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“A mudança impõe-se-nos, o desenvolvimento é
opcional. Assim, a alternativa que se nos coloca
não é tanto em termos de mudança ou não mudança, mas antes em termos da maneira de lhe
dar resposta.”
(Fullan, 1993, p. 135, citado em
Alonso, Peralta, & Alaiz, 2001, p. 24)

Resumo
Este estudo teve como objetivo conhecer e compreender que respostas os professores de
Matemática, dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, têm dado ao desafio da proposta Autonomia
e Flexibilidade Curricular em vigor nas escolas portuguesas desde o ano letivo de 2018/2019,
procurando responder às seguintes questões de investigação: (1) Como se têm organizado
os professores para concretizar a Autonomia e Flexibilidade Curricular?; (2) Que práticas se
têm desenvolvido como fruto da Autonomia e Flexibilidade Curricular?; e (3) Que desafios têm
encontrado os professores na concretização desta proposta e como os têm ultrapassado? O
estudo seguiu uma metodologia de natureza qualitativa com design exploratório envolvendo
três professoras de Matemática, uma do 2.º ciclo e duas do 3.º ciclo do ensino básico, de três
escolas de agrupamentos distintos localizados na área metropolitana do Porto, envolvidas na
Autonomia e Flexibilidade Curricular. A recolha de dados realizou-se através de entrevistas
semiestruturadas às professoras e de recolha documental. Os resultados indicam uma dificuldade das escolas em alterar as suas matrizes curriculares em virtude das possibilidades
de flexibilização conferidas pela Autonomia e Flexibilidade Curricular. No entanto, também
revelam uma mobilização, ao longo do ano letivo, no sentido da concretização de opções
curriculares sugeridas no âmbito desta proposta, como, por exemplo, a combinação parcial
de disciplinas, associada a uma reorganização de tempos letivos. Evidenciam-se desafios
relacionados com o planeamento intrínseco ao trabalho interdisciplinar; com a concretização
de uma efetiva articulação curricular entre as diversas áreas do saber; e com a realização
do trabalho colaborativo entre os professores. Todavia, os dados também revelam algumas
superações conseguidas para estes desafios, como, por exemplo, a abertura ao trabalho em
coadjuvação. Este estudo contribui para que os professores das escolas que ainda não deram uma resposta efetiva a este desafio encontrem um caminho sustentável para a promoção
da melhoria das aprendizagens dos alunos, sobretudo, no que à Matemática diz respeito.
Palavras-chave: Autonomia e Flexibilidade Curricular, Desenvolvimento Curricular, Práticas,
Matemática.
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Abstract
This study aimed at knowing and understanding the responses that Mathematics teachers, of
the 2nd and 3rd cycles of basic education, have given to the challenges posed by the proposal Autonomy and Curricular Flexibility, which is in place in Portuguese schools since the
academic year of 2018/2019, seeking to answer the following research questions: (1) How
have teachers organized their work towards achieving the Autonomy and Curricular Flexibility
proposal?; (2) What practices have been developed as a result of the Autonomy and Curricular Flexibility proposal?; and (3) What challenges have teachers encountered in implementing
this proposal and how have they overtaken them? The study followed a qualitative approach
with an exploratory study design, involving three Mathematics teachers, one of the 2nd cycle
and two of the 3rd cycle of basic education, from three schools of different school districts
located in the metropolitan area of Porto, which were involved in the Autonomy and Curricular
Flexibility proposal. Data collection was carried out through semi-structured interviews with
the teachers and documentary collection. The results indicate a generalized difficulty for schools to change their curricular matrices due to the possibilities provided by the Autonomy and
Curricular Flexibility proposal. However, results also reveal a certain mobilization, throughout
the school year, towards the realization of curricular options suggested under this proposal,
such as, for example, the partial combination of disciplines, associated with a reorganization
of school hours. Several challenges become evident, such as: planning, which is intrinsic
to interdisciplinary work; an effective curricular articulation among the different areas of knowledge; and collaborative work among teachers. However, the data also reveal that some
challenges were overcome by, for example, openness to co-teaching. The results of this study
can help teachers in schools who have not yet responded effectively to this challenge to find a
sustainable path to promote the improvement of students’ learning, especially in Mathematics.
Keywords: Autonomy and Curricular Flexibility, Curriculum development, Practices, Mathematics.
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Capítulo 1

Introdução
Há muito sentia a necessidade de aprofundar os meus conhecimentos acerca das práticas
educacionais, conhecer realidades e ambientes diferentes no que se refere às abordagens
relativas ao ensino-aprendizagem em Matemática, e realizar um estudo no qual pudesse
refletir sobre metodologias inovadoras no ensino da mesma, a fim de melhorar a minha prática
em sala de aula. Assim, a motivação para esse trabalho surgiu em virtude disso e de ter tido
conhecimento que estava a ser desenvolvido em Portugal um projeto denominado Projeto
de Autonomia e Flexibilidade Curricular (PAFC) que, indubitavelmente, apontava para alguma
mudança nas práticas dos professores.
O Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular foi uma experiência pegagógica, de caráter
voluntário, desenvolvida em algumas escolas portuguesas no ano letivo de 2017/2018. A
implementação deste projeto, autorizada pelo Despacho n.º 5908/2017 de 5 de julho, conferiu
mais autonomia para as escolas se organizarem, possibilitando adequar as suas opções
curriculares e dinâmicas pedagógicas ao seu contexto educativo particular. No ano letivo
seguinte, 2018/2019, a implementação desta proposta foi alargada à participação de todas
as escolas, tornando-se, assim, a política educacional vigente consignada pelo Decreto-Lei
n.º 55/2018 de 6 de julho e, então, denominada Autonomia e Flexibilidade Curricular (AFC).
Na minha realidade educacional experenciada no Brasil, especificamente em escolas públicas, os desafios relativos à concretização duma prática docente que contribua para melhores
aprendizagens para os alunos são inúmeros. Em diversas situações, há um distanciamento
entre o discurso e a prática letiva no contexto escolar, justificado pelas dificuldades das
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escolas em gerir as questões relativas ao ensino-aprendizagem numa realidade educativa
que acaba por refletir os problemas sociais crescentes, como por exemplo, as desigualdades sócio-económicas e a violência. O desinteresse dos alunos em relação ao estudo, a
constante indisciplina dos mesmos em sala de aula e a falta de acompanhamento familiar
adequado, bem como o pouco tempo que os professores dispõem para planear projetos e
atividades e elaborar tarefas mais desafiantes e interessantes para os alunos são alguns dos
problemas que acabam por influenciar a prática letiva dos professores. Não raras vezes,
os docentes se sentem desmotivados e despreparados para lidarem com situações que, a
cada dia, exigem mais arcaboiço em relação às suas atribuições e demandam uma formação
continuada para melhor lidar com estes problemas.
Em contrapartida, há um direcionamento no sentido de que as escolas desenvolvam os seus
projetos político-pedagógicos de modo a colmatar as necessidades da sua realidade educativa e promover uma educação escolar com maior qualidade nas aprendizagens. Diante
deste propósito, faz-se necessária a promoção de diversas ações que acabam por estar diretamente relacionadas com o grau de autonomia conferida às escolas e às possibilidades
de flexibilização curricular existentes. Portanto, embora a operacionalização do ensino e a
organização das escolas brasileiras apresente diferenças em relação ao contexto português,
há pontos de contato em relação a esta necessidade de adequar as dinâmicas pedagógicas e oportunizar diferentes formas de organização do trabalho, promovendo a articulação
disciplinar, a diferenciação pedagógica e o trabalho colaborativo entre os professores. Estas
questões precisam ser objeto de discussão e concretização nas escolas brasileiras, daí a
relevância do tema da Autonomia e Flexibilidade Curricular no âmbito do meu contexto profissional e o meu interesse em conhecer e compreender como esta proposta se tem concretizado nas escolas portuguesas, sobretudo enquanto possibilidade de promover uma melhor
educação matemática.
Enquanto professora de Matemática, percebo que nós, professores, muitas vezes, experimentamos dificuldades em trabalhar a Matemática através de projetos que façam uma efetiva
articulação curricular, sobretudo, com outras disciplinas. A implementação do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular pode ser uma oportunidade para que o professor busque
ensinar os conteúdos de Matemática através de práticas que promovam aprendizagens mais
significativas e interessantes para os alunos, realçando a ligação da Matemática com outros
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saberes, dentro e fora da esfera escolar. Entretanto, para que isso seja concretizado, há que
ser desenvolvido um trabalho complexo por parte dos professores e que, na maioria das vezes, exige que os mesmos enfrentem desafios diversos, tanto relativamente ao planeamento
de projetos e outras tarefas, quanto ao desenvolvimento/monitorização das atividades dos
alunos. Torna-se, pois, relevante ouvir a voz dos professores envolvidos na implementação
da Autonomia e Flexibilidade Curricular de forma a perceber-se que respostas têm conseguido dar a todos os desafios que esta orientação curricular lhes traz.
Nesse sentido, o objetivo do presente estudo é conhecer e compreender que respostas os
professores de Matemática, dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, têm conseguido dar ao desafio da Autonomia e Flexibilidade Curricular em vigor nas escolas portuguesas no ano letivo
de 2018/2019 (Decreto-Lei n.º 55/2018). Neste estudo, foquei-me nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico pelo facto destes serem os níveis de ensino nos quais leciono na rede de ensino
em que trabalho no Brasil. Ao recolher informação sobre esse processo, sobretudo no que
à Matemática diz respeito, pretende-se, com esta investigação, conhecer e compreender os
desafios que enfrentam os professores de Matemática no planeamento e no desenvolvimento
das suas práticas, as soluções que vão encontrando e as mudanças que experimentam mediante o seu envolvimento na Autonomia e Flexibilidade Curricular. Sendo assim, o estudo é
guiado pelas seguintes questões de investigação:
(1) Como se têm organizado os professores para concretizar a Autonomia e Flexibilidade
Curricular?
(2) Que práticas se têm desenvolvido como fruto da Autonomia e Flexibilidade Curricular?
(3) Que desafios têm encontrado os professores na concretização da Autonomia e Flexibilidade Curricular e como os têm ultrapassado?
Com o intuito de perceber o contexto em que a proposta da Autonomia e Flexibilidade Curricular está inserida, no segundo capítulo deste trabalho, é feito um enquadramento teórico
no que se refere à evolução curricular em Portugal, tendo em vista as legislações e documentos curriculares inerentes às políticas adotadas ao longo dos anos, desde meados do
século XX, enfatizando-se o ensino da Matemática nos diversos contextos. No terceiro capítulo, detalha-se o Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (Despacho n.º 5908/2017)
e a proposta de Autonomia e Flexibilidade Curricular (Decreto-Lei n.º 55/2018). No quarto
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capítulo, é apresentada a metodologia utilizada na realização do estudo, bem como os instrumentos de recolha de dados escolhidos. No quinto capítulo, é feita a análise dos resultados
segundo algumas categorias pré-estabelecidas e orientada pelos objetivos de investigação,
incluindo também temas emergentes. Por fim, no sexto capítulo, procura-se responder às
questões de investigação, elencando limitações deste estudo e algumas direções para investigação futura.

Capítulo 2

Evolução curricular em Portugal com
ênfase no ensino da Matemática
O ensino em Portugal tem-se desenvolvido de acordo com orientações curriculares propostas conforme as políticas educacionais adotadas ao longo dos anos. Nesse sentido, faz-se
oportuno perceber alguns pontos relevantes dessa evolução curricular e contextualizar os
referenciais que influenciaram o ensino-aprendizagem da Matemática enquanto área disciplinar escolar, a fim de melhor compreender o contexto da implementação da Autonomia e
Flexibilidade Curricular.
Este capítulo contempla um enquadramento teórico referente à evolução curricular em Portugal com enfoque no ensino da Matemática e, em especial, nos 2.º e 3.º ciclos do ensino
básico. O capítulo está estruturado em cinco secções correspondentes a cinco intervalos
temporais que julguei serem marcos importantes no que se refere ao desenvolvimento curricular em Portugal, sobretudo, a partir de meados da década de 80 do século XX.

2.1

Antes da década de 80 do século XX

De acordo com Delgado (2017), diversos autores apontam que o desenvolvimento do currículo de Matemática nos países ocidentais seguiram rumos parecidos “muito por influência dos
desenvolvimentos que foram tendo lugar nos Estados Unidos, liderados pelo National Council
of Teachers of Mathematics (NCTM)” (p. 111). Até aos anos 60 do século XX, baseava-se

5

FCUP

6

Desafios da Autonomia e Flexibilidade Curricular:
Que respostas têm os professores conseguido dar?

numa perspetiva utilitarista (Niss, 1996, citado em Delgado, 2017), com “programas de níveis
mais elementares [que] privilegiavam a aritmética e as capacidades de cálculo, e a sua aplicação em situações do dia a dia” (Delgado, 2017, p. 111), sobressaindo “o ensino mecanicista
da Matemática” (Associação de Professores de Matemática [APM], 1990, p. 11). Segundo
Gonçalves (2007), em Portugal, o programa de Matemática nos anos 40 era fundamentado
em três grandes temáticas: Geometria, Aritmética e Álgebra; e enfatizava “o cálculo numérico
mental e escrito, o cálculo algébrico, as demonstrações no âmbito da Geometria, aspectos
conseguidos através da resolução, repetição e mecanização de numerosos exercícios” (p.
146). Nessa época, os livros únicos exerciam a função de programas oficiais para orientação
curricular em Portugal.
Num contexto pós Segunda Guerra Mundial e, portanto, de consolidação dos Estados Unidos
e da União Soviética como duas potências rivais, os soviéticos lançaram, em 1957, o primeiro
satélite artificial – o Sputnik 1. Esse acontecimento suscitou no Ocidente a necessidade de
dar resposta à demanda de desenvolvimento científico e tecnológico e fez crescer o interesse
dos Estados Unidos no ensino da Matemática como uma questão de defesa nacional, desencadeando o movimento da Matemática Moderna. Inicialmente, este movimento de reforma foi
direcionado aos estudantes de ensino superior e, posteriormente, aos níveis de ensino anteriores sendo, em ambos os momentos, caracterizado pelos mesmos objetivos: matemática
mais avançada, moderna e abstrata numa idade mais jovem (Furr, 1996); e “com o propósito
de oferecer ‘mais matemática’ aos alunos com maior interesse e talento para a disciplina [de
Matemática]” (Burigo, 1989, p. 85).
Este movimento acabou por se estender a outros países e, após os anos 60, a reforma
internacional promovida pelo movimento da Matemática Moderna trouxe rigor matemático
aos currículos escolares, privilegiando o simbolismo e as estruturas abstratas, numa intenção
de ensino para suprir as exigências da Matemática enquanto ciência. Foram incorporados
no currículo temas como as Estruturas Algébricas, a Álgebra Linear e as Probabilidades,
e introduzida uma nova linguagem matemática apontada pelo simbolismo da Lógica e da
Teoria dos Conjuntos. Deixaram de ser lecionados, ou foram significamente reduzidos, temas
como a Geometria de Euclides, a Geometria Analítica clássica, a Aritmética Racional e a
Trigonometria (Ponte, 2003b). Ressalta-se também a forte influência da perspetiva formalista
da Matemática, numa abordagem na qual “ganha-se em rigor, mas perde-se na compreensão
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das ideias e dos conceitos matemáticos” (Ponte, 2003b, p. 27).
Em Portugal, o movimento da Matemática Moderna teve início na segunda metade da década
de 60 e generalizou-se numa altura em que muitos países já teciam críticas acerca da sua
implementação e apresentavam insatisfações quanto aos seus efeitos, por exemplo, com
relação à diminuição dos resultados dos alunos nos testes padronizados. Embora com um
viés mais moderado com relação aos propósitos da reforma em países como os Estados
Unidos da América, em Portugal, conforme destacou Ponte (2003a), observaram-se dois
momentos distintos: inicialmente, “nos anos 60, teve uma fase experimental, conduzida por
José Sebastião e Silva, em turmas especiais do 3.º ciclo do ensino liceal[1] ” (p. 12), e na
década de 70, “deu-se a sua generalização aos alunos de todos os níveis de ensino, sendo
elaborados novos programas e novos manuais escolares” (p. 12).
Na primeira fase, a “iniciativa mais conhecida teve lugar nos liceus e foi protagonizada por
José Sebastião e Silva que redigiu manuais para os alunos e livros para o professor, do que
seriam hoje os 10.º e 11.º anos de escolaridade” (Ponte, 2003b, p. 27). Ao contrário do que
ocorreu em outros países, os materiais produzidos procuravam estabelecer um equilíbrio dos
tópicos matemáticos contemplando o que se pretendia introduzir (por exemplo, iniciação à
Lógica, Estruturas Algébricas, Álgebra Linear, Probabilidades e Estatística) em articulação
com os temas tradicionais (iniciação à Análise Infinitesimal, Trigonometria, Cálculo Algébrico
e Geometria Analítica), bem como mostrando aplicações da Matemática. Assim, de acordo
com Ponte (2003b), embora não tenha cumprido com o objetivo de proporcionar a melhoria
das aprendizagens para o acesso à universidade, haja em vista que, cada vez mais, os alunos
estavam desmotivados em relação à Matemática e com piores resultados nos exames, “o
movimento da Matemática Moderna deixou algo de positivo – uma renovação dos temas,
uma abordagem mais atual dos conceitos, uma preocupação com a interligação das ideias
matemáticas” (p. 29).
No entanto, na segunda fase, no início dos anos 70, foram introduzidos novos programas
de Matemática para todos os níveis de ensino voltados para uma preparação para o ensino
superior e com “uma visão estática e formal da matemática” (Guimarães, 2005, pp. 150-151).
Conforme destacou Ponte (2003b), estes programas foram elaborados sem a participação de
1

O ensino liceal correspondia ao ensino a seguir ao ensino primário e era dividido em três ciclos: o 1.º ciclo
compreendia os dois primeiros anos; o 2.º ciclo, os três anos seguintes; e o 3.º ciclo era constituído por 2 anos
(Gonçalves, 2007).
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José Sebastião e Silva e com base nos pressupostos da Matemática Moderna, salientando-se
“o que era abstrato e formal, sem perder de vista o cálculo” (p. 30) e retirando-se as aplicações da Matemática. Estes programas, embora com pequenos reajustamentos, acabaram
por vigorar até 1991.
Todavia, em meados dos anos 70, ao nível internacional, há um declínio do movimento da
Matemática Moderna, sendo-lhe atribuído o insucesso dos alunos, sobretudo, quanto ao domínio das técnicas básicas da Aritmética e da Álgebra. Intensificou-se um novo movimento,
conhecido por Back to Basics, que reclamava “um regresso à ênfase nas competências básicas e ao estabelecimento de níveis de competência mínima em exames para passagem de
ano e para concessão do diploma final do ensino secundário” (Ponte, 2003a, p. 13). Após
esse período, percebeu-se, então, uma tendência redutora do currículo, segundo a qual foram
retirados dos programas, ou remetidos para segundo plano, “tópicos e métodos considerados alegadamente mais difíceis ou tradicionalmente menos essenciais” (APM, 1990, p. 13).
O movimento Back to Basics focou-se muito no Cálculo e na Aritmética Elementar e isso motivou uma reação de entidades internacionais em defesa de um ensino que proporcionasse
“o desenvolvimento de capacidades que vão muito além das capacidades básicas do cálculo aritmético, tais como a resolução de problemas, o raciocínio matemático, a comunicação
matemática, a relação entre conteúdos e entre estes e a realidade” (Delgado, 2017, p. 112).
Em Portugal, tanto o movimento da Matemática Moderna, quanto o movimento Back to Basics
ocorreram depois do pico de cada movimento ao nível mundial e com uma manifestação
mais comedida. A Matemática Moderna não teve uma expressão tão forte, não houve tanto
formalismo como em comparação com outros países, tal como, com os Estados Unidos. É
importante ressaltar, por exemplo, que, para além da preocupação em apresentar aplicações
da Matemática, José Sebastião e Silva defendia a modernização do ensino da Matemática
também com a “renovação dos métodos de ensino, criticando o método expositivo” (Ponte,
2003b, p. 28) e apontava para um ensino em que os alunos tivessem um papel mais ativo
na definição de conceitos e na demonstração de resultados, “de modo a conduzi-los, sempre
que possível, à redescoberta” (Ponte, 2003b, p. 29).
Segundo Ponte (2003a), a partir dos anos 80, um novo movimento de reforma do ensino da
Matemática começa a emergir, marcado, dentre outros aspetos, “pelo surgimento da Agenda
for action do NCTM (1980), onde se proclama que a resolução de problemas deve ser o foco
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da Matemática escolar” (p. 13) e pela publicação “Mathematics counts (Cockcroft, 1982),
que propõe a diversificação das atividades de aprendizagem, com relevo, igualmente, para a
resolução de problemas” (p. 13). Estas orientações influenciaram os programas portugueses
elaborados na década de 90, como veremos a seguir.

2.2

As décadas de 80 e 90 do século XX

Durante a década de 80, a necessidade de dar respostas a algumas questões emergentes tais como: a universalização, a democratização e a qualidade do ensino - influenciou as discussões acerca das reformas educativas e curriculares imprescindíveis no ensino em geral e,
em particular, no currículo da Matemática. No âmbito da política educativa em Portugal, ocorreram mudanças significativas alicerçadas pela Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) Lei n.º 46/86, promulgada em 14 de outubro, que veio normatizar a questão da universalização do direito à educação básica. Dentre outros princípios, notabiliza-se a responsabilidade
do Estado em promover a democratização do ensino, assegurando igualdade de oportunidades de acesso e sucesso escolares.
Acerca do ensino básico, esta lei determina ser de caráter universal, obrigatório e gratuito,
e com duração de nove anos, organizado em três ciclos articulados sequencialmente (o 1.º
ciclo de quatro anos, o 2.º ciclo de dois anos e o 3.º ciclo de três anos). Também determina
que o ensino secundário seja com duração de três anos. Em relação ao desenvolvimento curricular, no artigo 47.º, dispõe que “terá em conta a promoção de uma equilibrada harmonia,
nos planos horizontal e vertical, entre os níveis de desenvolvimento físico e motor, cognitivo,
afectivo, estético, social e moral dos alunos” (Lei n.º 46/86). Assim, propõe que os planos
curriculares do ensino básico sejam estabelecidos à escala nacional – todavia, podendo existir conteúdos flexíveis com integração de componentes regionais – e pautados na inclusão
de uma área de formação pessoal e social, por exemplo, através de componentes como a
educação ecológica, a educação do consumidor, a educação familiar, a educação sexual, a
prevenção de acidentes, dentre outras. Quanto aos recursos humanos, estabelece princípios
norteadores sobre a formação de educadores e professores, por exemplo, que estes obtenham, durante a sua formação, conhecimento de práticas metodológicas condizentes com
o que pretendem desenvolver com os alunos e que também haja uma formação continuada
que os conduza a uma prática reflexiva.
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Por conseguinte, a Lei de Bases do Sistema Educativo orientou uma reestruturação curricular consignada pelo Decreto-Lei n.º 286/89 de 29 de agosto, que tencionava promover a
melhoria da qualidade do ensino e a modernização exigida, tanto no plano nacional como no
internacional, tendo em vista a integração de Portugal na Comunidade Europeia desde 1986.
Assim, visando a formação integral de todos os alunos, definiu-se os planos curriculares dos
ensinos básico e secundário (Anexo I), numa organização curricular apoiada, dentre outros
aspetos, na criação da área de formação pessoal e social e na busca por uma perspetiva
interdisciplinar para o currículo. Nesse sentido, esta organização curricular apresentou algumas medidas inovadoras, tais como: a criação da disciplina de Desenvolvimento Pessoal
e Social; a organização de Atividades de Complemento Curricular; e a disponibilização de
uma área a ser gerida pela escola – denominada Área-Escola – proporcionando autonomia
curricular para a elaboração de projetos multidisciplinares e de articulação entre a escola e o
meio, e na qual se incluía, para o 3.º ciclo, um programa de educação cívica.
O Decreto-Lei n.º 286/89 estabeleceu que a implementação dos novos planos curriculares
seria feita em regime de experiência pedagógica em algumas escolas, iniciando no ano letivo
de 1989/1990 para o 1.º ano do 1.º ciclo do ensino básico e desenvolvendo-se, gradativamente, pelos anos seguintes. Paralelamente a esta implementação, previa-se a aprovação
de novos conteúdos programáticos. Assim, a experiência de aplicação dos planos curriculares e dos respetivos programas para cada ano de escolaridade concretizou-se “num primeiro
ano pela experimentação, avaliação e reformulação dos conteúdos programáticos e num segundo ano pela consolidação dos programas reformulados” (Portaria n.º 782/90, artigo 2.º).
Portanto, em 1990/1991, a aplicação dos planos curriculares e programas foi feita em regime
de experiência pedagógica para os 2.º ano, 5.º ano e 7.º ano do ensino básico e 10.º ano do
ensino secundário. Na sequência da calendarização, em 1991/1992, passaram a ser experimentados os planos e os programas dos 3.º ano, 6.º ano e 8.º ano do ensino básico e 11.º
ano do ensino secundário e, a partir do ano letivo de 1992/1993, para os restantes anos de
escolaridade. Após a consolidação dos programas para os ensinos básico e secundário, a
aplicação dos mesmos foi generalizada a todas as escolas do país.
Os programas curriculares acima referidos foram aprovados pelo Despacho n.º 124/ME/91
de 31 de julho e constituiram-se nas orientações curriculares elaboradas no contexto da reforma consignada pelo Decreto-Lei n.º 286/89. Para os 2.º e 3.º ciclos, em especial, essas
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orientações foram distribuídas em dois volumes para cada um dos ciclos. O volume I – Organização Curricular e Programas (Direcção Geral dos Ensinos Básico e Secundário [DGEBS],
1991a, 1991b) se divide em duas partes: a primeira apresenta a organização curricular do
ensino básico, destacando os seus objetivos, a estrutura curricular, os princípios orientadores
da ação pedagógica – incluindo uma orientação geral do processo educativo e aspetos da
avaliação – e, no final, as componentes dos programas de ensino; e a segunda parte contém
os programas de cada uma das disciplinas apresentados por ciclo. O volume II – Plano de
Organização do Ensino-Aprendizagem é específico para cada disciplina – no caso da Matemática intitula-se Programa de Matemática. Plano de Organização do Ensino-Aprendizagem
(DGEBS, 1991c, 1991d). Este segundo volume complementa o primeiro apresentando o
“Plano de organização e sequência do ensino-aprendizagem” (DGEBS, 1991c, p. 5) para
cada ano do ciclo e também reúne “sugestões bibliográficas” (DGEBS, 1991c, p. 5) acerca
de diversos temas relativos à disciplina em questão. Para o ensino secundário, as orientações foram apresentadas num único volume – no caso da Matemática: Matemática e Métodos Quantitativos. Organização Curricular e Programas (DGEBS, 1991e) – contendo uma
introdução geral, os programas das disciplinas e as sugestões bibliográficas.
Relativamente aos programas de Matemática para os 2.º e 3.º ciclos do ensino básico publicados na segunda parte do volume I, as componentes consideradas são: as finalidades; os
objetivos gerais; os conteúdos (organizados em quatro temas); as orientações metodológicas
e a avaliação. Quanto aos conteúdos, três temas são comuns aos dois ciclos – nomeadamente: Geometria; Números e Cálculo; e Estatística –, e o quarto tema é diferente conforme
o ciclo, sendo Proporcionalidade para o 2.º ciclo e Funções para o 3.º ciclo (DGEBS, 1991a,
1991b). Já o volume II, específico da Matemática, trata a gestão do programa, onde são
apresentadas, para cada um dos anos do ciclo, as sequências de abordagem de cada um
dos temas em que foram divididos os conteúdos, destacando os objetivos e orientações metodológicas para cada um dos temas (DGEBS, 1991c, 1991d).
No caso do ensino secundário, o programa de Matemática foi publicado num único volume
que contemplou também o programa da disciplina de Métodos Quantitativos. Foi dividido em
duas partes: a parte I, contendo as componentes: finalidades, objetivos gerais, conteúdos
(organizados em quatro temas: Números e Cálculo; Geometria e Trigonometria; Funções e
Análise Infinitesimal; e Estatística e Probabilidades), orientações metodológicas e avaliação;
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e a parte II, apresentando um plano de organização e sequência do ensino-aprendizagem,
delineado por ano de escolaridade (DGEBS, 1991e).
É importante ressaltar que os programas curriculares que surgiram apresentavam diferenças,
tanto na forma como no conteúdo, em relação aos que vigoravam antes da reforma. Destacase que passaram a não só considerar conteúdos de aprendizagem de conhecimentos matemáticos a adquirir, como também de capacidades/aptidões e valores/atitudes a desenvolver
(Canavarro, 2005). Relativamente às capacidades/aptidões, as orientações consideravam
que o ensino da Matemática deve desenvolver a capacidade de resolver problemas; desenvolver o raciocínio; desenvolver a capacidade de comunicação; e desenvolver a capacidade
de utilizar a Matemática na interpretação e intervenção no real. Quanto aos valores/atitudes,
destacavam que deve-se desenvolver a confiança em si próprio; desenvolver a curiosidade e
o gosto de aprender; desenvolver hábitos de trabalho e persistência; e desenvolver o espírito
de tolerância e de cooperação (DGEBS, 1991a, 1991b). Para o ensino secundário, são acrescidas atitudes de desenvolvimento de interesses culturais e de desenvolvimento do sentido da
responsabilidade, bem como a capacidade de desenvolver o pensamento científico (DGEBS,
1991e).
Esta reforma do sistema educativo ainda consignou princípios acerca da avaliação, vista
como reguladora das aprendizagens e da qualidade de ensino, sendo que a principal modalidade de avaliação do ensino básico deveria ser a avaliação formativa, de caráter sistemático
e contínuo. Estes princípios foram regulamentados, dois anos após o início da reforma, pelo
Despacho Normativo n.º 98-A/92 de 20 de junho, onde se manifestava a intenção de articular
currículo com avaliação, através da proposta de definição dos objetivos curriculares mínimos
a serem avaliados no ensino básico e em cada um dos seus ciclos. No entanto, na prática,
não se observou uma articulação clara da avaliação com o currículo sendo que as medidas do Despacho Normativo n.º 98-A/92 foram “pouco assimiladas ou desvirtuadas para se
adequarem à lógica curricular predominante” (Alonso, Peralta, & Alaiz, 2001, p. 17).
Entretanto, várias críticas foram tecidas em relação ao modo como a reforma curricular foi implementada, inclusive pelo facto de muitas medidas mais inovadoras propostas pelo DecretoLei n.º 286/89 não terem sido efetivamente desenvolvidas pelas escolas, alterando muito
pouco as práticas de ensino predominantes antes da reforma. Por exemplo, Alonso et al.
(2001) afirmam que houve uma tendência em atribuir à Área-Escola a responsabilidade pela
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integração curricular, enquanto nas outras áreas mantinha-se “uma lógica compartimentada
e especializada” (p. 19), e que houve também uma dificuldade em diferenciar as funções da
disciplina Desenvolvimento Pessoal e Social e da componente de formação pessoal e social,
bem como “a sua integração como componente transversal no processo curricular” (p. 19).
Ainda de acordo com Alonso et al. (2001), “o insucesso da reforma de 1986 deveu-se, em
grande medida, à perspectiva tecnicista, compartimentada e voluntarista que a informou e
que estava sustentada numa visão determinista da mudança, e numa lógica de separação
entre concepção e execução” (p. 14).
No que concerne à efetivação dos programas nas escolas, segundo Canavarro (2005), há
relatos de que, para a implementação a um nível generalizado, não foram levados em conta
problemas identificados durante a fase de experimentação dos mesmos em algumas escolas
selecionadas. Alguns desses problemas estavam relacionados com a falta de orientação
sobre a prática pedagógica e de preparação dos professores; com a extensão dos programas;
e com a escassez de recursos nas escolas.
Em especial, o programa de Matemática do ensino secundário apresentou, ainda na fase
de experimentação, dificuldades de concretização que ganharam visibilidade nacional após
a generalização da sua implementação nas escolas. Um dos principais problemas relatados
foi referente à demasiada extensão do programa, sendo agravado pela diminuição da carga
horária letiva da disciplina de Matemática que passou de 5 para 4 horas semanais. Deste
modo, no segundo ano da sua generalização, ficou evidenciada a necessidade de realizar
ajustamentos no programa, tendo início “um novo processo de revisão curricular (...) denominado ‘reajustamento’ ” (Ponte, 2003b, p. 34). Este processo decorreu com diversas fases de
consultas públicas abertas a quem quisesse participar, o que caraterizou uma novidade em
relação ao processo de desenvolvimento curricular vivenciado anteriormente. Portanto, em
1995, foi elaborada uma orientação que não se constituiu num novo programa, mas sim num
ajustamento do programa de 1991. Na ocasião, também foram publicados três documentos,
um para cada ano de escolaridade, denominados Matemática. Orientações de Gestão do
Programa (Departamento do Ensino Secundário [DES], 1995a, 1995b, 1995c). Estes documentos tinham a finalidade de orientar o processo de transição referente ao planeamento dos
anos letivos de 1995/1996 e 1996/1997, nomeadamente: para alunos que ingressam no 10.º
ano em 1995/1996 e 1996/1997; para alunos que ingressam no 11.º ano em 1995/1996; e
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para alunos que completam o 12.º ano em 1995/1996. Em janeiro de 1997, o Ministério da
Educação publicou a versão final do programa após o ajustamento (DES, 1997).
De modo geral, o programa ajustado não apresentou alterações nos fundamentos – finalidades, objetivos gerais e orientações metodológicas. Relativamente aos recursos, destacou
grande importância ao uso de tecnologias adequadas no ensino, enfatizando o uso das calculadoras gráficas e dos computadores, com o intuito de potencializar a participação ativa
do aluno na sua aprendizagem. Em termos dos conteúdos, houve uma diminuição na sua
extensão e na profundidade dos temas em relação a programas anteriores, com “a exclusão
de itens de conteúdo que a experiência mostrou constituírem sobrecarga e impedimento para
que aos alunos fosse dado acesso a temas fundamentais e fundadores” (DES, 1997, p. 1).
Assim, o programa “dá continuidade à tradição de privilegiar a iniciação à Análise Infinitesimal, sem esquecer o Cálculo Algébrico e a Trigonometria, e reserva um lugar significativo à
Geometria, à Estatística e às Probabilidades” (Ponte, 2003b, p. 34). É importante ressaltar,
como um aspeto inovador, o desenvolvimento de medidas de apoio na implementação do
programa ajustado, tendo em vista que
foram criados diversos mecanismos: uma comissão de acompanhamento
com representantes das entidades ligadas ao ensino da Matemática, um
corpo de professores acompanhantes, a publicação de diversas brochuras
e materiais de apoio. Sob a forma mais tradicional de cursos ou sob a forma
mais inovadora de oficinas, foram realizadas numerosas ações de formação,
versando aspetos ligados aos conteúdos, metodologias e avaliação, tendo
em vista preparar os professores para a lecionação deste programa. (Ponte,
2003b, p. 34)

Diante da propagação de variados apontamentos negativos sobre a implementação da reforma iniciada em 1986, começou-se um novo processo de revisão curricular em Portugal.
No âmbito do ensino básico, no ano letivo de 1996/1997, o Ministério da Educação promoveu
o projeto Reflexão Participada sobre os Currículos do Ensino Básico com um propósito de
que os docentes, as escolas e a comunidade científica refletissem sobre o currículo e sua
gestão, a fim de se realizar um diagnóstico. Além de se verificar a dificuldade de apropriação da gestão curricular pelos professores e pelas escolas (Roldão, Nunes, & Silveira, 1997),
esta proposta possibilitou o destaque de problemas referentes à operacionalização do ensino
nas escolas. Conforme destaca Abrantes (2001), a continuidade de ocorrência das elevadas
taxas de insucesso e abandono escolar nos 2.º e 3.º ciclos, bem como “uma grande dificuldade em lidar com a heterogeneidade dos alunos e a diversidade de situações” (p. 35) foram
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alguns dos principais problemas apontados. Destacou-se também o facto dos programas
curriculares serem bastante extensos e com “caráter prescritivo e uniforme” (Delgado, 2017,
p. 99). Apontou-se, ainda, pontos críticos em relação à articulação vertical, tendo em vista a
fraca continuidade curricular entre os três ciclos do ensino básico e destes com o secundário,
bem como a falta de articulação horizontal no que tange à integração curricular das várias
disciplinas entre si (Alonso et al., 2001).
Mediante essa reflexão, surgiram iniciativas a fim de combater a exclusão – a criação das escolas TEIP - Territórios Educativos de Intervenção Prioritária; os currículos alternativos; e os
cursos de educação e formação profissional inicial – e iniciativas com o intuito de melhorar a
qualidade das aprendizagens, por exemplo: o Programa de Expansão e Desenvolvimento da
Educação Pré-Escolar e o novo Regime de Autonomia, Administração e Gestão das Escolas
(Abrantes, 2001). Estes programas surgiram numa época em que se defendia, ao nível internacional, a universalização do acesso à educação e a promoção da equidade (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 1998). Nesse contexto, Portugal
assume o compromisso de investir na educação básica para todos, tendo como prioridades:
“a oferta de uma educação pré-escolar de qualidade; enriquecer e consolidar um currículo
nuclear e articulado entre os três ciclos (...); e melhorar o ambiente educativo das escolas ao
nível das condições humanas, físicas, pedagógicas e sociais” (Delgado, 2017, pp. 99-100).
Importa destacar que o programa TEIP foi criado, em 1996, pelo Despacho 147-B/ME/96 de
1 de agosto, sendo ampliado e reestruturado, numa segunda fase, pelo Despacho Normativo
n.º 55/2008 de 14 de outubro (Abrantes, Mauritti, & Roldão, 2011). Ainda em vigor, agora
regulamentado pelo Despacho Normativo n.º 20/2012 de 3 de outubro, o programa TEIP é
implementado em agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas situadas em comunidades desfavorecidas, com características sociais, económicas e familiares que se refletem em
problemas de aprendizagem e inserção escolar que merecem melhores condições de apoio.
Nessa conjuntura, percebeu-se que era preciso transpor a ideia de currículo como um conjunto de normas a serem cumpridas de maneira uniforme em todas as salas de aula e estimular o desenvolvimento de novas práticas de gestão curricular, o que suscitou o desenvolvimento do projeto Gestão Flexível do Currículo (GFC), implementado em algumas escolas,
progressivamente, a partir do ano letivo de 1997/1998 (Despacho n.º 4848/97, de 30 de julho). Este projeto teve como referência o Documento Orientador das Políticas para o Ensino
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Básico – Educação, integração, cidadania (Departamento da Educação Básica [DEB], 1998),
publicado pelo Ministério da Educação. Este documento continha um conjunto de orientações
para a educação básica, sobretudo, enfatizando o facto da escola ser “um espaço privilegiado de educação para a cidadania” (Decreto-Lei n.º 6/2001, p. 258). Também destacava a
necessidade de incorporar, na proposta curricular da escola, “experiências de aprendizagem
diversificadas” (Decreto-Lei n.º 6/2001, p. 258) que promovessem o efetivo envolvimento dos
alunos, bem como atividades de apoio ao estudo.
O que a GFC propõe de inovador passa pela ideia de que “a visão estratégica do ensino
básico preconiza uma estreita articulação entre o currículo e avaliação e a autonomia e organização escolar e ainda a formação dos professores” (Alonso et al., 2001, p. 5). Nesse
sentido, de modo a facilitar a gestão do currículo na escola, o projeto apostava na mudança
das condições organizacionais e profissionais da mesma para que fosse possível por em
prática a flexibilização curricular construída de modo cooperativo. Assim, propõe-se que o
currículo seja organizado pelos professores de acordo com o projeto educativo de cada escola, através da flexibilização da carga horária de cada disciplina, incluindo as componentes
disciplinares e a criação de componentes não disciplinares (Projeto Interdisciplinar, Estudo
Acompanhado e Educação para a Cidadania), com adequação das mesmas às necessidades
do contexto escolar (Canavarro, 2005).
No âmbito do ensino secundário, propôs-se a Revisão Participada do Currículo com o intuito
de se identificar os problemas na organização curricular e no funcionamento do ensino e
das formações secundárias. Este processo de revisão curricular iniciado em 1997 teve como
referência o Documento Orientador das Políticas para o Ensino Secundário – Desenvolver,
consolidar, orientar (ME, 1997). Em consonância com este documento, destaca-se a proposição de medidas de revisão curricular que tinham “como orientações centrais a articulação
e consistência entre currículo e avaliação e a necessária compatibilidade com a educação
básica” (Decreto-Lei n.º 7/2001, p. 265).

2.3

A primeira década do século XXI

Em 2001, como consequência das experiências vivenciadas nos anos anteriores, foi instituída
uma reorganização curricular dos ensinos básico e secundário, respetivamente a Reorganiza-
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ção Curricular do Ensino Básico (Decreto-Lei n.º 6/2001 de 18 de janeiro) e a Reorganização
Curricular do Ensino Secundário (Decreto-Lei n.º 7/2001 de 18 de janeiro, com retificação
dada pela Declaração de Rectificação 4-E/2001 de 28 de fevereiro). Com a proposta de desenvolvimento de um currículo nacional que considerasse o contexto de cada escola, esses
diplomas propunham novos planos curriculares (Anexo II), então denominados desenhos curriculares, com vigência a partir do ano letivo de 2002/2003, buscando contemplar, em todos
os níveis de ensino e anos de escolaridade, a valorização da área de formação pessoal e
social.
No âmbito do ensino básico, a reorganização curricular apresentada pelo Decreto-Lei n.º
6/2001 enfatiza que o currículo deve ser visto como “o conjunto de aprendizagens e competências, integrando os conhecimentos, as capacidades, as atitudes e os valores, a desenvolver pelos alunos ao longo do ensino básico” (Decreto-Lei n.º 6/2001, pp. 258-259). Assente
neste pressuposto, o diploma que regulamenta a Reorganização Curricular do Ensino Básico
estabelece parâmetros orientadores para que cada escola, no desenvolvimento da sua autonomia e adequação do currículo nacional à sua realidade, construa o seu Projeto Curricular
de Escola, o qual deverá ser desenvolvido, tendo em conta o contexto de cada turma, num
Projeto Curricular de Turma. Destaca ainda a necessidade de coerência e sequencialidade
entre os três ciclos do ensino básico e a articulação do mesmo com o secundário, integrando
currículo e avaliação. Propõe que seja feita uma articulação e contextualização dos saberes,
com aplicação de diversas metodologias e estratégias de ensino e com a subsistência de
áreas curriculares disciplinares e não disciplinares (Área de Projeto; Estudo Acompanhado e
Formação Cívica) visando a realização de aprendizagens significativas e a formação integral
dos educandos. Ressalta-se que a Área de Projeto e o Estudo Acompanhado são áreas não
disciplinares a serem conduzidas por pares pedagógicos, sendo asseguradas por dois professores da turma. É importante observar que as três áreas não disciplinares criadas nesta
reorganização curricular estavam em consonância com as três áreas não disciplinares propostas na GFC (Projeto Interdisciplinar, Estudo Acompanhado e Educação para a Cidadania).
Portanto, embora com nomenclaturas ligeiramente diferentes em duas delas, possuiam objetivos semelhantes, uma vez que tencionavam destacar a importância que devia ser dada ao
trabalho interdisciplinar e ao desenvolvimento de um currículo local com promoção da educação para a cidadania. O decreto introduz também, nos 2.º e 3.º ciclos, a alteração da unidade
de tempo de aula de 50 minutos para 45 minutos, com a possibilidade de aulas em horários
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organizados em “blocos” de 90 minutos, a fim de viabilizar atividades práticas de natureza
investigativa e propiciar o desenvolvimento de diversificadas experiências de aprendizagem
(Abrantes, 2001).
Para Alonso et al. (2001), algumas das ideias centrais desta proposta e que constituem um
grande desafio para a construção de uma escola democrática são: “possibilitar ambientes de
aprendizagem que favoreçam a integração de saberes, o desenvolvimento da compreensão e
do pensamento crítico, o aprender a ser, o aprender a colaborar, o aprender a fazer e o exercício da cidadania” (p. 52). E, neste sentido, para a concretização do currículo, é essencial,
conforme destacou Abrantes (2001), “promover a diferenciação pedagógica, diversificando
as estratégias de acordo com as situações” (p. 43). É interessante observar que estas ideias
vão ao encontro de outras discussões que foram realizadas, após este período, ao longo do
desenvolvimento curricular em Portugal, estando presentes em diversos documentos de referência da atualidade (por exemplo, no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória
e no Decreto-Lei n.º 55/2018); inclusive, são ideias que contêm elementos centrais para a
concretização da Autonomia e Flexibilidade Curricular, como iremos ver adiante.
Do ponto de vista da formação do professor, uma vez que a proposta desta reorganização
curricular concede aos professores mais autonomia em relação aos processos de desenvolvimento curricular, destaca-se a necessidade de se dar atenção aos processos de desenvolvimento profissional, por exemplo, através de ações de formação contínua que “considerem
necessidades reais de cada contexto escolar, nomeadamente através da utilização de modalidades de formação centradas na escola e nas práticas profissionais [dos professores]”
(Decreto-Lei n.º 6/2001, Artigo 18.º). Ressalta-se, pois, a importância da formação contínua
dos professores ser centrada nas práticas dos professores em sala de aula, na realidade particular de cada escola, realizada “em estreita ligação da ação pedagógica e o seu contexto”
(Abrantes, 2001, p. 9). Isto sugere que esta forma de promover a formação dos professores tende a apresentar melhores resultados na preparação dos mesmos para enfrentarem os
desafios em sala de aula. Inclusive, como veremos mais à frente, esta maneira de concretizar a formação contínua foi também proposta noutros momentos da evolução curricular em
Portugal.
No âmbito da reorganização curricular consignada pelo Decreto-Lei n.º 6/2001, foi construído
um referencial curricular que se tornou um marco no desenvolvimento curricular em Portu-
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gal: o Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais (DEB, 2001). Este
documento dispunha de orientações sobre as aprendizagens consideradas fundamentais,
destacando as competências gerais a serem alcançadas à saída da educação básica e as
competências específicas, por ciclo, de cada disciplina/área curricular, bem como os tipos de
experiências educativas que devem ser proporcionadas aos alunos. Na pespetiva destas orientações, o professor assume o papel de construtor do próprio currículo e mediador dos processos de ensino e aprendizagem, enquanto o aluno passa a ser o centro desses processos.
É importante frisar que o documento Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências
Essenciais aponta a importância de um trabalho convergente entre as áreas curriculares para
o desenvolvimento das competências, pressupondo um currículo transversal através de um
conjunto de ações a desenvolver por cada professor na sua prática. Além disso, um outro
aspeto a destacar é que as competências específicas que os alunos devem desenvolver são,
neste documento, apresentadas por ciclo de escolaridade, reafirmando, assim, a lógica de
ciclo, ao invés da lógica anterior de anos de escolaridade.
No caso da Matemática, o Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais
define aspetos a serem desenvolvidos por todos os alunos em quatro áreas temáticas (Números e Cálculo, Geometria, Estatística e Probabilidades, e Álgebra e Funções), abordando,
em cada uma delas, o que deve ser desenvolvido ao longo de todos os ciclos e, também,
especificamente em cada ciclo. Além disso, apresenta o que chama de experiências de
aprendizagem que os alunos devem vivenciar, tais como: resolução de problemas, atividades
de investigação, realização de projetos e jogos, dando ênfase “à promoção de experiências
matemáticas significativas que envolvam a compreensão dos procedimentos, e não se constituam em práticas repetitivas, isoladas e sem significado” (Delgado, 2017, p. 138). Neste
contexto, Canavarro (2005) aponta que “a ideia de competência matemática passa a ter maior
visibilidade” (p. 56). Trata-se
de promover o desenvolvimento integrado de conhecimentos, capacidades
e atitudes e não de adicionar capacidades de resolução de problemas, raciocínio e comunicação e atitudes favoráveis à atividade matemática a um
currículo baseado em conhecimentos isolados e técnicas de cálculo. (. . . )
salienta-se o uso combinado de conhecimentos matemáticos com outros tipos de conhecimentos ao lidar com situações diversas da realidade e a par
com o desenvolvimento do sentido crítico e da autonomia dos alunos. (DEB,
2001, p. 58)

Este documento assume, portanto, um papel muito importante no processo de reorganiza-
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ção curricular. Procura romper com uma visão de currículo compartimentado e propor um
currículo em que a noção de competência vá muito além da aquisição cumulativa e isolada
dos conhecimentos disciplinares, numa intenção de promover aprendizagens realmente significativas para todos os alunos. Segundo Delgado (2017), inicialmente, neste processo da
reorganização curricular, não houve alterações aos programas das disciplinas, sendo que “o
Currículo Nacional que definia as competências essenciais do ensino básico e as competências específicas de cada área disciplinar passou a coexistir com os programas em vigor”
(p. 105), ou seja, com os programas definidos pelo Decreto-Lei n.º 286/89 (DGEBS, 1991a,
1991b, 1991c, 1991d).
No contexto desta reorganização curricular, os princípios que orientam a avaliação das aprendizagens dos alunos do ensino básico são apresentados no documento Despacho Normativo n.º 30/2001 de 19 de julho, cujas propostas reforçam o caráter formativo da mesma –
inclusive, sem a associação da avaliação externa à avaliação sumativa dos alunos – e a valorização da lógica de ciclos. Nesta orientação, nos 2.º e 3.º ciclos, a avaliação sumativa
expressa-se através da atribuição de uma classificação, numa escala de 1 a 5 níveis, em todas as disciplinas curriculares, a qual pode ser acompanhada de uma apreciação descritiva
sobre a evolução do aluno. No entanto, nas áreas curriculares não disciplinares, a avaliação
sumativa assume formas de expressão qualitativa, sendo expressa de um modo descritivo e,
particularmente no caso da Área de Projeto, com atribuição de uma menção qualitativa (Não
satisfaz, Satisfaz, Satisfaz bem).
No âmbito do ensino secundário, a proposta curricular apresentada pelo Decreto n.º 7/2001
foi objeto de muitas contestações, “por diferentes entidades” (Decreto-Lei n.º 156/2002, p.
4898), ainda em sua fase de reflexão pública – e também posteriormente à sua legislação –,
de tal modo “que, em resultado das lacunas identificadas, uma percentagem muito elevada
das opiniões manifestadas no seio da comunidade educativa [apontou] para a necessidade de
[sua] reavaliação” (Decreto-Lei n.º 156/2002, p. 4898). Sendo assim, em 2002, foi suspensa
a produção de efeitos dessa revisão curricular do ensino secundário, antes de sua entrada
em vigor, pelo Decreto-Lei n.º156/2002 de 20 de junho. Para tal, apresentou-se como razões
o facto de “não estarem reunidas as condições essenciais para a efectiva aplicação prática
desta revisão curricular e, acima de tudo, para dela extrair todos os efeitos inerentes a uma
verdadeira opção estratégica nacional para o ensino secundário” (Decreto-Lei n.º 156/2002,
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p. 4898), bem como a necessidade de “sanar importantes lacunas que a afectam e (...)
acrescentar-lhe as condições para o seu sucesso” (Decreto-Lei n.º 156/2002, p. 4898). O
Decreto-Lei n.º 156/2002 observa também o facto desta reforma do ensino secundário estar
“mais centrada nos currículos do que nos processos de ensino e aprendizagem” (p. 4898);
e com lacunas em termos dos “diferentes aspectos das matrizes curriculares, dos planos de
estudo, dos programas e dos próprios cursos gerais e tecnológicos” (p. 4898), bem como em
termos da “verificação das condições de preparação das escolas, de formação dos professores e de disponibilidade atempada dos meios pedagógicos e didácticos para a aplicação
dos novos conteúdos curriculares” (p. 4898). Somente em 2004, por meio do Decreto-Lei n.º
74/2004 de 26 de março, são estabelecidos novos princípios orientadores da organização e
da gestão curricular, bem como da avaliação das aprendizagens, apresentando, portanto, novas matrizes curriculares para o nível de ensino secundário (Anexo III). Esta proposta, dada a
sua extensão, não será detalhada neste trabalho, tendo em vista o facto da ênfase do mesmo
ser no ensino básico.
Relativamente ao ensino básico, em 2002, com foco no 3.º ciclo, o Decreto-Lei n.º 209/2002
de 17 de outubro trouxe algumas alterações ao Decreto-Lei n.º 6/2001, entre elas: a criação
de uma nova disciplina no 9.º ano – Introdução às Tecnologias da Informação e Comunicação (ver matriz curricular do 3.º ciclo no Anexo IV); e a introdução de exames nacionais no 9.º
ano como avaliação sumativa externa nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática.
Outra alteração trazida por este documento foi o facto de que as áreas curriculares não disciplinares no 3.º ciclo asseguradas por pares pedagógicos, nomeadamente a Área de Projeto
e o Estudo Acompanhado, passarem a ser da responsabilidade de apenas um professor em
cada uma.
Em 2005, em substituição ao Despacho Normativo n.º 30/2001, o Despacho Normativo n.º
1/2005 de 5 de janeiro apontou diretrizes em relação à avaliação das aprendizagens dos
alunos dos três ciclos do ensino básico. Entre as orientações consignadas, destaca-se o
estabelecimento de normas para a realização dos exames nacionais do 9.º ano, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, como, por exemplo, a definição das situações
em que os alunos não poderiam ser admitidos aos exames e a apresentação da fórmula
para se obter a classificação final em cada disciplina. Outra diretriz apontada pelo diploma
foi a alteração na forma de avaliação das áreas não disciplinares, que passaram todas a ter
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classificações, com menção qualitativa de Não satisfaz, Satisfaz e Satisfaz bem. É relevante
observar que os resultados dos exames nacionais do 9.º ano realizados já referentes ao ano
letivo de 2004/2005, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, demonstraram a
necessidade de se melhorar o ensino básico em Portugal. Assim, nos anos que se seguiram
à reorganização curricular regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 6/2001, foram desenvolvidas
diversas ações com o propósito de promover a melhoria dos resultados de aprendizagem
para todos os alunos.
No caso particular da Matemática, o facto dos exames do 9.º ano realizados no final do ano
letivo de 2004/2005 apresentarem fracos resultados a nível nacional motivou o governo a
lançar um desafio às escolas no sentido dos professores refletirem sobre estes resultados
e sobre as possíveis causas do insucesso dos alunos (Carvalho, 2010). Tendo em atenção
o diagnóstico realizado pelos professores, em junho de 2006, foi criado o programa Plano
de Ação para a Matemática (PAM) (Ministério da Educação [ME], 2006a) com o objetivo de
melhorar o ensino da Matemática em várias dimensões. No PAM foram propostas seis ações
que, subdivididas em quinze medidas a serem desenvolvidas pelos diversos intervenientes
do contexto educativo, contemplavam vários aspetos, como por exemplo: o desenvolvimento
de projetos pelas escolas, a formação de professores, o reajustamento dos programas, a criação de um banco de recursos educativos e a avaliação de manuais escolares (ME, 2006a).
Dentre estes aspetos, é oportuno detalhar algumas ações e medidas propostas e desenvolvidas no âmbito do PAM, nomeadamente relacionadas com a elaboração de planos de escola
de combate ao insucesso na Matemática; com a promoção da formação contínua em Matemática para os professores; e com o reajustamento dos programas de Matemática em vigor
para os três ciclos do ensino básico, que culminou no Programa de Matemática do Ensino
Básico (PMEB) (Ponte, Serrazina, Guimarães, Breda, et al., 2007).
Na primeira ação do PAM, denominada Programa Matemática: Equipas para o Sucesso, foi
proposto, para os 2.º e 3.º ciclos, um projeto que recebeu o nome de Plano da Matemática
(PM) (ME, 2006b) no qual se tencionava que cada escola elaborasse o seu plano de combate
ao insucesso em Matemática tendo como referência as possíveis causas desse insucesso no
seu contexto específico. Assim, cada agrupamento de escolas e/ou escolas não agrupadas
do ensino público teve a oportunidade de se candidatar através da apresentação de um projeto para a melhoria dos seus resultados. Este projeto deveria contemplar um diagnóstico
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das principais dificuldades dos alunos e elencar, dentro dos recursos humanos e materiais
da escola, as medidas de intervenção que poderiam ser tomadas para ultrapassar cada problema apontado, bem como quais os objetivos a atingir nas classificações internas e externas
(nos exames/prova de final de ciclo). A escola que tivesse a candidatura do seu projeto aceite
recebia apoio do Ministério da Educação para a concretização do seu projeto. Neste sentido,
foram propiciadas intervenções, tais como: melhorias ao nível dos diversificados recursos e
materiais didáticos; mobilização de recursos docentes da escola para reforço das equipas de
Matemática para o trabalho em sala de aula, bem como “orientação das atividades realizadas
nas áreas curriculares não disciplinares – Área de Projeto e Estudo Acompanhado – das turmas abrangidas, para trabalho de apoio a Matemática” (Delgado, 2011, pp. 1-2); e atribuição
de um crédito horário às escolas que o solicitaram (Carvalho, 2010). É interessante ressaltar
que a área não disciplinar de Estudo Acompanhado foi bastante utilizada para este apoio,
sendo, a partir de então, comummente associada à disciplina de Matemática.
De acordo com Santos e Pires (2009), uma estratégia bastante utilizada pelas escolas foi a
constituição de assessorias/pares pedagógicos nas aulas de Matemática, com uma expressão muito significativa no Estudo Acompanhado, tendo sido “a medida mais suportada pelo
crédito horário atribuído no âmbito do PM e [tendo]-se revelado promissora, tanto em termos
das aprendizagens dos alunos, como em termos de trabalho colaborativo entre professores”
(p. 1). Outra medida a destacar é a realização de reuniões regulares dos professores de Matemática, que possibilitavam tempos de trabalho colaborativo para a “planificação, elaboração
de materiais, reflexão sobre o trabalho realizado e discussão de estratégias para a sala de
aula” (Santos & Pires, 2009, p. 1), contribuindo para a superação das dificuldades individuais
dos professores. O programa PM, iniciado em 2006/2007, teve duração de três anos letivos
e bastante adesão das escolas, tendo sido continuado por mais três anos com o nome de
Plano da Matemática II (PM II), sendo que, nesta fase, foi alargado aos alunos do 1.º ciclo
(Delgado, 2017) e passou a incluir apoio à implementação do início da generalização de um
novo programa também elaborado em decorrência do PAM, como veremos a seguir.
Outra ação proposta no âmbito do PAM está relacionada com a promoção de uma formação
contínua em Matemática para os professores de todos os ciclos do ensino básico e do secundário. Por exemplo, em termos do 2.º ciclo, foi proposto o lançamento do Programa de
Formação Contínua em Matemática para Professores do 2.º ciclo, em articulação com insti-
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tuições de ensino superior; e, para o 3.º ciclo, o apoio a Programas de Formação Contínua
em Matemática para Professores do 3.º ciclo e do Secundário. Estes programas de formação
contínua visavam sobretudo melhorar a formação matemática dos professores, mas também
aproveitando para aprofundar os seus conhecimentos didáticos e curriculares. Com o apoio
dos formadores e, principalmente, com a reflexão em conjunto com os seus pares, buscavase também favorecer experiências relativas à planificação e lecionação de aulas (Serrazina,
2012). Neste sentido, os programas de formação contínua desenvolvidos no âmbito do PAM
foram inovadores, essencialmente no âmbito dos 1.º e 2.º ciclos, pois o contexto primordial
de formação era a própria sala de aula. Conforme ressalta Serrazina (2012), estes programas de formação introduziram “uma organização da formação, verdadeiramente centrada nas
práticas dos professores envolvidos, com sessões de formação em grupo e sessões de acompanhamento em sala de aula, onde a reflexão sobre as práticas tinha um papel fundamental”
(p. 445). É interessante observar que esta forma de concretizar a formação contínua foi
uma necessidade já apontada pelo Decreto-Lei n.º 6/2001 e que a sua realização, sobretudo
paralelamente ao desenvolvimento do PM, se mostrou um aspeto bastante positivo, tendo
contribuído para a melhoria das práticas letivas dos professores de Matemática (Serrazina,
2012).
Ainda no âmbito das ações propostas no PAM, procedeu-se um reajustamento dos programas de Matemática do ensino básico para os três ciclos e que resultou no Programa de Matemática do Ensino Básico (PMEB) (Ponte et al., 2007) publicado em 2007. Esse programa
apresenta, de forma mais clara do que nos programas de 1991, as finalidades e objetivos
gerais para o ensino da Matemática, transversais a todos os ciclos, focando-se na articulação entre o desenvolvimento de conhecimentos, capacidades e atitudes, em coerência com
o documento Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais (DEB, 2001)
e tendo em conta o conhecimento desenvolvido pela investigação nos últimos anos sobre o
ensino-aprendizagem da Matemática. O PMEB de 2007 destaca duas finalidades fundamentais que devem orientar o ensino da Matemática: “(a) Promover a aquisição de informação,
conhecimento e experiência em Matemática e o desenvolvimento da capacidade da sua integração e mobilização em contextos diversificados”; e “(b) Desenvolver atitudes positivas face
à Matemática e a capacidade de apreciar esta ciência” (Ponte et al., 2007, p. 3). A estas
finalidades associam-se objetivos gerais para o ensino da Matemática elencados para os três
ciclos de escolaridade como um todo. Estes objetivos contemplam os conhecimentos, as ca-
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pacidades e as atitudes a serem desenvolvidas pelos alunos, sendo que esses domínios não
estão apresentados em categorias separadas, como eram nos programas de 1991, o que
favorece uma visão integradora dos mesmos. Dentre estes objetivos gerais, enfatiza-se, pois,
a capacidade de compreensão das ideias matemáticas, o saber porquê, sem se descurar da
necessidade de conhecer os factos e os procedimentos matemáticos; a capacidade de estabelecer conexões entre os diferentes conceitos e relações matemáticas, assim como utilizálos em contextos não matemáticos; a capacidade de fazer matemática de modo autónomo,
formulando e testando conjeturas; e a capacidade de apreciar a matemática, reconhecendo
sua importância em outras disciplinas e na vida diária (Ponte et al., 2007).
Com relação aos temas matemáticos, o PMEB de 2007 estrutura-se em quatro temas apresentados por ciclos de escolaridade: Números e operações; Álgebra; Geometria; e Organização e tratamento de dados. Ainda que esses temas matemáticos não se afastem dos temas
dos programas de 1991, no PMEB de 2007 ocorre uma alteração significativa que vai além
da mudança de nomenclatura, a destacar:
(i) o tema Números e operações (em substituição de Números e Cálculo) sugere mais
enfoque no sentido de número e menos nos procedimentos de cálculo descontextualizados; por exemplo, espera-se que o aluno seja capaz de usar diversas representações
em paralelo adequadamente;
(ii) o tema Álgebra dá uma amplitude muito maior do que Funções (tema referido para o
3.º ciclo no programa anterior) e, embora não apareça como tema matemático individualizado no 1.º ciclo, o PMEB de 2007 pressupõe que as ideias algébricas sejam
abordadas desde o 1.º ciclo, por exemplo, no trabalho com sequências. Outra diferença
em relação ao programa anterior é que este tema aparece como tema individualizado
no 2.º ciclo, indo além do tema Proporcionalidade, por exemplo, aprofundando-se o estudo de relações e regularidades. Portanto, observa-se uma preocupação em começar
a desenvolver o pensamento algébrico logo nos primeiros anos, sem (excesso de) formalismo, mas com profundidade e compreensão, o que não era feito antes, mostrando
a importância que esta área tem na escolaridade básica;
(iii) o tema Organização e tratamento de dados (em substituição de Estatística) pretende
destacar que a Estatística vai além do cálculo de medidas e que o PMEB de 2007 vai
mais longe “na complexidade dos conjuntos de dados a analisar, nas medidas de ten-
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dência central e de dispersão a usar, nas formas de representação de dados a aprender
e no trabalho de planeamento, concretização e análise de resultados de estudos estatísticos” (Ponte et al., 2007, p. 7);
(iv) o tema Geometria apresenta como foco o desenvolvimento do sentido espacial dos alunos. Comparativamente ao programa anterior, as alterações mais significativas neste
tema ocorreram ao nível do 1.º ciclo, de modo que “se estudam logo desde o 1.º ciclo diversas transformações geométricas, primeiro de forma intuitiva e depois com crescente
formalização” (Ponte et al., 2007, p. 7). Também se destaca o facto da Medida ser um
tema que deve ser trabalhado em todos os ciclos, embora tenha um peso maior no 1.º
ciclo.
Para além dos temas matemáticos, o PMEB de 2007 também destaca, “como objeto de
aprendizagem pelos alunos” (Grupo de Trabalho de Matemática [GTM], 2020, p. 49), três
capacidades transversais a toda a aprendizagem da Matemática: a resolução de problemas,
o raciocínio matemático e a comunicação matemática. Embora estas capacidades também
tenham sido mencionadas nos objetivos gerais de cada ciclo nos programas de 1991, no
PMEB de 2007 elas são apresentadas, em cada ciclo, com destaque e abordagem análoga
à dos temas matemáticos, enfatizando a sua importância e transversalidade no processo de
ensino-aprendizagem da Matemática.
Assim, no PMEB de 2007, no início do detalhamento de cada tema matemático e das capacidades transversais, em cada ciclo de escolaridade, é apresentada uma articulação com
o ciclo anterior, o que demonstra uma preocupação em melhorar a articulação entre os programas dos três ciclos. Além disso, para cada tema/capacidade são destacados, ainda, os
objetivos gerais e específicos da aprendizagem a serem atingidos ao longo do ensino básico
e apresentadas diversas indicações metodológicas, sugerindo, por exemplo, formas de abordagem, tarefas e recursos que podem ser utilizados para o desenvolvimento de cada tema
(Ponte et al., 2007). Estas indicações estão em consonância com as orientações metodológicas gerais apresentadas no programa que destacam a importância de serem propostos
diversos tipos de tarefas aos alunos, que os conduza a variados “tipos de experiências matemáticas, nomeadamente resolvendo problemas, realizando atividades de investigação, desenvolvendo projetos, participando em jogos e ainda resolvendo exercícios que proporcionem
uma prática compreensiva de procedimentos” (Ponte et al., 2007, p. 8). Também sugerem
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que o professor valorize os momentos em que os alunos possam analisar resultados e discutir
estratégias de resolução de problemas, inclusive, em conjunto com os colegas, seja em trabalho em pares ou em grupo. Uma orientação metodológica destacada pelo PMEB de 2007
é a importância de se diversificar os recursos, seja através do uso de materiais manipuláveis,
seja através de calculadoras e computadores, considerando que estes últimos não devem ser
utilizados para a realização de cálculos imediatos. É importante observar que este programa
aponta caminhos variados para a condução da prática letiva do professor, dando autonomia
para que este desenvolva em sala de aula as estratégias que considere mais adequadas e
pertinentes para a sua realidade educativa.
No que diz respeito à avaliação das aprendizagens dos alunos, o PMEB de 2007 defende
“uma avaliação continuada posta ao serviço da gestão curricular de caráter formativo e regulador” (Ponte et al., 2007, p. 12) e, como tal, é colocada no centro da atividade do professor.
É através da avaliação contínua que o professor pode identificar problemas nas aprendizagens dos alunos e na forma de condução do seu trabalho, alterando sempre que necessário
as opções realizadas, inclusive, em termos de gestão do programa. O PMEB de 2007 sugere
que sejam utilizados diversos instrumentos de avaliação e que os alunos sejam envolvidos no
seu processo de avaliação, reforçando o potencial formativo da avaliação das aprendizagens
dos alunos.
De acordo com Ponte e Serrazina (2009), o PMEB de 2007 constitui um fator de possíveis
mudanças nas práticas de ensino-aprendizagem desenvolvidas na sala de aula, tanto em
relação às práticas dos professores quanto à promoção de uma participação mais ativa dos
alunos na construção do conhecimento. Nessa conceção, melhores aprendizagens matemáticas são favorecidas, por exemplo, a partir da concretização de práticas assentes numa
abordagem de ensino-aprendizagem exploratório. Segundo Ponte (2005), a característica
principal do ensino-aprendizagem exploratório “é que o professor não procura explicar tudo,
mas deixa uma parte importante do trabaho de descoberta e de construção do conhecimento
para os alunos realizarem” (p. 22). Na perspetiva de Oliveira, Menezes e Canavarro (2013),
nesta abordagem, a aprendizagem dos alunos decorre “da possibilidade de trabalharem com
tarefas matemáticas ricas e de poderem partilhar com os colegas e o professor as suas ideias”
(p. 31). Assim, neste tipo de ensino, as aulas são comummente organizadas em fases que
contemplam: a apresentação da tarefa matemática, geralmente um problema, uma explora-
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ção ou uma investigação (usando a terminologia de Ponte, 2005); a exploração/realização da
tarefa pelos alunos, em que estes trabalham autonomamente, mas apoiados pelo professor;
a discussão coletiva, em que os alunos, escolhidos e sequenciados pelo professor com uma
certa intencionalidade, apresentam as suas estratégias de resolução e as analisam em conjunto, comparando-as e contrastando-as; e a sistematização das aprendizagens, em que o
professor, em conjunto com os alunos, faz realçar os conceitos, procedimentos ou processos
matemáticos mais importantes decorrentes da atividade matemática realizada (Oliveira et al.,
2013).
No âmbito da implementação do PMEB de 2007, ainda em 2008, foi disponibilizado um documento denominado Percursos temáticos de aprendizagem2 que visava apoiar os professores
no desenvolvimento do novo programa. O documento apresentava dois percursos, A e B,
com possíveis sequências de tópicos a adotar, em cada ano de escolaridade, para o desenvolvimento do trabalho letivo com o PMEB de 2007. O intuito desses percursos temáticos era
indicar possibilidades para as escolas que, entretanto, podiam fazer alterações nos mesmos,
bem como elaborar seus próprios percursos de maneira a melhor adaptar às suas realidades
educativas.
O PMEB de 2007 foi implementado em regime de experimentação em algumas escolas no
ano letivo de 2008/2009. Participaram nessa fase de experimentação 40 turmas piloto dos
três ciclos do ensino básico, nomeadamente: 10 turmas do 1.º ano, 10 do 3.º ano, 10 do
5.º ano e 10 do 7.º ano (Borralho, Fernandes, & Vale, 2012). A implementação do programa
nestas turmas contou com um plano de apoio aos professores bastante estruturado, através do trabalho de uma comissão de acompanhamento nacional. Nesta fase, os professores
experimentadores receberam acompanhamento que “incluía formação, visitas às turmas piloto, reuniões regionais e nacionais, uma plataforma Moodle[3] e uma página eletrónica com
materiais de apoio, nomeadamente textos, planos de aula, tarefas e relatos de experiências
em sala de aula” (GTM, 2020, p. 191). As formações contemplavam três domínios relacionados com: as tarefas e os materiais a serem utilizados na sala de aula; o ambiente de
trabalho na sala de aula (incluindo a natureza da comunicação e das atividades) e a planificação, tendo em conta os percursos temáticos da aprendizagem. Durante este processo,
2

Disponível no site http://area.dge.mec.pt/materiais_NPMEB/programa.htm. Acesso em 10/12/2019.
O Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) é um sistema de gerenciamento de
aprendizagem executado num ambiente virtual (moodle.org).
3
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foram produzidos materiais de apoio, inclusive, pelos próprios professores experimentadores, tais como: brochuras temáticas e materiais para a sala de aula. Estes materiais4 foram
testados e facultados às escolas que optaram por começar a adotar este programa no ano
letivo de 2009/2010, quando do início do processo de generalização de sua implementação,
assinalado pela adesão voluntária de escolas que o quiseram implementar. Por volta de
400 agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas candidataram-se à antecipação da
implementação do PMEB de 2007 (GTM, 2020).
A generalização deste programa a todas as escolas teve início em 2010/2011, em todas as
turmas de 1.º, 3.º, 5.º e 7.º anos de escolaridade e, neste ano letivo, surgiram os manuais
que estavam de acordo com o PMEB de 2007. Na fase em que o programa entrou em vigor,
também houve apoio para a sua implementação nas escolas através da criação, em cada escola/agrupamento de escola, de uma equipa de coordenação constituída por um professor de
cada ciclo de escolaridade. Esta equipa de professores era apoiada por um professor acompanhante, diretamente ligado ao desenvolvimento do PM II, que acompanhava um conjunto
de escolas e agrupamentos. Por sua vez, estes professores acompanhantes organizavam
“momentos de trabalho/formação temáticos, mensalmente, para os professores de Matemática do Ensino Básico” (GTM, 2020, p. 193). Este programa foi muito importante na história do
desenvolvimento curricular em Portugal, tanto pela forma como foi elaborado, experimentado
e implementado progressivamente, mas, sobretudo, por ter possibilitado, juntamente com a
implementação do PM II, a promoção de melhores práticas letivas no ensino-aprendizagem
da Matemática.
Em 2009, também no contexto da implementação do PMEB de 2007, foi elaborado o documento das Metas de Aprendizagem que, construído com base nos objetivos definidos pelo
PMEB de 2007, pretendia constituir-se numa referência para a avaliação das aprendizagens
dos alunos em cada ano de escolaridade. A sua organização por anos de escolaridade
prende-se com a ideia de indicar o momento em que se deve garantir que a meta foi atingida
pelo aluno, não desprezando a possibilidade desta ter sido atingida anteriormente. Assim,
“[estas] metas não eram assumidas como normativas, mas sim como instrumentos de apoio
à gestão do currículo, disponibilizadas para serem utilizadas voluntária e livremente pelos
professores no seu trabalho quotidiano” (GTM, 2020, p. 47). Nesse sentido, as Metas de
4

Os diferentes materiais foram disponibilizados em http://area.dge.mec.pt/materiais_NPMEB/home.htm e
ainda estavam disponíveis para acesso em 19/01/2020.
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Aprendizagem, embora formuladas em termos de ano de escolaridade, não colidiam com o
programa, formulado em termos de ciclo, por serem precisamente orientações apenas, e, portanto, com flexibilidade. Ressalta-se, também, que este documento foi discutido publicamente
em 2009 e a sua versão final só seria elaborada em 2013, após o período de experimentação
do programa. Isso acabou por não acontecer devido às mudanças ocorridas nas orientações
curriculares em virtude de uma reviravolta governamental em 2011.
No contexto das políticas educacionais e visando a melhoria das aprendizagens, destacamse outras medidas desenvolvidas, em Portugal, no final da primeira década do século XXI:
a definição de orientações para a Educação Especial e criação das escolas de referência
(Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de janeiro); e o alargamento da escolaridade obrigatória até ao
12.º ano ou até aos 18 anos de idade, e o estabelecimento da educação pré-escolar universal
a partir dos cinco anos de idade (Lei n.º 85/2009 de 27 de agosto).

2.4

Entre 2011 e 2016

Em 2011, mediante um contexto de discordância em relação à orientação curricular vigente,
o novo ministro da educação, por meio do Despacho n.º 17169/2011 de 23 de dezembro, revoga o documento Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais e propõe
a elaboração do que chama de “documentos clarificadores das prioridades nos conteúdos
fundamentais dos programas”, constituindo-se em metas curriculares, a serem elaboradas
por um grupo de trabalho constituído conforme o Despacho n.º 5306/2012 de 18 de abril de
2012. Na sequência, foram consignadas alterações na estrutura curricular através da publicação do Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho, que estabeleceu “os princípios orientadores
da organização e da gestão dos currículos dos ensinos básico e secundário, da avaliação
dos conhecimentos a adquirir e das capacidades a desenvolver pelos alunos e do processo
de desenvolvimento do currículo” (Decreto-Lei n.º 139/2012). Dentre as justificativas para
a proposta dessas alterações, evidenciam-se a propiciação do aumento da qualidade e do
sucesso escolar, bem como a criação de uma cultura de rigor e de excelência.
Este decreto apresenta, portanto, novos planos curriculares, denotados por matrizes curriculares, para os ensinos básico e secundário (Anexo V) que entraram em vigor a partir
do ano letivo de 2012/2013. As matrizes curriculares dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico
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são apresentadas em duas partes: a Parte A apresenta a organização curricular da carga
horária semanal em minutos, correspondendo aos tempos mínimos a serem aplicados por
área disciplinar e disciplinas; e a Parte B apresenta a carga horária semanal organizada em
períodos de 45 minutos, em que a distribuição apresentada desses tempos, por ano e por
disciplina, assume um caráter indicativo para as escolas. Esta nova organização retira do
currículo dos 2.º e 3.º ciclos as áreas não disciplinares (Área de Projeto, Estudo Acompanhado e Formação Cívica), redistribuindo a carga horária destinada a estas áreas entre as
outras disciplinas, alterando significativamente os tempos atribuídos a cada área disciplinar.
Assim sendo, pretende-se que a Educação para a Cidadania seja operacionalizada enquanto
área transversal a todas as áreas curriculares, não sendo, portanto, facultada como disciplina
obrigatória nas matrizes curriculares-base destes ciclos. Nesse sentido, propõe-se, ainda,
que a Educação para a Cidadania seja contemplada através do desenvolvimento de “projetos e atividades que contribuam para a formação pessoal e social dos alunos” (Decreto-Lei
n.º 139/2012, Artigo 15.º), abordando, por exemplo, temáticas como: a educação cívica, a
educação para a saúde, a educação financeira, a educação rodoviária e a educação para o
consumo, entre outras.
Em contrapartida, é criada a componente Oferta Complementar com intuito de que as escolas possam “oferecer componentes curriculares complementares com carga horária flexível
que contribuam para a promoção integral dos alunos em áreas de cidadania, artísticas, culturais, científicas ou outras” (Decreto-Lei n.º 139/2012, Artigo 12.º). Salienta-se, entretanto,
que a criação da Oferta Complementar deve ser efetuada através da utilização de um conjunto de horas de crédito e, desde que criada, passa a ser de frequência obrigatória para
os alunos. Especificamente no 2.º ciclo, é também criada a disciplina Apoio ao Estudo, com
oferta obrigatória para a escola e de frequência facultativa pelos alunos, sendo obrigatória
para os alunos indicados pelo conselho de turma e mediante o acordo dos encarregados de
educação. No 3.º ciclo, as disciplinas de Educação Tecnológica (7.º e 8.º anos) e Introdução às Tecnologias da Informação e Comunicação (9.º ano) deixam de fazer parte da matriz
curricular e é criada a disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Assim,
no âmbito da componente curricular Expressões e Tecnologias, para todos os anos de escolaridade no 3.º ciclo, propõe-se que a disciplina de TIC funcione, semestral ou anualmente,
em articulação com uma outra disciplina a ser criada pela escola, designada por Oferta de
Escola. No caso dos 7.º e 8.º anos, a matriz curricular deve contemplar “uma disciplina de
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oferta de escola na área artística ou tecnológica, de acordo com a sua especificidade e no
âmbito do seu projeto educativo” (Decreto-Lei n.º 139/2012, Artigo 11.º).
Em seguida, foram também realizadas alterações no que diz respeito aos programas curriculares. Inicialmente, através do Despacho n.º 10874/2012 de 10 de agosto, foram homologadas as Metas Curriculares estabelecidas para diversas disciplinas dos ensinos básico
e secundário, dentre elas a Matemática, sendo apresentadas como orientações para o ano
letivo de 2012/2013 (Despacho n.º 15971/2012 de 14 de dezembro) e, portanto, devendo ser
respeitadas na execução dos programas em vigor. Esta medida foi recebida, ainda em sua
fase de discussão pública, com bastante perplexidade por professores e entidades ligadas ao
ensino da Matemática (e.g., Sociedade Portuguesa de Investigação em Educação Matemática [SPIEM], 2012a, 2012b; APM, 2012), uma vez que ignorou as Metas de Aprendizagem
propostas em 2009 que ainda se encontravam em fase de experimentação e sem avaliação
da sua adequação, portanto, sem razão para a sua descontinuidade (e.g., SPIEM, 2012a).
O documento das Metas Curriculares segue uma estrutura comum em todas as áreas curriculares: em cada ano, para os domínios e, em alguns casos, para os subdomínios, são definidos
objetivos gerais especificados em descritores. No caso da Matemática, as Metas Curriculares
para o ensino básico foram disponibilizadas num novo documento – Metas Curriculares de
Matemática - Ensino Básico (Bivar, Grosso, Oliveira, & Timóteo, 2012) – e organizadas por
ano de escolaridade em cada ciclo de escolaridade. Este documento passou a ser, portanto,
uma orientação curricular acrescida ao programa em vigor (PMEB de 2007). Entretanto, a
estrutura das Metas Curriculares, apresentadas por ano de escolaridade e com caráter mais
restritivo e rígido, levantou logo uma rutura com este programa, organizado por ciclo, sendo
importante destacar que as Metas Curriculares não têm a mesma flexibilidade que tinham
as Metas de Aprendizagem elaboradas anteriormente. Juntamente com as Metas Curriculares, foram elaborados cadernos de apoio para os professores, um para cada ciclo, contendo
suportes teóricos aos objetivos e descritores e exemplos de concretização de alguns deles
(Bivar et al., 2012).
O documento Metas Curriculares de Matemática - Ensino Básico apresenta como referência
os domínios: Números e operações; Geometria e medidas; Álgebra; Funções, sequências
e sucessões; e Organização e tratamento de dados. Entretanto, observa-se que o domínio
Álgebra é especificado somente a partir do 2.º ciclo de escolaridade; e o domínio Funções,
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sequências e sucessões apenas a partir do 3.º ciclo de escolaridade. Os domínios são abordados em subdomínios numa sequência de objetivos gerais e de descritores que são apresentados de forma bastante prescritiva e com uma linguagem rigorosa. Esta estrutura difere
bastante da estrutura das orientações anteriores, a começar por reforçar a lógica de ano e
não de ciclo.
Embora os temas matemáticos sejam semelhantes, com apenas algumas alterações na nomenclatura, há muitas divergências entre os dois documentos em vigor com relação aos
conteúdos propostos. Por exemplo, nas Metas Curriculares não se contempla a abordagem
de ideias algébricas desde o 1.º ciclo (como é previsto no programa em vigor, o PMEB de
2007), pressupondo-se que este tema seja iniciado somente no 2.º ciclo. Outro exemplo, é
que as Metas Curriculares introduzem conteúdos não contemplados no programa, como é o
caso, entre outros, de Teoria de conjuntos no 1.º ciclo e das Operações com funções no 3.º
ciclo. Há também desacordo em relação ao momento em que alguns conteúdos deverão ser
introduzidos. Por exemplo, as Metas Curriculares propõem que os alunos aprendam todas
as quatro operações com números racionais não negativos no 5.º ano (o que pode ser excessivamente exigente para crianças de 10 anos) e o PMEB de 2007 propõe que os alunos
desenvolvam essa capacidade até ao final do 2.º ciclo. Outro exemplo é que as Metas Curriculares consideram a introdução de operações com números racionais relativos já no 6.º
ano, e não no 3.º ciclo como propõe o PMEB de 2007. Nesse sentido, na opinião de muitos
professores, educadores e investigadores, as Metas Curriculares apresentam diversas situações em que há uma desadequação dos conteúdos quanto à faixa etária a que se destinam,
tanto a nível de abordagem antecipada em termos de ano num ciclo, como em relação à
antecipação em termos de ciclos (e.g., APM, 2012).
Além disso, a forma proposta de abordagem dos conteúdos é bastante distinta, evidenciando
uma mudança drástica na visão do ensino e aprendizagem da Matemática. Por exemplo,
nas Metas Curriculares há um grande enfoque no raciocínio dedutivo e na proposição de
resolução de problemas com o objetivo reduzido à aplicação dos conteúdos, enquanto que
o PMEB de 2007 reforça a importância do raciocínio indutivo – que é, inclusive, mais natural
na faixa etária dos alunos do ensino básico – e aponta a resolução de problemas como um
objetivo de aprendizagem, uma capacidade transversal a desenvolver e uma metodologia
de trabalho com os alunos. Conforme destaca a SPIEM, em seu parecer acerca das Metas
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Curriculares de Matemática - Ensino Básico, na proposta das Metas Curriculares
dá-se prioridade às representações formais em detrimento da compreensão,
indicam-se formulações complexas (como a definição de plano, de variável
estatística ou de axiomática de uma teoria), que dificilmente algum aluno
compreende, e indicam-se abordagens iniciais para introduzir conceitos que
não se traduzem nos aspetos em que eles se devem ancorar (como seja,
assumir a fração como medida como o ponto de partida para compreender
o conceito de fração, . . . ). (SPIEM, 2012b, p. 1)

Outro aspeto observado é o facto das Metas Curriculares não favorecerem a diversificação
de abordagens de ensino para a resolução de uma tarefa, tampouco a promoção da comunicação matemática, de modo que, conforme sugere o PMEB de 2007, o aluno participe “de
forma construtiva em discussões sobre ideias, processos e resultados matemáticos” (Ponte
et al., 2007, p. 8).
As Metas Curriculares de Matemática - Ensino Básico receberam críticas de diversos grupos
ligados ao ensino da Matemática (professores, educadores e investigadores e entidades, tais
como as já citadas APM e SPIEM), sobretudo, por não estarem condizentes com o programa
de Matemática em vigor (que era bem visto por ser equilibrado e alinhado com as recomendações da investigação em educação matemática nacional e internacional) e se mostrarem
desadequadas aos alunos a que se dirigem, em várias dimensões. Em contrapartida, em
2013, o Ministério da Educação e Ciência revogou o PMEB de 2007 (Despacho n.º 5165A/2013 de 16 de abril) e aprovou um novo programa (Despacho n.º 9888-A/2013 de 26 de
julho), instituindo-se, a partir do ano letivo de 2013/2014, um documento único – Programa e
Metas Curriculares de Matemática - Ensino Básico (Bivar, Grosso, Oliveira, & Timóteo, 2013)
– que reúne, numa primeira parte, um novo programa de Matemática e, numa segunda parte,
as Metas Curriculares de Matemática. É relevante destacar o facto de que o PMEB de 2007
foi revogado pelo ministro da educação sem que o processo de avaliação da sua implementação fosse concluído (estava em curso) e, consequentemente, sem que se pudesse apresentar
argumentos desfavoráveis à continuidade de utilização deste programa.
O novo programa destaca três grandes finalidades para o ensino da Matemática: a estruturação do pensamento, a análise do mundo natural e a interpretação da sociedade, ressaltando
que os alunos “devem ser levados, passo a passo, a compreender que uma visão vaga e
meramente intuitiva dos conceitos matemáticos tem um interesse muito limitado e é pouco
relevante” (Bivar et al., 2013, p. 2). O programa também aponta os objetivos gerais para cada
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ciclo de escolaridade, que “traduzem os desempenhos fundamentais que os alunos deverão
evidenciar em cada um dos três ciclos” (Bivar et al., 2013, p. 3). Estes desempenhos são expressos por verbos – Identificar/Designar, Estender, Reconhecer, Saber, Provar/Demonstrar,
Justificar – que assumem significados específicos conforme o ciclo em que são empregados
e devem concorrer para
a aquisição de conhecimentos de factos e de procedimentos, para a construção e o desenvolvimento do raciocínio matemático, para uma comunicação
(oral e escrita) adequada à Matemática, para a resolução de problemas em
diversos contextos e para uma visão da Matemática como um todo articulado e coerente. (Bivar et al., 2013, p. 4)

De acordo com o GTM (2020), entre outros aspetos, este programa valoriza a aquisição de
automatismos, reduz a importância da formulação de conjeturas e “parece entender problemas como exercícios de aplicação” (p. 60). No Programa e Metas Curriculares de Matemática
- Ensino Básico, a organização dos conteúdos observa os mesmos domínios e subdomínios
definidos nas Metas Curriculares homologadas em 2012, apresentando tópicos a serem trabalhados em cada ano de escolaridade. Estes domínios e subdomínios são detalhados no
documento das Metas Curriculares que complementa o programa, através de um número
elevado de descritores minuciosamente elencados e que, em muitos casos, apresentam uma
“indicação desadequada, tanto ao nível do que se exige que o aluno saiba, como ao nível do
que se propõe para a progressão dos seus conhecimentos” (SPIEM, 2012b, p. 1), conforme
alguns exemplos já mencionados. Segundo Delgado (2017), “trata-se de um programa que
tem como foco os conteúdos matemáticos seguindo uma lógica de estrutura organizada de
conhecimentos” (p. 141).
O novo programa apresenta, ainda, uma secção denominada Níveis de Desempenho, na qual
fornece um código para materializar os diferentes níveis de desempenho que são esperados
dos alunos, destacando que “desempenhos mais avançados não são exigíveis a todos os
alunos, tendo portanto, caráter opcional” (Bivar et al., 2013, p. 27). E, por fim, o programa
apresenta duas secções bastante sucintas: uma relacionada com metodologias e outra com
a avaliação das aprendizagens. Em termos de metodologia, não apresenta propostas concretas em relação a experiências matemáticas a serem proporcionadas aos alunos, alegando
que “as escolas e os professores devem decidir quais as metodologias e os recursos mais
adequados para auxiliar os seus alunos a alcançar os desempenhos definidos nas Metas
Curriculares” (Bivar et al., 2013, p. 28). Quanto à avaliação das aprendizagens, o Programa
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e Metas Curriculares de Matemática - Ensino Básico salienta que deve ser “diversificada e
frequente, contribuindo, assim, para que os alunos adquiram uma maior consciência do seu
nível de aprendizagem” (Bivar et al., 2013, p. 29). De acordo com o GTM (2020), “[nota-se]
de novo o foco na aquisição dos conhecimentos matemáticos” (p. 63).
Assim, no que tange à avaliação das aprendizagens, em 2012, foi publicado o Despacho Normativo n.º 24-A/2012 de 06 de dezembro, com o intuito de adequar as alterações realizadas
no currículo em função da vigência do Decreto-Lei n.º 139/2012 e da implementação das Metas Curriculares com os objetivos da avaliação das aprendizagens dos alunos. Este normativo
passou a regulamentar a avaliação e certificação dos conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas pelos alunos do ensino básico. Estas orientações valorizam a avaliação
sumativa, tanto a interna, mas, sobretudo, a externa, em detrimento da avaliação formativa,
que deixa de ser entendida como o foco da avaliação das aprendizagens dos alunos. No
âmbito da avaliação sumativa externa, destaca-se a realização de provas finais de ciclo, nos
4.º, 6.º e 9.º anos de escolaridade, nas disciplinas de Português e Matemática. Estas provas
finais “incidem sobre os conteúdos definidos nos programas e têm como referência as metas
curriculares em vigor definidas para os três ciclos do ensino básico” (Despacho Normativo n.º
24-A/2012, Artigo 10.º) e os seus resultados contam para a classificação final das disciplinas
sujeitas a estas provas finais.
Esta apostila destaca, ainda, que a escola deve promover o desenvolvimento de medidas de
promoção do sucesso escolar, “definindo-se, sempre que necessário, planos de atividades
de acompanhamento pedagógico orientados para a turma ou individualizados, com medidas
adequadas à resolução das dificuldades dos alunos” (Despacho Normativo n.º 24-A/2012, Artigo 20.º). Nesse sentido, aponta alguns exemplos de como podem ser concretizadas estas
medidas, entre eles: “a constituição temporária de grupos de homogeneidade relativa em termos de desempenho escolar, em disciplinas estruturantes”; a “coadjuvação em sala de aula,
valorizando-se as experiências e as práticas colaborativas que conduzam à melhoria do ensino”; e o “acompanhamento a alunos que progridam para o 2.º ciclo ou para o 3.º ciclo com
classificação final inferior a 3 a Português ou a Matemática no ano escolar anterior” (Despacho Normativo n.º 24-A/2012, Artigo 20.º). Em 2015, foi publicado o Despacho Normativo n.º
17-A/2015 de 22 de setembro, com o intuito de “harmonizar os ajustes realizados no currículo com os objetivos da avaliação, nomeadamente, no sentido da melhoria da qualidade do
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ensino através da aferição do grau de cumprimento das metas curriculares” (Despacho Normativo n.º 17-A/2015, p. 27380-(3)), tendo em vista a conclusão da elaboração das metas
curriculares para todas as disciplinas do ensino básico.
O Programa e Metas Curriculares de Matemática - Ensino Básico está em vigor até ao presente momento (2020), embora seja considerado por muitos um retrocesso no percurso curricular que se vinha desenvolvendo em Portugal, principalmente, pelo facto de apresentar
excessivo rigor e formalismo em detrimento da construção do conhecimento matemático pelos alunos. Em relação ao ensino secundário, ainda no âmbito da revisão curricular iniciada
em 2011, foi homologado, através do Despacho nº 868-B/2014 de 20 de janeiro, o Programa
e Metas Curriculares - Matemática A - Ensino Secundário (Bivar, Grosso, Oliveira, Timóteo,
et al., 2014), que entrou em vigor a partir do ano letivo de 2015/2016.
Relativamente à implementação do Programa e Metas Curriculares de Matemática, quer no
ensino básico, quer no ensino secundário, foram assinalados, por parte das escolas, diversos
problemas – por exemplo, relacionados “com a extensão do Programa, com a antecipação
de conteúdos e com inadequação de alguns conteúdos às faixas etárias” (GTM, 2020, p. 56)
– que colocam em causa a possibilidade de exequibilidade do mesmo. Em resposta a estas
questões colocadas pelos professores, no início do ano letivo de 2016/2017, o Ministério da
Educação, agora sob o comando de um novo governo, disponibilizou dois documentos, um
para o ensino básico e outro para o ensino secundário, denominados Orientações de gestão
curricular para o Programa e Metas Curriculares de Matemática – Ensino Básico (DireçãoGeral da Educação [DGE], 2016a) e Orientações de gestão curricular para o Programa e
Metas Curriculares de Matemática A – 10.º, 11.º e 12.º anos (DGE, 2016b), respetivamente.
Conforme mencionado nos próprios documentos, essas orientações visam constituir-se como
documentos orientadores para a lecionação das disciplinas de Matemática e Matemática A
e, embora regidas pelo Programa e Metas Curriculares de Matemática Ensino Básico e pelo
Programa e Metas Curriculares de Matemática A do Ensino Secundário, introduzem orientações metodológicas gerais, bem como propostas de flexibilização e gestão de conteúdos, a
serem consideradas pela escola de acordo com o seu contexto. Estas orientações foram uma
tentativa de viabilizar uma certa flexibilização que tinha sido perdida com a implementação
do programa em vigor. Entretanto, esta iniciativa acabou por, também, não ajudar a colmatar
as principais dificuldades.
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2.5

A partir de 2017

Diante das repercussões acerca das alterações curriculares implementadas nos últimos anos
e num contexto de intensos debates, nacionais e internacionais, sobre o que se pretende para
a aprendizagem dos alunos na escola do século XXI frente aos desafios postos à sociedade
atual, apontou-se a necessidade de se traçar um perfil de competências para o qual convergissem todas as aprendizagens, independente da diversidade de públicos escolares e de
percursos formativos percorridos pelo aluno. Assim, em 2016, foi criado um Grupo de Trabalho (Despacho n.º 9311/2016 de 21 de julho) para definir o perfil de saída dos jovens de 18
anos de idade no final dos 12 anos de escolaridade obrigatória em Portugal.
No âmbito da fase de elaboração desse perfil, foram apresentadas propostas que contemplavam um conjunto de competências transversais inter-relacionando conhecimentos, capacidades, atitudes e valores que se pretende que os jovens alcancem no final da escolaridade
obrigatória. Foi promovido um amplo debate e discussão pública nos mais variados níveis
– escolas, docentes, encarregados da educação, associações profissionais de professores,
instituições de ensino superior, Conselho Nacional de Educação, dentre outros –, o que possibilitou diversas contribuições relevantes para a elaboração da versão final do documento que
veio a ser homologado em 2017, pelo Despacho n.º 6478/2017 de 26 de julho, e denominado
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA) (Martins et al., 2017).
Estruturado em Princípios, Visão, Valores e Áreas de Competências, o Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória passa a ser um referencial único, relativamente à escolaridade obrigatória, “para a organização de todo o sistema educativo e para o trabalho das
escolas, contribuindo para a convergência e a articulação das decisões inerentes às várias
dimensões do desenvolvimento curricular” (Despacho n.º 6478/2017, p. 15484). A visão
de aluno apresentada decorre dos princípios orientadores do documento – Base Humanista,
Saber, Aprendizagem, Inclusão, Coerência e flexibilidade, Adaptabilidade e ousadia, Sustentabilidade, e Estabilidade – e exprime o que é pretendido para todos os jovens enquanto
cidadãos à saída da escolaridade obrigatória, como, por exemplo: ser um cidadão provido
de “múltiplas literacias”; ser “capaz de pensar crítica e autonomamente, criativo, com competência de trabalho colaborativo e com capacidade de comunicação”; estar “apto a continuar
a aprendizagem ao longo da vida” e valorizar “o respeito pela dignidade humana, pelo exercício da cidadania plena, pela solidariedade para com os outros, pela diversidade cultural e
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pelo debate democrático” (Martins et al., 2017, p. 15). Em consonância com essas ideias,
o documento destaca ainda que o aluno deve ser incentivado, ao longo dos anos em que
permanecer na escola, a praticar os seguintes valores: responsabilidade e integridade; excelência e exigência; curiosidade, reflexão e inovação; cidadania e participação; e liberdade
(Martins et al., 2017).
Nesta proposta, as competências são definidas como “combinações complexas de conhecimentos, capacidades e atitudes” (Martins et al., 2017, p. 19), conforme ilustra o esquema
apresentado no documento e representado na figura 2.1:

Figura 2.1: Esquema concetual de competência. Fonte: Martins et al. (2017, p. 19).

É interessante observar que considerar a noção de competência associada a esta interrelação entre os conhecimentos, as capacidades e as atitudes a serem desenvolvidas pelos
alunos ao longo do ensino básico não é um facto novo no desenvolvimento curricular em
Portugal. Esta foi, também, a noção preconizada na altura do projeto GFC e, consequentemente, das alterações realizadas a partir do Decreto-Lei n.º 6/2001, sendo contemplada
na orientação curricular apresentada pelo documento Currículo Nacional do Ensino Básico
– Competências Essenciais (DEB, 2001). É também relevante destacar que esta noção de
competência está em consonância com as orientações internacionais para o currículo, uma
vez que, para a elaboração do PA, foram consultados
referenciais internacionais sobre ensino e aprendizagem, nomeadamente
da União Europeia, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico e da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência
e Cultura, bem como a revisão da literatura produzida no campo da investigação em educação, sobre, designadamente, as competências que as crianças
e os jovens devem adquirir como ferramentas indispensáveis para o exercício de uma cidadania plena, ativa e criativa na sociedade da informação e
do conhecimento em que estamos inseridos. (Martins et al., 2017, p. 10)

O documento PA define dez áreas de competência a serem consideradas como referenciais
para o trabalho educativo. São elas: (i) Linguagem e textos; (ii) Informação e comunica-
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ção; (iii) Raciocínio e resolução de problemas; (iv) Pensamento crítico e pensamento criativo;
(v) Relacionamento interpessoal; (vi) Desenvolvimento pessoal e autonomia; (vii) Bem-estar,
saúde e ambiente; (viii) Sensibilidade estética e artística; (ix) Saber científico, técnico e tecnológico; e (x) Consciência e domínio do corpo. Conforme afirma Cosme (2018a), a partir
destas áreas de competências deve ser definido “o conjunto de competências que se espera
que os alunos possam desenvolver nas mais diversas situações de trabalho e convívio que
se relacionam com o processo de formação que é suposto que vivam nas respetivas escolas”
(p. 17). A conceção do perfil é, portanto, baseada na integração dos princípios, valores e
áreas de competências, e é representada no documento pela figura 2.2.

Figura 2.2: Esquema concetual do PA. Fonte: Martins et al. (2017, p. 11).

Nesse intento, propõe-se que o desenvolvimento do currículo esteja assente nos propósitos
deste documento, cuja concretização requer alterações das práticas desenvolvidas nas escolas de forma a adequar toda a ação educativa às finalidades do perfil de competências
dos alunos. Assim, o documento sugere ainda um conjunto de ações fundamentais a serem desenvolvidas na prática docente no sentido dessa concretização, como, por exemplo, a
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abordagem dos conteúdos de cada área do saber, através de associações com situações e
problemas do quotidiano da vida do aluno e de recurso a materiais diversificados.
Ainda em 2017, em busca de uma orientação curricular que contribua para que os alunos
alcancem as competências previstas no PA, é apresentada a proposta de desenvolvimento
do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (PAFC) dos ensinos básico e secundário,
consignado pelo Despacho n.º 5908/2017 de 5 de julho. Este projeto foi implementado em
regime de experiência pedagógica em algumas escolas em 2017/2018 e estendido a todas
as escolas portuguesas em 2018/2019, conforme será detalhado no próximo capítulo deste
trabalho.
Concomitantemente com o planeamento do PAFC e, principalmente, em função da dificuldade de articular o programa em vigor, Programa e Metas Curriculares, com o Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, iniciou-se o desenvolvimento de uma orientação curricular que procurasse destacar as competências essenciais a serem desenvolvidas
pelos alunos em cada disciplina do currículo. Estas orientações foram construídas a partir
dos documentos curriculares existentes e denominadas Aprendizagens Essenciais (AE). De
acordo com o GTM (2020), “as AE identificam as aprendizagens não dispensáveis que deverão ser realizadas em cada ano de escolaridade, de modo a permitirem uma flexibilização e
gestão curriculares por parte das escolas e dos docentes” (pp. 56-57). Assim, embora não se
constituam num programa, no enquadramento do PAFC, as Aprendizagens Essenciais são a
orientação curricular de base “para efeito de planificação, realização e avaliação do ensino e
da aprendizagem” (Despacho n.º 5908/2017, artigo 11.º) definidas como
o conjunto comum de conhecimentos a adquirir, isto é, os conteúdos de
conhecimento disciplinar estruturado, indispensáveis, articulados concetualmente, relevantes e significativos, bem como de capacidades e atitudes a
desenvolver obrigatoriamente por todos os alunos em cada área disciplinar
ou disciplina, tendo, em regra, por referência o ano de escolaridade ou de
formação. (Despacho n.º 5908/2017, Artigo 2.º)

A fim de nortear o processo de composição dos documentos das Aprendizagens Essenciais
para cada ano de escolaridade, área disciplinar e disciplina, em agosto de 2017, foi apresentado um quadro de referência, nomeadamente o documento enquadrador: Currículo do
ensino básico e do ensino secundário – Para a construção de aprendizagens essenciais
baseadas no perfil dos alunos (Roldão, Peralta, & Martins, 2017). Durante o ano letivo de
2017/2018, este processo de construção das AE foi monitorizado e acompanhado nas es-
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colas que aderiram ao PAFC e, após discussões públicas, em 2018, foram homologadas as
versões finais das Aprendizagens Essenciais do Ensino Básico (Despacho n.º 6944-A/2018
de 19 de julho) e das Aprendizagens Essenciais do Ensino Secundário (Despacho n.º 8476A/2018 de 31 de agosto), sendo disponibilizadas no site da DGE (DGE, 2018a). Embora
concebidas por disciplina e por ano de escolaridade, durante a elaboração das Aprendizagens Essenciais, procurou-se estabelecer uma comunicação entre todas as disciplinas,
“assegurando-se coerência conceptual entre os diferentes documentos e identificando problemas de sequencialidade ou de repetição dos mesmos conteúdos em várias disciplinas”
(Costa, 2018, p. 1).
Assim, de acordo com a DGE (2018a), as Aprendizagens Essenciais identificam o conjunto
de conhecimentos, capacidades e atitudes a serem desenvolvidas ao longo da progressão
curricular, destacando: “o que os alunos devem saber” em termos de conteúdos de conhecimento disciplinar; “os processos cognitivos que devem ativar” para a efetiva aprendizagem
e o “saber fazer a ele associado” (p. 1) em articulação com os descritores do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Conforme destacam Cohen e Fradique (2018), as
Aprendizagens Essenciais permitem “liberar espaço curricular para a promoção do trabalho
articulado entre as AE e as outras aprendizagens previstas nos demais documentos curriculares”, bem como “aprofundar temas, desenvolver projetos interdisciplinares diversificados” e
“mobilizar componentes locais do currículo” (p. 28).
No âmbito do PAFC e da sua generalização, “as Aprendizagens Essenciais assumem-se,
assim, como um documento de apoio às decisões curriculares dos professores que visa favorecer a autonomia do processo em questão e potenciar a flexibilização das mesmas” (Cosme,
2018a, p. 19). É importante notar que as Aprendizagens Essenciais aplicam-se aos anos de
escolaridade abrangidos conforme a calendarização apresentada nestas propostas e estão
em vigor juntamente com o Programa e Metas Curriculares. Entretanto, ressalta-se que as
Aprendizagens Essenciais acabam por ser as orientações principais, pois vão mais ao encontro do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória do que o Programa e Metas
Curriculares. No caso particular da Matemática, a tentativa de conciliar o Programa e Metas
Curriculares de Matemática com as Aprendizagens Essenciais tem causado alguns embaraços na forma de as interpretar e de as colocar em prática pelos professores. Isso acaba
por refletir a incompatibilidade destes documentos, tendo em vista que apresentam diferentes
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finalidades e objetivos de aprendizagem (GTM, 2020).
Outro aspeto importante prende-se com a preocupação de proceder à avaliação das aprendizagens dos alunos em coerência com a observação das Aprendizagens Essenciais. Nesse
sentido, destaca-se o facto de que essas orientações, em conjunto com o Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória, configuram um referencial-base para a avaliação externa
das aprendizagens dos alunos.
No que diz respeito à disciplina de Matemática, as Aprendizagens Essenciais para o ensino
básico apresentam uma introdução comum a todos os anos de escolaridade, onde se explicitam algumas finalidades do ensino da Matemática, destacando-se duas principais: “promover a aquisição e desenvolvimento de conhecimento e experiência em Matemática e a
capacidade da sua aplicação em contextos matemáticos e não matemáticos” (DGE, 2018b,
p. 2) e “desenvolver atitudes positivas face à Matemática e a capacidade de reconhecer e
valorizar o papel cultural e social desta ciência” (DGE, 2018b, p. 3). Essas duas finalidades
são análogas às apresentadas no PMEB de 2007. Segundo o GTM (2020), esta “necessidade de recuperar enunciados de 2007 poderá decorrer da dificuldade do atual programa
em vigor (Bivar et al., 2013) se articular com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória (Martins et al., 2017)” (p. 69). As Aprendizagens Essenciais também apresentam
observações acerca de temas e conteúdos de aprendizagem referentes à articulação com
o ciclo anterior e destacam a articulação com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória associando as aprendizagens dos alunos às áreas de competências do PA. No
que tange aos conteúdos, nas Aprendizagens Essenciais há uma redução da quantidade em
relação ao Programa e Metas Curriculares de Matemática com o propósito de assegurar que
sejam trabalhados os conteúdos considerados essenciais.
No quadro de operacionalização das Aprendizagens Essenciais em Matemática são registados: os temas (conteúdos de aprendizagem); os objetivos essenciais de aprendizagem –
conhecimentos, capacidades e atitudes; as práticas essenciais de aprendizagem e os descritores do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, de tal modo que as Aprendizagens Essenciais “constituem, para cada tema matemático, um todo integrado e articulado de
conteúdos, objetivos e práticas de aprendizagem interrelacionados e indissociáveis” (DGE,
2018b, p. 3). Os temas matemáticos referidos são: Números e operações; Geometria e
medida; Álgebra; e Organização e tratamento de dados e, em cada tema, são abordados a
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Resolução de problemas, o Raciocínio matemático e a Comunicação matemática. Observase, novamente, que as Aprendizagens Essenciais em Matemática buscaram revitalizar pilares
do PMEB de 2007 que, de facto, é um programa que é compatível com o PA.
As Aprendizagens Essenciais para o ensino secundário, especificamente para a disciplina de
Matemática A, baseiam-se no Programa e Metas Curriculares desta disciplina homologados
em 2014. Apresentam, para cada ano de escolaridade, uma introdução comum e o seu
quadro de operacionalização inclui “os temas matemáticos de Funções e Geometria no 10.º
ano, Funções, Geometria e Estatística no 11.º ano e Funções, Probabilidades e Números
Complexos no 12.º ano” (DGE, 2018c, p. 2), associando-lhes os conhecimentos, capacidades
e atitudes e as práticas de aprendizagem a serem desenvolvidas em articulação com os
descritores do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
Outro documento de referência, divulgado em setembro de 2017 e elaborado em articulação
com o PA no âmbito da Educação para a Cidadania, é o denominado Estratégia Nacional
de Educação para a Cidadania (Grupo de Trabalho de Educação para a Cidadania [GTEC],
2017). Este documento, em harmonia com as Aprendizagens Essenciais, “integra um conjunto de direitos e deveres que devem estar presentes na formação cidadã das crianças e
dos jovens portugueses” (GTEC, 2017, p. 1), baseando-se no facto de que as práticas quotidianas da escola no seu todo devem estar assentes em valores e princípios de cidadania.
Nesse sentido, propõe que a abordagem curricular da Educação para a Cidadania seja realizada, tanto a nível de cada turma, quanto a nível global da escola, considerando diversos
domínios a serem trabalhados no âmbito da criação e integração ao currículo da componente
de formação Cidadania e Desenvolvimento (CD).
No documento Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, os “diferentes domínios
da Educação para a Cidadania estão organizados em três grupos com implicações diferenciadas” (GTEC, 2017, p. 7), tendo em conta o nível e o ciclo de escolaridade em que deverá ser
trabalhado. Assim, o primeiro grupo, obrigatório para todos os níveis e ciclos de escolaridade,
envolve os domínios: Direitos Humanos; Igualdade de Género; Interculturalidade; Desenvolvimento Sustentável; Educação Ambiental; e Saúde. Já o segundo grupo, a ser trabalhado
pelo menos em dois ciclos do ensino básico, contempla os domínios: Sexualidade; Media;
Instituições e participação democrática; Literacia financeira e educação para o consumo; Segurança rodoviária; e Risco. E o terceiro grupo, com aplicação opcional em qualquer ano de
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escolaridade, contém os domínios: Empreendedorismo; Mundo do trabalho; Segurança, Defesa e Paz; Bem-estar animal; Voluntariado; e outros que a escola julgar pertinente abordar
tendo em vista a sua realidade educativa. Como forma de orientar a abordagem das temáticas destes domínios foi disponibilizado, pela DGE, um conjunto de referenciais elaborados
no âmbito da Educação para a Cidadania, que apresentam, entre outros aspetos, temas e
subtemas que podem ser trabalhados dentro de cada domínio proposto5 . Embora a utilização
destes referenciais seja de caráter voluntário pelas escolas e professores, cada referencial,
associado a um determinado domínio, consiste, pois, em um documento orientador para o trabalho no âmbito da componente curricular Cidadania e Desenvolvimento em todos os ciclos
e níveis de educação e ensino.
Deste modo, a implementação da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania nas
escolas passa pela construção de uma Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola
(EECE), onde cada escola deve definir os objetivos e metas da sua EECE, que orientarão as
escolhas dos domínios e temas a serem trabalhados em cada ciclo e ano de escolaridade
mediante o seu contexto educativo. A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania foi
implementada nas escolas que aderiram ao Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular
em 2017/2018 e operacionalizada por meio da integração da componente curricular Cidadania e Desenvolvimento no currículo, conforme será aprofundado no próximo capítulo.
Num quadro de extensão do PAFC, em 6 de julho de 2018, foram publicadas duas importantes
legislações reforçando o intuito de assegurar que o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória seja atingido por todos os alunos: o Decreto-Lei n.º 54/2018, onde se “estabelece
os princípios e as normas que garantem a inclusão, enquanto processo que visa responder à
diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos alunos” (DecretoLei n.º 54/2018, Artigo 1.º) e o Decreto-Lei n.º 55/2018, que “estabelece o currículo dos
ensinos básico e secundário, os princípios orientadores da sua conceção, operacionalização
e avaliação das aprendizagens” (Decreto-Lei n.º 55/2018, Artigo 1.º), sendo este último o
documento regulador que referencia a Autonomia e Flexibilidade Curricular (AFC).
O Decreto-Lei n.º 54/2018 destaca princípios orientadores da educação inclusiva, dentre eles:
a equidade, a inclusão, a personalização e a flexibilidade. Aponta para a necessidade de
5

O detalhamento das temáticas dos domínios da Educação para a Cidadania, bem como alguns Referenciais
de Educação relativos às temáticas propostas estão disponibilizados em https://cidadania.dge.mec.pt/dominios.
Acesso em 15/05/2019.
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envolvimento dos pais ou encarregados da educação e de toda a escola num “processo de
mudança cultural, organizacional e operacional” (Decreto-Lei n.º 54/2018, Artigo 5.º) a fim de
potencializar melhores aprendizagens no percurso educativo dos seus educandos. Para isso,
propõe medidas de intervenção de suporte à aprendizagem e à inclusão, numa abordagem
multinível no acesso ao currículo. Neste contexto, a abordagem multinível é entendida como
sendo a
opção metodológica que permite o acesso ao currículo ajustada às potencialidades e dificuldades dos alunos, com recurso a diferentes níveis de intervenção, através de: medidas universais, que constituem respostas educativas a mobilizar para todos os alunos; medidas seletivas, que visam colmatar
as necessidades de suporte à aprendizagem não supridas pela aplicação de
medidas universais; e medidas adicionais, que visam colmatar dificuldades
acentuadas e persistentes ao nível da comunicação, interação, cognição ou
aprendizagem, exigindo recursos especializados de apoio à aprendizagem
e à inclusão. (Decreto-Lei n.º 55/2018, Artigo 3.º)

Assim, no âmbito do Decreto-Lei n.º 54/2018, são propostas medidas de intervenção, tais
como, por exemplo: a diferenciação pedagógica e as acomodações curriculares, como medidas universais; os percursos curriculares diferenciados e o apoio psicopedagógico, como
medidas seletivas; e a frequência do ano de escolaridade por disciplinas e as adaptações curriculares significativas, como medidas adicionais. Nesse enquadramento, as acomodações
curriculares destacam-se por serem
as medidas de gestão curricular que permitem o acesso ao currículo e às
atividades de aprendizagem na sala de aula através da diversificação e da
combinação adequada de vários métodos e estratégias de ensino, da utilização de diferentes modalidades e instrumentos de avaliação, da adaptação
de materiais e recursos educativos e da remoção de barreiras na organização do espaço e do equipamento, planeadas para responder aos diferentes
estilos de aprendizagem de cada aluno, promovendo o sucesso educativo.
(Decreto-Lei n.º 54/2018, Artigo 2.º)

Esta apostila também identifica os recursos específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão, como por exemplo, recursos humanos e organizacionais, bem como destaca a constituição, em cada escola, de uma equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva e de um
centro de apoio à aprendizagem.
O Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, bem como o Decreto-Lei n.º 55/2018 que
o generaliza, regulamentando a Autonomia e Flexibilidade Curricular, serão detalhados no
próximo capítulo.

Capítulo 3

Autonomia e Flexibilidade Curricular
Conforme mencionado no capítulo anterior, as orientações curriculares recentes despontaram num contexto de muitos desafios no que se refere ao lugar da Educação na sociedade,
sobretudo, na formação de cidadãos capazes de darem respostas às diversas necessidades atuais e às questões sociais do futuro, consequentemente, ainda desconhecidas. Nesse
enquadramento, destaca-se a importância de se promover o desenvolvimento nos alunos
de competências que lhes permitam, entre outros aspetos, questionar e integrar saberes,
construindo aprendizagens efetivas e cada vez mais significativas ao longo dos anos de escolaridade obrigatória. Nesse sentido, notabiliza-se a importância de se suscitar uma efetiva
articulação curricular e uma diversificação de estratégias pedagógicas no contexto educativo,
tornando-se imprescindível que as escolas possam ter mais autonomia para gerir o currículo
de forma flexível e contextualizada.
Este capítulo, estruturado em duas secções, aborda o processo de implementação de uma
nova proposta de orientação curricular em Portugal, desenvolvida a partir de 2017, pautada
nos ideais de autonomia e flexibilidade curricular. A primeira secção destaca a fase inicial
desse processo, assinalada pela realização do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (PAFC). Na segunda secção, é apresentada a fase de generalização do PAFC que se
constitui, através da regulamentação trazida pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, na proposta em
vigor designada por Autonomia e Flexibilidade Curricular (AFC).
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3.1 Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular
Num cenário educacional de retomada de práticas e conceções de ensino bastante alinhadas
com o projeto Gestão Flexível do Currículo (GFC) vivenciado em Portugal na década de 90,
surge a proposta de orientação curricular denominada Projeto de Autonomia e Flexibilidade
Curricular (PAFC). Este projeto foi sendo delineado concomitantemente com a elaboração do
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA), de tal modo que as versões finais dos respetivos documentos associados a ambos foram apresentadas na mesma época,
especificamente em julho de 2017. Conforme já mencionado no capítulo anterior, o PA foi
homologado pelo Despacho n.º 6478/2017 de 26 de julho e a regulamentação do PAFC foi
consignada pelo Despacho n.º 5908/2017 de 5 de julho. Assim sendo, embora a publicação deste diploma que regulamenta a implementação do PAFC tenha ocorrido alguns dias
antes da homologação do PA, este projeto foi planeado como uma orientação curricular que
contribua para que as competências deste perfil possam ser alcançadas pelos alunos.
Os documentos estruturantes do PAFC são, pois, o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória (Martins et al., 2017), as Aprendizagens Essenciais (DGE, 2018a) e a Estratégia
Nacional de Educação para a Cidadania (GTEC, 2017), já referidos na secção 2.5. O documento de génese do PAFC apresenta “os princípios e regras orientadores da conceção,
operacionalização e avaliação do currículo dos ensinos básico e secundário” (Despacho n.º
5908/2017, Artigo 1.º) baseados na definição de currículo como sendo
o conjunto de conhecimentos, capacidades e atitudes constantes nos documentos curriculares, designadamente nas «Aprendizagens essenciais», a
partir dos quais as escolas definem as suas opções curriculares com vista
à aquisição do conjunto de competências definidas no «Perfil dos alunos à
saída da escolaridade obrigatória»; (Despacho n.º 5908/2017, Artigo 2.º)

e na definição de Autonomia e Flexibilidade Curricular como:
a faculdade conferida à escola para gerir o currículo dos ensinos básico e
secundário e a organização das matrizes curriculares base, ao nível das
áreas disciplinares e disciplinas e da sua carga horária, assente na possibilidade de enriquecimento do currículo com os conhecimentos, capacidades e
atitudes que contribuam para alcançar as competências previstas no «Perfil
dos alunos à saída da escolaridade obrigatória». (Despacho n.º 5908/2017,
Artigo 2.º)

No âmbito do PAFC, a conceção, operacionalização e avaliação das aprendizagens apoiam-
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se em princípios orientadores do currículo que, de acordo com Cohen e Fradique (2018),
podem ser agregados em cinco categorias: (i) sucesso; (ii) autonomia curricular; (iii) intervenientes; (iv) cidadania e desenvolvimento de uma identidade; e (v) avaliação das aprendizagens. Dentre os diversos princípios elencados no Despacho n.º 5908/2017, associados
às respetivas categorias conforme dispostos por Cohen e Fradique (2018), estão os seguintes: (i) a “promoção da melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem” e a “garantia
de uma escola inclusiva”; (ii) a “concretização de um exercício efetivo de autonomia curricular” das escolas, a “gestão e lecionação interdisciplinar e articulada do currículo”, uma
“maior articulação entre os três ciclos do ensino básico e o ensino secundário”, a “importância da natureza transdisciplinar das aprendizagens, da mobilização de literacias diversas, de
múltiplas competências” e a “valorização do trabalho colaborativo e interdisciplinar no planeamento, na realização e na avaliação do ensino e das aprendizagens”; (iii) a “mobilização dos
agentes educativos para a promoção do sucesso educativo de todos os alunos” e o “reconhecimento dos professores enquanto agentes principais do desenvolvimento do currículo”;
(iv) a “promoção da educação para a cidadania e para o desenvolvimento”; e (v) a “avaliação
das aprendizagens como parte integrante da gestão do currículo” (Despacho n.º 5908/2017,
Artigo 3.º).
É relevante observar que os princípios orientadores do currículo elencados no PAFC retomam
muitas das ideias preconizadas na época do projeto GFC, como, por exemplo, o facto de ressaltarem o importante papel da escola como espaço de educação para a cidadania, assim
como a importância de se concretizar a autonomia na elaboração do currículo pelos professores, de maneira que possam ser levadas em conta as necessidades de cada realidade
educativa. Estes princípios orientadores também estão em consonância com os princípios
orientadores do PA que, dentre outros, colocam o saber no centro do processo educativo e
as aprendizagens como essenciais neste processo, bem como reforçam a inclusão, a coerência e a flexibilidade na ação educativa como pressupostos para garantir o acesso de todos
os alunos à aprendizagem e à participação no seu próprio processo de formação (Martins et
al., 2017).
Reforça-se, assim, no âmbito do PAFC, que a finalidade do currículo é garantir que todos os
alunos alcancem as competências definidas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória. Nesse sentido, com o intuito de atingir este objetivo, o documento génese do
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projeto apresenta os seguintes princípios subjacentes à conceção do currículo:
a) Acesso ao currículo por todos os alunos num quadro de igualdade de
oportunidades, assente no reconhecimento de que todos têm capacidade
de aprendizagem e de desenvolvimento educativo;
b) Coerência e sequencialidade das aprendizagens;
c) Possibilidade de reorientação do percurso escolar dos alunos nos ciclos
e níveis de ensino em que existam diversas ofertas educativas e formativas;
d) Assunção dos projetos e atividades desenvolvidos na comunidade escolar
como parte integrante do currículo;
e) Maior flexibilidade no plano de estudos dos alunos do ensino secundário,
através da possibilidade de escolha de disciplinas alinhadas de acordo com
o seu interesse, construindo um percurso formativo próprio;
f) Enriquecimento do currículo com a dinamização da componente Oferta
Complementar através da criação de novas disciplinas no ensino básico,
com recurso à utilização do conjunto de horas de crédito definidas no despacho que estabelece as regras a que deve obedecer a organização do ano
letivo.
g) Dinamização de momentos de apoio à aprendizagem dos alunos;
h) Oferta a todos os alunos da componente do currículo Cidadania e Desenvolvimento;
i) Acesso à oferta da disciplina de Português Língua Não Materna por alunos
cuja língua materna não é o Português, bem como de Português Língua
Segunda para alunos surdos;
j) Desenvolvimento de aprendizagens de programação no âmbito da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação, sem prejuízo da possibilidade da iniciação à programação no 1.º ciclo do ensino básico;
k) Oferta de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no ensino básico, com natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural. (Despacho
n.º 5908/2017, Artigo 4.º)

O processo de elaboração do currículo pelas escolas aderentes ao PAFC deverá estar, portanto, assente nestes princípios orientadores. Deste modo, estes referenciais dão suporte
às tomadas de decisões curriculares a serem realizadas pelos professores e, consequentemente, às opções de operacionalização do PAFC adotadas por cada escola. A seguir,
serão detalhados os aspetos relacionados a este processo de organização e elaboração do
currículo no âmbito deste projeto, destacando-se as opções curriculares e estratégias pedagógicas que podem ser acionadas pelos professores em consonância com os princípios
acima elencados.
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3.1.1

Organização curricular no âmbito do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular: conceções e formas de operacionalização

No contexto do PAFC, a autonomia curricular destaca-se pelo fato das escolas poderem “gerir
até 25% da carga horária semanal inscrita nas matrizes curriculares-base, por ano de escolaridade, ou, no caso dos cursos de educação e formação de jovens e dos cursos profissionais,
da carga horária total do ciclo de formação” (Despacho n.º 5908/2017, Artigo 6.º), sendo,
no entanto, obrigatório garantir a existência de todas as disciplinas previstas, por ano de escolaridade, nas matrizes curriculares-base de cada oferta educativa. Neste enquadramento,
para a implementação desta proposta, foram realizadas alterações nas matrizes curricularesbase dos ensinos básico e secundário, tanto em termos da indicação das componentes do
currículo quanto em relação às cargas horárias atribuídas a cada uma delas.
Dentre outros aspetos, evidencia-se a criação da componente curricular Cidadania e Desenvolvimento (CD) que, assim como a componente Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC), passa a integrar, em regra, as matrizes curriculares-base de todos os anos de escolaridade do ensino básico. Especificamente, essas componentes constituem: no 1.º ciclo, área
de natureza transdisciplinar e, nos 2.º e 3.º ciclos, disciplinas que podem funcionar numa
organização semestral, anual ou outra. É importante realçar que o PAFC propõe a oferta
da disciplina de TIC também no 2.º ciclo, diferentemente do que ocorre na matriz em vigor
nas escolas não participantes deste projeto nas quais esta oferta é realizada apenas no 3.º
ciclo. No que diz respeito aos cursos de educação e formação de jovens de nível básico e
ao ensino secundário – embora estes cursos não sejam objeto de estudo neste trabalho – é
pertinente observar que “a componente do currículo Cidadania e Desenvolvimento é desenvolvida com o contributo de todas as disciplinas e componentes de formação constantes nas
matrizes curriculares-base” (Despacho n.º 5908/2017, Artigo 10.º).
Deste modo, conforme referido no capítulo anterior (secção 2.5), a componente curricular CD
apresenta-se como um espaço de referência para a operacionalização da Estratégia Nacional
de Educação para a Cidadania (ENEC) no contexto escolar, em todos os anos de escolaridade. À vista disso, no tocante ao papel que a Educação desempenha frente aos desafios
postos à sociedade, o PAFC contempla uma organização curricular que busca promover estratégias para incentivar o exercício da cidadania ativa. Espera-se, assim, que a componente
CD seja um ambiente privilegiado para o desenvolvimento de aprendizagens com impacto
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“na atitude cívica individual; no relacionamento interpessoal e no relacionamento social e
intercultural” (Cohen & Fradique, 2018, p. 84) dos alunos.
A seguir, são apresentadas as matrizes curriculares-base do ensino básico geral, consignadas no Despacho n.º 5908/2017 para cada um dos três ciclos. Conforme já mencionado, este
estudo foca-se no ensino básico, por isso são destacadas apenas as matrizes curricularesbase referentes ao ensino básico geral, embora o Despacho n.º 5908/2017 também contemple as matrizes curriculares-base do ensino básico relativas aos cursos artísticos especializados e ao curso de educação e formação de jovens, assim como as matrizes curriculares-base
do ensino secundário (disponibilizadas no Anexo VI). Na figura 3.1, está indicado o quadro
da matriz curricular-base do 1.º ciclo de escolaridade:

Figura 3.1: Quadro da matriz curricular-base do 1.º ciclo. Fonte: Adaptado do Despacho n.º 5908/2017 (p. 13887).

Para além das componentes curriculares discriminadas na matriz do 1.º ciclo, esta integra
ainda, nos quatro anos de escolaridade, a oferta obrigatória de Atividades de Enriquecimento
Curricular, de frequência facultativa, com uma carga horária semanal de cinco horas, a desenvolver “com natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural” (Despacho n.º 5908/2017,
Artigo 4.º). Inclusivamente, é oportuno observar que esta oferta foi reforçada como um dos
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princípios subjacentes à conceção do currículo no âmbito do PAFC, assim como a oferta
da componente curricular CD, que, neste ciclo de escolaridade, foi concebida para ser desenvolvida em caráter transdisciplinar, tendo em vista a dimensão globalizante do ensino no
mesmo. Importa destacar também que as componentes Apoio ao Estudo e Oferta Complementar (OC) passam a integrar a matriz curricular-base do 1.º ciclo, apresentando tempo
específico na mesma. A disciplina Apoio ao Estudo possibilita a organização de alunos em
grupos para apoio às aprendizagens e a componente OC oferece a possibilidade de criação
de novas disciplinas pela escola, conforme será detalhado mais adiante.
As figuras 3.2 e 3.3 apresentam as matrizes curriculares-base referentes aos 2.º e 3.º ciclos,
respetivamente, com a carga horária indicada em minutos. Nestes ciclos, “as escolas organizam os tempos letivos na unidade que considerem mais conveniente e de acordo com
as suas opções relativas à autonomia e flexibilidade curricular” (Despacho n.º 5908/2017, p.
13888), ou seja, podem se organizar, por exemplo, com tempos de 45 minutos, 50 minutos,
60 minutos ou outro que julgarem mais apropriado ao seu contexto.
Tendo em vista a observância das matrizes curriculares-base, pressupõe-se que, em consonância com o PA, cada escola, no desenvolvimento do seu planeamento curricular, defina
prioridades ao decidir sobre as suas opções curriculares, de forma a contemplar aspetos
como: a valorização de áreas do saber (artes, ciência, desporto, humanidades, tecnologias
de informação e comunicação, trabalho prático e experimental, e componentes de natureza
regional e local); a aquisição e desenvolvimento de competências pelos alunos (de pesquisa,
avaliação, reflexão, mobilização crítica e autónoma de informação) que auxiliem na resolução
de problemas e no reforço da autoestima dos alunos; a promoção de experiências de comunicação e expressão em diversas modalidades (oral, escrita, visual e multimodal); o exercício
da cidadania ativa (participação social, em contextos de partilha e de colaboração e de confronto de ideias); e a implementação do trabalho de projeto (dinâmicas centradas no papel
dos alunos enquanto autores) (Despacho n.º 5908/2017). Ao enfatizar o olhar da escola para
estes aspetos, o PAFC amplia a visão acerca do planeamento curricular e impulsiona os professores e educadores a buscarem maneiras de concretizar opções curriculares que vão ao
encontro desta proposta. Para tal, o PAFC promove a flexibilidade curricular permitindo a
“introdução de alterações no currículo e de novas formas de trabalho e de gestão do tempo
letivo” (Cohen & Fradique, 2018, p. 32).
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Figura 3.2: Quadro da matriz curricular-base do 2.º ciclo. Fonte: Adaptado do Despacho n.º 5908/2017 (p. 13888).
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Figura 3.3: Quadro da matriz curricular-base do 3.º ciclo. Fonte: Adaptado do Despacho n.º 5908/2017 (p. 13888).
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Neste sentido, os instrumentos de flexibilização sugeridos pelo PAFC apresentam-se sob
algumas possibilidades de opções curriculares que podem ser efetivadas pelas escolas:
a) Combinação parcial ou total de disciplinas;
b) Alternância, ao longo do ano letivo, de períodos de funcionamento disciplinar com períodos de funcionamento multidisciplinar, em trabalho colaborativo;
c) Desenvolvimento de trabalho prático ou experimental com recurso a desdobramento de turmas ou outra organização;
d) Integração de projetos desenvolvidos na escola em blocos que se inscrevem no horário semanal, de forma rotativa ou outra adequada;
e) Redistribuição da carga horária das disciplinas das matrizes curricularesbase, promovendo tempos de trabalho de projeto interdisciplinar, com partilha de horário entre diferentes disciplinas.
f) Organização do funcionamento das disciplinas de um modo trimestral ou
semestral, ou outra organização;
g) Criação de disciplinas, de espaços ou de tempos de trabalho para o desenvolvimento de componentes de currículo local, entre outras, com contributo interdisciplinar. (Despacho n.º 5908/2017, Artigo 13.º)

De acordo com o diploma que regulamenta o PAFC, estas são algumas possibilidades, entre outras, que a escola pode optar por concretizar ou não na sua organização curricular,
usufruindo da sua autonomia para decidir qual ou quais opções adotar em consonância com
o seu projeto educativo. Antes de prosseguir na análise destas possibilidades, faz-se oportuno esclarecer o sentido que damos ao termo trabalho colaborativo, tendo em vista que este
termo é utilizado nos diplomas referentes ao PAFC e à Autonomia e Flexibilidade Curricular (Despacho n.º 5908/2017 e Decreto-Lei n.º 55/2018, respetivamente), mas também pelo
facto de que, nos contextos destas propostas, alguns professores e autores optam por utilizar
o termo cooperação (e.g., Cosme, 2018a).
No quotidiano, muitas vezes, os termos cooperação e colaboração são utilizados como sinónimos. Entretanto, na literatura, diversos autores procuram diferenciar os significados de
colaboração e cooperação, inclusive no campo educacional (e.g., Hord, 1986; Wagner, 1997;
Day, 1999; Kruse, 1999). Por exemplo, Hord (1986), conforme referido por Shakenova (2017),
define a cooperação como uma ação entre professores que concordam em melhorar a sua
prática individual através do trabalho em conjunto, enquanto a colaboração significa compartilhar obrigações e envolver os professores em tomadas de decisão a respeito das práticas de
ensino compartilhado. Kruse (1999), também conforme citado por Shakenova (2017), afirma
que a cooperação entre professores acontece quando eles dão assistência para seus cole-
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gas sem compartilhar valores comuns e, em contrapartida, a colaboração ocorre quando há
partilha de valores, tomada de decisão sobre a prática docente e interação entre professores.
Assim, na perspetiva destes autores, o trabalhar colaborativamente opõe-se ao trabalhar individualmente. Acerca disto, Boavida e Ponte (2002) ressaltam que a atuação em conjunto
não significa, necessariamente, a ocorrência de trabalho colaborativo, e defendem que “a
utilização do termo colaboração é adequada nos casos em que os diversos intervenientes
trabalham conjuntamente, não numa relação hierárquica, mas numa base de igualdade de
modo a haver ajuda mútua e a atingirem objectivos que a todos beneficiem” (p. 45). Dito de
outro modo, Day (1999), referindo-se à distinção entre colaboração e cooperação realizada
por Sachs (1997), destaca que na cooperação são mantidos e inquestionados os limites dos
papéis e as relações de poder estabelecidas entre os participantes, havendo pouca aprendizagem mútua; e, em contrapartida, a colaboração envolve tomada de decisão em conjunto,
requerendo tempo, negociação cuidadosa, confiança e comunicação eficaz entre os envolvidos no trabalho a ser desenvolvido, potencializando a aprendizagem mútua.
Com base nestes pressupostos, na investigação que foi realizada, assumi esta diferenciação
entre colaboração e cooperação. Nesse sentido, considerei que as referências ao trabalho
colaborativo existentes nos diplomas relacionados com o PAFC e com a Autonomia e Flexibilidade Curricular estão alinhadas com este modo como entendi a noção de colaboração, tendo
em conta o trabalho que se pretende desenvolver com estas propostas. No entanto, como já
foi dito, também há autores que optam por utilizar a palavra cooperação no âmbito do PAFC
e da Autonomia e Flexibilidade Curricular (e.g., Cosme, 2018a; Cohen & Fradique, 2018).
Nesses casos, tendo em conta o contexto em que está enquadrada, considerei que a palavra cooperação apresenta um sentido mais próximo da noção que entendi de colaboração
do que da noção que entendi de cooperação. É interessante destacar que o termo cooperação utilizado no âmbito destas propostas pode estar relacionado com uma ideia de que
a colaboração está contemplada na noção de cooperação, haja em vista que, por exemplo,
na perceção de Wagner (1997), referida por Boavida e Ponte (2002), “a colaboração representa uma forma particular de cooperação que envolve trabalho conjuntamente realizado de
modo a que os actores envolvidos aprofundem mutuamente o seu conhecimento” (p. 45).
Com base nestas considerações, analisei as referências com esta lente em que o sentido da
palavra cooperação se aproxima do sentido que dei à palavra colaboração.

FCUP

58

Desafios da Autonomia e Flexibilidade Curricular:
Que respostas têm os professores conseguido dar?

Isto posto, retomando a análise das opções curriculares, importa destacar que estas estão
alinhadas com os princípios orientadores do currículo, especialmente por propiciarem condições para a concretização do trabalho interdisciplinar e colaborativo na ação educativa nas
escolas, contribuindo para a promoção de uma efetiva articulação curricular. Conforme destacam Cohen e Fradique (2018), a articulação curricular pode ser definida como
a forma de integrar conhecimentos, atitudes e procedimentos e de promover
a cooperação entre docentes de uma escola, no sentido de adequar o currículo aos interesses e às necessidades dos alunos, contribuindo para que
cada um possa desenvolver suas capacidades e competências. (p. 105)

Sendo assim, o facto dos professores poderem dispor desta flexibilidade curricular, manifestada através das opções curriculares sugeridas no âmbito do PAFC, potencia que sejam
tomadas decisões mais adequadas à realidade de cada escola, de maneira a melhor atender
às necessidades do seu contexto particular.
Uma opção curricular apresentada no âmbito do PAFC está relacionada com a possibilidade
de criação de novas disciplinas. Esta opção pode ser concretizada através da possibilidade
de utilização do tempo destinado à componente Oferta Complementar para a oferta de novas disciplinas que, no caso, apresentam identidade e documentos curriculares próprios. Isto
significa que, pelo facto da disciplina a ser criada não apresentar um documento curricular
definido a nível nacional, a escola deverá elaborar, para esta disciplina, um documento próprio contemplando o conjunto de conhecimentos a adquirir e as capacidades e atitudes a
desenvolver pelos alunos, bem como o contributo desta disciplina para o desenvolvimento
do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Essa nova disciplina deve ser
planeada com o propósito de possibilitar melhores aprendizagens através da contextualização dos conhecimentos e permitir que se possa contemplar componentes locais no currículo
(Cohen & Fradique, 2018), oportunizando o envolvimento dos alunos em aprendizagens que
eles percebam ser úteis para a vida do quotidiano, inclusivamente do seu próprio quotidiano
ou do quotidiano dos seus familiares. Ressalta-se que, especificamente nos 2.º e 3.º ciclos,
esta oferta de novas disciplinas proposta no âmbito da OC é de caráter facultativo, entretanto
de frequência obrigatória pelos alunos quando exista, e deve ser viabilizada com recurso à
utilização de horas de crédito horário. Esta última especificidade acaba por condicionar esta
possibilidade de criação de novas disciplinas à existência de crédito horário nas escolas, situação esta que pode não ser observada na realidade de algumas escolas, constituindo num
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fator de constrangimento para a concretização desta opção curricular nas mesmas.
Entre as opções curriculares propostas, observam-se diversas possibilidades de organização
concernentes à flexibilização do tempo, permitindo a operacionalização de vários cenários:
• desdobramento de turmas, por exemplo por turnos ou rotação quinzenal, o que possibilita o desenvolvimento de trabalhos práticos ou de natureza exploratória;
• funcionamento das disciplinas em modo trimestral ou semestral, ou outra organização
– como, por exemplo: TIC e CD; OC e TIC; ou Físico-Química e Ciências Naturais –,
proporcionando a concentração da carga horária e, consequentemente, a redução do
número de alunos por docente e o favorecimento de novas formas de organização do
trabalho com os alunos;
• trabalho com blocos incluídos no horário semanal, de forma rotativa ou outra que melhor
promova a integração dos diversos projetos que venham a ser desenvolvidos na escola;
• partilha de horários entre diferentes disciplinas, de modo a contribuir para uma compreensão integrada das disciplinas envolvidas, como também favorecer o desenvovimento
de projetos interdisciplinares;
• alternância, ao longo do ano letivo, de períodos de funcionamento disciplinar com períodos de funcionamento multidisciplinar, em trabalho colaborativo, por exemplo através da
promoção de semanas multidisciplinares para concretização/culminância e/ou partilha
de projetos interdisciplinares.
Assim, na medida em que é conferida à escola flexibilidade para organizar os seus tempos
e espaços pedagógicos, oportuniza-se a concretização do trabalho de articulação disciplinar
e de diferenciação pedagógica. Importa destacar que promover a diferenciação pedagógica
significa propor o desenvolvimento de “atividades e/ou estratégias que visam adequar o processo de ensino-aprendizagem às diferenças inter e intraindividuais dos alunos, no sentido
de permitir a cada aluno atingir o seu máximo, em termos de realização de aprendizagens”
(Cohen & Fradique, 2018, p. 106). Nesse sentido, as possibilidades de flexibilização do
tempo suscitadas a partir das opções curriculares sugeridas no PAFC favorecem o desenvolvimento de atividades diferenciadas e mais diversificadas que vão ao encontro de oportunizar
melhores aprendizagens para todos os alunos.
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Em especial, destaca-se como um traço distintivo do PAFC a liberdade que as escolas têm
para criarem os chamados domínios de autonomia curricular (DAC), no enquadramento referente à possibilidade de combinação de disciplinas. No âmbito deste projeto, os domínios de
autonomia curricular são definidos como: “áreas de confluência de trabalho interdisciplinar
e ou de articulação curricular, integradas na matriz curricular-base de uma oferta educativa
e formativa, em resultado do exercício de gestão local de flexibilidade inscrito por cada escola nos instrumentos de planeamento curricular” (Despacho n.º 5908/2017, Artigo 2.º). Por
conseguinte, a formação dos DAC permite que os professores desenhem novas formas de
organização do trabalho de ensino-aprendizagem ao longo do ano letivo, de modo a favorecer as conexões entre os conteúdos disciplinares e entre os conhecimentos das diversas
áreas do saber, tendo em conta as idiossincrasias próprias que envolvem os seus alunos e o
contexto escolar em que estão inseridos.
Os DAC podem ser constituídos a partir da combinação total ou parcial de disciplinas – haja
em vista que para o desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar nem sempre justifica a
necessidade de envolvimento permanente de todas as disciplinas – e podem se manter ao
longo do ano letivo ou serem alterados mediante o desenvolvimento das atividades pelos alunos. É importante ressaltar que a combinação total ou parcial de disciplinas não prejudica a
existência das áreas disciplinares e disciplinas previstas nas matrizes curriculares-base e que
a formação de um DAC apresenta “por base os documentos curriculares das disciplinas que
lhe dão origem” (Despacho n.º 5908/2017, Artigo 13.º). Deste modo, a criação de um DAC
não acarreta perda de carga-horária na matriz curricular-base para as disciplinas envolvidas
diretamente no mesmo e nem para as outras componentes do currículo, uma vez que um DAC
não significa a criação de uma nova disciplina, e sim de um espaço para o desenvolvimento
dos conhecimentos, capacidades e atitudes previstos no planeamento curricular das disciplinas envolvidas, através de possíveis conexões entre as mesmas. Por exemplo, no 3.º ciclo,
pode ser criado um DAC com o agrupamento das disciplinas de Matemática, Físico-Química
e Ciências Naturais, caso os professores planeem desenvolver alguma proposta de trabalho
interdisciplinar a ser concretizada durante todo o ano letivo ou apenas durante um período de
tempo específico, e que mobilizem competências a serem alcançadas pelos alunos previstas
nos planeamentos curriculares destas disciplinas. Importa também destacar que a criação
de um DAC não está condicionada ao desenvolvimento de um tema, em torno de um trabalho
de projeto, pois pode-se, por exemplo, construir um DAC entre duas disciplinas em que são
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abordados conteúdos de cada uma delas de forma integrada, sem que, para isso, tenha de
existir um projeto propriamente dito por trás.
A constituição de um DAC envolve, pois, a participação efetiva dos professores, em constante
trabalho colaborativo, tanto na elaboração da sua planificação quanto no desenvolvimento
das atividades propostas no mesmo. Segundo Cohen e Fradique (2018), a formação dos
domínios de autonomia curricular deve ser resultado de uma reflexão coletiva sobre algumas
questões:
Que projeto? Quais as suas finalidades? Que competências desenvolver?
Que conteúdos? Que áreas de confluência curricular? Que áreas de articulação curricular? Que atividades estão contempladas? Quem as realiza?
Como? Qual é a sua calendarização? Qua é a adequação às AE e ao PA?
Que recursos? Que avaliação? (pp. 33-34)

Esta reflexão contribui para que os professores possam descobrir pontos de contato entre
as diversas disciplinas, tendo em conta as competências a serem alcançadas pelos alunos,
que justifiquem a constituição de um determinado DAC, ao mesmo tempo que os auxilia na
planificação do mesmo. Por conseguinte, na planificação de um DAC é importante considerar
alguns aspetos, tais como: o ano de escolaridade/turmas a que se destina, as disciplinas
envolvidas, os professores responsáveis, o tema do projeto a ser desenvolvido, os objetivos
de aprendizagem, os intervenientes, os recursos necessários, os conteúdos a trabalhar por
disciplina, as fases de execução, as ações/atividades a desenvolver, o cronograma de atividades, o produto final a apresentar no âmbito do projeto a ser desenvolvido, e as estratégias
de monitorização/avaliação das aprendizagens. Estes aspetos foram destacados em grelhas de planificação de DAC, elaboradas no âmbito da formação online MOOC “Autonomia
e Flexibilidade Curricular” realizada pela DGE, no início de 2018, com o objetivo de apoiar o
desenvolvimento do PAFC. Um exemplo de uma grelha de planificação de um DAC, elaborada
como uma tarefa desta formação, está disponibilizado no Anexo VII.
O planeamento de um DAC pode mobilizar estratégias metodológicas diversificadas, entre
elas: o trabalho de projeto (Abrantes, 1995; Kilpatrick, 2006; Mestre, 2011; Conceição, 2013)
e o trabalho com Abordagens Baseadas em Resolução de Problemas (Meirieu, 1993; Delisle,
2000; Vasconcelos & Almeida, 2012; Amado, 2015), que, entre outras metodologias, apresentam um forte contributo para a promoção da interdisciplinaridade e da articulação curricular.
A propósito, no âmbito do incentivo ao trabalho interdisciplinar, Cosme (2018a) considera que
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a interdisciplinaridade é, mais do que um fim em si mesmo, um meio através
do qual se criam mais e melhores possibilidades de promoção de aprendizagens significativas, as quais se encontram associadas a desafios, experiências e vivências autênticas, social e culturalmente plausíveis e exequíveis.
(p. 35)

Nesta perspetiva, ressalta-se a importância de se criar condições – especialmente, aquando
do planeamento da organização curricular de cada escola – para o desenvolvimento de iniciativas de natureza interdisciplinar. Neste intento, uma estratégia que pode ser colocada
em prática diz respeito à construção e ao desenvolvimento de projetos interdisciplinares que,
ao possibilitarem a atribuição de sentido ao currículo de cada disciplina, se confirmem como
potenciadores de aprendizagens significativas para os alunos. Importa observar, portanto, o
que justifica a realização de um dado projeto interdisciplinar e quais as disciplinas a mobilizar para que as aprendizagens decorram de necessidades legítimas e significativas. Nesta
lógica, “é inaceitável, por exemplo, prescrever a necessidade de envolver todas as disciplinas no desenvolvimento de projetos de natureza interdisciplinar” (Cosme, 2018a, p. 15), pois
entende-se que é, sobretudo,
a autenticidade e o sentido da articulação entre as disciplinas que deverá
constituir a maior preocupação de quem se envolve no desenvolvimento de
tais projetos. O que se pretende é que uma tal articulação possa contribuir
para ampliar a possibilidade de aprendizagem dos alunos, exponenciar os
significados da mesma, otimizar os procedimentos ou rentabilizar o tempo
disponível de trabalho, evitando redundâncias curriculares, no momento em
que uma dada temática, comum a mais do que uma disciplina, pode ser
objeto de trabalho, apenas, numa dessas disciplinas. (Cosme, 2018a, p. 16)

Em vista disto, Cosme (2018a) defende que os projetos interdisciplinares devem ser concretizados através de questões estruturantes que fomentem a mobilização de saberes e do
saber-fazer das diversas disciplinas envolvidas, de tal forma que a articulação entre as disciplinas seja fruto de uma reflexão curricular em torno destas questões. No entanto, conforme destaca a autora, há que se ter o cuidado de não incorrer no equívoco destes projetos
interdisciplinares se limitarem a uma mera justaposição de disciplinas à volta de um tema
estruturante.
De acordo com Cosme (2018a), a operacionalização dos DAC apresenta um conjunto de
possibilidades que se relaciona com a realização de projetos interdisciplinares que possam
ser desenvolvidos: “a partir da área de Cidadania e Desenvolvimento”; ou “em função de
temáticas comuns ou familiares do património de várias disciplinas”; ou, ainda, “em função
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da utilização de instrumentos e procedimentos passíveis de serem mobilizados em diferentes
disciplinas” (p. 36). Em relação aos projetos assentes na mobilização da componente curricular CD e, consequentemente, relacionados com as temáticas recomendadas nos domínios
da Educação para a Cidadania, destaca-se uma proposta de roteiro de construção de domínios de autonomia curricular envolvendo as seguintes etapas: identificação do(s) tema(s)
do(s) projeto(s) através da identificação das possibilidades de articulação entre os domínios
a serem trabalhados em CD e os conteúdos das disciplinas que compõem a matriz curricularbase; identificação das questões estruturantes a serem trabalhadas em função da temática
escolhida; identificação das opções metodológicas mais adequadas ao contexto da escola;
e discussão do(s) projeto(s) com os alunos. Esta proposta de operacionalização de possíveis DAC a partir da área de Cidadania e Desenvolvimento serve também de referência às
operacionalizações de outros DAC relacionados com eventuais projetos interdisciplinares que
os professores das várias disciplinas queiram desenvolver em função de temáticas comuns
ou familiares do património das mesmas. Uma outra possibilidade, ainda, gira em torno da
realização de projetos em função do desenvolvimento transversal de competências, através
da utilização de instrumentos e procedimentos nas várias disciplinas, visando o alcance das
competências previstas no PA.
A seguir, são apresentados dois exemplos de DAC concretizados em turmas de 3.º ciclo,
em dois agrupamentos de escolas distintos. Os relatos da realização destes DAC foram
partilhados por professores em posters expostos no encontro nacional de professores de
Matemática ProfMat 2019 e disponibilizados no site do referido encontro6 . Importa denotar
que o ProfMat é um encontro de professores de Matemática, organizado pela APM, que
ocorre anualmente em Portugal desde 1985. Configura-se como um importante momento de
discussão, reflexão e partilha de ideias e experiências em torno de temáticas de relevância
relacionadas ao ensino-aprendizagem da Matemática e, como tal, contemplou a temática da
flexibilidade curricular no programa do referido ano.
O primeiro exemplo (figura 3.4) apresenta um DAC constituído pelas disciplinas de Matemática, Ciências Naturais e Físico-Química, no qual foram desenvolvidos projetos interdisciplinares em uma mesma turma de 3.º ciclo, no decorrer de dois anos letivos (2017-2018 e
2018-2019), na sequência dos estudos desta turma nos 7.º e 8.º anos de escolaridade.
6

Acesso em 05/08/2019: https://profmat2019.wixsite.com/apm2019.
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Figura 3.4: Exemplo de DAC: Matemática, Ciências Naturais e Físico-Química. Fonte: Adaptado de https://
profmat2019.wixsite.com/apm2019/materiais-do-encontro, acesso em 05/08/2019.
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Conforme pode ser observado na figura 3.4, num destes projetos, denominado Ser solidário,
os alunos estudaram as características de alguns alimentos, bem como a importância dos
mesmos na alimentação e recolheram doações de alimentos que foram entregues para instituições de caridade. Assim, para além de desenvolverem as competências relacionadas com
as aprendizagens dos conteúdos das disciplinas envolvidas – como, por exemplo, o estudo
de notação científica que é um conteúdo programático comum às disciplinas de Matemática e
Físico-Química – os alunos também puderam refletir sobre aspetos relacionados com o exercício da cidadania que foram consolidados através de uma ação educativa de cariz social. Os
outros projetos desenvolvidos neste DAC seguiram uma dinâmica semelhante.
O segundo exemplo (figura 3.5) detalha um DAC envolvendo as disciplinas de Matemática,
Ciências Naturais, Físico-Química e Inglês/Francês. Neste DAC, realizado em duas turmas
de 8.º ano, foi proposta a resolução de quatro problemas, cuja realização mobilizava, de
modo integrado, conhecimentos das áreas disciplinares envolvidas. Por exemplo, um dos
problemas propostos foi apresentado pela questão: “Quais os impactes antrópicos sobre os
oceanos, decorrentes da navegação?” e explorado, através de uma tarefa orientada, numa
atividade denominada “Let’s save the oceans”. A atividade desenvolvida apresentou como
objetivo interdisciplinar a compreensão de aspetos relacionados com a destruição dos oceanos, aplicando o estudo de conteúdos matemáticos (funções e sistemas de equações); bem
como a compreensão da relação entre a radiação eletromagnética e as cores da natureza; e
a comunicação em ciência na língua materna e em língua estrangeira (inglês). Assim, este
DAC possibilitou o desenvolvimento de aprendizagens que se espera que os alunos realizem
tendo em conta os conhecimentos mobilizados a partir das disciplinas envolvidas.
No contexto da operacionalização dos instrumentos de flexibilização nas escolas, ficam claras a importância e a necessidade da participação efetiva dos docentes na construção desta
organização curricular que, ao romper com a lógica disciplinar, contribui para a exploração
de novos cenários educativos. Neste aspeto, destaca-se o facto das decisões curriculares
tomadas por cada escola estarem fortemente correlacionadas com a disponibilidade dos docentes trabalharem colaborativamente. Nesta perspetiva, para se construir uma proposta de
ensino-aprendizagem pautada nos pressupostos do PAFC, é essencial a existência do trabalho colaborativo entre os professores da escola, tanto durante o planeamento curricular,
como na concretização das práticas pedagógicas em virtude das suas escolhas realizadas.
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Figura 3.5: Exemplo de DAC: Matemática, Ciências Naturais, Físico-Química e Inglês/Francês. Fonte: Adaptado
de https://profmat2019.wixsite.com/apm2019/materiais-do-encontro, acesso em 05/08/2019.
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Por conseguinte, é igualmente relevante a importância do trabalho colaborativo entre os docentes no âmbito do desenvolvimento das variadas metodologias de ensino-aprendizagem
que estes decidam acionar, inclusive e indispensavelmente, no que concerne ao desenvolvimento de projetos interdisciplinares. Assim, dentre outras potencialidades, conforme destaca
Cosme (2018b), o PAFC “favorece e potencia” (p. 16) novas formas de organização de trabalho e tem a colaboração entre docentes como objetivo estratégico, uma vez que aposta
na promoção do trabalho colaborativo de modo a que os professores sejam incentivados a
construir e operacionalizar o currículo através de reflexões e decisões coletivas.
A fim de viabilizar o trabalho colaborativo, a escola e/ou agrupamento de escolas pode dispor
da criação de equipas de trabalho multidisciplinar (com representatividade a nível de ciclos,
departamentos e estabelecimentos de ensino) e de equipas educativas (formadas por docentes agrupados por ano de escolaridade, para acompanhamento de turmas ou grupos de
alunos, de acordo com suas especificidades). Destaca-se, também, o facto de que a concretização do PAFC requer o envolvimento de recursos humanos tanto internos à escola (por
exemplo: diretores, coodenadores, professores), quanto externos (encarregados da educação e parceiros comunitários, por exemplo) (Cohen & Fradique, 2018).
Nesse intento, as dinâmicas pedagógicas adotadas por cada escola devem promover, entre
outras medidas elencadas no documento génese do PAFC:
• a antecipação e prevenção do insucesso e abandono escolar, por meio da diferenciação
pedagógica e intervenção preventiva;
• “o envolvimento dos alunos e dos encarregados da educação na definição, implementação, monitorização e avaliação das medidas de promoção do sucesso educativo” (Despacho n.º 5908/2017, Artigo 19.º);
• a capacitação dos recursos da escola;
• o trabalho colaborativo, com valorização da partilha de saberes e de experiências, sobretudo através de práticas, entre os professores, de coadjuvação e de permuta temporária;
• a organização dos alunos em grupos de trabalho de modo a: favorecer “aprendizagens
específicas, com vista à promoção da articulação entre áreas disciplinares, a funcionar,
em regra, de forma temporária”; apoiar as aprendizagens, “com base numa metodologia
de integração de várias áreas disciplinares, privilegiando a pesquisa, tratamento e se-
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leção de informação”; e valorizar o “desenvolvimento de trabalho autónomo, interpares,
com mediação de professores” (Despacho n.º 5908/2017, Artigo 19.º).
Entre as estratégias sugeridas, destaca-se o trabalho em coadjuvação como uma forma de
promover o trabalho colaborativo entre os professores e favorecer a aprendizagem dos alunos. No contexto educacional, correntemente, o conceito de coadjuvação consiste, conforme
afirma Lourenço (2018),
num tipo de prática em sala de aula em que, normalmente, dois professores
trabalham conjuntamente com o mesmo grupo-turma, sendo um deles o professor titular da turma, isto é, o professor responsável pela turma/disciplina,
sendo o outro o professor coadjuvante, isto é, o professor que presta apoio/
auxílio ao professor titular e aos alunos nas tarefas de aula. (p. 20)

Comummente, em Portugal, também são utilizados os termos assessoria, par pedagógico
e/ou codocência para denotar esta estratégia de trabalho. Entretanto, há autores que diferenciam alguns destes termos, como é o caso, por exemplo, da diferenciação entre par
pedagógico e codocência realizada por Rocha e Fonseca (2008):
no primeiro [trabalho em par pedagógico] os dois professores têm estatutos
diferentes (um dos professores é o responsável pela turma perante a escola,
na sua disciplina, e faz parte do Conselho de turma; o outro, apenas, colabora com o professor responsável pela turma na preparação e dinamização
das aulas, e na reflexão sobre o trabalho desenvolvido nas mesmas). No
trabalho em codocência, entendemos que os dois professores, para além de
gerirem e implementarem o Currículo, partilham a responsabilidade da turma
perante a escola e fazem ambos parte do Conselho de turma. (p. 193)

Na presente investigação, optei pelo uso do termo coadjuvação, conforme utilizado nos diplomas relacionados com o PAFC e com a Autonomia e Flexibilidade Curricular. No âmbito
destas propostas, de acordo com Cosme (2018a), a coadjuvação apresenta-se como uma
“modalidade de cooperação” (p. 115) que pode ocorrer, conforme a opção curricular adotada
na escola, temporariamente ou com maior estabilidade no tempo, de forma mais circunscrita
ou mais ampla “em função das disciplinas que se articulam nos projetos interdisciplinares
que justificam tais coadjuvações” (p. 115). A autora entende que “este processo implica,
sobretudo, momentos de planificação, de monitorização e de avaliação conjuntos, podendo,
ou não, conduzir, igualmente a um trabalho conjunto com os alunos” (p. 116). Entretanto, é
importante destacar que o trabalho em coadjuvação é uma estratégia pedagógica que visa
potencializar o desenvolvimento da metodologia de sala de aula partilhada, “em que vários
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professores, no mesmo espaço físico, efetivam a dimensão interdisciplinar” (Cohen & Fradique, 2018, p. 65).
Assim, o PAFC aposta na ocorrência de abordagens pedagógicas diferenciadas e centradas
no aluno, de forma que estes tenham uma participação ativa na construção do seu conhecimento, desde a tomada de decisão e execução das tarefas até a avaliação das opções
escolhidas. É interessante notar que estas medidas retomam ideias já defendidas anteriormente na evolução curricular em Portugal. Por exemplo, na ocasião da reorganização
curricular consignada pelo Decreto-Lei n.º 6/2001, em consequência do projeto GFC (conforme mencionado no capítulo 2), já se atentava, entre outros aspetos, para a necessidade
de se promover a diferenciação pedagógica – através da diversificação das estratégias de
ensino-aprendizagem –, e a realização do trabalho colaborativo entre os docentes. Em particular, no âmbito do ensino-aprendizagem da Matemática, aquando do desenvolvimento do
Plano de Ação para a Matemática, o projeto Plano da Matemática teve como traço distintivo
o desenvolvimento de ações relacionadas com o diagnóstico das necessidades dos alunos e
as intervenções que poderiam ser realizadas para ajudá-los a ultrapassarem as dificuldades
identificadas; com a promoção do trabalho colaborativo, inclusive de coadjuvação, através
da constituição de assessorias/pares pedagógicos; e com a capacitação dos recursos da escola. Portanto, as medidas destacadas no PAFC foram buscar algo que, de alguma forma, as
escolas já tinham trabalhado antes.
No âmbito do PAFC, o desenvolvimento de metodologias de ensino-aprendizagem deve ter
em vista o aluno na sua diversidade, de modo a promover a concretização de práticas pedagógicas que valorizem, entre outros aspetos: a “articulação horizontal do currículo”; “o
desenvolvimento de atividades cooperativas de aprendizagem”; “a utilização crítica de fontes
de informação e o uso preferencial das tecnologias de informação e comunicação”; “a promoção de atividades de intervenção cívica dos alunos”; “a criação de ambientes estimulantes e
potenciadores do desenvolvimento de curiosidade intelectual” e “o desenvolvimento de competências de nível elevado, incidindo em atividades de pesquisa, análise, síntese, avaliação
e comunicação” (Despacho n.º 5908/2017, Artigo 18.º).
Nesta perspetiva, observa-se que as dinâmicas e práticas pedagógicas notabilizadas na proposta do PAFC apontam para a importância de haver uma efetiva articulação curricular para
que os alunos desenvolvam melhores aprendizagens. Cohen e Fradique (2018) apontam
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que “a articulação curricular é importante, pois favorece aprendizagens, relevantes e significativas, sendo os alunos capazes de integrar conhecimento, resolver problemas, cooperar,
desenvolver autonomia e atribuir significado às situações com que convivem” (p. 48) e que
“a organização curricular está vinculada aos princípios de articulação vertical e horizontal” (p.
50). Deste modo, na medida em que a articulação vertical se relaciona com a “sequencialidade progressiva da aquisição dos saberes disciplinares e metodológicos” (Cohen & Fradique, 2018, p. 50), é importante que, durante a planificação e operacionalização do trabalho
em sala de aula, os professores atentem para a continuidade pedagógica entre os anos de
escolaridade, bem como entre os ciclos e níveis de ensino. Paralelamente, a articulação
horizontal permite desenvolver “conexões interdisciplinares ao nível da aquisição de conhecimentos e do desenvolvimento de competências dos domínios procedimental e atitudinal”
(Cohen & Fradique, 2018, p. 50) e requer trabalho colaborativo dos professores, num trabalho que exige reflexão, transversalidade e flexibilidade, ressaltando a perceção interdisciplinar
do currículo.
É relevante considerar que esta preocupação com a promoção da articulação curricular também não é algo novo no contexto do desenvolvimento curricular em Portugal. No âmbito
do projeto Reflexão Participada sobre os Currículos do Ensino Básico, a fraca articulação
curricular, tanto vertical como horizontal, foi apontada como um ponto crítico da operacionalização da reestruturação curricular vivenciada no início da década de 90. Por consequência,
procurou-se que fosse contemplada na proposta de reorganização curricular implementada
na década seguinte (Decreto-Lei n.º 6/2001), em que se destacava a importância da articulação dos saberes para proporcionar aprendizagens significativas para os alunos. Entretanto, as alterações curriculares vivenciadas em virtude da implementação do Decreto-Lei n.º
139/2012 acabaram por coibir a realização de práticas pedagógicas que vão ao encontro de
uma efetiva articulação curricular, tendo em vista, entre outros fatores, a falta de flexibilidade
imposta pela formatação rígida e extensa dos programas curriculares. Portanto, a proposta
curricular apresentada no PAFC vem reiterar a necessidade de se oportunizar abordagens
e práticas pedagógicas que fomentem uma efetiva articulação curricular, viabilizando-as por
meio dos instrumentos de flexibilização propostos.
No que concerne à avaliação das aprendizagens dos alunos, o PAFC parte do princípio que
a avaliação, enquanto elemento integrante do currículo, “constitui um processo regulador do
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ensino e da aprendizagem, que orienta o percurso escolar dos alunos e certifica as aprendizagens desenvolvidas” (Despacho n.º 5908/2017, Artigo 20.º) e, como tal, objetiva a melhoria
do ensino e da aprendizagem. O PAFC reitera a legislação sobre a avaliação já existente,
nomeadamente o Despacho Normativo n.º 1-F/2016 de 05 de abril, onde são distinguidas as
modalidades para cada tipo de avaliação (interna ou externa).
No âmbito do PAFC, a avaliação interna das aprendizagens compreende três modalidades:
diagnóstica, formativa e sumativa. A avaliação diagnóstica objetiva “fundamentar a definição de estratégias de diferenciação pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos
alunos, de facilitação da integração escolar e de apoio à orientação escolar e vocacional”
(Despacho n.º 5908/2017, Artigo 22.º) e pode ser realizada sempre que seja considerado
oportuno. A avaliação formativa tem como objetivo “sustentar a definição de estratégias de
ensino” (Cohen & Fradique, 2018, p. 75), permitindo aos professores, alunos e encarregados
da educação a obtenção de informação, em caráter contínuo, sobre o desenvolvimento do
ensino e da aprendizagem dos alunos. E a avaliação sumativa tem como propósito a classificação e certificação, fornecendo informação aos alunos e encarregados da educação, no final
de cada período escolar, sobre o estado de desenvolvimento das aprendizagens realizadas
pelos alunos.
Ressalta-se que a avaliação formativa deve ser a principal modalidade de avaliação, fundamentando “o apoio às aprendizagens, nomeadamente à autorregulação dos percursos dos
alunos, em articulação com dispositivos de informação dirigidos aos encarregados de educação” (Despacho n.º 5908/2017, Artigo 22.º). Nesta perspetiva, é importante que os critérios
de avaliação definidos nas disciplinas sejam compreensíveis pelos alunos e contemplem tanto
os domínios cognitivos, como os domínios relacionados com o comportamento, as atitudes
e os valores. Propõe-se também que haja uma diversificação dos instrumentos de avaliação
– inquéritos diversos, grelhas de observação, relatórios, portefólios, testes escritos, questões
de aula, apresentações orais, entre outros – a serem utilizados, de modo que estes sejam
adequados aos alunos, à diversidade das aprendizagens e ao tipo de informação a recolher.
A avaliação externa das aprendizagens compreende as provas de aferição realizadas no final
dos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade; as provas finais de ciclo do ensino básico, no final
do 9.º ano de escolaridade; e os exames finais nacionais dos alunos dos cursos científicohumanísticos do ensino secundário. Para estes dois últimos casos, esta modalidade visa
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a avaliação do desempenho dos alunos e a certificação da conclusão dos ensinos básico
e secundário, respetivamente. Já as provas de aferição tencionam permitir o acompanhamento do desenvolvimento do currículo, o fornecimento de informações detalhadas acerca
do desempenho dos alunos e a potencialização de uma intervenção pedagógica atempada
tendo em conta as dificuldades identificadas para cada aluno (Despacho n.º 5908/2017). É
importante destacar que, conforme já referido no Capítulo 2, a avaliação externa tem como
referencial base as Aprendizagens Essenciais enquanto denominador curricular comum.
A implementação do PAFC tem fomentado a discussão acerca do processo de avaliação das
aprendizagens, uma vez que se observam incompatibilidades entre os mecanismos de avaliação (principalmente da avaliação externa) e o desenvolvimento da autonomia e flexibilidade
curricular. Isto se verifica, por exemplo, na medida em que os objetivos e a operacionalização
do PAFC (opções curriculares, dinâmicas e práticas pedagógicas diversificadas, articulação
curricular) preconizam uma avaliação em que é fundamental valorizar a dimensão formativa.
Deste modo, reforça-se o facto de que a avaliação não pode se limitar apenas a uma avaliação dos conhecimentos teóricos adquiridos em cada disciplina específica, como muitas vezes
é abalizada no contexto escolar.

3.1.2

Implementação, monitorização e avaliação do Projeto de Autonomia e
Flexibilidade Curricular

A implementação do PAFC ocorreu em regime de experiência pedagógica no ano letivo de
2017/2018, na qual participaram 226 agrupamentos de escolas ou escolas portuguesas não
agrupadas dos ensinos básico e secundário, da rede pública e privada. Importa ressaltar
que, em 2017, a DGE identificou “234 agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas
que participaram no PAFC, o que significa que ao longo do ano letivo de 2017/18 houve 8
desistências” (Cosme, 2018b, p. 5). Estes estabelecimentos de ensino aderiram voluntariamente ao projeto, sendo este direcionado às turmas de anos iniciais de ciclo (1.º, 5.º, 7.º
anos de escolaridade), de nível de ensino (10.º ano de escolaridade) e turmas do 1.º ano de
formação de cursos organizados em ciclos de formação.
O processo de implementação do PAFC nas escolas contou com acompanhamento e monitorização por parte de uma equipa de coordenação nacional e por equipas regionais, procurando adotar um modelo descentralizado e de proximidade. Assim, a equipa de coordenação
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nacional, “constituída por dirigentes da Direção-Geral da Educação (DGE), que coordena, da
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I. P., (ANQEP, I. P.) e da Inspeção-Geral da Educação e
Ciência (IGEC)” (Despacho n.º 5908/2017, p. 13882), foi apoiada por uma equipa técnica
formada por elementos da DGE. As equipas regionais (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo,
Alentejo, e Algarve) compunham-se também por elementos desses serviços e organismos e
acompanhavam mais de perto o desenvolvimento do projeto em cada escola. Estabeleceu-se
a possibilidade de comunicação das escolas com a equipa regional através de e-mail e de
uma plataforma Moodle do projeto, sendo que esta última também propiciava uma partilha
inter-escolas. Foram realizadas reuniões a diferentes níveis: nacional, regional7 e de redes
de partilha, bem como foram desenvolvidas ações de apoio à distância, de visitas às escolas
e de formação.
Na sequência da implementação do projeto piloto de concretização do PAFC nas escolas, foi
realizado um estudo avaliativo desta experiência pedagógica, no qual participaram 57,52% do
total de estabelecimentos de ensino que iniciaram a implementação do PAFC no ano letivo de
2017/2018. Com base nas informações recolhidas neste estudo – por meio da administração
de inquéritos por questionário aos professores, dos Grupos de Discussão Focalizada (com
a participação de professores, diretores, coordenadores e alunos de escolas aderentes ao
PAFC) e de entrevistas a três coordenadores do PAFC no âmbito de suas escolas –, foram
apresentados os pontos fortes e os pontos fracos do PAFC, bem como as dificuldades e
as oportunidades relacionadas com a implementação deste projeto nas escolas. Foi feita
uma análise do desenvolvimento do PAFC assente em diversos aspetos, entre os quais se
destacam: o desenvolvimento curricular e pedagógico, e o trabalho docente. O relatório
final foi apresentado, em setembro de 2018, através do documento Relatório. Projeto de
Autonomia e Flexibilidade Curricular (PAFC): Estudo avaliativo da experiência pedagógica
desenvolvida em 2017/2018 ao abrigo do Despacho n.º 5908/2017 (Cosme, 2018b). A seguir,
serão apresentadas algumas considerações acerca da implementação do PAFC nas escolas
baseadas neste relatório do estudo avaliativo realizado.
No que diz respeito à coordenação e monitorização do PAFC no interior de cada escola,
7

Os programas e alguns ficheiros com apresentações de três encontros nacionais ocorridos em maio/2017,
julho/2017 e fevereiro/2018 e de três reuniões regionais realizadas em junho/2017, novembro/2017 e março/2018
foram disponibilizados no site http://afc.dge.mec.pt/pt/eventos/pafc. Acesso em 18/04/2019.
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observou-se o envolvimento de diferentes intervenientes, entre os quais a presença do diretor e/ou da direção dos agrupamentos e das escolas não agrupadas e a criação de equipas
de cooordenação para o acompanhamento do PAFC. Parece que, de um modo expressivo,
a responsabilidade de coordenação do PAFC, no âmbito de cada escola, envolveu a direção
da escola em conjunto com a equipa de coordenação criada e/ou com outros professores da
escola. É importante destacar também “a existência de 84,6% de estabelecimentos de ensino que possuem [possuíram] planos de monitorização dos projetos e 70% que constituíram
equipas de acompanhamento” (Cosme, 2018b, pp. 43-44), o que, conforme sublinha Cosme
(2018b), deve ser visto “como a expressão de uma decisão estratégica potencialmente positiva” (p. 11).
Em relação às opções curriculares assumidas pelas escolas, no que se refere aos 2.º e
3.º ciclos, observou-se a ocorrência de estabelecimentos que, provavelmente, mobilizaram
mais do que uma das opções curriculares propostas no PAFC. Ressalta-se o facto de que
a opção menos frequente foi a combinação total de disciplinas, possivelmente “por ser uma
opção curricularmente muito ambiciosa” (Cosme, 2018b, p. 18) e, geralmente, assumida
por grupos de professores “com uma elevada proatividade pedagógica” (Cosme, 2018b, p.
16). Em relação às outras opções curriculares, considera-se uma possível tendência uma
atitude marcada pela prudência de alguns professores que, reconhecendo as suas limitações
diante dos desafios colocados pelo PAFC, preferiram não assumir projetos mais arriscados.
Entretanto, “a possibilidade de as escolas poderem assumir decisões curriculares” (Cosme,
2018b, p. 23) foi apontada como um fator positivo deste projeto. Nesse sentido, também foi
salientado o facto da implementação do PAFC ter oportunizado a legitimização de práticas e
iniciativas, consonantes com a proposta deste projeto, que já ocorrriam em algumas escolas
anteriormente à publicação do Despacho n.º 5908/2017, o que fundamenta a perceção
da coexistência no PAFC de, por um lado, escolas e professores com uma
experiência curricular e pedagógica sólidas para enfrentar os desafios deste
projeto e, por outro, de escolas e professores que, pelo contrário, sem qualquer tipo de experiência prévia, se encontravam a viver um processo de
formação contextualizado e em situação. (Cosme, 2018b, p. 32)

Esta perceção evidencia que os estabelecimentos de ensino apresentam-se “em estádios
de desenvolvimento curricular e pedagógico distintos que explicam os diferentes tipos de
ambições das escolas envolvidas no PAFC” (Cosme, 2018b, p. 42) e as dificuldades sentidas
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pelas mesmas durante a implementação deste projeto.
Alguns dos pontos fortes do PAFC, apontados pelos professores, têm a ver com as mudanças
percecionadas em termos do desenvolvimento curricular e pedagógico, nos quais se destacam, nesta ordem: “(i) a articulação curricular, o trabalho interdisciplinar e a cooperação que
este trabalho suscita; (ii) as respostas encontradas para lidar com um currículo enciclopédico
e (iii) a diversificação das metodologias pedagógicas” (Cosme, 2018, p. 23). Nesse sentido, no tocante às oportunidades relacionadas com a implementação do PAFC, entre outras,
enfatiza-se o facto deste projeto contribuir para: conferir autonomia necessária às escolas
para gerir os seus horários e o trabalho interdisciplinar; melhorar as práticas quotidianas
dos professores; e “criar as condições para uma maior cooperação entre docentes” (Cosme,
2018b, p. 31). O relatório referencia algumas das soluções curriculares e pedagógicas encontradas pelas escolas, apresentadas no âmbito dos Grupos de Discussão Focalizada, nos
quais destaco, a seguir, o elenco de iniciativas citadas por um coordenador de um agrupamento de escolas:
(i) a existência de um projeto de Programação Robótica que foi desenvolvido
no 5.º ano por um professor, do agrupamento, do Ensino Secundário, (ii) a
reestruturação do trabalho no 2.º ciclo, através da diminuição do número
de professores por Conselho de Turma, para que estes pudessem trabalhar
com o menor número possível de turmas e, assim, poderem ter, pelo menos,
mais tempo para reunirem e trabalharem em conjunto; (iii) a reorganização
da gestão do apoio ao estudo que ‘foi gerido através da junção de duas
turmas’, o que permitiu dobrar o tempo destinado a esta atividade e (iv) a
introdução de semanas letivas dedicadas ao trabalho de projeto que eram
geridas de forma flexível, obedecendo ‘às necessidades e parcerias e estas
surgindo em função das necessidades’. (Cosme, 2018b, p. 51)

Outras iniciativas citadas envolvem a possibilidade de articulação com outras disciplinas, em
projetos interdisciplinares, considerando-se como critério a afinidade entre as áreas disciplinares ou a justificação da articulação das disciplinas para o desenvolvimento do projeto interdisciplinar em questão, desobrigando-se a mobilização de todas as disciplinas. Em ambos
os casos, ressaltou-se a necessidade de reflexão conjunta sobre as matrizes e os programas
curriculares que envolvem as diversas disciplinas. Em geral, aponta-se para uma preocupação em termos das dinâmicas de desenvolvimento do PAFC: “a necessidade de haver um
sentido que justifique a articulação entre disciplinas, independentemente dessa articulação
ser parcial ou total” (Cosme, 2018b, p. 52).
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Na dimensão do desenvolvimento curricular, foi apontado “um tom bastante crítico com relação aos programas de estudo” (Cosme, 2018b, p. 25), configurando-se como um ponto fraco
do PAFC, bem como uma dificuldade de sua implementação. Por exemplo, houve indicações
quanto “à disponibilização tardia dos documentos orientadores e à alegada conflitualidade
entre estes documentos, nomeadamente o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais e os programas das diferentes disciplinas” (Cosme,
2018b, pp. 27-28). Entretanto, observou-se que, em meio a todos os recursos de planificação
de que dispõem, os professores consideraram como mais importantes o Perfil dos Alunos
à Saída da Escolaridade Obrigatória e o documento das Aprendizagens Essenciais. Ainda
assim, em termos do desenvolvimento de projetos interdisciplinares, a gestão do tempo aparece como um constrangimento de grande relevância, associado à extensão dos programas,
conforme considera um docente participante de um Grupo de Discussão Focalizada: “apesar
das aprendizagens essenciais terem reduzido o programa, estas metodologias necessitam
de mais tempo porque este trabalho implica mais tempo” (Cosme, 2018b, p. 50).
A avaliação das aprendizagens dos alunos foi referida como “uma problemática maior do
PAFC” (Cosme, 2018b, p. 54), sendo a operacionalização da avaliação formativa apontada
como uma dificuldade de implementação do PAFC, na medida em “que confronta os docentes com problemas e desafios” (Cosme, 2018b, p. 27) relacionados com as dificuldades de
superação de conceções e práticas que embatem com as potencialidades da avaliação formativa. Os Grupos de Discussão Focalizada evidenciaram situações diversas – como por
exemplo: destaque para a ocorrência de apenas uma avaliação sumativa; reconfiguração de
instrumentos de avaliação passando os mesmos a incidir nas competências; maior preocupação em avaliar o processo; autovaliações e heteroavaliações por parte dos alunos – que
pareceram apontar para o facto de que “a recusa de uma avaliação de natureza seletiva é,
pelo menos do ponto de vista dos discursos produzidos, uma recusa consensual, não sendo,
contudo, tão claros quanto à definição de um modelo alternativo” (Cosme, 2018b, p. 55) de
avaliação das aprendizagens dos alunos condizente com o PAFC.
No âmbito do trabalho docente, apontou-se como aspetos positivos: a oportunização do desenvolvimento profissional dos professores a partir do envolvimento dos mesmos nas ações
do PAFC em suas escolas; e a perceção do impacto do trabalho docente na melhoria do
desempenho e do comportamento dos alunos, tendo sido observada uma maior motivação
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dos alunos frente ao trabalho desenvolvido devido ao PAFC. Em contrapartida, foram apresentados como pontos fracos do PAFC aspetos relacionados com a falta de condições (por
exemplo, falta de tempo devido ao aumento da carga horária dos professores) e com a resistência de alguns docentes à mudança, bem como com a pouca motivação dos mesmos.
Estes pontos também foram referenciados por bastantes professores na análise de dificuldades de implementação do PAFC, conforme são enfatizadas:
a falta de condições (falta de créditos horários para o trabalho de planificação e reflexão colegiais, elevado número de alunos por turma, bem como
elevado número de turmas por docente ou sobrecarga de trabalho burocrático) e as práticas curriculares e pedagógicas enraizadas que se afirmam
como um obstáculo à mudança. (Cosme, 2018b, p. 27)

Estas questões relacionadas com a falta de condições e com o desânimo profissional também foram reforçadas no relatório como dificuldades enfrentadas pelos professores, quando
se avaliou “a relação entre o PAFC e a cooperação docente” (Cosme, 2018b, p. 34). Entre outras, foram mencionadas a incompatibilidade de horários e a falta de tempo disponível
para reuniões e trabalho conjunto; bem como a falta de motivação dos docentes associada
a alguma dificuldade ou descrença no projeto. Também foram destacados aspetos positivos das “vivências de cooperação entre os docentes” (Cosme, 2018b, p. 35), tais como:
“[a]prendizagem entre pares através da entreajuda, partilha de novas metodologias e reflexão e planificação conjunta”, “[a]rticulação (vertical e horizontal) mais eficaz dos conteúdos
e atividades a desenvolver” e o “conhecimento do trabalho das outras disciplinas como facilitador da interdisciplinaridade” (Cosme, 2018b, p. 34). É, pois, enfatizada “a valorização
da cooperação entre docentes como fator de empoderamento profissional e de bem-estar
pessoal” (Cosme, 2018b, p. 43). Das sugestões propostas pelos professores, em relação
ao trabalho colaborativo, acentua-se a necessidade de se definir “horas semanais para encontros e reflexões conjuntas para se identificar pontos comuns de trabalho” (Cosme, 2018b,
p. 36), bem como de aumentar o crédito horário das escolas. Estas sugestões levam-nos
a refletir que esta problemática do trabalho colaborativo é vista como um efeito positivo do
PAFC.
Assim, por meio do estudo avaliativo realizado, foram apontados dados relevantes do PAFC,
entre os quais: o reconhecimento do investimento produzido pelas escolas no desenvolvimento de iniciativas diversificadas; a verificação de que “as escolas portuguesas se encontram em estádios de desenvolvimento curriculares e pedagógicos distintos (...), os quais terão
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de ser vistos mais como um desafio do que como um problema”; o impacto positivo do PAFC
“ao nível da importância que foi atribuída à cooperação entre professores” e “ao nível das
aprendizagens e do comportamento dos alunos” (Cosme, 2018b, p. 71); o reconhecimento
do “investimento produzido na definição de meios, estratégias e dispositivos de monitorização
e acompanhamento”; a valorização das ações que “mostram a importância e a viabilidade de
pensar e concretizar outros modos de abordar os projetos de ação educativa nas escolas,
distintos daqueles que o modo de ensino simultâneo, e a gramática de ensino que os sustenta, têm vindo a patrocinar”; o reconhecimento de “que há três problemáticas que exigem
uma atenção particular”: “a avaliação das aprendizagens”, “os projetos de articulação interdisciplinar”, e “as estratégias e dispositivos relacionados com a organização do trabalho de
aprendizagem dos alunos” (Cosme, 2018b, p. 72).
Nesse sentido, o estudo avaliativo recomenda o desenvolvimento de um conjunto de iniciativas sobre: “a relação da avaliação com o desenvolvimento do PAFC”; “a interdisciplinaridade
e os projetos interdisciplinares no contexto do processo de desenvolvimento do PAFC”; “as
estratégias e dispositivos relacionados com a organização do trabalho de aprendizagem dos
alunos”; e “as estratégias e dispositivos relacionados com a área curricular de Cidadania e
Desenvolvimento”. Sugere também “o investimento em iniciativas de formação de natureza
formal e experiencial que ao constituírem-se como espaços de empoderamento profissional
poderão afirmar-se, igualmente, como espaços de produção de saberes e de reflexão sobre
as iniciativas desenvolvidas”, bem como a “[c]onstituição de um observatório nacional que
permita monitorizar alguns dos pontos críticos de um projeto desta natureza” (Cosme, 2018b,
pp. 73-74).

3.2

Proposta de generalização: Autonomia e Flexibilidade Curricular

Na sequência da realização da experiência pedagógica, o PAFC foi expandido à participação
de todos os agrupamentos de escolas e/ou escolas portuguesas não agrupadas (de ensino
público, particular ou cooperativo), no âmbito da escolaridade obrigatória, a partir do ano
letivo de 2018/2019, através do Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, que
estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário, os princípios orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação das aprendiza-
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gens, de modo a garantir que todos os alunos adquiram os conhecimentos
e desenvolvam as capacidades e atitudes que contribuem para alcançar as
competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. (Decreto-Lei n.º 55/2018, Artigo 1.º)

Com algumas poucas alterações, o referido decreto-lei reitera o Despacho Normativo n.º
5908/2017 de 5 de julho, que autorizou a implementação do PAFC, no que concerne aos princípios e regras orientadores do currículo. Portanto, nesta secção, pretende-se retomar alguns
pontos que caraterizam a proposta de Autonomia e Flexibilidade Curricular (AFC), buscando,
sobretudo, apresentar aspetos alterados e/ou acrescidos pelo Decreto-Lei n.º 55/2018.
No Decreto-Lei n.º 55/2018, a Autonomia e Flexibilidade Curricular, enquanto orientação curricular, é definida como
a faculdade conferida à escola para gerir o currículo dos ensinos básico e
secundário, partindo das matrizes curriculares-base, assente na possibilidade de enriquecimento do currículo com os conhecimentos, capacidades e
atitudes que contribuam para alcançar as competências previstas no Perfil
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. (Artigo 3.º).

Esta proposta de orientação curricular se fundamenta nos princípios orientadores do currículo
já elencados na descrição do PAFC e reforça o seu alinhamento com os pressupostos da
educação inclusiva. Nesse sentido, destaca-se o princípio da “promoção da melhoria da
qualidade do ensino e da aprendizagem assente numa abordagem multinível, no reforço da
intervenção curricular das escolas e no caráter formativo da avaliação”; bem como o princípio
da “valorização dos percursos e progressos realizados por cada aluno como condição para
o sucesso e a concretização das suas potencialidades máximas” (Decreto-Lei n.º 55/2018,
Artigo 4.º). No que se refere aos princípios subjacentes à conceção do currículo, nos quais
se baseiam as finalidades do currículo, a AFC acrescenta, aos princípios já estabelecidos
no âmbito do PAFC, o “acesso a diversos domínios da educação artística”. Ressalta-se,
assim, a valorização das diferentes formas de arte – em especial, as artes visuais, o teatro,
a dança e a música – a serem trabalhadas em contexto escolar, assumindo-as como áreas
do conhecimento fundamentais para o desenvolvimento global e integrado dos alunos, em
consonância com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
Conforme explicitado no artigo 12.º de Decreto-Lei n.º 55/2018, no âmbito da AFC, a operacionalização do currículo, em termos da organização das matrizes curriculares-base, segue
a orientação de que as escolas podem gerir até 25% do total da carga horária por ano de
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escolaridade, no caso das matrizes com organização semanal; e, no caso das matrizes com
organização por ciclo de formação, até 25% do total da carga horária das componentes sociocultural e científica previstas para o ciclo de formação. Destaca-se ainda que a autonomia
curricular concedida às escolas, num intervalo de variação entre 0% e 25%, deverá ser localmente construída por iniciativa de cada escola. Isto reforça o facto de que cada escola
passa a ter legitimidade para tomar decisões curriculares direcionadas às suas particularidades, especialmente, no sentido de colmatar as dificuldades evidenciadas pelos seus alunos
no processo de ensino-aprendizagem. Por outro lado, também é observada a possibilidade
de cada escola, embora compulsoriamente abrangida pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, poder
optar por se manter com um nível nulo de efetividade em termos desta flexibilização.
Importa referir também que a “gestão da carga horária, designadamente a gestão do intervalo entre 0 e 25% é efetuada no seio de cada componente [do currículo]” (DGE, 2020, p. 2).
Há uma exceção para o caso em que a divisão da carga horária de uma determinada componente curricular pela unidade de tempo adotada pela escola (45 minutos, 50 minutos, 60
minutos ou outra) resultar numa fração de tempo inferior a um tempo letivo. Nesta situação,
essa “fração sobrante pode ser utilizada nessa ou noutra componente [do currículo]” (DGE,
2020, p. 2). Estes são aspetos importantes a destacar, pois alguns professores se posicionam contra esta flexibilização da carga horária, escudando-se na justificativa de que esta
possibilidade causa prejuízo para algumas disciplinas e/ou áreas curriculares devido à perda
de carga horária, inviabilizando o cumprimento de todo o programa curricular desta(s) disciplina(s). Entretanto, vale a pena destacar que esta possibilidade de flexibilização do tempo
dentro de cada componente curricular, busca, sobretudo, favorecer a articulação curricular
entre as disciplinas e o trabalho interdisciplinar, de modo que nenhuma disciplina fique prejudicada quanto ao desenvolvimento das competências que se propõe promover. Sendo assim,
quando as diversas disciplinas promovem a interligação dos saberes a elas associados, não
estão a perder carga horária com a gestão flexível das matrizes curriculares-base, mas, sim,
adquirindo a possibilidade de fomentar aprendizagens mais interessantes e significativas para
os alunos.
O Decreto-Lei n.º 55/2018 ainda prevê que poderá ser “conferida às escolas uma gestão
superior a 25% das matrizes curriculares-base, com vista ao desenvolvimento de planos de
inovação curricular, pedagógica ou de outros domínios, como sejam percursos curriculares
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alternativos, cursos de dupla certificação” (Decreto-Lei n.º 55/2018, Artigo 12.º). Os termos
e condições em que as escolas podem implementar essa possibilidade são regulamentados
pela Portaria n.º 181/2019 de 11 de junho. Ademais, salvaguarda-se o previsto no despacho
de organização do ano letivo sobre crédito horário, bem como se destaca que desta organização curricular não pode resultar um aumento de pessoal docente.
As matrizes curriculares-base propostas no âmbito da AFC sofreram pequenas alterações
em relação às matrizes sugeridas no contexto do PAFC. Os quadros das figuras 3.6, 3.7 e
3.8 apresentam as matrizes curriculares das ofertas educativas relativas ao ensino básico
geral, referentes aos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, respetivamente. Tendo em vista a ênfase deste
trabalho no ensino básico, são destacadas apenas as matrizes curriculares-base referentes
ao ensino básico geral, embora o Decreto-Lei n.º 55/2018 também apresente as matrizes
curriculares-base do ensino básico relativas aos cursos artísticos especializados e as matrizes curriculares-base do ensino secundário, conforme disponibilizadas no Anexo VIII.
Em relação às componentes do currículo, houve uma alteração significativa relacionada com
a educação artística. No 1.º ciclo foram especificadas as áreas a serem trabalhadas na disciplina de Educação Artística: Artes Visuais, Expressão Dramática/Teatro, Dança e Música,
podendo a escola prever práticas de coadjuvações nesta disciplina, sempre que adequado,
tendo em conta os recursos humanos disponíveis. Já as matrizes curriculares-base dos 2.º e
3.º ciclos passam a incluir a componente Complemento à Educação Artística, porém ofertada
de modo diferenciado nos dois ciclos. Nomeadamente, no 2.º ciclo, a sua oferta é objeto de
decisão da escola, privilegiando os recursos humanos disponíveis, por meio da utilização do
conjunto de horas de crédito. Sendo assim, caso seja ofertada, esta disciplina visa acrescentar a este ciclo a possibilidade de, ao longo do mesmo, serem abordados outros domínios
da área artística para além dos já propostos através das disciplinas de Educação Visual,
Educação Tecnológica e Educação Musical. Já no 3.º ciclo, a oferta da componente Complemento à Educação Artística está prevista como disciplina integrante da área de Educação
Artística e Tecnológica, podendo significar uma oferta de Educação Tecnológica e/ou de outra disciplina na área artística, privilegiando os recursos humanos disponíveis. Observa-se
que, neste ciclo, especificamente no 9.º ano, há um pequeno aumento no tempo destinado
à componente curricular Educação Artística e Tecnológica, que, entretanto, significou uma
redução, em mesmo valor, do tempo destinado à componente Educação Física.
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Figura 3.6: Quadro da matriz curricular-base do 1.º ciclo. Fonte: Decreto-Lei n.º 55/2018 (p. 2940).
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Figura 3.7: Quadro da matriz curricular-base do 2.º ciclo. Fonte: Decreto-Lei n.º 55/2018 (p. 2940).
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Figura 3.8: Quadro da matriz curricular-base do 3.º ciclo. Fonte: Decreto-Lei n.º 55/2018 (pp. 2940-2941).
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O Decreto-Lei n.º 55/2018 reitera a inscrição das componentes curriculares CD e TIC nas
matrizes curriculares-base do ensino básico nos termos do PAFC, ou seja, como componentes de integração curricular transversais no 1.º ciclo e como componentes disciplinares,
disciplinas autónomas, nos 2.º e 3.º ciclos. Relativamente ao ensino secundário, o referido
decreto-lei acrescenta que a escola pode decidir como implementar a componente Cidadania
e Desenvolvimento, quer seja por oferta como disciplina autónoma; por prática de coadjuvação, no âmbito de uma disciplina; por funcionamento em justaposição com outra disciplina; ou
por abordagem dos temas e projetos no âmbito das diferentes disciplinas da matriz. Mantémse também a possibilidade da oferta, nos 2.º e 3.º ciclos, de uma componente de Oferta
Complementar destinada à criação de novas disciplinas, com identidade e documentos curriculares próprios, conforme já mencionado no enquadramento do PAFC.
Relativamente à Cidadania e Desenvolvimento, a escola deve aprovar a sua estratégia de
educação para a cidadania, através da definição dos domínios, temas e aprendizagens a
desenvolver em cada ciclo e ano de escolaridade, bem como do modo de organização do
trabalho, dos projetos a desenvolver pelos alunos, das parcerias a estabelecer e da avaliação
das aprendizagens dos alunos. Nesse contexto, a componente Cidadania e Desenvolvimento
“constitui-se como uma área de trabalho transversal, de articulação disciplinar, com abordagem de natureza interdisciplinar” (Decreto-Lei n.º 55/2018, Artigo 15.º), que deve mobilizar
os contributos de diferentes componentes de currículo ou de formação, áreas
disciplinares, disciplinas ou unidades de formação de curta duração, com
vista ao cruzamento dos respetivos conteúdos com os temas da estratégia
de educação para a cidadania da escola, através do desenvolvimento e concretização de projetos pelos alunos de cada turma. (Decreto-Lei n.º 55/2018,
Artigo 15.º)

Portanto, no caso dos 2.º e 3.º ciclos, estas considerações permitem conceber a disciplina
CD como uma disciplina integradora dos saberes associados às diversas disciplinas, assim
como dos saberes que extrapolam a esfera escolar, haja em vista a abordagem dos domínios
pautados na vivência quotidiana da cidadania.
No que tange às formas de concretização das opções curriculares da escola, o decreto-lei que
regulamenta a AFC apresenta algumas alterações, sobretudo na redação de algumas das
possibilidades apontadas, em relação ao despacho que autoriza a implementação do PAFC.
Em especial, enfatiza a formação dos domínios de autonomia curricular, que se notabilizam
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como instrumentos potencializadores do trabalho interdisciplinar e da articulação curricular,
apresentando uma definição reformulada do que se entende por DAC:
«Domínios de autonomia curricular» (DAC), áreas de confluência de trabalho interdisciplinar e ou de articulação curricular, desenvolvidas a partir da
matriz curricular-base de uma oferta educativa e formativa, tendo por referência os documentos curriculares, em resultado do exercício de autonomia
e flexibilidade, sendo, para o efeito, convocados, total ou parcialmente, os
tempos destinados a componentes de currículo, áreas disciplinares e disciplinas. (Decreto-Lei n.º 55/2018, Artigo 3.º)

Parece, portanto, que houve uma intenção de elucidar o entendimento sobre alguns aspetos
que caracterizam a constituição dos DAC. Nesse sentido, ressaltou-se a possibilidade das
disciplinas poderem dedicar seus tempos previstos nas matrizes curriculares-base, de modo
parcial ou total, para trabalhar interdisciplinarmente e/ou em articulação curricular, com foco
na promoção do desenvolvimento das competências previstas nos documentos curriculares
de cada disciplina e na possível integração dos saberes das disciplinas envolvidas.
Neste intento, com relação aos instrumentos de flexibilização, as alterações mencionadas
não configuraram, na prática, uma discrepância em termos da interpretação das possibilidades de flexibilização sugeridas no âmbito do PAFC. Especificamente, a possibilidade de
“criação de disciplinas, de espaços ou de tempos de trabalho para o desenvolvimento de
componentes de currículo local, entre outras, com contributo interdisciplinar” (Despacho n.º
5908/2017, Artigo 13.º), presente no documento génese do PAFC, deixou de fazer parte da
lista das opções curriculares, uma vez que a criação de disciplinas já é contemplada na matriz
curricular-base no âmbito das possibilidades referentes à componente Oferta Complementar,
assim como a possibilidade de formação dos DAC se evidencia enquanto espaço e tempo
de trabalho interdisciplinar. Além disso, duas possibilidades elencadas no âmbito do PAFC,
nomeadamente: a “combinação parcial ou total de disciplinas” e a “redistribuição da carga
horária das disciplinas das matrizes curriculares-base, promovendo tempos de trabalho de
projeto interdisciplinar, com partilha de horário entre diferentes disciplinas” (Despacho n.º
5908/2017, Artigo 13.º), foram, agora, em parte, integradas e passaram a compor, de forma
mais clarificada, a alínea a discriminada no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, conforme
se pode observar, entre todas as possibilidades destacadas no referido decreto-lei:
a) Combinação parcial ou total de componentes de currículo ou de formação,
áreas disciplinares, disciplinas ou unidades de formação de curta duração,
com recurso a domínios de autonomia curricular, promovendo tempos de
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trabalho interdisciplinar, com possibilidade de partilha de horário entre diferentes disciplinas;
b) Alternância, ao longo do ano letivo, de períodos de funcionamento disciplinar com períodos de funcionamento multidisciplinar, em trabalho colaborativo;
c) Desenvolvimento de trabalho prático ou experimental com recurso a desdobramento de turmas ou outra organização;
d) Integração de projetos desenvolvidos na escola em blocos que se inscrevem no horário semanal, de forma rotativa ou outra adequada;
e) Organização do funcionamento das disciplinas de um modo trimestral ou
semestral, ou outra organização. (Decreto n.º 55/2018, Artigo 19.º)

Quanto às dinâmicas pedagógicas, reitera-se que deve ser desenvolvido um trabalho de natureza interdisciplinar e de articulação disciplinar, operacionalizado preferencialmente por equipas educativas, sendo definidas dinâmicas de trabalho pedagógico adequadas tendo por
referência as especificidades da turma ou de um grupo de alunos. Nesse sentido, o decreto
que regulamenta a AFC acrescenta que, entre outras medidas, na ação educativa nas escolas devem ser garantidas: “a implementação das medidas multinível, universais, seletivas
e adicionais, que se revelem ajustadas à aprendizagem e inclusão dos alunos”; “a rentabilização eficiente dos recursos e oportunidades existentes na escola e na comunidade”; e
“a regularidade da monitorização, avaliando a intencionalidade e o impacto das estratégias
e medidas adotadas” (Decreto-Lei n.º 55/2018, Artigo 21.º). Observa-se, pois, que a Autonomia e Flexibilidade Curricular está bastante alinhada com os pressupostos da educação
inclusiva, sobretudo no que se refere à prática de medidas de intervenção pedagógica, tais
como a diferenciação pedagógica e a diversificação de estratégias de ensino.
No que se refere à avaliação das aprendizagens dos alunos, o Decreto-Lei n.º 55/2018 defende, em harmonia com as finalidades apontadas no PAFC, que a avaliação deve ser sustentada por uma dimensão formativa, tendo por objetivo principal a melhoria do ensino e da
aprendizagem. Também distingue dois tipos de avaliação: a avaliação interna, que mobiliza
técnicas, instrumentos e procedimentos diversificados; e a avaliação externa, apontada como
complemento à avaliação interna. Entretanto, no âmbito da AFC, são apontadas apenas duas
modalidades de avaliação interna: a formativa, que assume caráter contínuo e sistemático;
e a sumativa, que tem como objetivo a classificação e certificação. Ou seja, a avaliação diagnóstica não é discriminada entre as modalidades de avaliação interna. A meu ver, embora
não tenha manifestado explicitamente uma justificativa para a não referência à avaliação diagnóstica no Decreto-Lei n.º 55/2018, o Ministério da Educação dá a entender que esta é
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contemplada na modalidade de avaliação formativa. Esta perceção decorre do facto de que
sendo o objetivo da avaliação diagnóstica “fundamentar a definição de estratégias de diferenciação pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos alunos, de facilitação da
integração escolar e de apoio à orientação escolar e vocacional” (Despacho n.º 5908/2017,
Artigo 22.º), este é abrangido em aspetos referentes à avaliação formativa na medida em que,
no Decreto-Lei n.º 55/2018, são destacados os seguintes efeitos da avaliação:
1 — A avaliação formativa sustenta a definição de estratégias de ensino,
gerando medidas pedagógicas adequadas às características dos alunos e
às aprendizagens a desenvolver.
2 — Enquanto processo de apoio às aprendizagens, a avaliação formativa recorre a dispositivos de informação detalhada sobre os desempenhos
dos alunos e apoia a sua orientação escolar e vocacional. (Decreto-Lei n.º
55/2018, Artigo 27.º)

Esta conjetura, assume, pois, a avaliação diagnóstica como parte da avaliação formativa e,
como tal, continuará a ser realizada de alguma forma. Numa outra perspetiva, esta omissão da avaliação diagnóstica no documento génese da AFC também pode estar relacionada
a uma prática mais ou menos generalizada, no contexto das escolas, de uma avaliação diagnóstica pouco eficiente, que se fica pelo papel, pois os efeitos do diagnóstico realizado
acabam por não se materializar em adaptações curriculares que dêem respostas às necessidades identificadas.
Relativamente à avaliação externa, reitera-se que esta possui como referencial base as
Aprendizagens Essencias e deve “ainda contemplar a avaliação da capacidade de mobilização e de integração dos saberes disciplinares” (Decreto-Lei n.º 55/2018, Artigo 25.º). A
avaliação externa compreende além de provas de aferição, provas finais do ensino básico e
exames finais nacionais, também provas de aptidão artística no contexto dos cursos artísticos
especializados do ensino secundário e prova de aptidão profissional no contexto dos cursos
profissionais.
Portanto, a proposta de generalização do PAFC confere maior autonomia e flexibilidade a
todas as escolas para gerir o currículo nacional, buscando favorecer a diversificação de metodologias de ensino e de aprendizagem, assentes num papel mais ativo por parte do aluno.
O Decreto-Lei n.º 55/2018 produz efeitos a partir do ano letivo de: 2018/2019, no que respeita
aos 1.º, 5.º, 7.º e 10.º anos de escolaridade; 2019/2020, no que respeita aos 2.º, 6.º, 8.º e
11.º anos de escolaridade; 2020/2021, no que respeita aos 3.º, 9.º e 12.º anos de escolari-
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dade; 2021/2022, no que respeita ao 4.º ano de escolaridade. Às turmas das escolas que
participaram do PAFC em 2017/2018, os efeitos seguem o seguinte cronograma: 2018/2019,
no que respeita aos 2.º, 6.º, 8.º e 11.º anos de escolaridade; 2019/2020, no que respeita aos
3.º, 9.º e 12.º anos de escolaridade; e 2020/2021, no que respeita ao 4.º ano de escolaridade. Espera-se que a implementação da Autonomia e Flexibilidade Curricular, legitimada
pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, possa ressignificar o ensino-aprendizagem em mais escolas
e permitir que se ampliem as possibilidades de sucesso escolar a mais alunos, de modo a
promover melhores aprendizagens para todos os alunos e confluir para o alcance das competências estabelecidas pelo Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
Importa destacar que, neste trabalho, entendi a Autonomia e Flexibilidade Curricular de uma
forma bastante ampla, não somente no sentido de conferir às escolas autonomia para alterar
as matrizes curriculares-base, relativamente à gestão da carga horária das disciplinas que
compõem cada matriz. Nesse sentido, na minha perceção, para além de possibilitar a cada
escola a construção de uma matriz curricular própria, a proposta de Autonomia e Flexibilidade Curricular se traduz, sobretudo, na autonomia concedida às escolas para desenvolverem ações educativas assentes na possibilidade de concretização de opções curriculares e
dinâmicas pedagógicas que melhor atendam às especificidades da sua realidade educativa.

Capítulo 4

Metodologia
Este capítulo descreve a metodologia desta investigação, nomeadamente: as opções metodológicas, os participantes e os instrumentos e procedimentos utilizados na recolha de dados
e na análise dos mesmos.

4.1

Opções metodológicas

Esta investigação teve como objeto de estudo o processo de concretização da Autonomia
e Flexibilidade Curricular (AFC), enquanto orientação curricular em vigor nas escolas portuguesas no ano letivo de 2018/2019, do ponto de vista dos professores que dela participaram.
Pretendeu-se conhecer e compreender que respostas os professores da disciplina de Matemática, dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, têm conseguido dar aos desafios iniciais da
Autonomia e Flexibilidade Curricular em escolas que efetivamente aderiram à proposta. É importante ressaltar que, no ano letivo de 2018/2019, com o Decreto n.º 55/2018 em vigor, todos
os agrupamentos e escolas não agrupadas estavam compulsoriamente abrangidas pela proposta; entretanto, podiam optar por trabalhar com um nível nulo de efetividade, isto é, não
desenvolvendo nenhuma ação devida às possíveis decisões que a escola poderia tomar face
à implementação da AFC.
Tendo em vista os propósitos definidos, esta investigação desenvolveu-se numa abordagem
de natureza qualitativa e interpretativa, com design exploratório. Com foco em contextos
específicos de uma realidade educativa atual, este estudo assumiu um cariz exploratório
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dada a contemporaneidade do conteúdo da investigação que determina a quase inexistência
de trabalhos de investigação sobre o assunto. Mais ainda, procurou-se compreender um
fenómeno complexo em algumas das suas vertentes e na perspetiva dos sujeitos envolvidos,
no caso, os professores. Deste modo, a investigação qualitativa pareceu ser a orientação que
mais se adequou a este estudo, visto que privilegia uma análise interpretativa do conteúdo
de investigação, de modo que a abordagem à investigação não é realizada com o intuito de
confirmar hipóteses pré-estabelcidas (Bogdan & Biklen, 1994).
De acordo com Bogdan e Biklen (1994), uma investigação qualitativa apresenta como caraterísticas, entre outras: o facto do ambiente natural ser a fonte direta de dados, tendo como
instrumento principal o investigador; ser descritiva, ou seja, “os dados recolhidos são em
forma de palavras ou imagens e não de números” (p. 48) e os investigadores interessaremse “mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos” (p. 49). Portanto,
a opção por uma investigação qualitativa, neste estudo, prendeu-se com o facto de que se
buscou compreender os processos experienciados devido à implementação de uma nova
proposta curricular a partir das perspetivas dos agentes desses processos, especificamente
os professores de Matemática, sendo que os dados recolhidos também foram de caráter
essencialmente qualitativo.

4.2

Participantes

No início do ano letivo de 2018/2019, foi feita uma sondagem em diversas escolas com o intuito de identificar escolas que planeavam implementar a Autonomia e Flexibilidade Curricular
de modo efetivo nesse ano letivo. Esta busca foi circunscrita a escolas da área metropolitana
do Porto, numa região que me permitisse um acesso rápido devido às minhas restrições ao
nível das deslocações. Foram contactadas catorze escolas. Procurou-se também que, no
plano de implementação da Autonomia e Flexibilidade Curricular na escola, a Matemática estivesse envolvida de alguma maneira na concretização deste projeto. Esse contacto foi feito
por meio de encaminhamento de e-mail aos diretores das escolas e, infelizmente, algumas
escolas não deram resposta. Outras não apresentavam a disciplina de Matemática diretamente envolvida em ações para a concretização da Autonomia e Flexibilidade Curricular e
outras, ainda, não manifestaram disponibilidade para participar neste estudo. Recorrendo ao
contacto eletrónico, apenas uma escola aceitou colaborar nesta investigação. Também foram
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contactados diretamente alguns professores que tinham trabalhado na coordenação do Plano
da Matemática e da implementação do Programa de Matemática do Ensino Básico de 2007
e que, por terem desempenhado tais cargos, poderiam ser professores abertos a participar
ou liderar os processos da implementação da Autonomia e Flexibilidade Curricular nas suas
escolas. Duas professoras de Matemática concordaram em colaborar no estudo.
Procedeu-se então ao contacto com as escolas em que as três professoras de Matemática
lecionavam para que fossem concedidas as devidas autorizações. Foi enviada uma carta
de consentimento informado (Anexo IX), através de e-mail, à direção de cada um dos três
agrupamentos de escolas que concordaram em participar, explicitando melhor os objetivos
da minha investigação e as motivações para a levar a efeito. Foi solicitada autorização para
eu poder desenvolver o meu estudo em cada escola, em particular, para entrevistar uma
professora de Matemática envolvida na Autonomia e Flexibilidade Curricular e recolher alguns documentos que, eventualmente, me poderiam ser facultados, tais como: (i) matrizes
curriculares; (ii) algumas planificações de aulas de Matemática; (iii) planificações relativas a
eventuais domínios de autonomia curricular ou outras formas de concretização da Autonomia
e Flexibilidade Curricular que tenham sido encontradas pela escola; e (iv) tarefas que tenham
sido trabalhadas no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular. Também foi enviada uma
carta a cada professora (Anexo X), via e-mail, informando-a formalmente sobre os objetivos
do estudo e solicitando a colaboração da mesma, sob a forma de uma entrevista e de ajuda
na recolha de documentos igualmente mencionados na carta aos diretores.
Assim, o conjunto de participantes ficou constituído por três professoras de Matemática que
mostraram disponibilidade para participar e, portanto, estas participantes foram selecionadas
por conveniência. De notar que, não se pretendendo representatividade, procurou-se escolas/professores, com disponibilidade para participar, e em cujos estabelecimentos de ensino
a disciplina de Matemática iria contribuir para a implementação da AFC em 2018/2019.
As escolas onde lecionavam estas professoras eram escolas básicas de 2.º e 3.º ciclos que
são os ciclos de escolaridade em que decidi focar este estudo. Estas escolas pertenciam
a agrupamentos de escolas diferentes, todos localizados na área metropolitana do Porto.
Cada professora lecionava em apenas um destes agrupamentos. A fim de identificação das
participantes neste estudo e de modo a preservar os dados das mesmas garantindo a sua
anonimidade, atribuí os nomes Andreia, Belmira e Corália às professoras que lecionavam,
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respetivamente, nas escolas A, B e C. A seguir, apresento uma breve caraterização/descrição
das participantes no estudo e das escolas onde trabalhavam.

4.2.1

Escola A / Professora Andreia

A escola A, criada no ano letivo de 1973/1974, funciona no seu endereço atual desde o ano
letivo de 1979/1980, e é caraterizada por ser uma EB 2/3, isto é, nela funcionam os 2.º e
3.º ciclos do ensino básico. A escola A é sede de um agrupamento de escolas, criado no
ano letivo de 2003/2004, que integra, ainda, um jardim de infância e nove escolas básicas,
distribuídas por duas freguesias, que, à exceção de uma, possuem as valências de 1.º ciclo
e Jardim de Infância (confome o Projeto Educativo do Agrupamento 2018-2021 consultado
no site da escola A em 31 de julho de 2019). Com uma estrutura física constituída por três
blocos, um pavilhão gimnodesportivo e uma cantina, encontrava-se, à data da realização da
recolha de dados para este estudo, a sofrer obras de remodelação, sendo a conclusão das
mesmas prevista para o início do ano letivo de 2019/2020. Por esse motivo, algumas salas de
aulas estavam a funcionar em contentores. No ano letivo de 2018/2019, a escola A contava
com 513 alunos de 2.º ciclo e 302 alunos de 3.º ciclo, num total de 815 alunos (cerca de 38%
do total de alunos do agrupamento). Quanto aos docentes, contabilizava 83 professores (de
um total de 209 do agrupamento), sendo 46 de 2.º ciclo e 37 de 3.º ciclo. Ressalta-se que a
maioria dos docentes se encontrava no agrupamento há mais de 20 anos e, dentre estes, o
grupo mais significativo tinha as idades compreendidas entre os 51 e os 60 anos.
A professora Andreia está na faixa etária 41 – 50 anos de idade, e é licenciada em Matemática
- Ramo Educacional. É professora desde 1995/1996 e está no segundo ano de trabalho na
escola A. Em 2018/2019, lecionava ao 3.º ciclo, especificamente três turmas de 7.º ano de
escolaridade que estavam a participar na Autonomia e Flexibilidade Curricular, e outras duas
turmas de 9.º ano que não estavam envolvidas na Autonomia e Flexibilidade Curricular.

4.2.2

Escola B / Professora Belmira

A escola B, caraterizada por ser uma EB2/3, faz parte de um agrupamento de escolas abrangido pelo programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP) desde o ano letivo
de 2006/2007. Atualmente, a escola B é sede do agrupamento que é constituído por 11 estabelecimentos de educação e ensino. Para além da escola B, há, ainda, dois jardins de
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infância e oito escolas básicas que, à exceção de duas, possuem as valências de 1.º ciclo e
Jardim de Infância (confome o Projeto Educativo do Agrupamento 2018-2021 consultado no
site da escola B em 4 de setembro de 2019). No ano letivo de 2018/2019, a escola B contava
com um total de 854 alunos (cerca de 45% do total de alunos do agrupamento). Quanto aos
docentes, contabilizava 105 professores (de um total de 180 do agrupamento).
A professora Belmira é licenciada em Matemática e completou uma pós-graduação em Avaliação Docente - Matemática. Está na faixa etária 41 – 50 anos de idade e é professora de
Matemática há 23 anos, sendo que leciona há três anos na escola B. Em 2018/2019, lecionou
três turmas do 7.º ano de escolaridade que estavam envolvidas na Autonomia e Flexibilidade
Curricular.

4.2.3

Escola C / Professora Corália

A escola C, caraterizada por ser uma EB2/3, pertence a um agrupamento de escolas criado
em 2012 que abrange duas freguesias. Atualmente, o agrupamento integra seis escolas, especificamente: quatro escolas básicas do 1.º ciclo com jardim de infância; uma escola básica
de 2.º e 3.º ciclos e Curso Vocacional (nomeadamente, a escola C) e uma escola secundária,
que é a escola sede do agrupamento e onde funcionam o 3.º ciclo do ensino básico, o ensino
secundário, cursos profissionais e educação de adultos. É interessante ressaltar que a escola
C se encontra a, aproximadamente, 7 km de distância da escola sede e que esta é também
a distância média das outras escolas à sede desse agrupamento (conforme o Projeto Educativo do Agrupamento consultado no site da escola C em 3 de outubro de 2019). Não foi
disponibilizada a quantidade de alunos e professores da escola/agrupamento no ano letivo
de 2018/2019, mas, segundo dados de um relatório de avaliação interna (disponibilizado no
site da escola), em 2017/2018, a escola C apresentava 152 alunos de 2.º ciclo e 241 alunos
de 3.º ciclo, num total de 393 alunos. Portanto, estima-se que em 2018/2019 existisse um
valor aproximado a estes.
A professora Corália está na faixa etária 41 – 50 anos de idade. É licenciada em Educação Básica do 2.º ciclo, variante Matemática e Ciências Naturais, completou o Mestrado em
Educação e Supervisão Pedagógica em Ensino da Matemática e uma Pós Graduação em
Administração e Gestão Escolar. É professora há 20 anos e trabalha no agrupamento da
escola C há três anos. Em 2018/2019, lecionava quatro turmas: uma turma de 5.º ano de es-
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colaridade e três turmas de 6.º ano de escolaridade. Portanto, apenas uma das suas turmas,
a de 5.º ano, estava envolvida na Autonomia e Flexibilidade Curricular.

4.3

Recolha de dados

A recolha de dados foi realizada por meio de inquérito através de uma entrevista semiestruturada a cada uma das professoras e por uma recolha documental diversificada, por exemplo,
de planificações de tarefas desenvolvidas e de eventuais domínios de autonomia curricular.
No entanto, destaca-se que a entrevista foi a principal referência para a recolha dos dados.

4.3.1

Entrevista

Segundo Bogdan e Biklen (1994), uma entrevista consiste numa conversa intencional, geralmente entre duas pessoas, que é dirigida por uma delas com o objetivo de obter informações
sobre a outra, sendo “utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como
os sujeitos interpretam aspetos do mundo” (p. 134). Por conseguinte, as entrevistas são instrumentos de recolha de dados particularmente úteis na investigação qualitativa (Vale, 2004).
As entrevistas podem ter diferentes graus de estruturação, podendo ser classificadas em três
tipos: não estruturadas, estruturadas e semiestruturadas. A entrevista não estruturada possui caráter aberto, sem um guião prévio de orientação, não existindo perguntas específicas.
Nesse tipo de entrevista, “a interação verbal entre entrevistador e entrevistado desenvolve-se
à volta de temas ou grandes questões organizadoras do discurso” (Afonso, 2005, p. 98), o
que pode levar muito tempo para se conseguir que as mesmas questões sejam abordadas
por diferentes participantes. Já a entrevista estruturada é baseada em perguntas preestabelecidas de modo que as categorias possíveis de respostas estão previamente definidas,
o que pode reduzir a possibilidade de aprofundar temas que não foram antecipados pelo
entrevistador.
As entrevistas semiestruturadas caraterizam-se pela utilização de um guião previamente elaborado que serve de orientação para contemplar assuntos a desenvolver ao longo da entrevista, assuntos esses que derivam diretamente das questões de investigação. Porém, está
aberta a questões emergentes, sem limitar as possíveis respostas dos entrevistados e, por
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isso, adapta-se às circunstâncias e particularidades de cada entrevistado (Vale, 2004). Com
a entrevista semiestruturada, conforme referem Bogdan e Biklen (1994), “fica-se com a certeza de se obter dados comparáveis entre os vários sujeitos” (p. 135), pois o guião assegura
que há um conjunto de questões que é colocado aos entrevistados, embora, eventualmente,
por uma ordem diferente.
Sendo assim, a opção pela escolha de inquérito por entrevista semiestruturada como técnica
de recolha de dados para esta investigação deveu-se ao facto de que se pretendia, num
espaço de tempo relativamente curto, que as participantes fornecessem informações que
contemplassem os temas relativos às questões de investigação, mas que também tivessem
alguma liberdade na descrição das suas experiências. Ou seja, ao possibilitar uma adaptação
da entrevista às particularidades de cada professora participante, esperava-se perceber as
idiossincrasias existentes nos seus contextos educativos e melhor compreender o fenómeno
complexo da Autonomia e Flexibilidade Curricular, do ponto de vista dos professores.
As entrevistas, realizadas individualmente com cada professora, foram gravadas em áudio
possuindo duração de cerca de uma hora cada. Todas as entrevistas decorreram no final
do ano letivo de 2018/2019, num horário previamente acordado com cada professora, sendo
que, no caso das professoras Andreia e Belmira, ocorreram na escola em que lecionam. No
caso da professora Corália, a entrevista ocorreu fora do ambiente escolar devido à logística
de conciliar horários e locomoção, tendo sido mais cómodo realizá-la noutro local. No início
de cada entrevista foram relembrados a cada professora os objetivos do estudo e foi reforçada
a garantia de confidencialidade e anonimidade.
As entrevistas foram realizadas tendo como referência um guião (Anexo XI) elaborado com o
objetivo de que fossem abordados temas que pudessem fornecer dados para responder às
questões de investigação, porém com a abertura para se contemplar outros assuntos emergentes. Buscando atingir esse objetivo, o guião da entrevista foi dividido em três secções: (I)
Organização/Planeamento; (II) Práticas Desenvolvidas; e (III) Balanço. Por sua vez, a secção (I) foi subdivida em duas partes: (i) Organização/Planeamento da escola na fase inicial
de implementação da Autonomia e Flexibilidade Curricular e (ii) Organização/Planeamento
do(s) professor(es) de Matemática para concretizar a Autonomia e Flexibilidade Curricular.
Com a secção (II), procurou-se perceber que práticas foram desenvolvidas pela professora
entrevistada relacionadas com o desenvolvimento curricular e o trabalho realizado no âmbito
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da Autonomia e Flexibilidade Curricular destacando o papel da Matemática nesse processo.
Na secção (III), procurou-se que as professoras fizessem um balanço, destacando os aspetos
positivos e negativos da Autonomia e Flexibilidade Curricular, com liberdade para acrescentar
algo mais que considerassem pertinente acerca da implementação da Autonomia e Flexibilidade Curricular.
Posteriormente, as entrevistas foram integralmente transcritas. Durante essa fase de transcrição, fruto da minha inexperiência enquanto investigadora, sobretudo em relação à realização
de entrevistas, apercebi-me que era necessário elucidar alguns aspetos referentes às respostas das professoras nas entrevistas de modo a melhor responder às questões de investigação.
Por esse motivo, houve a necessidade de pedir esclarecimentos pontuais às professoras a
fim de completar as informações. Assim, para cada professora, foi elaborado um ficheiro contendo a entrevista integralmente transcrita e os comentários nos pontos que necessitavam
de maior esclarecimento. Esse ficheiro foi enviado por e-mail para cada professora entrevistada com um pedido de que, na medida do possível, fossem respondidos os comentários,
completando assim as informações que eu não consegui recolher na primeira abordagem.
As professoras, em geral, responderam prontamente ao meu pedido, embora nem todas tenham, efetivamente, respondido às questões de esclarecimento colocadas e com o nível de
aprofundamento esperado. Importa referir que, apesar deste meu objetivo não ter sido conseguido na sua totalidade, o facto das professoras terem tido acesso à transcrição da sua
entrevista contribuiu também para a fiabilidade do estudo, pois puderam opinar sobre essas
transcrições e, de certo modo, validá-las.

4.3.2

Recolha documental

Na ocasião de devolução das entrevistas transcritas às professoras, foi-lhes também pedido
que, se possível, disponibilizassem alguns documentos referidos nesses mesmos comentários – tais como: os projetos educativos dos agrupamentos das escolas das professoras participantes; os planeamentos anuais da disciplina de Matemática dos últimos dois anos letivos
para o ano de escolaridade envolvido na Autonomia e Flexibilidade Curricular e exemplos de
atividades realizadas – e algumas informações de cunho demográfico acerca da escola e das
professoras. Portanto, a opção pela recolha documental como técnica de recolha de dados
prendeu-se ao facto de funcionar como uma técnica complementar, tendo em vista que os
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documentos recolhidos poderiam contribuir para aprofundar os dados obtidos por meio das
entrevistas.
Assim, os dados relativos a cada uma das escolas foram obtidos pelo material disponibilizado, via e-mail, pelas respetivas professoras e, também, mediante o acesso ao site de cada
escola. A professora Andreia disponibilizou, em vários ficheiros, os seguintes documentos:
(i) a Planificação Anual de Matemática - 7.º ano referente ao ano letivo de 2017/2018; (ii) a
Planificação Anual de Matemática - 7.º ano referente ao ano letivo de 2018/2019; (iii) partes
de um questionário de avaliação da participação no Projeto TIC i9 (ver capítulo 5) respondido pela professora, que denomino Questionário de avaliação do Projeto TIC i9; (iv) uma
ficha de uma atividade desenvolvida numa das suas aulas de 7.º ano; e (v) o feedback, fornecido por escrito pela professora, aos meus comentários e questões sobre a entrevista. As
professoras Belmira e Corália disponibilizaram apenas o feedback aos meus comentários e
questões sobre a entrevista, sendo que a professora Belmira reenviou-me o próprio ficheiro,
com as suas observações a cada comentário/questão, e a professora Corália enviou-me as
suas observações num ficheiro em separado com os esclarecimentos pedidos apresentados
por temas. Atribuí à estas respostas enviadas pelas professoras a denominação: feedback
das entrevistas. Através do acesso ao site de cada escola foi possível aceder, por exemplo,
ao Projeto Educativo de cada agrupamento. Outros documentos consultados foram notas
pessoais sobre uma conferência, realizada em meados do ano letivo de 2018/2019, proferida
pela professora Corália sobre a implementação da Autonomia e Flexibilidade Curricular na
escola C.
Neste estudo, não se procurou que os resultados fossem generalizáveis, ou seja, não se procurou generalização em extensão. A minha intenção foi produzir conhecimento sobre um assunto particular, contribuindo para a compreensão da realidade complexa do atual momento
de desenvolvimento curricular em Portugal proporcionado pela Autonomia e Flexibilidade Curricular.

4.4

Questões de ética

Numa investigação qualitativa é fundamental que sejam salvaguardadas algumas questões
relativas à ética. Diversos autores (e.g., Bogdan & Biklen, 1994; Amado, 2014) consideram
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um conjunto de princípios éticos que devem ser observados durante todo o processo de investigação em educação. Entre estes princípios, destaca-se o princípio da “Não-maleficência”
(Amado, 2014, p. 406), cuja observância pretende “garantir que o processo de investigação
não cause mal aos participantes” (p. 406). Nesse âmbito, Bogdan e Biklen (1994) ressaltam
que “[as] identidades dos sujeitos devem ser protegidas” (p. 77) e que o “investigador não
deve revelar a terceiros informações sobre os sujeitos” (p. 77); portanto, “há que se assegurar, em todo o processo, mormente na escrita final, a confidencialidade e a privacidade dos
participantes na investigação” (Amado, 2014, p. 405).
Outro princípio ético a ser observado notabiliza a questão do respeito para com os participantes colaboradores no estudo, inclusivamente, no que se refere ao seu direito de escolha
quanto à sua participação ou não na investigação. Deste modo, “os sujeitos devem ser informados sobre os objectivos da investigação e o seu consentimento obtido” (p. 77), assim
como, também devem ser esclarecidos de que podem desistir a qualquer momento, sem que
haja qualquer tipo de penalizações. Ou seja, “este princípio deverá conduzir ao estabelecimento de um consentimento informado, que consiste numa espécie de negociação estabelecida entre o investigador e os participantes sobre o que é esperado de ambas as partes
durante o processo” (Amado, 2014, p. 407).
Bogdan e Biklen (1994) também destacam um princípio ético relacionado com a veracidade,
nomeadamente, no que se referente à necessidade do investigador ser autêntico ao escrever
os resultados da investigação. Nesse sentido, esses autores reforçam que o investigador
deve manter a fidelidade aos dados que obteve, mesmo que “as conclusões a que chega
possam, por razões ideológicas, não lhe agradar, e se possam verificar pressões por parte
de terceiros para apresentar alguns resultados que os dados não contemplam” (p. 77).
No presente estudo, procurou-se observar estes princípios éticos. Conforme já mencionado,
a direção dos três agrupamentos de escolas selecionados (representada pelos respetivos
diretores) e as três professoras participantes foram contactadas e o seu consentimento informado obtido. O anonimato é assegurado pelo uso de nomes fictícios (para as escolas e para
as professoras) e pela ausência de qualquer informação que conduza à identificação quer
das escolas, quer das professoras participantes.
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4.5

Análise dos dados

Segundo Bogdan e Biklen (1994), “a análise envolve o trabalho com os dados, a sua organização, divisão em unidades manipuláveis, síntese, procura de padrões, descoberta dos
aspetos importantes do que deve ser apreendido e a decisão sobre o que vai ser transmitido
aos outros” (p. 205). Trata-se, pois, de um processo complexo que visa dar sentido aos dados
recolhidos.
No presente estudo, a análise de dados foi realizada em etapas. Numa primeira fase, concomitantemente com a transcrição das entrevistas, foi sendo feita uma análise preliminar
tentando-se identificar e agrupar os pontos de maior proximidade dos relatos com os temas
específicos sequenciados previamente no guião, tendo em conta que, eventualmente, durante a entrevista, as professoras entrevistadas antecipavam um assunto que seria abordado
mais à frente ou detalhavam mais adiante um assunto previsto para o início.
Numa segunda fase, já com toda a entrevista transcrita, foi realizado um destaque dos pontos
relevantes, selecionando as informações de acordo com os objetivos específicos das questões de investigação. Houve apenas uma ligeira reorganização das categorias previstas.
Consoante os apontamentos apresentados por cada professora entrevistada, procurou-se
destacar o ponto de vista de cada uma sobre a organização da escola e dos professores
de Matemática; as práticas desenvolvidas no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular; e os desafios e superações encontrados na implementação da Autonomia e Flexibilidade
Curricular. Assim, as informações recolhidas acerca das questões de investigação foram categorizadas em torno de três eixos centrais, nomeadamente: (1) Organização da escola e dos
professores de Matemática; (2) Práticas desenvolvidas; e (3) Desafios e superações. Durante
as entrevistas, não surgiu nenhum tema que se constituísse numa nova categoria. Entretanto,
houve a abordagem, em uma das entrevistas, de um tema emergente relacionado com a perceção da professora entrevistada sobre a visão dos alunos acerca do ensino-aprendizagem
da Matemática, visão essa influenciada, eventualmente, pela experiência vivida no âmbito da
Autonomia e Flexibilidade Curricular. Posteriormente, aquando dos esclarecimentos pontuais
fornecidos pelas professoras através do feedback às entrevistas, esta questão foi remetida
para reflexão às outras duas professoras entrevistadas.

Capítulo 5

A Autonomia e Flexibilidade
Curricular na perspetiva das
professoras
Este capítulo apresenta a análise e interpretação dos dados relativos aos diversos aspetos
do trabalho realizado pelas professoras entrevistadas no âmbito da implementação da Autonomia e Flexibilidade Curricular nas escolas em que lecionavam. Os resultados são aqui
apresentados em quatro secções. As três primeiras secções focam as perspetivas e as práticas de cada professora no contexto da Autonomia e Flexibilidade Curricular na sua respetiva
escola, sendo que cada secção corresponde a uma professora entrevistada, obedecendo
à sequência: professora Andreia, professora Belmira e professora Corália. A quarta secção
aborda a perceção das professoras sobre a visão dos alunos acerca do ensino-aprendizagem
da Matemática influenciada, eventualmente, pela participação da escola na Autonomia e Flexibilidade Curricular.
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5.1

A professora Andreia e a Autonomia e Flexibilidade Curricular na escola A

5.1.1

Organização da escola e dos professores de Matemática

Em termos de organização, a escola A optou por não alterar a sua matriz curricular-base
em função da possibilidade de flexibilização de 0% a 25% da carga horária semanal, tendo
implementado, relativamente à instrução do Decreto-Lei n.º 55/2018, a oferta da componente
Cidadania e Desenvolvimento (CD) e da componente Oferta Complementar, sendo esta última efetivada através da criação de uma disciplina relacionada com as artes. A professora
Andreia destacou que não houve nenhuma alteração da carga horária em função da Autonomia e Flexibilidade Curricular, tampouco nenhuma orientação inicial no sentido de destinar
parte dos seus tempos para o desenvolvimento de atividades no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular, relatando que: “Em nenhum momento nos foi dito: ‘têm de ter tantas
horas de’ (...), aqui ficou ao critério de cada um” (Andreia, entrevista).
Não houve uma coordenação específica para as turmas que estavam em Autonomia e Flexibilidade Curricular, assim como também não ocorreram reuniões dos professores que lecionavam as turmas envolvidas na proposta de Autonomia e Flexibilidade Curricular, para além
das reuniões habituais de conselho de turma8 , conforme expôs a professora Andreia:
É assim: as reuniões do 7.º foram as mesmas que para o 8.º e para o 9.º.
Ou seja, uma reunião em setembro para o diretor de turma dar a conhecer
a característica dos alunos; depois uma intercalar. Mas isto foi igual para
todos, não houve em nenhum momento, como já tive noutra escola, em que
nos reuníamos semanalmente, por causa da flexibilização. Aqui não houve
nenhuma reunião específica. (Andreia, entrevista)

Os assuntos relativos à Autonomia e Flexibilidade Curricular eram tratados na ordem de trabalho das reuniões de conselho de turma e, na maioria das vezes, ficavam para segundo
plano e/ou acabavam por não serem abordados:
Era um dos temas da ordem de trabalhos, mas dentro de todos os outros
que têm de ser feitos. Um tema mais lá, não lhe era dado o devido valor,
porque tínhamos as outras partes, de avaliar os alunos, de saber como é
que os alunos estavam em termos de disciplina, igual aos outros anos que
não estão em flexibilização curricular. (...) Portanto, isso estava lá na ordem
8
O conselho de turma é um órgão de natureza deliberativa, sendo constituído por todos os professores da
turma e presidido por um deles que é nomeado o diretor da turma (Despacho Normativo n.º 1-F/2016, Artigo
23.º).
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de trabalhos, e as pessoas diziam: ‘E o que é que é para fazer?’. Não
havia orientações e (. . . ) ninguém sabia o que que era para fazer, não se
avançava. (Andreia, entrevista)

As questões da indisciplina dos alunos e da avaliação das aprendizagens são sempre questões presentes e acabam por ser tratadas com prioridade na pauta das reuniões dos professores, até porque carecem de intervenções atempadas. No entanto, não raras vezes, parecem
funcionar como uma justificativa para não se avançarem com outras discussões que demandam outro tipo de trabalho aos professores. Como o tempo destinado às reuniões é curto,
outros assuntos vão sendo adiados ou mesmo suprimidos da pauta, como parece ser o caso
dos relacionados com a Autonomia e Flexibilidade Curricular na escola da professora Andreia. Além disso, não tendo havido diretrizes ou orientações superiores mais bem definidas
nesta escola, não parece ter havido alguém disposto a assumir a liderança que a Autonomia
e Flexibilidade Curricular exigia. Estes aspetos podem ter contribuído para que a escola A
não conseguisse organizar momentos de discussão e planeamento das suas ações no contexto da Autonomia e Flexibilidade Curricular, de modo a incentivar e envolver os professores
neste propósito.
Embora estivesse em Autonomia e Flexibilidade Curricular, a escola A apresentou dificuldades em desenvolver um trabalho que pudesse articular as diversas disciplinas, não assumindo
novas opções curriculares de flexibilização permitidas pela proposta. Por exemplo, a professora Andreia não teve conhecimento da ocorrência de formação de domínios de autonomia
curricular e nem de nenhuma outra ação específica devida à implementação da Autonomia e
Flexibilidade Curricular na sua escola. Isto implica que, pelo menos, não houve, por parte da
direção da escola, preocupação em socializar os professores na Autonomia e Flexibilidade
Curricular, nem tampouco em divulgar, junto da comunidade educativa, alguma iniciativa,
mesmo que pontual, que se tivesse realizado no âmbito desta proposta.
No que concerne ao planeamento curricular, no início do ano letivo, os professores reuniramse em departamento para pensar como iriam elaborar as planificações anuais das disciplinas,
tendo em vista a observação das orientações recentes trazidas pelos documentos Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e Aprendizagens Essenciais, bem como, dos
Programas e Metas Curriculares ainda em vigor. O departamento do qual faziam parte os
professores de Matemática do 7.º ano, no caso, três professoras, era constituído pelos professores de Matemática dos 2.º e 3.º ciclos, pelos professores de Ciências Naturais também
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dos 2.º e 3.º ciclos e pelos professores de Físico-Química do 3.º ciclo.
Inicialmente, (...) em departamento, estávamos a ver como fazer e na altura
eu sugeri que, de facto, devíamos ter uma grelha em que devíamos colocar
o programa e as [Aprendizagens] Essenciais e tomarmos uma decisão de
alguma maneira.(...) Isto foi surgindo e começávamos a fazer uma grelha;
ao fazer uma grelha sentíamos: ‘Ah! Isso não funciona! E se pensássemos
assim?’; então, fomos assim. Nesse aspeto, senti que o meu departamento
trabalhou muito bem. (Andreia, entrevista)

Em seguida, os professores do departamento reuniram-se em grupos disciplinares e, quando
julgavam necessário, trocavam ideias entre estes grupos disciplinares:
Então, estávamos cinco grupos [de professores], a trabalhar em grupo: os
do 3.º ciclo juntos entre si, os do 2.º ciclo, mas perto, porque quando alguém
tinha uma ideia ía à outra sala dizer: ‘olha eu acho que é melhor colocar
assim, porque reparem isto’. E, ainda por cima, aconteceu que o documento
das competências essenciais chegou a ter várias versões (...), nós começámos com as anteriores e, então, fizemos de acordo com umas e depois tivemos que... estávamos sempre a [alterar]. (. . . ) Nós fizemos o documento e
depois é que saiu a versão final [das Aprendizagens Essenciais] e voltámos
a colocar. (...) Pronto, de facto, colocar o que está no programa, o que estão
nas competências essenciais e tomar decisões do que vamos realmente dar.
Isso achei que o grupo trabalhou muito bem. (Andreia, entrevista)

Portanto, a professora Andreia destacou um aspeto positivo em relação a uma certa postura
reflexiva e proativa dos professores, tanto na primeira abordagem do processo de planeamento curricular quando em grupo no departamento, quanto no trabalho realizado quando
em grupo disciplinar. Parece que, apesar da confusão de conciliar documentos que são incompatíveis em vários aspetos, os professores conseguiram organizar-se e fazer escolhas
que julgaram mais pertinentes para a sua realidade. A este respeito, a professora Andreia
completou: “Foi mesmo colocar na grelha e dizer: ‘isto é isto e as metas é..., então aqui não
diz para fazer isto, mas vamos [fazer] isto. (...) então, achamos que [os alunos] devem saber
isto, isto (...) e isto vão precisar para frente’. Foi esta a tomada [de decisão]” (Andreia, entrevista). Assim, a planificação de Matemática do 7.º ano foi elaborada tendo como referência
os vários documentos, mas o que acabou por guiar o planeamento foram as Aprendizagens
Essenciais, sobretudo, por estas serem as orientações base.
A professora Andreia ressaltou ainda que o documento menos utilizado foi o Perfil dos Alunos
à Saída da Escolaridade Obrigatória, alegando ser um documento de difícil compreensão e
concretização:
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(...) o que pusemos menos, sinceramente, foi este: o Perfil dos Alunos,
porque é muito difícil de entender, de por em prática. Ele também estava lá,
aliás, estava a me esquecer, no documento, inicialmente, também tínhamos
o Perfil dos Alunos, mas depois, de facto, não é..., está lá, mas não é fácil
de ter em conta. (...) nós ainda sentimos muitas dificuldades nessas áreas
de competência. (Andreia, entrevista)

Na verdade, tendo sido as Aprendizagens Essenciais a principal orientação, como disse a
professora Andreia, o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória foi, de certa
forma, contemplado no planeamento curricular, pois é compatível com as Aprendizagens Essenciais. Ou seja, as Aprendizagens Essenciais foram elaboradas tendo o Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória como horizonte, portanto, indiretamente, as escolhas que
as professoras fizeram também convergiam para o outro documento orientador do currículo.
Também foi destacado que o manual adotado na escola, de alguma forma, influenciou a
tomada de decisões quanto ao planeamento:
E, então, tivemos que, de facto, tomar decisões de acordo com o manual.
Era o primeiro ano que estava a trabalhar com esse manual, nunca tinha
trabalhado com ele, e decidir, de facto, o que é que íamos dar e o que
não íamos dar, sabendo que ao longo do ano íamos tomar sempre muitas
decisões. (Andreia, entrevista)

A professora Andreia enfatizou o facto desse planeamento anual ter sido diversas vezes reformulado em função da prática letiva das três professoras que lecionavam o 7.º ano e descreveu
um exemplo de uma situação em que apontou a primazia da referência das Aprendizagens
Essenciais em comparação com a exigência desadequada do Programa e Metas Curriculares:
E ao longo do ano éramos três professoras a dar 7.º. Ao menos entre eu
e uma outra colega, íamos muitas vezes dizendo: ‘olha, eu aqui só vou dar
isto, eu não vou fazer isto, os meus não entendem, e tal’. As demonstrações foram raras as que foram feitas, porque de facto... as aprendizagens
não colocam. Sim, cheguei a dar, não consigo precisar qual, cheguei a dar
uma ou outra, porque achava que os alunos tinham que também... porque
a experiência que eu tenho duma escola TEIP anterior (...) é que os alunos gostavam das demonstrações; há algumas complicadas, mas há outras
que são... que os alunos gostam, as geométricas, e que até entendem e
começam a perceber matemática doutra maneira. Mas a ter de tomar decisões e não sendo obrigatório, as demonstrações ficaram de lado. O que
tirámos mesmo [foram] as demonstrações e foi quase voltar um bocadinho
atrás ao que era antes das metas e dar como dávamos, pronto. Não houve
muita criatividade, foi ir fazer aquilo que fazíamos antes da entrada das metas [curriculares] (...). Claro que o Teorema de Tales é agora com as metas,
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(. . . ) dei-lhe mais valor do que o que era anteriormente, mas nos outros
conteúdos parece quase que voltámos ao anterior. (...) não vou dizer que
estou a fazer como fazia em 2007, porque não estou a dar com tarefas, mas
os conteúdos ficaram mais por esta parte. (Andreia, entrevista)

É interessante ressaltar que esta fala da professora Andreia vai ao encontro do facto de que
as Aprendizagens Essenciais buscam recuperar os referenciais do Programa de Matemática
do Ensino Básico de 2007 e que o foco nas mesmas para a elaboração da planificação propiciou o retorno de práticas que tinham sido abandonadas ou enfraquecidas com a entrada
em vigor do Programa e Metas Curriculares de 2013. Embora a professora Andreia tenha
apontado que ainda encontrou limitações em lecionar com recurso a tarefas como eram trabalhadas à epoca do programa de Matemática de 2007, nomeadamente baseadas em explorações matemáticas e na resolução de problemas, o seu relato também evidencia o aspeto
positivo de que as Aprendizagens Essenciais possibilitaram que a experiência matemática
proporcionada aos alunos não fosse marcada por exageros do formalismo e da profundidade
desadequada nos conceitos que caracterizam as metas curriculares atualmente em vigor.
Em síntese, para além da observância das Aprendizagens Essenciais no planeamento curricular nas turmas abrangidas pela calendarização em função do Decreto-Lei n.º 55/2018,
parece que não houve uma conduta diferente por parte dos professores dos 2.º e 3.º ciclos
em relação à elaboração da planificação curricular das turmas de 5.º e 7.º anos que seja
devida ao facto da escola estar em Autonomia e Flexibilidade Curricular nessas turmas. A
organização adotada pela escola, seja através das reuniões em departamentos ou em grupos disciplinares, e os momentos de reflexão em termos das possíveis articulações entre as
disciplinas foram os mesmos para os outros anos de escolaridade que não se encontravam
abrangidos por essa proposta.
A proposta de Autonomia e Flexibilidade Curricular destaca a importância em se promover
uma efetiva articulação curricular, seja dentro da própria disciplina de Matemática ou com
outras áreas do saber. No entanto, segundo a professora Andreia, essa articulação não foi
realizada na escola A, escudando-se nas Aprendizagens Essenciais como um veículo para
essa mesma articulação. Por exemplo, quando questionada sobre a concretização de alguma
forma de articulação curricular, a professora Andreia referiu que: “Não, nós não fizemos. Mas
naturalmente, as Aprendizagens [Essenciais] faziam isso. Portanto, a notação científica que
faz parte das metas do 8.º, está no 7.º nas Aprendizagens [Essenciais] ” (Andreia, entrevista).
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Também sobre este aspeto da articulação curricular, surge a experiência do Plano da Matemática como “inspiradora” para a articulação de conteúdos:
Assim, dentro da própria Matemática, nós já fazemos desde o Plano da Matemática. Que já há muito tempo que nós trabalhamos assim, os grupos de
Matemática. Portanto, acho sempre útil, acho sempre muito importante, e
acho que é essencial, mesmo, e é uma mais valia, nós sempre que partilhamos as ideias, aprendemos uns com os outros e temos consciência de
termos mais segurança de facto a falar com os outros, e sabemos que estão
a fazer como nós, o que é uma segurança. Acho imprescindível nos dias de
hoje trabalhar assim. (Andreia, entrevista)

Retomou, portanto, a ideia anteriormente apontada, porém acrescentando uma informação
importante de que essa articulação não é algo novo trazido pela possibilidade de Autonomia
e Flexibilidade Curricular e, sim, fruto de uma vivência de outro projeto desenvolvido em anos
anteriores, nomeadamente o Plano da Matemática, mencionado no capítulo 2.
Mas a professora Andreia focou essencialmente o trabalho colaborativo que parece ter ganho
raízes no Plano da Matemática, “esquecendo” a articulação curricular de conteúdo. Assim, a
temática da articulação curricular poderá ter sido entendida pela professora Andreia no sentido da ocorrência de alguma articulação entre os docentes, nomeadamente em termos de
comunicação e partilha de estratégias entre as professoras que lecionavam para as turmas
de 7.º ano, acerca do cumprimento e adequação da planificação ao longo do ano. Ou seja,
o conceito de articulação curricular aqui parece direcionado à colaboração entre docentes,
muito no sentido de proporcionar um respaldo mútuo para tomada de decisões. Embora esse
seja um aspeto importante para a efetivação de uma verdadeira articulação curricular, era
importante saber também se houve alguma articulação vertical, por exemplo, em termos de
conteúdos, previamente planeada. E isso terá ficado “assegurado” pelo recurso às Aprendizagens Essenciais como documento de referência.
Sim, sim, isso houve. (. . . ) Nós reunimos, fizemos a planificação, nós programámos e depois, por exemplo, em reuniões não há, quase não se falou
disso, mas no dia a dia da sala dos professores vamos falando onde estamos, como é que estamos e uma tem uma ideia: ‘olha, tenciono dar isto
dessa maneira’ e outra: ‘ah, olha que bom, mas eu dava desta’ e outra: ‘ah,
tá bem’. E cada uma vai buscando o que é melhor... (Andreia, entrevista)

Sendo assim, a professora Andreia destacou que, no âmbito desta articulação entre os docentes em termos do planeamento curricular, no decorrer do ano letivo de 2018/2019, houve
trabalho colaborativo apenas dos professores de Matemática, reforçando também a ausência
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de relação desse facto com a Autonomia e Flexibilidade Curricular:
(...) já era o que havia, (...) já o habitual. Pois o que eu fazia com o 7.º,
também fazia com o 9.º. O que eu falava com a colega do 7.º, claro, no 7.º
ano havia uma (...) diferença que era tomar decisões do que vamos dar, e
no 9.º ano nós vamos dar tudo. No 9º ano não estamos a pensar, no 9.º ano
nós demos tudo (...) nós falámos coisas do género: ‘olha, estou a dar isto;
olha, vou dar isto assim’. O modo como dar, mas íamos dar, íamos. No 7.º é
que, às vezes, dizíamos: ‘(...) daqui, acho que só vou dar esta parte, porque
isto é que importante para depois’ e outro: ‘de facto, eu também já estive a
pensar, não vale a pena estar a fazer isto’. Pronto, a diferença era nesta, na
tomada de decisão do que dar (. . . ), mas o trabalho colaborativo era idêntico
em termos de disponibilidade umas com as outras. (Andreia, entrevista)

Sobre a ocorrência de alguma articulação curricular com outras áreas do saber, parece ter
havido uma dificuldade de comunicação entre os professores de áreas disciplinares diferentes
que ainda não conseguiu ser superada a ponto de planearem algo em conjunto:
Com as outras disciplinas, aqui não há essa abertura. Sente-se que isso
não existe. [Em termos do planeamento curricular], não teve nada. Se eu
quiser saber vou ao site da escola ver quais são ‘os programas’, qual é
a planificação do grupo. Não houve, não falámos [em] nenhum momento.
(Andreia, entrevista)

Ressalta-se, pois, que o facto de não ter havido um momento de planeamento conjunto dos
professores para além dos grupos disciplinares acabou por dificultar a concretização de uma
maior articulação curricular, sobretudo em termos do estabelecimento de possíveis conexões
para o trabalho interdisciplinar. Sem este trabalho colaborativo entre os diversos grupos disciplinares, a articulação curricular dificilmente é uma realidade ao nível da interdisciplinaridade.
Mediante esse percurso inicial, somente em meados do 2.º período do ano letivo de 2018/2019
se iniciou o planeamento/desenvolvimento de um projeto que foi apresentado com enquadramento no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular, denominado Projeto TIC i9, a ser
implementado nas seis turmas de 7.º ano, contemplando as disciplinas de Português, Inglês
e Matemática. O projeto visava “a par do desenvolvimento de competências e aprendizagens
na área de TIC e da cidadania digital, aumentar a motivação e o empenho dos alunos na
execução de tarefas escolares” (Preâmbulo do Questionário de avaliação do Projeto TIC i9).
Esse projeto foi apresentado pela direção da escola A aos professores numa reunião em meados de fevereiro de 2019, sem qualquer informação prévia, consoante relata a professora:
“Quando chegámos à reunião fomos informados disto, foi-nos dito que tínhamos a professora
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de TIC, para podermos ‘usá-la’ um tempo por semana em cada turma, em cada disciplina”
(Andreia, entrevista). De acordo com a professora Andreia, a escola A teve direito a contratar
um professor e optou por escolher um docente para as TIC. Não foi explicado o motivo da
escola ter tido direito a contratar esse professor a meio do ano letivo. O facto é que o planeamento deste projeto foi realizado amparado nesta possibilidade. Portanto, aparentemente,
não foi um projeto pensado pelos professores e nem com a participação dos mesmos, o
que, de início, pode ter causado um certo desconforto relativamente à recetividade do corpo
docente, conforme se percebe na seguinte fala da professora Andreia:
E queriam que nós fizéssemos projetos. Só que assim: a professora [de]
TIC que está cá não estava a contar, (. . . ) de repente (. . . ) a fazer projetos.
(...) Isto foi em 13 de fevereiro e já tinha o 1.º e 2.º período decorridos, já
não foi uma coisa pensada de início. (Andreia, entrevista)

Assim, o projeto foi planeado com vista a promover momentos de coadjuvação entre pares de
professores de Português, Inglês e Matemática e a professora de TIC contratada. A escolha
destas disciplinas foi realizada pela direção da escola, sendo justificada por serem disciplinas que tinham maior insucesso. O planeamento previa um tempo semanal (50 minutos)
em cada uma dessas três disciplinas em que os alunos do 7.º ano teriam aulas com dois
professores em sala (Português/TIC, Inglês/TIC e Matemática/TIC). É importante ressaltar
que esse tempo não foi acrescido à carga horária da disciplina em questão, ou seja, esse
tempo estava dentro da carga horária definida no início do ano letivo para a disciplina na
matriz curricular-base. Por exemplo, no caso da Matemática eram quatro tempos semanais
e, com a implementação do Projeto TIC i9, um deles passou a ser trabalhado com as duas
professoras em sala de aula. Ou seja, de certa forma, a partir desse momento, houve uma
flexibilização dos tempos dessas três disciplinas envolvidas no Projeto TIC i9.

5.1.2

Práticas desenvolvidas

Do início do ano letivo, em setembro/2018, até meados de fevereiro/2019, a professora Andreia considerou que não desenvolveu nenhuma ação atribuída à participação da escola na
Autonomia e Flexibilidade Curricular. Quando questionada se não teria realizado algo individualmente nas suas aulas de Matemática, ela respondeu: “Não, nada. De setembro a
fevereiro, nada. (. . . ) não houve nada, não me senti motivada para estar a fazer sem ser
uma coisa de turma” (Andreia, entrevista). Portanto, até meados do ano letivo, as práticas
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desta professora mantiveram-se, não havendo também qualquer indício que a Autonomia e
Flexibilidade Curricular tenha levado a alterações nas práticas dos docentes de Matemática
desta escola.
Conforme já mencionado anteriormente, a partir de meados de fevereiro/2019, iniciou-se o
desenvolvimento do Projeto TIC i9, que envolvia, entre outras, a disciplina de Matemática
num trabalho a ser desenvolvido com as turmas de 7.º ano e em parceria por duas professoras. A professora Andreia afirmou que a participação na implementação do Projeto TIC i9
acabou por ser a única ação devida à Autonomia e Flexibilidade Curricular em que participou
diretamente.

5.1.2.1

O Projeto TIC i9

Relativamente ao Projeto TIC i9, inicialmente, a expetativa era de que fossem realizados
projetos envolvendo os pares de disciplinas em coadjuvação (Português/TIC, Inglês/TIC e
Matemática/TIC), mas podendo também envolver mais disciplinas. Entretanto, como não
houve um tempo hábil de planeamento e com o espaço de tempo para execução já curto, os
professores não sabiam exatamente o que iam fazer.
Como ponto de partida, tendo em vista que o projeto envolvia TIC, era necessário mobilizar
o uso de tecnologias para esse tempo de trabalho em coadjuvação. Porém, nesse ano letivo,
por causa das obras na escola, muitas aulas eram lecionadas em contentores e, por isso, os
professores não dispunham de tecnologia na sala de aula, ou seja, não tinham projetores e
nem internet, por exemplo. Para além disso, pelo facto da escola estar muito velha, segundo a
professora Andreia, em muitas salas havia projetores que não funcionavam e os professores
deixaram de poder contar com as tecnologias mais básicas. A professora destacou, ainda,
que havia a possibildade de utilização da sala TIC (sala de informática); porém como, no caso
dela, tinha uma turma com um aluno que necessitava de cadeira de rodas e o acesso à sala
somente era possível por escadas, ficava sempre muito difícil. Assim, surgiu a ideia de levar
tablets para a sala de aula.
Foi tudo na sala de aula, normalmente. Essa possibilidade de TIC, havia a
possibilidade de ser na sala TIC (...), só que eu tinha uma turma com um
menino de cadeira de rodas.(...) Nós subimos as escadas, e ele não tem
acesso e foi por isso até que os tablets surgiram, porque os tablets são da
biblioteca e da bibioteca do primeiro ciclo, só que esta colega conseguia ir
buscá-los quando era para estas aulas e tê-los para levar para aula. Por-
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tanto, a possibilidade era de virmos para esta sala [sala TIC], mas só que
eu não achava mesmo que vir à sala TIC era uma mais valia, achava mais
importante TIC ir à sala naquele caso específico. (Andreia, entrevista)

Ao mesmo tempo que essa opção da escola promoveu alguma alteração na lógica da sala
de aula, podendo proporcionar aulas diferenciadas, também propiciou a valorização de princípios da educação inclusiva, destacados pelo Decreto n.º 54/2018, tais como o princípio da
“inclusão, o direito de todas as crianças e alunos ao acesso e participação, de modo pleno
e efetivo, aos mesmos contextos educativos” e o princípio da “flexibilidade, a gestão flexível
do currículo, dos espaços e dos tempos escolares, de modo que a ação educativa nos seus
métodos, tempos, instrumentos e atividades possa responder às singularidades de cada um”
(Decreto n.º 54/2018, Artigo 3.º).
Deste modo, a professora contratada de TIC requisitava os tablets na biblioteca e utilizavaos nos tempos em que trabalhava em conjunto com as outras professoras. A professora
Andreia não soube dizer o que foi realizado nas outras disciplinas no âmbito desse projeto.
Entretanto, ressaltou que não houve um trabalho em conjunto da Matemática/TIC com outras disciplinas. A propósito disso, para além de não haver reuniões específicas para tratar
assuntos da Autonomia e Flexibilidade Curricular, os momentos de encontro entre os professores das três disciplinas envolvidas nesse projeto (Português, Inglês e Matemática) eram
somente nos conselhos de turma, dos quais a professora contratada de TIC não participava.
E, portanto, havia um condicionamento devido à falta de tempo e interesse dos professores
para realizar algum trabalho interdisciplinar, bem como para a partilha de eventuais práticas
desenvolvidas isoladamente. Sobre estes encontros, a professora Andreia detalhou:
Era[m] nos conselhos de turma. Mas, por exemplo, eu começava a falar e
elas diziam: ‘Ah! Eu (. . . ) nem fiz não sei o quê’. Não havia abertura para.
Por exemplo, (...) no final do 2.º período,(...) isso começou em fevereiro e na
reunião de abril, as reuniões finais, e eu achei que chegávamos à reunião,
íamos falar todas sobre o que tinha e fazia-se um texto global, mas aquilo
ficou assim estranho, então, pelo sim pelo não, eu agora fiz um texto das coisas que fiz em Matemática. (...) Foi condicionamento completo, porque não
houve trabalho. E de equipa menos ainda. Eu trabalhei com a professora de
TIC, mas ela chegou cá não era do conselho de turma, não é?; ela nunca
esteve em nenhuma reunião do conselho de turma. (Andreia, entrevista)

O trabalho desenvolvido pela professora Andreia juntamente com a professora de TIC contratada foi realizado em 4 a 6 aulas, aproximadamente, com a presença simultânea das duas
professoras em sala de aula. Mediante o contexto, a prática da coadjuvação Matemática/TIC
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nos tempos de aula destinados ao Projeto TIC i9 foi concretizada com ênfase na disciplina
de Matemática. Ou seja, procurou-se pensar de que modo a presença da professora de TIC
com os tablets poderia contribuir para o ensino dos conteúdos matemáticos planeados para a
altura. Assim, no decorrer dessas aulas, essa tecnologia foi utilizada para a realização de tarefas através de programas e aplicativos relacionados com a Matemática, bem como por meio
de acesso a alguns sites de conteúdos matemáticos. Nomeadamente, procedeu-se à instalação do software GeoGebra9 e do aplicativo Fotomath10 ; e ao acesso online a alguns sites
de conteúdos matemáticos e de jogos estratégicos, tais como “Torre de Hanói” e “Car-Rush
Hour”. Assim, a professora de TIC instalava os programas e a professora de Matemática planeava as aulas de modo a aproveitar o suporte que era assim conseguido, conforme detalhou
a professora Andreia: “Instalava e eu usava em atividades com o GeoGebra, com ela, com
os tablets; se ela não estivesse lá, eu não podia requisitar os tablets (Andreia, entrevista)”.
Portanto, parece que os papéis das duas professoras estavam bem definidos, tendo em vista
que a professora Andreia é quem planeava as tarefas e a professora de TIC dava apoio para
a implementação das mesmas. Houve um trabalho mais voltado para a cooperação entre as
docentes, com entreajuda na execução das atividades com os alunos em sala de aula. Nesse
sentido, este trabalho em coadjuvação poderia ter sido melhor concretizado, beneficiando-se
de uma maior interação curricular entre os saberes associados a estas duas disciplinas e de
um efetivo trabalho colaborativo entre as professoras no planeamento das atividades a serem
desenvolvidas. Mesmo ciente das limitações, ao fazer uma avaliação sobre este trabalho, a
professora Andreia ressaltou a importância da presença da professora de TIC para viabilizar
o uso dos recursos ao nível do apoio tecnológico e da ajuda em termos de fluidez da aula:
Considero que a codocência é uma mais-valia. Em primeiro lugar porque a
professora de TIC é que tem a preocupação de recolher e levar os tablets
nas melhores condições para as aulas, assim como instalar o software. Para
além disso, permite colmatar as dúvidas que os alunos colocam mais rápido.
(Andreia, Questionário de avaliação do Projeto TIC i9)

No decorrer desse trabalho, a ideia dos tablets também fez com que a professora Andreia
mobilizasse outro instrumento tecnológico: os telemóveis dos alunos que, eventualmente,
9

GeoGebra é um software de matemática dinâmica que reúne geometria, álgebra, folha de cálculo, gráficos,
probabilidade e estatística e cálculos simbólicos em um único programa de Interface Gráfica. O GeoGebra é um
software gratuito que pode ser obtido em https://www.geogebra.org. Acesso em 20/08/2019.
10
Fotomath é um aplicativo que, através do uso da câmara de um dispositivo móvel, ajuda a resolver problemas
matemáticos através da leitura dos mesmos, apresentando aos usuários os passos e instruções para a resolução.
Disponível em: https://photomath.net/pt. Acesso em 20/08/2019.
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eram utilizados para maximizar o acesso aos recursos, tendo em vista que era disponibilizado
apenas um tablet por cada grupo de
dois alunos e depois, claro, aproveitámos os telemóveis deles, [eu] dizia
que eles podiam instalar e eles usavam os seus telemóveis. Era permitido
porque era uma coisa de trabalho (...) e ter uma professora lá a mais para
essas coisas em que não estamos tão habituados, é sempre bom. (Andreia,
entrevista)

De modo geral, não houve um trabalho conjunto entre as outras professoras de Matemática
do 7.º ano durante o planeamento das atividades e a elaboração das tarefas que seriam propostas aos alunos nestas aulas de Matemática em coadjuvação. Por exemplo, nas atividades
envolvendo o uso do GeoGebra, a professora Andreia destacou que as três professoras de
Matemática do 7.º ano até comentavam entre si o que cada uma estava a planear, mas, muitas vezes, não havia um consenso em relação ao tipo de tarefa a ser elaborada e, então,
acabavam por, cada uma, elaborar as tarefas à sua maneira:
Assim, eu fiz uma, mas a outra colega achou que era complicada. (...) Falámos e depois eu fiz e a colega fez de outro género. (. . . ) Cada uma decidiu
usar de maneira diferente. Pronto, eu fiz uma tarefa do género das tarefas
em que o aluno vai explorando as coisas, até, aliás, fui buscar [ao Programa
de Matemática] de 2007, nas tarefas do Plano [da Matemática], fui buscar
alguma coisa para me orientar, do 8.º ano, que tinha a ver com as funções,
para me ajudar a elaborar a ficha. Fui usar coisas que já tinha usado anteriormente para me ajudar. Mas depois a colega não tinha essa maneira e
preferiu fazer de outra maneira. Portanto, mas, para turma, pronto, eu elaborei, mas perdi imenso tempo, que não é perder, mas usei muito tempo do
meu tempo para preparar essa tarefa. (Andreia, entrevista)

A atividade descrita acima foi planeada para o ensino das funções, em que a professora Andreia elaborou uma ficha de trabalho a ser desenvolvida pelos alunos numa aula recorrendo
ao GeoGebra instalado nos tablets. A respeito dessa aula, detalhou:
Ao início, tinham dificuldades por não perceber [o que lhes era pedido]. Eu ia
lá colocava a primeira função e, a partir daí, eles avançavam. ‘Ô professora,
como é que vamos por aqui fração?’ Eu: ‘Olha, começa a por: põe o sinal
de dividir; olha, vê agora!’, ‘Oh, já aparece fração’. (Andreia, entrevista)

E concluiu que a:
utilização de software de geometria dinâmica (...) permitiu aos alunos estudarem as funções afins, através da inserção das equações de retas no
telemóvel ou tablet, visualizando os gráficos obtidos e tirando conclusões.
(Andreia, Questionário de avaliação do Projeto TIC i9)
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Portanto, a possibilidade de realização desta tarefa, de caráter exploratório e recorrendo ao
GeoGebra, foi bastante positiva nas turmas da professora Andreia. Embora limitada em relação ao tempo, a atividade desenvolvida com a resolução desta tarefa parece ter contribuído para o desenvolvimento de capacidades de argumentação e raciocínio matemático,
bem como de atitudes de autonomia que refletem num maior interesse dos alunos em participar efetivamente no seu processo de aprendizagem, conforme relatou a professora Andreia:
“(. . . ) eu senti que se eles tivessem várias aulas iam acabar a perceber melhor o GeoGebra
do que eu. Porque eles depois exploram, pronto” (Andreia, entrevista).
Também foi utilizado o aplicativo Fotomath em tarefas relacionadas com o ensino das equações, com o objetivo de auxiliar os alunos na resolução das mesmas. Sobre essa experiência
a professora destacou algumas vantagens do aplicativo:
Aproveitei também com o programa Fotomath na resolução de equações.
(...) que aquilo explica direitinho, tira fotografia à equação e passam os
passos. Portanto, o objetivo era eles fazerem um equação e quando termirem, em vez de chamarem-me para eu ir ver se estava bem, eles tiravam
a fotografia e iam pelos passos para perceber onde tinham falhado. Claro,
chamavam-me sempre que necessário, mas o objetivo era que eles conhecessem aquela aplicação para, em casa, quando não conseguissem, conseguirem safar-se por si. (Andreia, entrevista)

Outro recurso utilizado foi a possibilidade de acesso à internet para aceder a jogos estratégicos online, por exemplo, os jogos “Torre de Hanói” e “Car - Rush Hour”, com o objetivo
de contribuirem “para o desenvolvimento da memória, do planeamento e solução de problemas através de técnicas estratégicas” (Andreia, Questionário de avaliação do Projeto TIC
i9), bem como para o acesso a sites de conteúdo matemático, com enunciados de questões
visionados nos tablets:
Também aconteceu, tipo final do período, (...) aproveitar e usar [os tablets]
para jogos estratégicos, tipo Torre de Hanói (...). E também no que que eu
cheguei a usar, quando terminámos as sequências e as sucessões. Como
temos no site Absolutamente Matemática (...) todos os exercícios de exame
de provas nacionais que já saíram sobre esses conteúdos, e, então, eles,
em sala de aula e em grupo, [resolviam os exercícios]. (. . . ) foram das poucas vezes que trabalhei em grupo, geralmente trabalham em pares, porque
também os miúdos são complicados e não é fácil gerir um grupo. Mas aí sim
foi mesmo em grupo de 3 ou 4 em que eles tinham os exercícios e tentavam.
É uma matéria que é fácil, estar cada um a dizer seu raciocínio, mesmo alunos fracos conseguem estar a dizer: ‘eu acho que o termo de ordem 20 tem
tantos por causa disto e disto’. É mais fácil o diálogo. (Andreia, entrevista)
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Estas oportunidades proporcionadas aos alunos, apoiadas nas tecnologias, facilitavam a participação de todos, independente do seu desenvolvimento cognitivo, favorecendo momentos
de trabalho em pares. Conforme apontado pela professora Andreia, as aulas em coadjuvação do Projeto TIC i9 reforçaram uma metodologia de trabalho em pares fomentando a
colaboração entre os alunos. Também foi observado que
(...) nessas aulas, no geral, os alunos melhoraram não só o seu comportamento, assim como, o seu empenho. (...) os alunos revelavam mais empenho nessas aulas e questionavam nas outras aulas quando é que voltavam
a repetir. (Andreia, Questionário de avaliação do Projeto TIC i9)

Ao avaliar a participação no Projeto TIC i9, em relação às aprendizagens dos alunos e à
melhoria dos resultados na disciplina de Matemática, a professora destacou que
(...) foi útil, porque através do manuseamento do software os alunos puderam visualizar e tirar as conclusões mais facilmente e ao seu ritmo. (...)
Considero que foi útil, pois os alunos que se aplicaram conseguiram aprender melhor os conteúdos abordados e (...) [obter] melhores resultados. (Andreia, Questionário de avaliação do Projeto TIC i9)

Assim, apesar de limitado no tempo e com pouco tempo de planeamento, a oportunidade
proporcionada pelo Projeto TIC i9 levou ao desenvolvimento cognitivo nos alunos, mesmo
dos alunos menos interessados:
(...) na minha opinião, os alunos mal comportados e mais desatentos, com
esta atividade (...) aprendiam melhor, não quer dizer que aprendessem tudo,
mas estavam mais motivados. Não eram os 50 minutos, mas havia uma
parte, portanto, era uma mais valia. E também por ser mais valia, dá sempre
mais ordem em sala de aula, porque ajuda sempre tudo muito mais, é mais
rápido, e os alunos não estão tanto tempo à espera de que o professor
chegue ao lugar. (Andreia, entrevista)

A experiência positiva com o Projeto TIC i9 levou a professora Andreia a considerar a possibilidade de levar a tecnologia para a sala de aula, viabilizada pela disponibilidade dos tablets,
como algo que poderia ser estendido a outras disciplinas: “E na altura o que eu sugeri é que
seria uma mais valia para outras disciplinas, pois, por exemplo: Ciências, História, Geografia,
que não estavam com acesso à internet, ter os tablets era uma mais valia” (Andreia, entrevista). Esta sugestão da professora reflete o facto de que o desenvolvimento deste projeto
oportunizou um aproveitamento eficiente de um recurso já existente na escola e uma dinâmica de trabalho na sala de aula que se revelou adequada às especificidades das turmas
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no contexto da realidade vivida na escola A. No entanto, parece que esta forma de trabalhar
ficou aquém do que poderia ser, sobretudo ao nível do trabalho interdisciplinar.

5.1.2.2

O “projeto” de Educação Visual

No decorrer do ano letivo, uma outra professora propôs um projeto no âmbito da Autonomia
e Flexibilidade Curricular que, à partida, teria potencial para a interdisciplinaridade. Contudo,
mais uma vez, a comunicação entre os docentes não funcionou e a concretização do projeto
ficou mesmo limitada à disciplina de Educação Visual. A professora Andreia referiu que a
mentora do projeto, diretora de turma de uma das suas turmas,
(...) organizou e até fez uma visita de estudo, os alunos fizeram os trabalhos,
mas ela fez tudo na sua disciplina [Educação Visual]. Ela conseguiu, que é
uma disciplina mais fácil de adaptar, conseguiu o tema que ela decidiu, que
agora não consigo lembrar, ela conseguiu adaptar as suas aulas ao trabalho
que lhes ia pedir, aos trabalhos de desenho, que eram desenhos que eles
fizeram e estiveram aí expostos. (Andreia, entrevista)

Embora se tenha procurado relacionar as atividades desenvolvidas no projeto com os conteúdos de outras disciplinas, esses conteúdos não foram efetivamente trabalhados pelas diversas disciplinas com a finalidade de contribuir para o projeto, portanto, não foi um trabalho
de projeto interdisciplinar. A este respeito, a professora Andreia descreveu uma situação
específica que vivenciou:
E, por exemplo, havia um conteúdo que ela disse assim: ‘Olha, queria que tu
fizesses as áreas, uma área...’. E eu disse assim: ‘Olha, eu já dei as áreas’.
[E ela:] ‘É? Então pronto, então vou dizer que a Matemática já fez.’ Mas isto
não é já fez.(...) Mas não foi comigo que eles foram tratados, porque quando
dei as áreas, nessa altura não tinha sido falado nada. Porque se tivesse
sido, se calhar, se a coisa tivesse sido desde o início, eu programava dar as
áreas na altura que fosse necessário para o trabalho. (...) Mesmo que até
que tivesse ficado espelhado que aquela turma trabalhou aquilo nas várias
disciplinas, não é a realidade. (...) porque nos desenhos, [a] Matemática
está lá sim, mas não foi uma coisa que quando dei estava consciente de
que estava a fazer alguma coisa [para este projeto]. (Andreia, entrevista)

A professora Andreia expressou uma certa frustração por esta falta de planeamento e diálogo entre os docentes, atempadamente, de modo a que ela como professora e a Matemática
como disciplina pudessem ser, efetivamente, agentes ativos de experiências de aprendizagem de características interdisciplinares. No geral, a falta de diálogo e de trabalho colabora-
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tivo entre docentes, aliada à pouca profundidade no planeamento, podem estar na origem da
falta de sucesso deste projeto que acabou por não ser concretizado como um projeto propriamente dito, nem foi aproveitado como poderia ter sido no âmbito da Autonomia e Flexibilidade
Curricular.

5.1.2.3

Avaliação das aprendizagens dos alunos

Apesar da escola A estar inserida na proposta de Autonomia e Flexibilidade Curricular, este
contexto não provocou alterações no processo de avaliação das aprendizagens. No caso
da professora Andreia, as turmas em flexibilidade curricular foram avaliadas mediante os
mesmos critérios definidos para as outras turmas que não estavam em flexibilidade curricular.
Por um lado, “foi-nos dito que nós tínhamos de ter mais atenção à criatividade, mas não
aconteceu. (...) foi igual aos outros anos. Não alterou nada” (Andreia, entrevista). Nesta
escola, em todas as turmas, “os instrumentos usados foram: fichas de avaliação, questões
de aula e grelha de registo de observação direta” (Andreia, feedback da entrevista).
Inclusive, a respeito das aulas com a professora de TIC no Projeto TIC i9, não houve uma
diferenciação nos critérios de avaliação que destacasse créditos para este projeto ou que
adaptasse critérios para uma experiência de aprendizagem diferente do habitual e do inicialmente previsto. Nesse sentido, a professora Andreia afirmou: “Não, diferente não. O
empenho que eles tinham que avalio em todas as aulas. Todas as aulas tenho um grelha que
ponho como eles estavam empenhados e nesta também” (Andreia, entrevista). Destacou,
portanto, que avaliou a atitude dos alunos nestas aulas destinadas ao Projeto TIC i9 tal como
fazia em todas as suas aulas.
Apesar da Autonomia e Flexibilidade Curricular recomendar uma diversificação dos instrumentos a serem utilizados para a avaliação das aprendizagens dos alunos, os professores
do 7.º ano da escola A não conseguiram encontrar um caminho diferente e olhar para o aluno
como um todo, inclusive, de modo a envolvê-lo neste processo. Neste sentido, demonstraram
alguma falta de autonomia para alterar alguns aspetos que estão rígidos do ponto de vista
da organização e realizarem uma avaliação das aprendizagens dos alunos mais formativa e
consentânea com a própria Autonomia e Flexibilidade Curricular.
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5.1.3

Desafios e superações

A professora Andreia não encontrou, na fase de elaboração da planificação curricular, no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular, grandes desafios, sobretudo em relação a outras
experiências que já tinha vivido como professora. Na escola A, a planificação ficou bastante
restrita aos grupos disciplinares, mas a professora mostrou sentir a falta desse desafio:
o falar em grupo disciplinar não é novidade para professores de Matemática,
a novidade seria mesmo falar para os outros professores das outras disciplinas e isso não aconteceu. (...) Mas não sentia que as pessoas achassem
que isto tinha que acontecer. (...) Sentia nas pessoas uma certa apatia. (...)
As pessoas têm de ter consciência que têm de mudar. (Andreia, entrevista)

A professora considera que há uma dificuldade a ser superada, no sentido de que os professores têm de se sentir desafiados a fazer algo, têm de sentir a necessidade de mudar e
encarar o desafio. A inércia que observou no grupo disciplinar terá acabado por lhe causar
desmotivação e estar na origem do impacto limitado da Autonomia e Flexibilidade Curricular
na escola A, no que à Matemática diz respeito.
A reorganização dos tempos escolares a meio do ano letivo, em função da implementação
do Projeto TIC i9, foi um desafio que se refletiu diretamente na organização curricular inicialmente planeada pelos professores. No que concerne à disciplina de Matemática, o Projeto TIC i9 parece ter desencadeado uma maior preocupação relativamente ao cumprimento
do planeamento curricular inicial, haja em vista que as opções realizadas pelas professoras
de Matemática até então não levavam em conta o facto de que um tempo semanal da sua
disciplina seria utilizado para o desenvolvimento de um projeto que, à partida, parecia desconectado com o seu planeamento curricular. Sendo assim, a proposta de implementação
deste projeto gerou, inicialmente, uma insatisfação, evidenciada na observação da professora
Andreia:
(...) era muito complicado despendermos as aulas, eu sei que para a flexibilização é isso que acontece, mas assim, de repente em fevereiro, não tendo
nada programado anteriormente, tendo nós demorado já mais tempo em alguns conteúdos e saber que, a partir daí, íamos ter de, ainda, pegar nas
aprendizagens essenciais e, das coisas que nós achávamos que ainda podíamos dar, entretanto [analisarmos:] ‘isso é o que não vamos dar mesmo,
vai mesmo ser o essencial dos essenciais’. E ainda querer que, durante todas as semanas, perdêssemos um tempo, perder entre aspas não é?, para
ser usado, por exemplo, em programação. Só que isso não ia diretamente
colmatar a falha daquilo que nós precisávamos e não foi uma coisa pensada
de raiz. (Andreia, entrevista)
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Esta fala da professora Andreia reflete um certo conflito inicial gerado por uma falta de entendimento relativamente aos objetivos do Projeto TIC i9, uma vez que este projeto não se
originou no grupo dos professores que iria colocá-lo em prática. Parece, também, que havia dúvidas quanto ao papel a ser desenvolvido neste projeto pela professora de TIC, recém
chegada à escola, bem como em relação ao modo como este projeto poderia ser integrado
no trabalho que vinha sendo desenvolvido pelas professoras de Matemática, de forma a tirar
proveito do mesmo para o ensino da disciplina.
Embora o planeamento curricular do 7.º ano tenha sido reformulado pelas professoras de
Matemática ao longo das suas práticas letivas cotidianas, percebe-se que este momento de
receção da informação referente à necessidade de se repensar a utilização de um tempo
letivo foi um marco no processo de tomada de decisões, relativamente, a escolha de quais
conteúdos priorizar a partir daquela altura. Ao que parece, este desafio foi superado pela
professora Andreia, através do modo como este tempo foi gerido por essa professora, nomeadamente pelas opções realizadas em relação aos tipos de tarefas propostas nas aulas do
Projeto TIC i9, que procuravam estabelecer uma ligação direta com o conteúdo que estava a
ser lecionado nas aulas ditas “normais” de Matemática.
Relativamente à organização da escola A, o facto de não haver uma coordenação específica
para orientar o trabalho nas turmas em Autonomia e Flexibilidade Curricular, nem tampouco
alguém que assumisse este papel, pode ter contribuído para que a escola não avançasse em
termos de criar novas possibilidades de trabalho perante as potencialidades desta proposta
e de, sobretudo, incentivar o grupo de professores a abraçá-la efetivamente. Embora esse
desafio não tenha sido superado durante o ano letivo de 2018/2019, a professora Andreia
considerou
(...) que se tivesse havido alguém a coordenar e a reunir com os diretores de
turma,(...) alguém que reunisse só com o diretor de turma e os explicasse,
realmente, o que era necessário, o diretor de turma podia ser capaz de,
na reunião, sentir uma coisa como sua e conseguir transmitir aos outros.
(Andreia, entrevista)

Esta consideração da professora Andreia vai ao encontro de outra limitação vivida pela escola
A no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular: a falta de reuniões específicas para a
discussão da implementação da proposta na escola, reuniões que fossem potencializadoras
de um trabalho colaborativo dos professores. Ressalta-se, também, que as reuniões que
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ocorriam eram sempre a nível de conselho de turma, numa dinâmica comum para todas as
turmas, independentemente do facto de estarem na Autonomia e Flexibilidade Curricular. A
dada altura, numa dessas reuniões, a direção manifestou uma posição importante, embora
tardia:
Aliás, posso dizer que a primeira vez, acho que foi numa reunião na [época
da] Páscoa, em que a diretora foi aos vários conselhos de turma do 7.º ano
[para] falar sobre a flexibilização curricular, porque se apercebeu que, de
facto, as coisas não estavam a acontecer. E perguntou o que as pessoas
estavam a fazer e as pessoas foram escrevendo numa folhinha, mas cada
um a falar por si. Logo, isso já não é o trabalho que devia de ser. (Andreia,
entrevista)

Esta postura da direção mostra que se esperava dos professores mais autonomia e ação na
tomada de decisões. Esta reflexão da professora Andreia também evidencia que os professores trabalharam de forma compartimentada, cada um na sua disciplina e que, portanto, o
desafio de concretização de um trabalho colaborativo na escola, no âmbito da Autonomia e
Flexibilidade Curricular, ficou longe de ser superado: “Não havia uma consciência do que se
vai fazer e que está a fazer, portanto, não chegou realmente (...) e nunca trabalhámos em
grupos (...) foi sempre em conselho de turma” (Andreia, entrevista). E, no entanto, de facto,
é o trabalho colaborativo que faz falta e, sem ele, a Autonomia e Flexibilidade Curricular não
se concretiza.
Esta ausência de trabalho colaborativo parece estar também relacionada com o facto dos professores não terem horários para trabalhar em conjunto, isto é, não terem um tempo disponibilizado em reuniões para trocarem ideias, discutirem melhores estratégias, para planearem
e refletirem acerca das ações desenvolvidas.
Nós falávamos na sala dos professores... Não [houve um tempo disponibilizado para isto]. Porque quando havia, que são aqueles de final do período,
não é um momento que é quando nos surge. (...) De repente, no final do 2.º
período, já a programar tudo do 3.º período que vai surgir, não é a mesma
coisa que ao longo das semanas [dizer]: ‘olha, e agora isto?’. A gente faz
algo global, mas depois, no dia a dia, precisa de falar e como quase todos os
professores de Matemática que estão nos dias de hoje passaram pelo Plano
da Matemática, todos viram qual foi a mais valia das reuniões semanais do
Plano da Matemática. (Andreia, entrevista)

A professora retomou novamente a experiência vivenciada pelos professores de Matemática
no âmbito do Plano da Matemática, destacando um outro aspeto positivo e essencial para
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a concretização do trabalho colaborativo: a frequência semanal em que as reuniões dos
professores ocorriam na época daquele projeto. Nesse sentido, com propriedade, sugeriu
que os professores deveriam ter horas no seu horário de reunião para poderem trabalhar. Quando isto existe o trabalho acontece (...), as pessoas
podem, no início das reuniões, não perceberem o que estão ali a fazer, mas
depois percebem que, já que estão ali, têm de fazer alguma coisa e as coisas surgem. (Andreia, entrevista)

Portanto, segundo a professora Andreia, para superar este desafio da falta de entrosamento
em termos do trabalho colaborativo entre os professores das diversas disciplinas, uma ação
que se torna necessária de ser viabilizada pela escola é uma reorganização dos tempos das
reuniões, proporcionando que haja mais horas para os professores, sobretudo de diferentes
disciplinas, estarem, efetivamente, a pensar juntos e a trabalhar juntos.
No caso particular do trabalho realizado mediante o desenvolvimento do Projeto TIC i9, a
professora Andreia destacou que as aulas em coadjuvação Matemática/TIC propiciaram que
ela utilizasse recursos que nunca havia utilizado antes na sua experiência como professora.
Ressalta-se que a colaboração entre as professoras foi um factor importante que incentivou
o uso destes recursos. A professora relatou que, em termos de metodologia de trabalho em
sala de aula, passou a fazer algo que não fazia antes:
foi a professora vir, [a professora] de TIC, e estarmos a usar os tablets, que
eu nunca tinha usado tablets em sala de aula (...). O GeoGebra eu já tinha
usado, mas o GeoGebra na sala de aula com os tablets e com os telemóveis
é que foi a novidade pra mim. (Andreia, entrevista)

O facto da professora Andreia ter descoberto o telemóvel como um instrumento possível
de ser utilizado pedagogicamente em sala de aula significou a superação de um desafio
pessoal da professora. Isto porque, geralmente, os telemóveis são vistos como potenciais
elementos distratores e, por isso, instrumentos passíveis de representar um problema em
sala de aula, pois as suas diversas funcionalidades podem desviar a atenção dos alunos para
outras aplicações. Neste sentido, é de realçar o facto de que os telemóveis não funcionaram,
de modo geral, como elementos distrativos e que o seu uso em aula não suscitou críticas dos
encarregados de educação:
E acho que isto que a escola teve direito poderá em mim ver que posso
ousar. Que eu nunca achei que os miúdos pudessem estar a usar os telemóveis, porque tinha receio que eles fossem, exatamente, usar para outras
coisas, a tirarem fotografias e a fazerem coisas que não podiam. E depois,
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for dito que ‘foi na aula de . . . ’ que eles fizeram. Mas eu acho que com
consciência..., pronto, perdi um bocadinho este medo. Portanto, para o ano
vou já aproveitar doutra maneira, mesmo sem ter uma colega que, eventualmente, está cá só para este ano. Já poderei eu ter algum fruto, de ter ficado
alguma coisinha deste trabalho que foi feito. (Andreia, entrevista)

A presença da professora de TIC parece ter ajudado a professora Andreia a superar esse
receio de usar os telemóveis, pois a coadjuvação permitiu que as responsabilidades, neste
aspeto, fossem compartilhadas entre as duas professoras. Inclusive, a professora Andreia
passou a considerar a possibilidade de utilizar os telemóveis nas suas aulas no próximo ano,
mesmo sem a possibilidade de coadjuvação. Na opinião desta professora, o uso destes recursos (tablets e telemóveis) foi uma mais valia no desenvolvimento de atividades envolvendo a
realização de tarefas com recurso a aplicativos relacionados com a Matemática, em especial,
o software GeoGebra.

5.2

A professora Belmira e a Autonomia e Flexibilidade Curricular na escola B

5.2.1

Organização da escola e dos professores de Matemática

A escola B assumiu o trabalho em consonância com a proposta da Autonomia e Flexibilidade Curricular em função da publicação do Decreto-Lei n.º 55/2018, sendo que, à partida,
foi uma decisão tomada pela direção da escola. A professora Belmira não soube precisar se
houve alguma alteração na matriz curricular-base devida à possibilidade de flexibilização de
0% a 25% da carga horária semanal. No entanto, ressaltou que não ocorreu diminuição de
carga horária em nenhuma disciplina por causa da proposta e que houve o direcionamento
da Oferta Complementar para as disciplinas de Matemática e Português: “Por exemplo, em
Matemática tínhamos 5 tempos mais 1, portanto, acabávamos por ter 6 tempos para a disciplina. Em Português, a mesma coisa. E as outras mantiveram-se com a mesma carga”
(Belmira, entrevista).
No caso das três turmas de 7.º ano em que a professora Belmira lecionava, este 1 tempo era
administrado por outros professores, ocorrendo duas situações distintas: em algumas turmas,
esta aula era lecionada por um professor no mesmo turno da professora Belmira (turno da
tarde) e, em outras, era lecionada por um outro professor no turno anterior (turno da manhã),
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sendo que a professora não especificou o número exato de turmas para cada situação. A
professora Belmira destacou também que havia comunicação entre ela e cada um dos dois
professores de maneira a promover uma articulação do trabalho realizado em cada turma; no
entanto, não detalhou com que profundidade esta articulação era realizada:
No caso das minhas turmas, [este 1 tempo] foi lecionado por dois professores diferentes. O turno de um era contrário ao meu e o turno do outro era
no mesmo que o meu. A articulação era feita de um modo informal, pessoal
e/ou utilizando o e-mail. (Belmira, feedback aos comentários da entrevista)

Contudo, não ficou claro que esta distribuição fosse devida à Autonomia e Flexibilidade Curricular, ou seja, que ocorresse somente para as turmas envolvidas na Autonomia e Flexibilidade Curricular, pois foi confirmado pela professora o facto desse acréscimo de 1 tempo
estar relacionado com a componente de Oferta Complementar que também pode ser oferecida para as turmas não contempladas pela proposta. Entretanto, esta informação sobre este
tempo foi disponibilizada em esclarecimento à questão da percentagem de carga horária dispensada para a Autonomia e Flexibilidade Curricular, evidenciando uma possível associação
equívoca, por parte da professora Belmira, deste facto com a implementação da Autonomia
e Flexibilidade Curricular na escola B.
Em relação às opções curriculares assumidas pela escola B, a professora Belmira relatou
que houve alteração na matriz curricular-base relativamente à integração da oferta da componente curricular CD e da forma de organização dos tempos em relação à disciplina de
TIC:
A criação de novas disciplinas era o que se impunha, não é? Portanto,
a Cidadania [e Desenvolvimento] e TIC foram as novidades, que também
desenvolveram projetos e aderiram muito bem. Só que assim, em termos
do horário, 45 minutos por semana não dá para nada quase, não é? (...)
aqui distribuiu-se de 15 em 15 dias, porque são semestrais,(...) optou-se por
desenvolvê-las o ano todo, só que (...) numa semana havia Cidadania [e
Desenvolvimento] e na outra TIC (. . . ), portanto, eram de caráter quinzenal
e de 45 minutos. (. . . ) Se calhar, aí, a experiência que as colegas tiveram
também vai ajudar que se reformule qualquer situação nesse ano que vem.
(Belmira, entrevista)

A oferta da disciplina de CD para as turmas em Autonomia e Flexibilidade Curricular foi um
denominador comum na composição das matrizes curriculares-base em todas as escolas
neste ano letivo de 2018/2019 (Decreto-Lei n.º 55/2018), não significando, propriamente, a
criação de uma nova disciplina que fosse planeada para contemplar aspetos singulares da
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escola B. Ou seja, na escola B, não se propôs a criação de outras disciplinas em função da
Autonomia e Flexibilidade Curricular que pudessem ir ao encontro de especificidades da sua
realidade educativa. Entretanto, a professora Belmira destacou que a opção da escola B em
intercalar, quinzenalmente, o tempo destinado à disciplina de CD com o da disciplina de TIC
foi uma experiência que poderá fornecer dados para a discussão de outras possibilidades de
organização para o próximo ano letivo.
A professora Belmira destacou que a escola B proporcionou algum momento de formação
para os professores/coordenadores das equipas educativas constituídas no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular com objetivo de esclarecimento:
Houve formação/ esclarecimento, mais [para] nós [os professores] termos
conhecimento daquilo que se está a fazer noutras escolas. (...) Houve, de
facto, uma ação de esclarecimento. (...) E duas colegas, as coordenadoras,
participaram de uma ação destas da DGE. Portanto, tinha abertura para
[participação de] qualquer professor, mas, na fase em que foi, nós também
tínhamos outro tipo de trabalho a fazer. (Belmira, entrevista)

No entanto, a professora não detalhou como foram desenvolvidas estas ações de formação/esclarecimento, embora a ideia da DGE seja a replicação, pelos coordenadores junto
das respetivas escolas, da formação que lhes foi dada centralmente.
A escola B optou por estabelecer uma organização do trabalho diferenciada para as turmas
em Autonomia e Flexibilidade Curricular através do agrupamento, em equipas, dos professores das turmas envolvidas, bem como pela definição de uma coordenação específica para a
orientação deste trabalho. Desta forma, num primeiro momento, houve uma organização em
termos de grupos disciplinares e, posteriormente, em grupos multidisciplinares. Estes últimos
eram em número de quatro, agrupados por ano de escolaridade (5.º ano e 7.º ano) e turno
de trabalho (manhã e tarde), sendo designados por equipas educativas.
O grupo [de professores] que iria dar o 5.º e o 7.º ano, portanto, tiveram
um trabalho diferente dos restantes colegas. (...) houve primeiro uma organização em termos de grupo disciplinar (os só da Matemática, os só de
Português, ou só os de História). (Belmira, entrevista)

O grupo disciplinar de Matemática contemplava três professoras de Matemática do 7.º ano.
Em relação à divisão de turmas dessas professoras do 7.º ano, eram: quatro turmas no
turno da manhã para duas professoras de Matemática, sendo duas turmas para cada uma;
e três turmas de 7.º ano no turno da tarde, para uma só professora, nomeadamente para a
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professora Belmira.
As equipas educativas correspondiam a dois grupos em cada turno, pois havia turmas de 5.º
e 7.º anos nos dois turnos (manhã e tarde), ou seja, eram duas equipas para as turmas de
5.º ano e duas para as turmas de 7.º ano, sendo que “a direção tentou que o grupo de professores fosse comum às turmas que estavam inseridas [em cada] grupo” (Belmira, entrevista).
Isto é, segundo a professora Belmira, a escola B empenhou-se para que as equipas fossem
formadas por professores com o maior número de turmas em comum possível. Cada equipa
tinha um professor coordenador e, dentre os quatro coordenadores, um foi destacado como
o coordenador geral da implementação da Autonomia e Flexibilidade Curricular na escola.
Ressalta-se que a direção da escola B estava sempre em comunicação com as equipas educativas, sobretudo, com os seus coordenadores e num trabalho conjunto com a coordenação
geral.
Parece que a escola B encontrou um caminho no sentido de estruturar a sua organização
de modo a possibilitar um maior entrosamento do grupo de professores que iriam trabalhar no contexto da Autonomia e Flexibilidade Curricular, bem como facilitar a organização
de momentos de encontro destes professores em prol de um trabalho colaborativo entre os
mesmos. Nesse sentido, foram programadas reuniões ao longo de todo o ano letivo para que
os professores pudessem planear e discutir aspetos da implementação da Autonomia e Flexibilidade Curricular. Inicialmente, as reuniões ocorreram separadas por grupos disciplinares
e, posteriormente, realizaram-se separadas por equipas educativas: “Primeiro em sede de
grupo disciplinar (...) e só depois é que integrámos as equipas, cada professor integrou a sua
equipa” (Belmira, entrevista).
As reuniões em grupos disciplinares ocorreram no final do ano letivo anterior (2017/2018) e no
início do ano letivo de 2018/2019, antes de começarem as aulas propriamente ditas. De um
modo geral, tiveram como finalidade a elaboração dos planeamentos curriculares em virtude
dos novos documentos em vigor: “(...) cada grupo disciplinar que iria iniciar a autonomia fez
um trabalho à parte. Claro que com o conhecimento de todos os colegas. Mas, especialmente
estes colegas tiveram que fazer um trabalho mais incisivo naquela inicialização” (Belmira,
entrevista).
As reuniões por equipas educativas ocorreram somente depois das aulas começarem, sendo
em dias e horários calendarizados previamente:
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(...) a direção tentou coordenar da melhor forma (...) e, então, era à quartafeira. O grupo da manhã reunia às três e meia e o da tarde às cinco e
meia, porque havia pessoas comuns também nos dois grupos. Portanto,
os professores de línguas tinham turmas de manhã e turmas de tarde. E,
então, havia essas duas reuniões para que eles conseguissem, portanto,
depois estar presentes no segundo grupo. E o 5.º ano foi a mesma coisa.
(Belmira, entrevista)

As quatro equipas educativas trabalharam separadamente, inclusive, sem que os grupos afins
em termos de ano de escolaridade, que eram de turnos diferentes, se encontrassem. Este
foi um aspeto menos conseguido desta organização, pois não contemplou que todos os professores da escola que lecionavam um mesmo ano de escolaridade no âmbito da Autonomia
e Flexibilidade Curricular tivessem um tempo em conjunto para trabalhar de modo mais integrado. A articulação entre os grupos ficava a cargo dos coordenadores de cada grupo, que
se reuniam “à quarta-feira, ou à terça, às vezes, antes da reunião (...) [e] elaboravam em conjunto a ordem de trabalhos que iria ser seguida na reunião e, portanto, estavam em perfeita
sintonia” (Belmira, entrevista). Além disso, sempre havia alguns professores em comum nos
dois grupos que acabavam por ajudar a fazer esse elo entre as equipas.
A professora Belmira destacou que a decisão de viabilizar um tempo comum no horário semanal dos professores para o encontro das equipas educativas das turmas em Autonomia
e Flexibilidade Curricular foi tomada pela direção da escola e tinha o intuito de incentivar o
trabalho colaborativo entre os mesmos:
(...) a nível de horário, tínhamos uma hora em comum semanal, e isso ajuda.
Há escolas que, se calhar, não têm essa base, e, portanto, as pessoas andam assim um pouco perdidas; é quando podem. Aqui não. Houve uma
preocupação de fazer uma hora comum para todos os professores em termos de trabalho. E mesmo na sigla que tínhamos no nosso horário era
Trabalho Colaborativo, portanto, comum a todos os professores à mesma
hora. (Belmira, entevista)

No que se refere ao planeamento dos seus horários, parece que a escola B conseguiu
organizar-se de modo a bem adequar os seus tempos, tanto a nível discente, quanto docente, em prol da promoção de um trabalho de qualidade, alinhado com os pressupostos
da Autonomia e Flexibilidade Curricular. A professora Belmira ressaltou que na equipa educativa da qual fazia parte houve trabalho colaborativo e que essa forma de trabalhar já era
uma prática comum na escola mesmo antes da implementação da Autonomia e Flexibilidade
Curricular:
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Sempre houve muita partilha entre colegas. Sempre houve um espírito de
entreajuda entre colegas também e eu acho que, neste ano, ainda se acentuou mais. Qualquer pessoa que vem para aqui gosta de trabalhar aqui. É,
portanto, o feedback que nos dão, exatamente por haver um espírito de cooperação, de colaboração, de equipa (...). Estamos todos a trabalhar para
um fim comum, que é o bem estar do aluno e que ele se sinta bem a nível
da sua formação. (Belmira, entrevista)

O facto de destacar que, no ano letivo de 2018/2019, o trabalho colaborativo foi acentuado
pode estar relacionado com a forma encontrada pela escola de se organizar em equipas educativas, com horários bem definidos para as reuniões. No entanto, mesmo com toda esta
estrutura possibilitada, a professora Belmira considerou que as reuniões das equipas educativas podiam ter sido melhor aproveitadas. Salientou que o facto de ter sido o primeiro ano
de experiência da escola na Autonomia e Flexibilidade Curricular, os tempos das reuniões
das equipas educativas foram bastante utilizados com enfoque em questões recorrentes relacionadas com a indisciplina dos alunos: “este ano, [houve] o caso da indisciplina que foi
focado aqui, e a maior parte dos temas que abordámos também nessas reuniões foi derivado
à indisciplina de algumas turmas. Mas poderia ter-se aproveitado mais” (Belmira, entrevista).
A escola B, como um todo, procurou desenvolver ações no seu trabalho cotidiano com o objetivo de reduzir a indisciplina dos alunos, visto que este é um problema frequente na escola
e com um grau de profundidade que se reflete bastante no insucesso escolar dos alunos.
Este trabalho foi bastante intensificado nas turmas em Autonomia e Flexibilidade Curricular,
de maneira que estas reuniões das equipas educativas funcionaram como suporte para a discussão e abordagem de estratégias para alcançar este propósito de reduzir a indisciplina dos
alunos. As equipas educativas acabavam por utilizar este tempo para compartilhar informações sobre os alunos e para discutir “estratégias de atuação comum, por parte dos diferentes
professores, [para com o] grupo de alunos mais indisciplinados” (Belmira, feedback da entrevista). Ou seja, estas reuniões acabavam por viabilizar um trabalho coeso dos professores
no sentido de utilizarem
(...) metodologias iguais para aqueles alunos, atitudes iguais para aqueles
alunos e eles próprios sentiram que, sabiam que nós reuníamos todas as semanas, que havia ali uma atitude comum de todos professores relativamente
a esses alunos. E isso quebrou a indisciplina deles. (Belmira, entrevista)

Como nas equipas educativas a maioria dos professores tinham várias turmas em comum,
parece que algumas reuniões acabavam por ser conselhos de turma estendidos ao nível de

FCUP

128

Desafios da Autonomia e Flexibilidade Curricular:
Que respostas têm os professores conseguido dar?

ano de escolaridade. Em outras palavras, embora não tenha sido utilizada esta expressão
pela professora Belmira, o que existiram foram “conselhos de ano”. Este trabalho conjunto
dos professores parece ter contribuído para uma melhoria no comportamento dos alunos das
turmas em Autonomia e Flexibilidade Curricular; porém, ocupou demasiadamente os tempos de reunião. Geralmente, a pauta das reuniões iniciava-se pela discussão de aspetos
disciplinares e os outros assuntos relativos ao desenvolvimento de práticas no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular ficavam em segundo plano, acarretando uma dificuldade
dos professores da escola B em avançarem para outras discussões acerca da concretização
de ações referentes à Autonomia e Flexibilidade Curricular: “Inicialmente, tratávamos de assuntos de carácter disciplinar e acrescentavámos os trabalhos de projeto, DAC e articulações
curriculares, sempre que se permitia” (Belmira, feedback da entrevista).
Nesse contexto, na escola B, o planeamento de projetos a serem desenvolvidos com enquadramento no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular foi realizado aos poucos, sendo
intensificado a partir de meados do 2.º período do ano letivo. Para o 7.º ano, foram planeados
o desenvolvimento de dois projetos: um relacionado com a astronomia, denotado por As Luas
de Júpiter, e outro relacionado com a comemoração do centenário do nascimento da poetisa
portuguesa Sophia de Mello Breyner Andresen. No início do ano letivo, os professores esboçaram ideias e temas a serem trabalhados, mas a professora Belmira não especificou se foi
concretizado um planeamento pormenorizado destes projetos.
De acordo com a professora Belmira, a escola B trabalhou com recurso à formação de domínios de autonomia curricular para o desenvolvimento desses projetos interdisciplinares envolvendo as turmas em Autonomia e Flexibilidade Curricular. No caso do 7.º ano, ela destaca:
“Nós fizemos aqui a nível da Físico-Química que envolveu as turmas (...) da manhã e da
tarde. Tínhamos projetado fazer outras coisas, mas não conseguimos. Então, ficamos só
com As Luas de Júpiter, que foi o projeto” (Belmira, entrevista). Parece haver uma quase
equivalência de conceitos entre domínio de autonomia curricular e trabalho de projeto realizado à volta de um tema abordado, muitas vezes de modo compartimentado, pelas diversas
disciplinas. Esta perceção é reforçada pelo facto da escola B não ter conseguido assumir efetivamente, nas suas opções curriculares, novas configurações de trabalho possibilitadas pela
Autonomia e Flexibilidade Curricular – como, por exemplo, referentes às possíveis flexibilizações do tempo – de modo a concretizar a formação de um domínio de autonomia curricular
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com partilha de horários entre diferentes disciplinas e com dinâmicas pedagógicas que promovessem uma maior articulação curricular. Por outro lado, o projeto As Luas de Júpiter pode
ter sido uma proposta de trabalho a ser desenvolvida num domínio de autonomia curricular,
cuja abrangência não tenha sido especificada pela professora Belmira.
Relativamente ao planeamento curricular, antes do início do ano letivo, os professores reuniramse em grupos disciplinares para elaborarem as planificações anuais das disciplinas:
(...) distribuímos o grupo de trabalho que iria abordar o 5.º ano a nível de planificação e alterações de currículo e o grupo dos sétimos também (...). Portanto,
houve um consenso, porque nós podíamos seguir a linha que nos foi dada a
conhecer, mas também abordar outros conteúdos. (Belmira, entrevista)

A professora Belmira demonstrou que houve uma certa autonomia de cada grupo disciplinar
no que se refere à planificação curricular, na medida em que os professores procuraram seguir as “linhas orientadoras com a introdução das Aprendizagens Essenciais” (Belmira, feedback da entrevista), mas, também, não deixaram de observar os, ainda em vigor, Programas
e Metas Curriculares. Em nenhum momento, a professora citou, explicitamente, o Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória como um documento orientador do planeamento
curricular. De acordo com a professora Belmira, no que concerne ao planeamento curricular de Matemática, os professores de Matemática trabalharam em conjunto e elaboraram a
planificação de
uma matriz [dos conteúdos matemáticos]. E, depois, encaixámos de acordo
com o programa que iria ser feito aqui e fizemos a planificação em conjunto,
em consonância. (Belmira, entrevista)
Numa primeira fase, apenas os de Matemática. No decorrer do ano letivo,
com os restantes professores que faziam parte do meu grupo, onde adaptei
o currículo a desenvolver com o tema a tratar, de acordo com a programação
prevista. (Belmira, feedback da entrevista)

Ou seja, parece que, na planificação inicial de Matemática, buscou-se contemplar, de modo
mais geral, alguns aspetos relativos aos temas a serem abordados em projetos que iriam ser
trabalhados na escola B durante o ano letivo. Mas, sobretudo, parece ter sido ao longo do ano
que este planeamento efetivamente foi sendo incorporado na planificação de Matemática,
levando-se em consideração o desenvolvimento ou não do que era previsto nos referidos
projetos.
Segundo a professora Belmira, o documento que mais guiou a planificação curricular anual
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de Matemática foi o das Aprendizagens Essenciais:
A minha preocupação foram as Aprendizagens Essenciais, essencialmente
as Apredizagens Essenciais. O que eu pudesse dar um bocadinho mais,
porque, às vezes, sobrava tempo naquelas turmas em que se conseguia
trabalhar melhor, então iria buscar um bocadinho ao programa. (...) não
como conteúdo de avaliação. Portanto, como não estava planificado, não
iria avaliar. (Belmira, entrevista)

A professora destacou também o facto de, ao longo do ano letivo, ter ido buscar conteúdos ao
Programa e Metas Curriculares, para serem trabalhados em algumas turmas em momentos
que percebia que era possível um maior apronfundamento nos conteúdos. Entretando, enfocou que essa complementação não fazia parte da planificação inicial e, portanto, não seria
objeto de avaliação das aprendizagens dos alunos.
Ainda com relação às referências curriculares utilizadas para delinear a planificação de Matemática, a professora Belmira destacou que “o manual não ajudou muito, porque ainda não
está adaptado a esta nova realidade (...). Nós, em grupo, portanto, antes de fazermos a planificação, tentámos usar o manual como orientação de temas, (...) porque os temas foram os
mesmos praticamente” (Belmira, entrevista). De acordo com a professora, em diversas situações o manual apresentava pouco “material” para os conteúdos os quais o planeamento iria
evidenciar durante o ano letivo, bem como apresentava conteúdos com um apronfundamento
que não seria objeto de estudo no ano letivo.
De um modo geral, parece que não houve, para além da observação das Aprendizagens Essenciais, uma atitude diferenciada dos professores das turmas de 5.º e 7.º anos em termos do
planeamento curricular anual face à Autonomia e Flexibilidade Curricular, na medida em que
este planeamento foi realizado a nível de grupo disciplinar, assim como ocorreu nas turmas
que não estavam em Autonomia e Flexibilidade Curricular. Entretanto, segundo a professora Belmira, houve a promoção de articulação curricular, tanto dentro da própria disciplina
de Matemática, quanto com outras áreas do saber. A professora destacou como exemplo
de uma articulação curricular vertical, a nível de 7.º ano, uma alteração antecipada pelas
Aprendizagens Essenciais:
Sim, fizemos a nível do 7.º ano. (...) a parte de notação científica que desceu
do 8.º para o 7.º, lá está, em nível de currículo. (...) portanto, demos a
notação científica antes deles abordarem na Físico-Química, o que antes
não acontecia. Porque davam primeiro em Físico-Química e depois é que
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vínhamos falar [em Matemática] no 8.º ano até, não era no 7.º. (Belmira,
entrevista)

No entanto, parece que não houve outra articulação curricular dentro da própria Matemática
que não fosse a prevista pelas Aprendizagens Essenciais, de modo que, assim como ocorreu na escola A, as Aprendizagens Essenciais passaram a ser o único suporte para essa
articulação. Quanto à articulação curricular com outras áreas do saber, a professora Belmira
destacou que houve articulação com a disciplina de Geografia, tendo sido planeada pelos
professores das duas disciplinas nas reuniões que tinham semanalmente, ao longo do ano
letivo, onde “também se abordava essa articulação curricular” (Belmira, entrevista). Portanto,
ficou mais uma vez registada pela professora a importância das reuniões em equipas multidisciplinares promovidas ao longo do ano letivo que, neste caso, foram viabilizadas pela
implementação da Autonomia e Flexibilidade Curricular na escola B.

5.2.2

Práticas desenvolvidas

No início do ano letivo de 2018/2019, os professores que lecionavam as turmas em Autonomia e Flexibilidade Curricular na escola B procuraram fazer um levantamento das principais
dificuldades dos alunos a fim de que pudessem encontrar formas de intervenção, dispondose da autonomia e flexibilidade conferidas pela proposta. Assim, no decorrer de 2018/2019,
os professores tentaram desenvolver práticas pedagógicas diferenciadas de modo a colmatar
as necessidades dos alunos, seja nas suas aulas específicas ou através do desenvolvimento
de projetos que se propunham ser interdisciplinares.

5.2.2.1

No âmbito da disciplina de Matemática no 7.º ano

No âmbito das turmas de 7.º ano, diante das alterações feitas no planeamento curricular da
disciplina de Matemática, os professores de Matemática sentiram a necessidade de elaborar
um material que fosse mais coerente com a ordem e a ênfase dos conteúdos a serem trabalhados, tendo em vista que o manual escolar adotado na escola B não atendia a essa nova
organização planeada com base nas Aprendizagens Essenciais. Nesse sentido, a professora
Belmira destacou que
houve uma preocupação das colegas que estavam a lecionar o 7.º ano de
tentar fazer fichas onde abordasse a parte teórica. Fazíamos um resumo,
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uma introdução teórica, explicávamos e, depois, o resto da ficha era, portanto, parte prática. (...) Houve uma preocupação maior de fazer fichas de
apoio e fichas de trabalho adaptadas à matéria que estávamos a dar. (Belmira, entrevista)

A professora Belmira ressaltou que os alunos não estavam habituados a esta forma de organização do conteúdo em fichas que envolviam a teoria e a prática. Avalia que foi um recurso
bem conseguido, pois os alunos “gostaram muito de trabalhar assim, (...) de ter uma coleção de fichas” (Belmira, entrevista). O facto da elaboração deste material estar relacionado
com a reorganização do conteúdo em função das Aprendizagens Essenciais não significa
que esteja relacionada com alguma atividade desenvolvida devida à Autonomia e Flexibilidade Curricular. Isto porque, no meu entendimento, apesar da planificação numa turma de
7.º ano, obrigatoriamente, ter que seguir as Aprendizagens Essenciais, a escola pode não
estar efetivamente a desenvolver ações relativas à participação na Autonomia e Flexibilidade
Curricular. Porém, parece que no entender da professora Belmira, como esta forma de trabalhar foi uma opção apenas do grupo de professores das turmas de 7.º ano, foi associada à
Autonomia e Flexibilidade Curricular neste ano letivo. A este respeito, em resposta ao tipo de
atividades desenvolvidas, em Matemática, no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular,
a professora Belmira afirmou: “Fizemos mais aulas práticas, (...) a nível de atividades, foi
algo que fiz diferente dos outros anos” (Belmira, entrevista).
Segundo a professora Belmira, “o manual tem de ter utilidade, (...) é para ser utilizado e ele
é utilizado” (Belmira, entrevista); contudo, no ano letivo de 2018/2019, o seu uso foi mais em
termos de complementação ao material produzido pelos professores:
(...) houve mais trabalho nesse sentido: para eles [os alunos] ficarem com
a matéria organizada, porque havia temas, (...) havia conteúdos que dávamos, outros que não dávamos, portanto, em termos da ordem do manual,
havia ali uma ou outra situação que não abordávamos e isso podia causar
alguma desorganização mental para os alunos. Então, houve uma preocupação da nossa parte de fazermos uma ficha que os orientasse em termos
teóricos e, depois, a prática que iriam ter, que também era complementada
pelo manual.(...) Havia ali uma ou outra situação que podíamos ir buscar o
manual. (Belmira, entrevista)

A professora salientou que a parte prática, nomeadamente a resolução de exercícios, era
complementada com a utilização do manual. Embora seja observada a diminuição do uso do
manual nas aulas de Matemática – o que é um factor positivo a destacar, porque contribuía
para a organização do conteúdo e melhor orientação dos alunos – parece que a dinâmica
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das aulas de Matemática era, em geral, baseada num ensino direto (Ponte, 2005). Assim,
o ensino consistia na explicação da parte teórica pela professora e na realização pelos alunos do que a professora denotava por “parte prática” e que, aparentemente, concentrava-se
na resolução de exercícios. Importa destacar que esta forma de abordagem, sendo utilizada praticamente como um único recurso metodológico, está em desarmonia com as ideias
que permeiam a proposta da Autonomia e Flexibilidade Curricular, tendo em vista que esta
proposta atenta para a necessidade de diversificação das estratégias pedagógicas e para a
concretização de uma abordagem em sala de aula em que o aluno tenha um papel muito mais
ativo na sua aprendizagem. Entretanto, um aspeto positivo a destacar nesta forma de abordagem adotada pela professora Belmira foi o facto dos alunos trabalharem esta parte prática
em pares, no dia a dia da sala de aula, por vezes, possibilitando “agrupar um aluno melhor
com outro que não percebia tão bem a matéria” (Belmira, feedback da entrevista), o que potencializava momentos de discussão e entreajuda entre os mesmos. A professora Belmira
destacou também que utilizou com bastante frequência nas aulas de Matemática o recurso
às apresentações multimédia, onde “conseguia captar os alunos para uma aprendizagem,
com reflexos nas suas memórias visuais” (Belmira, feedback da entrevista). Apesar destas
projeções poderem facilmente tornar-se veículos para o ensino direto, esta preocupação com
a visualização é um fator importante do professor ter em conta durante a planificação de uma
tarefa no contexto educativo.
A elaboração do material de apoio e das tarefas a serem desenvolvidas com os alunos foi realizada pela professora de Matemática do 7.º ano em colaboração com outros professores do
grupo disciplinar. A este respeito, a professora Belmira destacou que “houve um acréscimo
de trabalho [para os professores], que era feito nesse [tempo para] trabalho colaborativo também” (Belmira, entrevista). Ou seja, as referidas fichas eram planeadas no horário semanal
– denominado Trabalho Colaborativo – destinado ao trabalho em equipas.
No que concerne à articulação curricular planeada com a disciplina de Geografia no âmbito
da Autonomia e Flexibilidade Curricular, a professora Belmira mencionou dois exemplos concretizados na sua prática letiva. Num primeiro exemplo, destacou conteúdos que ensinou em
Matemática antes de serem trabalhados pela disciplina de Geografia: “(...) a nível de proporcionalidade direta, também com escalas, regra de três simples, (...) com uma articulação
prévia, em que eles não tiveram tanta dificuldade na parte da Geografia” (Belmira, entre-
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vista). E, num segundo exemplo, apresentou uma situação em que trabalhou conteúdos da
Matemática baseando-se num conteúdo já ensinado em Geografia:
E a nível da localização de um ponto num plano, em que fazíamos um paralelismo com a geografia da latitude e longitude (. . . ). Mas (...) aí, foi a
Geografia que me deu a base (...). Em que eu dizia que a abscissa correspondia à latitude e a ordenada à longitude, e os miúdos conseguiam.
Geralmente, eles trocam, trocam a abscissa com a ordenada, portanto, a
ordem para eles é indiferente, não é? E nesse aspeto, a Geografia ajudou
um pouco à Matemática, foi o contrário. (Belmira, entrevista)

A articulação curricular horizontal, da forma como foi apresentada pela professora Belmira,
parece estar muito associada à ideia de exemplos de aplicações de conteúdos atribuídos a
uma determinada disciplina que são aplicados noutra disciplina, num trabalho ainda demasiadamente compartimentado entre as áreas do saber. Neste sentido, nos contextos dos
exemplos mencionados pela professora Belmira, não parece ter havido uma efetiva articulação da Matemática com a disciplina de Geografia. No entanto, nota-se o esforço das duas
professoras em discutir em reunião uma forma de articular as duas disciplinas como um aspeto positivo. Entretanto, parece não se refletir num planeamento mais efetivo, no sentido
de que essa articulação podia ter promovido uma maior integração dos conhecimentos na
prática letiva, inclusive, com o desenvolvimento de ações para melhor concretizar a Autonomia e Flexibilidade Curricular. Portanto, nas suas aulas de Matemática, as práticas da
professora Belmira apresentaram uma pequena alteração, sobretudo, em termos de recursos
utilizados, que, de acordo com a professora, tiveram alguma ligação com a implementação
da Autonomia e Flexibilidade Curricular.

5.2.2.2

No âmbito dos projetos interdisciplinares

Conforme já mencionado, no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular, a escola B
propôs-se desenvolver dois projetos interdisciplinares que, à partida, envolveriam a disciplina
de Matemática, num trabalho a ser desenvolvido com todas as turmas de 7.º ano da escola.
Um projeto estava relacionado com a Astronomia e o outro com a celebração do centenário
do nascimento da poetisa portuguesa Sophia de Mello Breyner Andresen.
O projeto relacionado com a Astronomia foi planeado de modo que os dois turnos (manhã
e tarde) desenvolvessem um assunto à volta do tema, cada qual com base numa tarefa, e,
depois, fizessem uma apresentação comum. A professora Belmira designou o projeto por As
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Luas de Júpiter. Nesse sentido, cada turno funcionou como um grupo de trabalho e os dois
grupos realizaram tarefas diferentes abordando o mesmo tema:
O grupo da manhã trabalhou uma secção e o grupo da tarde trabalhou outra.
Portanto, para não serem os dois grupos a trabalharem a mesma. (...) Foi
distribuído: o grupo da manhã, a tarefa que tiveram a realizar foi organizada
naquele grupo, e o grupo da tarde, dentro do mesmo tema, trabalhou noutra tarefa. Pronto, depois no final houve uma exposição comum. (Belmira,
entrevista)

Em relação a esta divisão do trabalho entre os grupos, parece que o planeamento das tarefas, bem como a realização das atividades, ocorreram de forma compartimentada, de modo
que cada grupo desenvolveu um aspeto do tema, no seu próprio turno. A integração entre
os dois grupos ficou restrita à exposição realizada no final: “juntámos o trabalho elaborado
nos dois grupos e a exposição esteve patente no polivante durante o mês de maio” (Belmira,
entrevista), não havendo um momento de trabalho conjunto entre estes dois grupos. Tendo
em vista que a professora Belmira trabalhava essencialmente com o grupo da tarde, as informações deste projeto às quais tive acesso foram com base nas atividades desenvolvidas por
este grupo. Neste sentido, a professora destacou que, no seu turno, “fez-se uma exposição
sobre o tema sistema solar/ as luas de Júpiter” (Belmira, feedback da entrevista), não tendo
especificado o que o outro grupo desenvolveu.
A professora Belmira destacou que “houve envolvimento de praticamente todas as disciplinas
no projeto, (...) desde a Educação Visual, [Educação] Tecnológica, mesmo as TIC, Matemática” (Belmira, entrevista). Porém, de modo geral, cada professor trabalhou em sua própria
aula:
(...) cedemos horas das nossas aulas, (...) [também,] houve disciplinas
que realmente trabalharam em comum, (...) [por exemplo,] houve Educação
Visual e [Educação] Tecnológica que se juntaram, porque eles [os alunos]
fizeram imagens em 3D e, depois, a pintura [destas imagens]. (Belmira,
entrevista)

Nas turmas em que a professora Belmira lecionava não houve momentos de trabalho em comum com outras disciplinas e a contribuição da disciplina de Matemática para o projeto, em
ambos os grupos, deu-se através da aplicação de conteúdos já estudados: “Trabalhámos,
essencialmente, a notação científica (cálculo de distâncias) e percentagens. (...) Como já
tinha abordado os tópicos em períodos anteriores, revi a matéria dada” (Belmira, feedback
da entrevista). Foi destacado pela professora como aspeto positivo, o facto do conteúdo de
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notação científica ter sido dado no 7.º ano, em consequência da articulação vertical proporcionada pelas Aprendizagens Essenciais, apontando que para a aplicação no projeto já fez
sentido ser trabalhado este tópico no 7.º ano e não no 8.º ano como previa o Programa e
Metas Curriculares.
Portanto, as práticas desenvolvidas pelos professores de Matemática, no âmbito do projeto
As Luas de Júpiter, tiveram um caráter de aplicação/reforço de aprendizagens já realizadas
em aula. Nesse sentido, os professores de Matemática não aproveitaram o projeto como
contexto para o ensino-aprendizagem de novos tópicos, tampouco para a concretização de
um trabalho menos compartimentado entre as disciplinas. Parece que este projeto teve um
caráter mais multidisciplinar do que interdisciplinar, visto que cada grupo ficou encarregado
de uma tarefa e, por sua vez, cada disciplina do grupo envolvida no projeto ficou encarregada de parte desta tarefa. Na opinião da professora Belmira, os alunos gostaram muito de
realizar as tarefas neste projeto. Apesar das limitações para promover uma maior interação
do trabalho realizado pelas disciplinas envolvidas durante a execução deste projeto, a professora Belmira destacou que, para a realização das tarefas propostas, houve um relevante
trabalho colaborativo dos docentes, com um envolvimento de todos os professores para que
o projeto pudesse ser concretizado. No entanto, levando-se em consideração o facto de que
houve uma dificuldade de se criar momentos que contribuissem para uma maior articulação
dos saberes associados a estas disciplinas – por exemplo, através de mais tempos de trabalho conjunto de professores com os alunos, com partilha de atividades e de aulas entre
as disciplinas envolvidas neste projeto –, é presumível que o trabalho colaborativo entre os
docentes tenha ficado aquém das possibilidades de partilha e de aprendizagem mútuas que
estes momentos poderiam proporcionar aos professores.
O outro projeto interdisciplinar planeado pela escola B relacionava-se com um acontecimento
bastante divuldado em Portugal: a celebração, em 2019, do centenário do nascimento da
poetisa portuguesa Sophia de Mello Breyner Andresen. A expetativa inicial era de que o
desenvolvimento deste projeto envolvesse diversas disciplinas, de departamentos diferentes.
Sobre o planeamento inicial, a professora Belmira relata:
Nós tínhamos planeado, portanto, a comemoração dos 100 anos da Sofia
Andresen. Íamos ao Jardim Botânico, que foi lá, portanto, onde ela viveu.(...)
Porque, aí, ia ser mesmo interdisciplinar, porque abordava tudo, a Biologia, a
Físico-Química, até mesmo a Matemática, [e a] Educação Visual. (Belmira,
entrevista)
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A professora Belmira falou com entusiasmo sobre a ideia do desenvolvimento deste projeto,
onde a Matemática, provavelmente, iria contribuir, no 7.º ano, com a realização de um inquérito de satisfação sobre o próprio desenvolvimento do projeto, de modo concomitante com o
estudo da Estatística, no 3.º período do ano letivo. Entretanto, a sua concretização acabou
por ocorrer contemplando a participação de um número menor de disciplinas, inclusive, sem
a participação da disciplina de Matemática:
Abordou-se, mas a nível das disciplinas de letras: Português, Inglês, Francês; [e] o Espanhol noutro grupo. Portanto, foi mais a nível literário, com
participação de alguns grupos em algumas situações ali na biblioteca.(...)
[O trabalho] foi mais no grupo disciplinar do que interdisciplinar. (Belmira,
entrevista)

A professora Belmira destacou que o motivo da escola B não ter conseguido concluir o projeto
da forma como os professores o haviam idealizado inicialmente foi a falta de tempo:
Porque não houve tempo, (...), para fazer, porque a intenção era boa. (...)
Portanto, era um projeto bonito, mas que não conseguimos... tempo. Mas,
se calhar, para o próximo ano já vamos começar a planear isso com mais
tempo, logo de início, portanto. (Belmira, entrevista)

Esta reflexão da professora Belmira vai ao encontro do facto do planeamento dos projetos
a serem desenvolvidos no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular na escola B ter
ficado para segundo plano em função do excesso de tempo gasto, nas reuniões das equipas educativas, com discussões relativas ao comportamento disciplinar dos alunos. Como
a Matemática acabou por não participar no projeto, a professora Belmira não detalhou as
atividades desenvolvidas no decorrer do que foi possível fazer com a participação das outras
disciplinas.

5.2.2.3

Avaliação das aprendizagens dos alunos

De acordo com a professora Belmira, a escola B alterou os critérios de avaliação das aprendizagens em função da participação na Autonomia e Flexibilidade Curricular no sentido de
valorizar mais as atitudes dos alunos: “Demos maior destaque às atitudes e menor aos conhecimentos, tendo em consideração as ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS” (Belmira, feedback da entrevista). Nesse sentido, parece que a escola B tentou para
que os professores realizassem uma avaliação das aprendizagens dos alunos diversificando
os focos dessa avaliação; contudo, a professora não especificou quais os pesos atribuídos,
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tampouco elencou os critérios de avaliação utilizados.
Nas suas turmas de 7.º ano, a professora Belmira criou uma nova maneira de organizar a
atividade avaliativa no que concerne aos testes:
(...) fiz uma adaptação a nível da avaliação nestas turmas: ao invés de dar
um teste no final de cada [período], portanto, coincidia mais ou menos com o
final do tema. Fazia o teste em duas partes. E eles [os alunos] conseguiram
motivar-se, conseguiram ver que realmente que já tinham começado a tirar
a positiva assim. (Belmira, entrevista)

A professora Belmira destacou que esta forma encontrada por ela para organizar a avaliação,
no âmbito dos testes escritos, foi uma abertura devida à participação destas turmas na Autonomia e Flexibilidade Curricular. Porém, ressaltou que, provavelmente, não haveria impedimento de o fazer, caso não estivessem nesta proposta. Entretanto, observou que “as colegas
que estavam no outro grupo da manhã não tiveram a necessidade de fazer isso, portanto,
continuaram com o método de avaliação normal que já aplicavam há um bom tempo” (Belmira, entrevista). O facto da professora Belmira ter pensado nessa distribuição da avaliação
para estas turmas de 7.º ano teve a ver com uma tentativa de motivar os alunos em função do
perfil dos alunos destas turmas. Estes alunos eram bastante desmotivados e apresentavam
várias lacunas no seu conhecimento matemático. Portanto, a professora Belmira demonstrou
autonomia para gerir um aspeto da avaliação da maneira que considerou melhor, em função
da sua realidade educativa e isso é um aspeto positivo em termos dos pressupostos da Autonomia e Flexibilidade Curricular. Contudo, parece que outras opções de diversificação dos
instrumentos de avaliação e de valorização da avaliação formativa não foram consideradas.
Ao fazer um balanço sobre o impacto da planificação ter sido baseada nas Aprendizagens
Essenciais na avaliação das aprendizagens dos alunos na escola B, a professora Belmira
analisou que:
naquelas turmas onde realmente havia alunos que a escola não lhes diz
nada, porque nós também temos alunos assim, eles não são só menos bons
a Matemática, eles são menos bons a tudo, não é? Pronto. Conseguimos
recuperar alguns alunos nesse sentido. Acho que foi um bom começo e,
agora, a continuidade que vamos dar, vamos tentar adaptar à realidade deles, para ver se a escola lhes consegue dar algum rumo, dizer-lhes alguma
coisa. Alunos que nunca tinham conseguido tirar positiva a Matemática,
conseguiram. (Belmira, entrevista)

Portanto, parece que o trabalho realizado pela escola B e pela professora Belmira, em consonância com as atividades desenvolvidas no projeto em que as suas turmas participaram
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e mesmo diante das dificuldades encontradas, conseguiu envolver e motivar alguns alunos,
contribuindo para uma melhor aprendizagem em Matemática, refletida na melhoria dos resultados dos alunos.

5.2.3

Desafios e superações

A escola B iniciou o seu processo de organização face à implementação da Autonomia e
Flexibilidade Curricular de modo bastante estruturado, buscando organizar-se em equipas
de trabalho e definir tempos de reuniões dos docentes, com intenção de promover o desenvolvimento de um trabalho colaborativo entre os professores das turmas em Autonomia e
Flexibilidade Curricular na escola. De acordo com a professora Belmira,
o desafio foi começar. (...) E foi cada desafio diário, cada problema que surgisse, resolvíamos em equipa, e, portanto, havia ali uma sintonia de todos.
(...) Todos nós tínhamos dúvidas próprias de quando se inicia um projeto
e, portanto, houve uma cooperação entre professores, coordenadores e direção nesse sentido. Portanto, acho que as coisas não falharam, [embora]
podíamos ter feito melhor. (Belmira, entrevista)

A professora Belmira reconheceu a importância da organização concretizada pela escola
B que possibilitou que os desafios iniciais da implementação da Autonomia e Flexibilidade
Curricular pudessem ser partilhados em grupo. No entanto, a escola B apresentou algumas dificuldades em relação à concretização de ações a serem desenvolvidas no âmbito da
Autonomia e Flexibilidade Curricular, sobretudo relativamente aos projetos interdisciplinares.
Estas dificuldades parecem estar bastante relacionadas com questões relativas ao planeamento dos projetos e com a forma de gerir os tempos de reuniões das equipas educativas.
Conforme já mencionado, estes tempos foram bastante utilizados para tratar de temas ligados à alegada indisciplina dos alunos. Assim, a professora Belmira faz uma análise de que a
escola ainda poderia ter feito melhor, mas, em virtude de ser o primeiro ano de participação
nesta proposta de Autonomia e Flexibilidade Curricular, destacou:
o mais desafiante foi mesmo a experiência que tivemos. Como é que iríamos
agarrar, porque nós fomos os que iniciámos, não é?. (...) E, portanto, estes
que vão agora começar com o 7.º [ano], já vão ter o nosso apoio nesse
aspeto. Acho até que vai funcionar melhor, porque nós vamos começar a
dar indicações logo de início, se calhar, pela experiência que tivemos, como
é que devem orientar-se, não é? (Belmira, entrevista)

Ressaltou, portanto, que a experiência vivenciada poderá ser uma referência para outros

FCUP

140

Desafios da Autonomia e Flexibilidade Curricular:
Que respostas têm os professores conseguido dar?

professores da escola que não estiveram envolvidos na Autonomia e Flexibilidade Curricular
em 2018/2019, mas que estarão em 2019/2020. Apesar de demonstrar uma certa frustração
por “não conseguir concretizar aquilo que inicialmente estava planeado” (Belmira, entrevista),
acredita que as dificuldades encontradas servirão de exemplo para que os desafios do ano
letivo seguinte sejam mais facilmente superados e para que a escola possa avaliar as opções
adotadas: “Pronto, conseguimos alguma coisa, mas não conseguimos tudo. E isso é que nos
vai, é esse ponto fraco no fundo é que vai nos ajudar a reformular as coisas um bocadinho”
(Belmira, entrevista).
A professora Belmira considerou o trabalho colaborativo entre os professores como um aspeto
positivo no desenvolvimento da Autonomia e Flexibilidade Curricular. Este trabalho quebrou
as barreiras do grupo disciplinar devido à Autonomia e Flexibilidade Curricular:
(...) o ponto forte foi conseguir trabalhar em equipa. Não é que nós não
estivéssemos habituados, mas acontecia mais no grupo disciplinar. E este
ano, eu acho que foi mesmo triunfante o resultado final. Trabalhámos mesmo
em equipa durante o ano todo, todas as disciplinas. Inicialmente, as pessoas
estavam assim pouco recetivas à ideia, mas aquilo que fomos construindo
semanalmente, resultou muito bem, no nosso grupo resultou muito bem.
(...) Houve pessoas mais participativas, outras menos participativas, mas
eu acho que isso foi uma coisa boa em termos de trabalho colaborativo,
cooperativo, mas com todas as disciplinas envolvidas. (...) houve um espírito
de entreajuda para aquelas pessoas que não encararam tão bem as coisas,
houve outros que encararam muito bem. Então, houve ali um equilíbrio e as
coisas conjugaram-se. (Belmira, entrevista)

Pela reflexão da professora Belmira, parece que o trabalho colaborativo entre os professores
de grupos disciplinares distintos foi um aspeto construído ao longo do ano letivo devido à participação da escola na Autonomia e Flexibilidade Curricular e com envolvimento, mesmo que
em níveis diferentes, de todos os professores. É interessante perceber que parece ter havido
uma espécie de “convencimento” à adesão com os próprios professores a incentivarem-se
uns aos outros a superarem as suas limitações frente aos desafios colocados pela Autonomia e Flexibilidade Curricular. Embora a professora Belmira não tenha detalhado pormenores
de como foi concretizado esse trabalho colaborativo, ela destacou que foi extremamente fundamental para que a escola conseguisse se organizar para melhorar a questão disciplinar da
escola. Nesse sentido, ressaltou que os alunos, sobretudo os mais indisciplinados, começaram a perceber que havia uma coesão entre os professores em relação às atitudes adotadas
frente ao comportamento dos alunos:
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(...) [os alunos] de facto abusavam mais com uns colegas do que com outros,
mas quando começaram a perceber que todos atuavam da mesma maneira,
eles deixaram de ser tão indisciplinados, a verdade é essa. Portanto, andavam ali controlados, não é? Semanalmente, é, porque assim, às vezes,
[percebíamos] nessas reuniões [que] eles eram mais indisciplinados numa
determinada disciplina do que noutra e nós professores dizíamos: ‘Então,
como é que tu te estás a portar naquela disciplina?’ Portanto, eles conseguiam perceber que havia [uma comunicação] interior, não é? Que a nós os
professores nos permitia saber como é que eles se iam gerindo a nível do
comportamento. E resultou até nesse nível. (Belmira, entrevista)

Para a professora Belmira, houve algumas mudanças em termos das metodologias de trabalho utilizadas por ela em sala de aula que, de certa forma, representaram uma superação
de um desafio pessoal no sentido em que houve coisas que passou a fazer e que não fazia
antes:
por exemplo, mais trabalho de pares. Portanto, o meu trabalho era mais,
eram aulas mais expositivas, não é? Em que explicava a matéria e cada um
reagia de acordo com aquilo que eu ia dando. E, este ano, trabalhei mais
com pares, sempre, praticamente em todas as turmas, trabalho de pares e
pronto, reagiam muito bem. Eles gostam e queriam sempre participar. Isso
dá uma metodologia que vou continuar a seguir, porque resultou, lá está.
(Belmira, entrevista)

A professora Belmira salientou que o facto dos alunos trabalharem mais em pares diminuiu a
quantidade de aulas expositivas, pois os alunos passaram a trabalhar na realização de tarefas
em sala com a professora a fazer mais intervenções em questões pontuais que surgiam
nas duplas. Desta forma, “a exposição que [a professora] fazia era de um modo elucidativo
no próprio grupo e não tanto em assembleia de turma no quadro” (Belmira, feedback da
entrevista). Esse apoio mais “individualizado”, mais dirigido ao par, foi, portanto, um fator
importante que alterou um pouco a dinâmica das aulas. Outro aspeto positivo destacado
pela professora Belmira foi quanto à ocorrência de um maior envolvimento dos alunos no
seu processo de aprendizagem, o que se refletiu positivamente em termos da avaliação das
aprendizagens dos mesmos:
Ah, houve maior envolvimento dos alunos. Mesmo aqueles que não lhes
dizia nada a escola, eu acho que conseguiram trabalhar o mínimo. E a
reação que iam tendo de acordo com a avaliação que iam tendo/sido feita.
Portanto, havia alunos que nunca tinham tirado positiva a Matemática e que
conseguiram. E isso de alguma forma motivou-os para fazer ainda mais, não
é? (Belmira, entrevista)
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A professora Belmira destacou o facto de que a alteração feita na forma de avaliar as aprendizagens dos alunos contribuiu para a motivação dos alunos em relação aos estudos. Nesse
sentido, ponderou realizar a avaliação de forma ainda mais parcelada: “(...) para o ano, até
vou diluir mais: em vez de fazerem em duas partes, faço em três ou quatro, pronto. Mais pequenos, especialmente, com uma das turmas que é um bocadinho pior” (Belmira, entrevista).
Entretanto, a professora referiu-se apenas ao parcelamento do teste, não tendo diversificado
os instrumentos de avaliação. Parece que a professora ainda não demonstrou autonomia
para alterar alguns aspetos acerca de instrumentos de avaliação das aprendizagens dos alunos de modo a diversificar as atividades avaliativas e a valorizar mais a dimensão formativa
da avaliação.
A professora Belmira considerou importante que a escola reflita acerca da planificação, sobretudo em termos da matriz curricular-base e, em consequência, que aponte outras formas
de organização que privilegie o trabalho em Autonomia e Flexibilidade Curricular.
Uma das coisas que vamos fazer é, digamos, uma inflexãozita na planificação, na matriz. Vamos deixar mesmo horas para trabalho de projeto. (...)
se calhar, em cada período letivo, ter ali umas duas, três aulas, quatro aulas, mesmo só para trabalho de projeto. Parar a matéria, não é? Haver um
momento de trabalho de projeto. Isso por um lado não nos preocupa tanto
a nós a nível de cumprimento, (...) mas saber que só com esta experiência
que a gente consegue depois assumir. Haver um momento no 1.º período,
outro momento no 2.º e outro momento no 3.º só para aquilo e até os alunos,
sei lá, trazerem outro tipo de materiais para escola, não é? Para se trabalhar o projeto. (...) Foi um trabalho, assim, feito em cima do tempo, na hora,
embora não estivesse, assim, planeado em termos de planificação, não é?
[Não estivesse] escrito ‘olha, estas horas são para aquilo’ e, este [próximo]
ano, vai haver essa preocupação. (Belmira, entrevista)

A experiência vivenciada pela escola B, embora limitada pelas dificuldades encontradas na
planificação de projetos interdisciplinares e organização dos tempos destinados às ações no
âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular, fez surgir uma necessidade de que a escola
organize os seus tempos de uma forma mais direcionada para atender às especificidades
das atividades a serem desenvolvidas, sobretudo, em trabalho interdisciplinar. Neste sentido,
a professora Belmira considerou que talvez seja viável destacar tempos em cada período
escolar para se trabalhar/sistematizar o trabalho com projetos e com um planeamento mais
detalhado das atividades para que se consiga concretizá-las. Além disso, sugeriu também
que a escola deve incentivar os pais a colaborarem no desenvolvimento das ações propostas:

FCUP

143

Desafios da Autonomia e Flexibilidade Curricular:
Que respostas têm os professores conseguido dar?

“Tem que ser um trabalho feito em casa, pelos alunos e pelos pais, a esse nível” (Belmira,
entrevista). Ou seja, sentiu-se a necessidade de envolver a comunidade escolar nas ações a
serem desenvolvidas na Autonomia e Flexibilidade Curricular.
No entanto, essa colocação da professora Belmira também evidencia uma possível associação, redutora, da Autonomia e Flexibilidade Curricular ao trabalho de projeto. Além disso,
parece que a professora Belmira não vê o trabalho de projeto como um meio para se ensinar
e aprender os conteúdos, mas como algo externo ao programa curricular. A visão que a professora Belmira apresentou ter sobre o trabalho de projeto pareceu limitada em relação às
potencialidades deste trabalho, seja dentro ou fora da Autonomia e Flexibilidade Curricular.

5.3

A professora Corália e a Autonomia e Flexibilidade Curricular
na escola C

5.3.1

Organização da escola e dos professores de Matemática

A escola C aderiu ao trabalho em consonância com a proposta de Autonomia e Flexibilidade
Curricular no ano letivo de 2017/2018, com a participação voluntária no PAFC, portanto, ainda
na fase de experiência pedagógica desta proposta. A professora Corália reforçou o facto da
opção por esta adesão ter sido uma decisão tomada em conjunto por diversos segmentos da
escola:
(...) isto foi uma decisão que passou primeiro pelo ‘campo’ pedagógico e o
[conselho] pedagógico primeiro fez a proposta. Depois, a proposta foi aos
departamentos e os departamentos, então, acederam entrarmos no projeto
da flexibilização. (...) Pronto, quando decidimos, nós entrámos logo no primeiro ano, quando a título ainda experimental. (Corália, entrevista)

Entretanto, a escola C optou por participar no PAFC com apenas algumas ofertas educativas
e formativas, nomeadamente com os Cursos de Educação e Formação do ensino básico, com
o Ensino Profissional e com o 1.º ciclo do ensino básico. No ano letivo de 2018/2019, já com
a publicação do Decreto n.º 55/2018 em vigor, a escola C aderiu à Autonomia e Flexibilidade
Curricular também com as turmas de 5.º e 7.º anos do ensino básico e com o 10.º ano regular
do ensino secundário.
Na escola C, procurou-se promover a participação dos docentes no processo de decisão a
respeito das ações educativas a serem desenvolvidas: “Normalmente, na minha escola há
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muito essa política. Por acaso, é um processo que eu acho que é importante, porque assim os
professores sentem-se parte da decisão, portanto, não é algo que vem logo de cima” (Corália,
entrevista). O envolvimento dos professores na tomada de decisões relativas a aspetos educacionais, sobretudo que envolvam ações pedagógicas a serem desenvolvidas pelo grupo de
professores, parece incentivar a participação efetiva dos mesmos no planeamento e na operacionalização destas ações. A professora Corália ressaltou que esta é uma forma de gestão
normalmente utilizada na escola C; assim sendo, não foi algo que ocorreu, particularmente,
associado à Autonomia e Flexibilidade Curricular.
Quanto à organização curricular da escola, relativamente ao ano letivo de 2018/2019, a professora Corália destacou que houve alteração na matriz curricular-base em relação ao ano
anterior devido à vigência do Decreto-Lei n.º 55/2018:
A própria matriz foi alterada este ano. E nós perdemos tempo a nível de
Matemática e Português, perdeu-se 1 tempo. TIC ficou com Cidadania [e
Desenvolvimento], mas nós, em vez de fazermos semestral, fizemos quinzenalmente, portanto: uma semana, uma, próxima semana, a outra. Digamos que, à Matemática, perder causou algum transtorno, menos um tempo,
não foi fácil. Mas, pronto, nós tivemos que gerir. Também (...) com essa
nova matriz, diminuiu o Apoio ao Estudo, porque ia entrar Cidadania [e Desenvolvimento] e TIC, mas não se podia aumentar a carga letiva. (Corália,
entrevista)

Esta alteração na matriz curricular-base está relacionada com as alterações previstas para
todas as escolas tendo em vista a observação das componentes curriculares obrigatórias indicadas no Decreto-Lei n.º 55/2018. A professora Corália destacou uma realidade específica
do 2.º ciclo em que a oferta da componente Apoio ao Estudo, que geralmente contempla um
reforço às disciplinas de Matemática e Português, teve também uma diminuição no seu tempo
em função da implementação das disciplinas de TIC e CD. A professora complementou ainda
que, no caso do 3.º ciclo, a componente Oferta Complementar foi atribuída às Artes, nomeadamente Educação Musical, pois a escola achou importante trabalhar o ensino artístico com
ênfase na área musical. A respeito desta opção, a professora Corália salientou que “às vezes,
ficamos demasiados ali, só Português e Matemática e (. . . ) nesse aspeto, considero que sou
muito flexível, porque eu considero, por exemplo, que a Música é muito importante para desenvolver o raciocínio lógico-matemático” (Corália, entrevista). A professora demonstrou que
o facto da Oferta Complementar não ser diretamente relacionada com o reforço em Matemática, como geralmente o é, não significa que não possa estar a constribuir para que os alunos
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desenvolvam capacidades nesta área, apontando assim uma conexão mais abrangente dos
saberes.
No que se refere às decisões curriculares possibilitadas pela Autonomia e Flexibilidade Curricular, a escola C optou por não alterar a sua matriz curricular-base em termos da flexibilização
de 0% a 25% da carga horária semanal:
(...) para decidirmos como iríamos fazer em termos de carga horária é sempre um bocadinho complicado, porque acaba por ficar dentro da carga horária de cada disciplina. Não houve, digamos, que tempos. (...) É mais a
nível depois da programação, mas que vai inserir dentro de cada uma das
disciplinas. Não houve, por exemplo, mais uma hora para. Não, isso não
existiu. O que existiu foi a nível da planificação de cada disciplina, tendo em
conta o projeto, (...) o tema que nós estabelecemos inicialmente, então, nós
definimos quantos tempos se ia trabalhar, em que altura se ia trabalhar, mas
dentro da mesma carga (. . . ). Portanto, no nosso caso, não houve qualquer
alteração em termos de carga horária. (Corália, entrevista)

Embora estivesse em consonância com os pressupostos da Autonomia e Flexibilidade Curricular, parece que a escola C ainda sentiu algum receio em alterar a sua matriz curricularbase em termos de carga horária destinada para as ações a serem desenvolvidas relativas à
Autonomia e Flexibilidade Curricular. Não houve, por exemplo, atribuição de carga horária específica, pré-definida na sua matriz curricular-base, para uma organização com combinação
parcial ou total de disciplinas.
Entretanto, a escola C encontrou uma forma de organização em que cada disciplina contemplou, no seu planeamento anual, tempos para o desenvolvimento e participação nas atividades a desenvolver, inclusive, promovendo tempos de trabalho interdisciplinar mediante
o tema abordado em determinado período do ano letivo. A escola C organizou o trabalho
interdisciplinar através da criação de domínios de autonomia curricular. Porém, a professora
Corália esclareceu que este trabalho foi realizado dentro da carga horária de cada disciplina,
mas sem definição prévia de quantos tempos seriam destinados a ele e, portanto, sem alteração formalizada da matriz curricular-base em função da Autonomia e Flexibilidade Curricular.
Ou seja, na matriz curricular-base não houve alterações, mas a programação inicial já previa
a realização dos DAC e isso evidenciou compromisso e iniciativa por parte dos professores.
A professora Corália também considerou que a direção da escola C esteve sempre disponível e a apoiar as escolhas dos professores, não condicionando a reorganização do trabalho e
possibilitando que os professores tivessem “total liberdade pra trabalhar” (Corália, entrevista).
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Na escola C, não houve uma coordenação formalmente constituída especificamente para a
Autonomia e Flexibilidade Curricular. No entanto, havia uma coordenação informal, que era
atribuída de forma implícita à professora Corália. Esta escolha do grupo parece ter ocorrido
naturalmente, muito provavelmente pelo facto da professora Corália ter experiência em projetos inovadores e por estar envolvida no processo de formação de professores no âmbito da
Autonomia e Flexibilidade Curricular, conforme ela mesma relatou:
Digamos que, em termos de coordenação, a nível de 2.º ciclo, foi quase
embutida a mim, porque eu tinha sido formadora. (...) Eu fui formadora da
própria flexibilização, da ação de formadores, fui fazer a formação a Lisboa,
formação de formadores e, portanto, digamos que, por inerência, acabei por
ser coordenadora, sem ter, digamos, o título formal. (Corália, entrevista)

A professora Corália destacou que acompanhou mais de perto o processo de organização
dos professores e das turmas em Autonomia e Flexibilidade Curricular do 2.º ciclo, tendo
em vista que lecionava para apenas uma turma que estava em Autonomia e Flexibilidade
Curricular, ou seja, para uma turma do 5.º ano. Os assuntos relacionados com a Autonomia
e Flexibilidade Curricular eram tratados em reuniões, realizadas na escola C, que envolviam
todos os professores de todas as turmas de 5.º ano da escola:
(...) no 2.º ciclo, (...) nós somos uma equipa muito pequena e nós somos
quase os mesmos que damos [aulas] a todas as turmas. E, portanto, nós,
quando trabalhávamos, não fazíamos, digamos, entre aspas, conselhos de
turma, mas sim conselhos de ano. (...) Nós fazíamos reuniões com todos os
professores do 5.º ano. (. . . ) E não éramos muitos, mesmo assim. Porque
nós só temos quatro turmas também, o que é uma coisa que facilita, não é?
(...) De facto, nós temos umas condições muito especiais e depois temos
a facilidade de [que], quando é preciso fazer algo, se é preciso estar mais
tempo, se é preciso ir [trabalhar] num dia que até nem temos aulas, vamos.
Ainda há muito este espírito lá na minha escola. Portanto, isso facilita muito
o trabalho, sem dúvida. (Corália, entrevista)

De acordo com a professora Corália, esta maneira de se reunirem todos os professores que
lecionam turmas de um determinado ano de escolaridade – ao que chamou de “conselhos
de ano” – foi um modo de organização na escola C que se iniciou no PAFC e que, portanto, é
devido à Autonomia e Flexibilidade Curricular. Também houve alguma alteração na forma da
equipa de professores trabalhar nestas reuniões em função da adesão da escola à Autonomia
e Flexibilidade Curricular, conforme exemplificou:
Foi um bocadinho diferente neste aspeto, em que, por exemplo, o que nós
fazíamos muito, até vou utilizar um termo: que era um bocadinho balconi-
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zado, não é? – que era: ‘Olha, agora vamos fazer isto, e tal’, ‘Ah! Sim.’,
‘Olha, eu faço...’, – passou a ser mais formal. Ou seja, as reuniões começaram a ser formais, com ata, pronto, fazíamos mesmo diferente. Enquanto,
nos anos anteriores, acabávamos por fazer, mas era muito assim: ‘Olha, fazes?’; ‘Tá.’; ‘Podes?’; ‘Ah! Ok’; ‘Pronto, tá feito.’. (...) Portanto, para nós não
foi algo que fosse assim 100% novo. Nós já acabávamos por fazer isso, só
que informalmente. (Corália, entrevista)

Embora as reuniões dos professores tenham adquirido um perfil mais formal em relação ao
que era antes, sobretudo em relação aos registos realizados, não houve na escola C um
horário fixo nos tempos dos professores para que os mesmos pudessem reunir. Assim, na
escola C, procurou-se organizar as reuniões em horários, combinados atempadamente com
os professores envolvidos, em que todos pudessem estar presentes:
(...) tentávamos sempre fazer isso e conseguíamos fazer, normalmente, à
hora do almoço. Ou seja, juntávamos todos e reuníamos e almoçávamos ao
mesmo tempo. Fazíamos 2 em 1. Portanto, aquilo ficava uma mesa gigante,
onde toda a gente almoçava e, ao mesmo tempo, reuníamos. Portanto, nós
somos muito práticos lá. (Corália, entrevista)

A professora Corália considerou que a equipa de professores conseguia descomplicar muitas situações que poderiam ser entraves para a realização de uma reunião com todos os
professores. Por exemplo, ao viabilizarem reuniões à hora do almoço, contemplavam-se os
professores dos turnos da manhã e da tarde num horário que verificavam não sobrecarregar
as cargas horárias dos mesmos:
Portanto, assim não assolava ninguém. (...) E as pessoas, assim, não ficavam tão aborrecidas, não era mais uma carga, mais uma hora, porque senão
só podíamos ter mesmo depois das 17h30 e haveria pessoas que teriam de
ir lá de próposito. Assim, não. Pronto já estavam lá, ficavam mais um bocadinho. (...) Ou quem tinha aulas de tarde já estava sem fazer [nada] naquele
bocado, e não tinha que ficar mais uma carga ao fim do dia, e quem tinha
aulas de manhã e não tinha de tarde, ficava naquele bocadinho. (Corália,
entrevista)

Parece que havia disponibilidade dos professores de modo a facilitar que as reuniões ocorressem numa organização que atendesse a todos, sem que isto fosse algo imposto, por
exemplo, pela direção da escola C. De acordo com a professora Corália, não raras vezes,
o planeamento das atividades a serem desenvolvidas acontecia “em horário extra aulas, em
tempos que todos os envolvidos tivessem disponibilidade. A forma de organização era como
um conselho de docentes do 2.º ciclo” (Corália, feedback da entrevista). Isto talvez seja uma
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situação particular desta escola, favorecida pelo facto da mesma ser de pequena dimensão
e cujos professores são, para além de colegas de trabalhos, amigos, conforme considerou a
professora Corália:
Nós também temos uma relação, portanto, entre os docentes, uma relação
de amizade. Isto acaba por ser um fator facilitador. Nós acabamos por ter
uma situação específica, que faz com que muitos obstáculos que, se calhar,
noutras escolas possam existir, na nossa não se põem. (Corália, entrevista)

O facto da professora Corália ter sido formadora em ações de formação relativas à Autonomia
e Flexibilidade Curricular contribuiu bastante para que os professores da escola C estivessem a par desta proposta e mais familiarizados com os documentos relativos à mesma. A
professora Corália fez “questão de (...) partilhar com todos os colegas os documentos para
começarem a ler, para irem interiorizando, a própria legislação” (Corália, entrevista). É interessante destacar que, inclusive, alguns professores da escola participaram nestas ações
de formação dinamizadas pela professora Corália, o que também parece ter contribuído para
a coesão do grupo no processo de inicialização da Autonomia e Flexibilidade Curricular e
parece tê-los os auxiliado no planeamento das ações a serem desenvolvidas na escola.
No que concerne ao planeamento curricular, os professores elaboraram as planificações
anuais das disciplinas tendo em vista a observação das orientações recentes trazidas pelos documentos das Aprendizagens Essenciais, mas também considerando os documentos
dos Programas e Metas Curriculares ainda em vigor. A professora Corália destacou que,
na escola C, os professores também procuraram dar atenção ao documento orientador da
componente curricular CD – ou seja, ao documento Estratégia Nacional de Educação para a
Cidadania (GTEC, 2017) –, uma vez que consideravam a disciplina de CD como uma disciplina integradora:
(...) estávamos a trabalhar com montanhas de documentos em simultâneo.
(...) Enfim, não faz muito sentido, mas tá bem, pronto. (...) tínhamos um programa, mas que, agora, dentro do programa e dentro das metas, o que nós
nos focamos foi nas Aprendizagens Essenciais, (...) deixando para segundo
plano o Programa e as Metas [Curriculares]. (...) se tivéssemos mais tempo
de dar algo mais, ok, mas primeiro as Aprendizagens Essenciais. (...) Além
desse, o [documento] da Cidadania [e Desenvolvimento] também. Porque a
cidadania acaba por entrar em tudo. (Corália, entrevista)

Parece não ter havido grandes dificuldades em realizar a planificação curricular das disciplinas na escola C, uma vez que os professores já tinham o hábito de planearem em conjunto.
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A professora Corália não citou, explicitamente, o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória como um documento orientador do planeamento curricular, tampouco se referiu
ao manual escolar adotado como referencial para a elaboração da planificação curricular.
Especificamente quanto à disciplina de Matemática, a professora Corália considerou que,
em relação aos conteúdos, não foram feitas articulações curriculares dentro da própria disciplina, para além das incluídas nas orientações curriculares utilizadas para a planificação.
No entanto, a professora apresentou um exemplo em que o grupo de professores demonstrou autonomia na decisão sobre a lecionação de um tema específico que, dependendo do
desenvolvimento da turma em determinado ano, podia ser direcionado para o ano seguinte:
Nós tínhamos um tema que estava em stand by que era/poderia ter sido
dado ou não, é um tema que anda ali assim flutuante, que era o das áreas
e perímetros. Pronto, é um tema que (...) nós chamamos de tema flutuante,
que é: se for possível, damos; se não for possível fica para o 6.º ano. (...)
mas isto é uma decisão que já está há alguns anos, já não é de agora.
(Corália, entrevista)

Desta forma, já era feita uma certa articulação curricular vertical dependente sempre do desenvolvimento das turmas, no sentido de adequar o programa às necessidades dos alunos.
A professora Corália também destacou o facto do programa de Matemática do 5.º ano já ser
bastante extenso, não sendo viável acrescentar mais conteúdos e ressaltou que, com o foco
nas Aprendizagens Essenciais durante a planificação, os professores puderam realizar algumas alterações: “[houve] coisas que nós tirámos, lá está, tendo como base as Aprendizagens
Essenciais; porque nas Aprendizagens Essenciais já há muita coisa que não [é] contempla[da
em relação ao programa em vigor]” (Corália, entrevista). Sendo assim, as alterações realizadas na planificação curricular da disciplina de Matemática para as turmas de 5.º ano foram
fundamentadas, por um lado, nas Aprendizagens Essenciais que são a referência de orientação curricular para todas as turmas no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular; e,
por outro lado, nalgumas práticas já realizadas pelos professores de Matemática da escola C,
sendo, portanto, nesse último caso, independentes do facto da escola C estar em Autonomia
e Flexibilidade Curricular.
A professora Corália destacou também que os professores procuraram fazer uma articulação
com outras áreas do saber, considerando que
isso é quase inerente (...), principalmente com as Ciências Naturais. No 5.º
ano ainda mais, (...) há muito essa articulação com as ciências. Há trabalho
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que nós fazemos em conjunto, principalmente quando chegamos à parte da
Organização e tratamento de dados, trabalhamos muito. Por exemplo, utilizamos muito exemplos das ciências, conforme o que eles estejam a dar na
altura, ajuda a consolidar e a professora de Ciências [Naturais] faz também
assim. (Corália, entrevista)

A professora Corália ressaltou que os professores da escola C possuem o costume de conversar entre si de modo a promover esta articulação entre os conteúdos das várias disciplinas e
explicitou que esta articulação já era feita anteriormente, mas que foi intensificada nas turmas
em Autonomia e Flexibilidade Curricular. Nestas turmas, a novidade apresentada neste ano
letivo de 2018/2019 foi a existência da disciplina de CD, que efetivamente funcionava como
disciplina integradora e cuja professora promovia a articulação entre as disciplinas, conforme
destacou a professora Corália: “fazia a articulação, estávamos sempre com ela [professora
de CD], e dizíamos: ‘ó, faz sentido, o que achas e tal’ e era sempre a mesma professora
[para todas as turmas], portanto ainda melhor, (. . . ) havia sempre uma visão total” (Corália,
entrevista). Esta intensificação pode estar relacionada com a forma de organização encontrada pela escola para a implementação da Autonomia e Flexibilidade Curricular que, dentre
outras ações, buscou a integração do grupo de professores desde a fase do planeamento
dos projetos interdisciplinares.
Outro aspeto realçado pela professora Corália diz respeito ao trabalho colaborativo que é
uma tónica no grupo de professores da escola C, tanto relativamente aos professores de Matemática entre si, quanto entre os professores das diversas disciplinas. No que à Matemática
diz respeito, ao longo do ano letivo, as três professoras do 5.º ano planificavam as tarefas a
serem desenvolvidas no âmbito da disciplina de Matemática em conjunto:
(...) trabalhamos sempre em conjunto, fazemos testes em conjunto, fazemos
questões de aula em conjunto. Aliás, nós estamos sempre a trabalhar, todas
as semanas reunimos a ver: ‘Ora bem, onde é que estás? Como é que é?
Como está a tua turma? Estamos a seguir (...) ao mesmo nível?’... (Corália,
entrevista)

Portanto, havia um trabalho colaborativo entre os professores referente ao planeamento que
foi constante ao longo do ano e que, na grande maioria das vezes, era realizado num horário
para além da carga horária de trabalho dos professores: “Não havia tempos destinados a
isso, nós é que articulávamos em tempos extra horário” (Corália, feedback entrevista). Apesar
disso, a professora Corália destacou o facto de que os professores da escola C se sentiam,
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de modo geral, confortáveis para trabalhar colaborativamente:
Nós gostamos mesmo de colaborar uns com os outros e trabalhar em conjunto, não gostamos de trabalhar sozinhos. Nós, até na própria avaliação,
discutimos muito assim a avaliação e lemos os instrumentos e depois ‘Olha,
o que tu achas? Esse aluno...’ e nós não somos professores deles e falamos muito. Nós chegamos num ponto que conhecemos os alunos todos de
todas as turmas, mesmo sem serem nossos, nós já os conhecemos todos.
O que é, lá está, vem dessa partilha, porque nós conversamos muito uns
com outros, (. . . ) vamos às outras disciplinas e temos esse à vontade. (...)
Os professores se estivem com alguma dificuldade dizem logo (. . . ): ‘estou
aqui com essa dificuldade, alguém sabe me dizer alguma coisa?’ Há muito
esse à vontade. É excelente. (Corália, entrevista)

É, portanto, importante ressaltar que “o trabalho conjunto entre os professores de Matemática e com professores de outras disciplinas já era prática na escola” (Corália, feedback entrevista), não sendo devido à implementação da Autonomia e Flexibilidade Curricular. Além
disso, parece que esta característica foi um fator determinante para que a escola C pudesse
conseguir organizar o trabalho das turmas em Autonomia e Flexibilidade Curricular de uma
forma a promover uma efetiva concretização das ações que envolviam a interdisciplinaridade.
Neste contexto, na escola C, o planeamento das atividades a serem desenvolvidas no âmbito
da Autonomia e Flexibilidade Curricular foi realizado no início do ano letivo de 2018/2019,
precisamente em setembro: “nós definimos logo todas as atividades, todos os DAC que
iríamos fazer ao longo do ano” (Corália, entrevista), entretanto, não descartando eventuais
ajustes ao longo do ano letivo. A escola conseguiu desenvolver um trabalho que pudesse
articular as diversas disciplinas. De acordo com a professora Corália, trabalhou-se com recurso à formação de domínios de autonomia curricular para o desenvolvimento de projetos
interdisciplinares envolvendo as turmas em Autonomia e Flexibilidade Curricular, sobretudo,
relacionados com um tema geral:
(...) nós fizemos o nosso tema. Como o tema do agrupamento este ano foi
Viagens, era o grande tema, o nosso específico foi Viagem ao Tempo dos
Romanos, pronto, para o 5.º ano. Então, dentro deste tema, depois fomos
construir os diversos DAC. (Corália, entrevista)

A professora Corália destacou que a criação dos domínios de autonomia curricular foi realizada no início do ano letivo, bem como o planeamento geral relativo à concretização dos
mesmos. Foi estabelecida uma calendarização que abrangia, para cada DAC, a definição
do tema a ser desenvolvido, as disciplinas envolvidas e as datas de início e finalização do
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DAC, inclusive, com a data da apresentação dos trabalhos desenvolvidos. De acordo com
a professora Corália, inicialmente, foram somente os diretores de turma do 5.º ano que se
reuniram e
primeiro, foi dizer ‘Como vamos fazer isto?’ (...) Primeiro, vamos estudar as
planificações das disciplinas todas.(...) começamos a ver o que estava para
o 1.º período, o que é que estava para o 2.º e começamos (. . . ) então vamos
imaginar: ‘em Matemática, em setembro/outubro vamos até onde? Vamos
estar aqui’. (...) então, andamos ali, quase mês a mês a ver o quê que...
depois a ver o quê que era possível. (...) Foi conforme o que era dado, em
que cada disciplina estava, quais eram as disciplinas que podíamos juntar
para aquele [DAC] e se fazia sentido. Não o que é que fazia sentido para
aquelas disciplinas naquela altura. (...) Era olhar para as planificações das
várias disciplinas e ver em que altura mais ou menos é que aquilo está,
tínhamos que estar a trabalhar para não fugir muito do tema, porque senão
estávamos a dar uma matéria e depois íamos falar de uma coisa que não
tinha nada a ver, isto podia causar algum transtorno, não é? (...) E isso
demorou assim... (Corália, entrevista)

O processo de planificação de cada DAC despendeu tempo de análise dos conteúdos que
eram supostos trabalhar em cada uma das disciplinas, em cada período do ano letivo. Exigiu, portanto, uma atenção dos professores para organizarem os conteúdos de maneira que
fossem ensinados em momentos que fizessem sentido para o desenvolvimento do tema do
DAC, porém sem deixar de atentar para a coerência no desenvolvimento dos mesmos em
cada disciplina. Ou seja, as planificações das disciplinas foram as referências iniciais para
a planificação dos DAC; entretanto, foram sendo ajustadas, em termos de ordem de lecionação, na medida em que os professores consideravam mais conveniente para trabalhar o
DAC na altura do período letivo em que este seria concretizado. A professora Corália citou
um exemplo desta flexibilidade relativo à participação da disciplina de Matemática num DAC:
(...) entrámos quando estávamos a falar dos números, na parte dos números
naturais, e pronto, então introduzimos a numeração romana. Pronto, para fazer sentido, porque senão vamos imaginar que estávamos numa parte em
que estamos a dar Geometria e (. . . ) ‘Ah! Agora vamos falar da numeração romana.’, não fazia sentido. Portanto, também tivemos este cuidado.
(Corália, entrevista)

Na fase a seguir, foi feita uma grelha de planificação do projeto a ser desenvolvido no âmbito
de cada DAC onde eram definidos os seguintes aspetos: o tema do projeto, as disciplinas
envolvidas, os professores responsáveis, as competências de aprendizagem que iriam ser
trabalhadas, os intervenientes, os recursos necessários, os conteúdos por disciplina que se-
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riam trabalhados, as fases de execução, as ações, os objetivos por ação, o cronograma de
atividades de cada uma das fases, o produto final e as estratégias de monitorização/avaliação
das aprendizagens. O planeamento detalhado de cada DAC era realizado com bastante antecedência nas reuniões dos professores, geralmente, um mês antes da data estipulada para
o início do DAC: “Naquelas tais reuniões, (. . . ) quando faltasse um mês para o DAC seguinte,
então começávamos já a planificar, fazíamos aquele horariozinho e (...) já sabíamos em que
dia que eu ia trabalhar com este colega, com aquele colega” (Corália, entrevista). Era também
durante o planeamento específico de um determinado DAC que os professores de disciplinas
distintas estabeleciam que parcerias de trabalho poderiam ocorrer dependendo do tema a
ser desenvolvido. Nas reuniões, os professores analisavam, em conjunto, as possibilidades
de organização dos horários, conforme relatou a professora Corália:
(...) sempre quando antes de entrarmos num DAC, olhávamos para os nossos horários, e víamos: ‘Ora bem, nós precisamos trabalhar isto’. (...) vamos
imaginar [que] eu precisava trabalhar com o colega de ciências da natureza,
por exemplo. Então, ou com a colega de História [e Geografia de Portugal].
Havia: ‘Olha, tens aulas nesse dia.’; ‘Olha, perfeito. Eu tenho aqui um furo.’;
‘Pronto, então, neste dia, vamos trabalhar, vamos as duas juntas’. Fazíamos
isso muito antes de iniciar, nós já tínhamos estabelecido as datas quando é
que iniciávamos aquele DAC, quando terminávamos e quando tínham que
fazer as apresentações. Isto já estava decidido desde o início antes. (Corália, entrevista)

Assim, nesta organização, eventualmente, os horários de aulas eram adequados em função
do assunto e das disciplinas a mobilizar, de modo a possibilitar, por exemplo, a partilha de
horários de aulas, em coadjuvação ou não, com a finalidade de trabalhar temas em comum
e/ou que possuiam conexões entre si. Esta possibilidade foi respaldada pelo facto das turmas
de 5.º ano estarem em Autonomia e Flexibilidade Curricular.

5.3.2

Práticas desenvolvidas

Na escola C, o desenvolvimento de práticas no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular, no ano letivo de 2018/2019, esteve fortemente ligado ao desenvolvimento de um projeto
relacionado com o tema Viagens. Este tema foi definido a nível do agrupamento ao qual
pertence a escola C. Relativamente às turmas do 5.º ano da escola C, foi planeada a implementação de domínios de autonomia curricular visando o desenvolvimento de ações à volta
do tema Viagem ao Tempo dos Romanos.
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Assim, em 2018/2019, as ações da professora Corália no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular, no que se refere à disciplina de Matemática, foram, em geral, em função dos
DAC nos quais a turma de 5.º ano para a qual lecionava participou diretamente. Em relação às aulas de Matemática cujos conteúdos não estavam diretamente relacionados com um
tema desenvolvido em algum DAC, a professora Corália ressaltou que não houve alteração
relevante na metodologia de trabalho utilizada em sala de aula que fosse devida à Autonomia e Flexibilidade Curricular, uma vez que já trabalhava de uma forma que considera estar
em consonância com as orientações desta proposta. Neste sentido, a professora Corália
exemplificou:
É o que eu digo, no nosso caso, nós continuamos muito na linha do programa
de 2007 e, então, ainda temos muito o hábito: [para] o aluno para chegar lá,
temos de dar um ponto de partida e depois vamos analisar aquela situação
e fazemos pergunta, o aluno responde, e tal... (...) ao invés de estarmos a:
‘manual, página não sei das quantas’. Assim não. Às vezes, era assim, o
ponto de partida era do manual: abríamos e (...) ‘Ponto de partida’ e eles já
sabiam... ‘então, vamos lá’. (...) ‘E, então, o que que vocês acham?’ e lá vai
ele [o(a) aluno(a)] contar. (Corália, entrevista)

Um aspeto importante a destacar é que a professora Corália também fez referência ao Programa de Matemática do Ensino Básico de 2007, demonstrando estabelecer pontos de contato entre a forma de trabalho desenvolvida tendo em vista a implementação desse programa
de Matemática e a diversificação de metodologias de trabalho que vão ao encontro das sugestões das opções curriculares constantes no Decreto-Lei n.º 55/2018. Parece que o facto
dos professores de Matemática da escola C terem continuado a trabalhar de forma a valorizar a participação ativa dos alunos em seus próprios processos de aprendizagem – conforme
era recomendado no programa de 2007 e que deixou de vigorar aquando da implementação
do atual Programa e Metas Curriculares que, em muitos aspetos, vai em sentido contrário
–, contribuiu para que não houvesse grandes diferenças no modo de trabalhar os conteúdos
com os alunos no contexto da Autonomia e Flexibilidade Curricular, inclusive, quando em
domínios de autonomia curricular. Nesse sentido, parece que a Autonomia e Flexibilidade
Curricular veio legitimar e fomentar práticas dos professores de Matemática da escola C que,
embora tenham sido mais ou menos desaconselhadas com a entrada em vigor Programa
e Metas Curriculares, perduraram desde 2007. Em particular, a professora Corália reforçou
que, no contexto da Matemática, o tipo de tarefas escolhidas para serem desenvolvidas com
os alunos
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não alterou muito, porque nós (...) já trabalhavamos de uma maneira, pronto,
já um bocadinho diferente na Matemática. (...) apesar de estarmos com este
programa, continuamos na linha de trabalho do programa anterior. Portanto,
não houve assim muita alteração. (Corália, entrevista)

A linha de trabalho referida pela professora contempla, por exemplo, que sejam desenvolvidas
práticas letivas assentes numa abordagem de ensino-aprendizagem exploratório, em que os
alunos tenham uma participação mais ativa na construção do conhecimento. Neste sentido,
a professora Corália afirmou que, no trabalho desenvolvido com as turmas de 5.º ano, “aula
expositiva foi o que menos aconteceu” (Corália, entrevista) e que houve diversificação de metodologias, enfatizando o recurso ao “trabalho de grupo e trabalho de investigação” (Corália,
feedback da entrevista).

5.3.2.1

O projeto Viagem ao Tempo dos Romanos

O projeto Viagem ao Tempo dos Romanos foi desenvolvido nas turmas de 5.º ano no contexto da Autonomia e Flexibilidade Curricular. Os professores destas turmas organizaram um
trabalho interdisciplinar no âmbito deste projeto através da criação de cinco domínios de autonomia curricular que foram realizados ao longo do ano e que, em geral, estavam relacionados
entre si. A professora Corália destacou que a disciplina de Matemática esteve envolvida em
quase todos os DAC.
De um modo geral, parece que o trabalho desenvolvido não foi realizado de forma compartimentada pelas disciplinas, ou seja, os professores procuraram integrar as disciplinas para o
desenvolvimento do projeto e de outras tarefas mais particulares com os alunos. A professora
Corália ressaltou que, em muitas tarefas realizadas no desenvolvimento dos referidos DAC,
os professores trabalharam em colaboração, tanto no planeamento das tarefas, quanto em
coadjuvação nas aulas:
Nós, às vezes, juntámo-nos. (...) Portanto, eu fui à aula de História [e Geografia de Portugal], fui à aula de Português, fui à aula de Inglês. (...) tive
a professora de EV [Educação Visual] que veio à minha aula, tive a professora de História [e Geografia de Portugal] que veio à minha aula também.
(Corália, entrevista)

Neste ambiente de coadjuvação, os professores de diferentes disciplinas buscaram trabalhar
juntos em sala de aula, durante a realização de algumas tarefas que envolvessem conteúdos e/ou desenvolvimento de capacidades relacionadas com as disciplinas em questão. A
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professora Corália mencionou, por exemplo, que “os docentes de EV [Educação Visual] e
HGP [História e Geografia de Portugal] que estiveram na aula foram esclarecendo algumas
dúvidas que eram relativas às suas áreas” (Corália, feedback da entrevista). Geralmente, a
organização para que os professores conseguissem estar juntos num mesmo horário com
determinada turma era exequível, porque aproveitavam o tempo de aula em que um dos professores estivesse com a referida turma e o outro professor estivesse sem aulas naquele
tempo. Portanto, na maioria das vezes, era uma carga horária extra dos professores em
tempos diretamente com os alunos. Entretanto, a professora Corália considerou que já era
prática do grupo de professores “fazer, sei lá, mais horas e, pronto, (...) se nós achamos que
é importante para os alunos, não nos importamos de fazer isso” (Corália, entrevista).
O primeiro DAC desenvolvido “envolvia a numeração romana e a ligação da numeração romana – e da Matemática – com a Música, por causa das escalas [musicais]” (Corália, entrevista). De acordo com a professora Corália, este DAC envolveu as disciplinas de Matemática,
Educação Musical, Português, Educação Visual, Educação Tecnológica e Educação Física.
Embora a professora não o tenha citado explicitamente, deu a entender, no seu relato, que a
disciplina de História e Geografia de Portugal também contribuiu para o desenvolvimento do
tema. No período de tempo assinalado para a realização das atividades relativas a este DAC,
(. . . ) houve um trabalho de investigação por parte dos alunos: como surgiu [a numeração romana], porque surgiu, qual é o interesse, por que é que
ainda se usa, onde é que se usa. Portanto, foram também ver as escalas
musicais: o porquê, o que é que significa, qual é a relação [entre a numeração romana e a música]. E, depois, (. . . ) juntaram os trabalhos que foram
feitos. Juntámos tudo e foi feita uma apresentação à comunidade escolar,
na biblioteca, em que toda a gente pode ir assistir às apresentações dos
alunos. Portanto, este foi um dos que envolveu logo a Matemática, foi logo
dos primeiros. (Corália, entrevista)

A abordagem à Matemática neste DAC foi integrada, em termos de planificação, com o estudo
do tema dos Números. O tópico da numeração romana foi trabalhado ora nas aulas de
Matemática, somente com a professora Corália, ora em trabalho conjunto com professores
de outras disciplinas. A professora Corália detalhou que, inicialmente, foi feita
uma apresentação sobre a numeração romana: como é que era, onde é que
surgiu, o que é que significavam os símbolos, se ainda se lembravam do 1.º
ciclo e tal; (...) uma apresentação em PowerPoint, para eles todos. [Aliás,]
fizemos em conjunto, porque a apresentação foi para todas as turmas. E,
depois, fizemos algumas fichinhas de trabalho, (. . . ), para treinarem, não é?,
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e ver se ainda eles lembravam como é que se faz. (Corália, entrevista)

A professora Corália ressaltou que a apresentação utilizada como recurso para retomar o
conteúdo da numeração romana com os alunos foi elaborada pelos professores de Matemática, em trabalho colaborativo, e que, depois, foi feita a abordagem do tema com todas turmas
juntas. Posteriormente, em sala de aula de Matemática, cada professor trabalhou com tarefas
de resolução de exercícios através de fichas de trabalho. Parece que, numa primeira fase,
tentou-se envolver os alunos explorando alguns aspetos do tema, porém o foco maior foi nos
aspetos matemáticos procedimentais, tais como a identificação e interpretação dos algarismos romanos e a escrita dos números. Após esta primeira abordagem, foi feita a articulação
com outras disciplinas. A professora Corália descreveu, por exemplo, como foi feito o elo do
tema com a disciplina de História e Geografia de Portugal:
Depois nós transpusemos isto para a história: (...) por que a numeração
romana é importante?; porque é que acham que ainda se utiliza?; por que
não? (...) e ficou assim, a pergunta no ar. E, depois, a partir desta pergunta,
passou para a história. Então, a História [e Geografia de Portugal] é que
explicou: (. . . ) para os monumentos, (. . . ) para os relógios, para os séculos,
tal, tal, tal, tal... Portanto, fez-se esta ligação. (Corália, entrevista)

Em conexão com as disciplinas de Educação Musical e Educação Física, foram trabalhados
aspetos como a Música e a Dança no tempo dos romanos (Roma Antiga). Os alunos fizeram
uma pesquisa acerca da música romana e escolheram uma melodia para aprofundarem os
estudos e para dançarem uma dança romana.
Fizeram, primeiro, a explicação da música que iam utilizar na dança: quais
eram as escalas, quais eram os tempos e, depois, explicaram por que aqueles tempos na dança correspondiam a que frações. Pronto, então, fizeram
esta [conexão]... eles foram, assim, muito criativos. Por acaso, foram, assim,
buscar umas coisas..., (...). Por estarem em liberdade total para escolherem,
fizeram trabalhos muito, muito criativos, muito engraçados. (Corália, entrevista)

Foram estudadas as escalas musicais da música escolhida, enfatizando o facto das notas
musicais numa escala musical serem representadas por numeração romana. A professora
Corália destacou que o trabalho realizado possibilitou que os alunos pudessem estabelecer
conexões entre o estudo das frações e as escalas musicais, através da noção dos tempos
que são dados por meio de frações e que, também, pudessem sentir estes tempos recorrendo
a movimentos corporais. Como nesta altura do ano letivo, em Matemática, estavam a ser
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estudadas as frações, os alunos perceberam a relação deste conteúdo matemático com a
Música.
Num trabalho conjunto das disciplinas de Educação Musical e História e Geografia de Portugal, os alunos escolheram uma melodia atual e compuseram uma letra baseada em contextos
da Roma Antiga. A paródia musical obtida foi, então, a música de apresentação artística de
um grupo de alunos. Houve também a realização de uma peça teatral à volta do tema.
A professora Corália apontou, sucintamente, contribuições de algumas disciplinas no desenvolvimento de tarefas que culminaram na apresentação deste DAC relativamente às expressões artísticas, tais como:
foi Português, para a realização dos textos e da estrutura dos textos; foi EV
[Educação Visual] e ET [Educação Tecnológica], para [construção de instrumentos], porque alguns construiram mesmo instrumentos (...) e Educação
Física, porque houve grupos que também apresentaram danças. (Corália,
entrevista)

Em diversos momentos, os alunos foram organizados em grupos para a realização de tarefas
e participação em apresentações à comunidade escolar. Parece que a forma encontrada pela
escola de organizar as atividades a serem desenvolvidas nos DAC propiciou que houvesse
uma diversificação de atividades realizadas como, por exemplo, apresentações de textos,
de dança, de canção e de teatro, que, de acordo com a professora Corália, contaram com
bastante envolvimento dos alunos: “estavam sempre muito entusiasmados e (...) com muita
vontade, e foram muito criativos nas coisas, nos diversos trabalhos que foram fazendo” (Corália, entrevista).
Outro DAC realizado esteve relacionado com a vida no tempo dos romanos, abordando aspetos como: a alimentação, o vestuário, a arquitetura e as diferentes classes sociais romanas.
De acordo com a professora Corália, este DAC envolveu as disciplinas de Ciências Naturais;
Matemática; Português; Inglês; História e Geografia de Portugal; e TIC, com o objetivo de estudar “como é que eram, onde é que estavam, (...) onde é que viviam [os romanos]” (Corália,
entrevista). A professora Corália também apontou qual a contribuição da disciplina de Matemática em relação ao desenvolvimento destes temas: “(...) vimos as formas geométricas que
eles utilizavam, o tipo de contrução, quais eram as figuras geométricas, como eram, tudo...
esquadrias, os quadrados...” (Corália, entrevista).
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Em seguida, “houve um DAC, que foi a elaboração das vestimentas consoante as diferentes
classes sociais, portanto, cada turma foi associada a uma classe social e eles depois tiveram,
portanto, que realizar, construir as suas próprias vestimentas” (Corália, entrevista). Fez-se,
assim, uma aplicação dos estudos realizados no DAC anterior referentes ao vestuário dos romanos, estabelecendo-se uma ligação entre os dois DAC. A professora Corália destacou que,
neste DAC, foi realizada a preparação para a atividade de desfile do Carnaval cujo tema, para
as tumas de 5.º ano, foi relacionado com o projeto Viagem ao Tempo dos Romanos. Portanto,
a planificação do DAC já foi feita com esta intenção de culminar com a apresentação dos alunos no tradicional desfile de escolas que ocorre na altura do Carnaval, na localidade em que
se encontra a escola C. Segundo a professora Corália, estiveram envolvidas as disciplinas de
Educação Visual, Educação Tecnólogica e Matemática:
(...) foi para cortar, tinham os moldes e andavam a fazer as medidas. (...)
nós também ajudámos em Matemática, que tirámos as medidas, não é?; às
meninas, que fizeram os seus vestidos. (...) Portanto, e que depois, foram
desfilar por toda a vila (...), com as suas vestimentas romanas. Foi muito
engraçado. (Corália, entrevista)

O trabalho de confeção das roupas com que iriam participar no desfile de Carnaval das turmas de 5.º ano foi realizado, portanto, na escola. Foram os próprios alunos, com a ajuda e
orientação dos professores, que cortaram e costuraram as suas vestes, “alguns melhores,
outros piores, mas, pronto. Até porque alguns [alunos], depois, (...), porque aquilo não ficou
muito bem, diziam: ‘Ah, professsora! Precisava aqui de uma ajuda’ e (. . . ) lá fizeram ali uns
ajustes” (Corália, entrevista).
Este trabalho foi concretizado com os alunos após eles já terem explorado bastantes contextos envolvendo o tema dos romanos. Em relação a esta construção de significados e
conexões entre os conteúdos disciplinares que foram trabalhados nos DAC e aspetos da vida
da comunidade local (neste caso, o tradicional desfile de Carnaval), a professora Corália fez
uma consideração muito interessante:
Foi uma atividade, lá está, que, assim, foi um desfile de Carnaval. Que foi
um resultado final, mas que teve um contexto, não é? Teve uma razão para
acontecer, não é? Não foi só: ‘ah é, vamos’. Não. Houve um trabalho
prévio até se chegar depois ao desfile de Carnaval e eles, assim, sabiam
o que é que estavam a vestir, o que é que significava, o porquê, não é?, a
razão pela qual estavam vestidos daquela forma. Pronto, é diferente do que
simplesmente vestirem qualquer coisa e irem desfilar. (Corália, entrevista)

FCUP

160

Desafios da Autonomia e Flexibilidade Curricular:
Que respostas têm os professores conseguido dar?

Esta reflexão da professora Corália resume, de certa forma, a importância de todo o trabalho
interdisciplinar desenvolvido que procurou integrar os saberes de modo que os alunos adquirissem conhecimento e desenvolvessem capacidades diversas, atribuindo sentido à sua
aprendizagem. Os dois últimos DAC construídos com os alunos do 5.º ano estavam relacionados com os percursos romanos e com a participação de alunos da escola num torneio de
jogos romanos de tabuleiro que ocorre anualmente numa cidade portuguesa. A professora
Corália não detalhou as ações desenvolvidas nestes dois DAC, tendo apenas os citado numa
conferência proferida pela mesma.
No que diz respeito aos espaços físicos utilizados para a implementação das ações referentes
à Autonomia e Flexibilidade Curricular, a professora Corália considerou que, em geral, as
tarefas relativas aos DAC eram realizadas “em sala de aula, consoante a área que tivessem,
(...) e, depois, [os alunos] trabalhavam o resto em casa; o que não conseguissem fazer
na escola” (Corália, entrevista). A professora Corália também destacou que a Biblioteca
Escolar da escola C esteve sempre envolvida com o desenvolvimento das atividades fruto da
Autonomia e Flexibilidade Curricular, quer no apoio aos professores e alunos através de seus
funcionários, quer na disponibilização de parte do seu espaço físico para a apresentação de
trabalhos à comunidade escolar, inclusive, “houve uma parte da biblioteca que ficou sempre
com os trabalhos à medida que os DAC [eram realizados]” (Corália, entrevista).
Um aspeto importante a destacar é que a participação dos alunos nas atividades desenvolvidas nos diversos DAC parece ter influenciado positivamente o comportamento dos mesmos
nas aulas ditas normais. No que concerne às aulas de Matemática, a professora Corália
ressaltou que os alunos ficavam mais atentos durante as aulas de Matemática: “estavam ali
muito compenetrados, com muita atenção. [Diziam:] ‘Porque temos que saber isso.’; ‘Porque
depois vamos ter que fazer não sei o quê, depois não sei o que lá...’.” (Corália, entrevista). Os
alunos percebiam a ligação entre o conteúdo que estavam a estudar em Matemática com os
temas tratados nos DAC e viam que era necessário aprender, pois “o facto de saberem que
depois iam realizar um trabalho de investigação sobre este tema e, depois, iam apresentar
mais tarde” (Corália, entrevista), fazia com eles se sentissem “com mais responsabilidade e
depois não podiam falhar” (Corália, entrevista).
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5.3.2.2

Avaliação das aprendizagens dos alunos

No que diz respeito à avaliação das aprendizagens dos alunos, de acordo com a professora
Corália, na escola C, houve uma pequena alteração nos critérios de avaliação das aprendizagens que decorreu da Autonomia e Flexibilidade Curricular. Resumidamente, “o que mudou
foi a atribuição de uma percentagem de 5% ao trabalho realizado no âmbito dos DAC” (Corália, feedback da entrevista).
A professora Corália destacou que os professores optaram pela cautela na definição desta
percentagem devido ao facto de estarem numa fase inicial de implementação da Autonomia
e Flexibilidade Curricular nestas turmas e, portanto, ainda com receio sobre como seria o
processo de concretização dos DAC planeados:
(...) como não sabíamos como ia correr, não é? (. . . ) então, atribuímos a
cada DAC apenas 5% da avaliação dentro de cada disciplina que naquele
momento foi contemplada. Ou seja, vamos imaginar que tivemos três DAC
no 1.º período, nem todos tiveram sempre as mesmas disciplinas, portanto,
cada disciplina atribui a classificação de 5% naquele específico em que participou. (... ) depois, fazia-se a média ponderada dos 5% dos trabalhos que
participou. (Corália, entrevista)

Para além de avaliarem os conhecimentos e capacidades desenvolvidas em termos dos conteúdos trabalhados em cada disciplina, os professores também avaliavam as atitudes e valores, tais como: responsabilidade, empenho, cooperação/colaboração, autonomia e atitude
crítica. A professora Corália destacou alguns instrumentos de avaliação utilizados: “temos
dois testes por período, quinze questões de aula por ano, ou seja, cinco questões de aula
por período. (...) depois tinha o nosso trabalho da flexibilização e ainda temos o trabalho do
projeto” (Corália, entrevista).
O trabalho realizado no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular, que teve como foco o
desenvolvimento de um projeto por todas as turmas do 5.º ano através da formação dos DAC,
foi denominado pela professora Corália, neste contexto da avaliação, por “trabalho da flexibilização”. Entretanto, as turmas também se envolveram em outras atividades relacionadas ao
Projeto Curricular de Turma ao que a professora Corália denominou “trabalho do projeto”.
Além da avaliação que decorre de cada uma das disciplinas que interveio num DAC, os próprios alunos também fizeram avaliação do seu trabalho realizado no DAC:
Eles faziam primeiro autoavaliação daqueles itens, que eram os itens que
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nós íamos avaliar, e portanto, nós autoavaliamos. E depois, nós discutíamos, então, o porquê, se concordava, se não (...) e, também, mesmo para a
turma, (. . . ) fazíamos uma heteroavaliação. E depois, atribuíamos, então, a
nota final. (Corália, entrevista)

De acordo com a professora Corália, a avaliação das aprendizagens dos alunos no contexto
das suas participações nos DAC era sempre discutida com os mesmos e entre os mesmos.
Portanto, a classificação final atribuída a cada aluno era resultado tanto de um processo
de reflexão dele mesmo acerca da sua aprendizagem, como também de construção de um
debate coletivo entre os seus pares.
É interessante observar que, no âmbito da realização dos diversos DAC, os alunos também
estiveram envolvidos num processo de avaliação de cada DAC. Após a conclusão das atividades desenvolvidas num DAC, os alunos faziam uma avaliação do mesmo, preenchendo um
formulário elaborado pelos professores através da ferramenta Google Forms11 , portanto, disponibilizado para preenchimento online. Assim, segundo a professora Corália, cada turma,
com o seu diretor de turma, foi à biblioteca da escola para cada aluno realizar a sua avaliação
do DAC. A professora Corália não detalhou as questões abordadas neste inquérito, apenas
referiu que era uma avaliação do trabalho realizado, portanto, não tive acesso às perguntas
realizadas e nem às respostas dos alunos. Entretanto, embora não tenha conseguido saber
o que foi feito com esta avaliação, o facto dos alunos terem realizado uma avaliação do DAC
pareceu-me um aspeto interessante a destacar, tendo em vista que pode ter contribuído para
a promoção do envolvimento dos alunos no processo de reflexão sobre as aprendizagens
consolidadas em cada DAC.

5.3.3

Desafios e superações

No contexto da implementação da Autonomia e Flexibilidade Curricular, a escola C procurou
desenvolver um trabalho bem estruturado, sobretudo, em termos do planeamento das ações
a serem concretizadas. Neste sentido, a professora Corália destacou que houve desafios a
nível da planificação, considerando que o planeamento
é o mais importante e é o mais difícil. Porque (...) tem que ser feito com muita
antecedência, tem que se integrar todas as disciplinas que nós queremos
integrar na flexibilização para fazermos os DAC e tem que estar tudo naquela
11

Google Forms é uma ferramenta gratuita para criação de formulários online. Disponível em: https://www.
google.com/intl/pt-BR/forms/about/. Acesso em 18 de dezembro de 2019.
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altura a bater certo. E isto para mim é a parte mais complicada, porque é
um trabalho prévio muito moroso. (Corália, entrevista)

Para a professora Corália, o desafio maior foi o planeamento inicial. Foi o pensar em como
promover a interdisciplinaridade relacionando os conteúdos a serem ensinados nas diversas
disciplinas com as atividades a serem desenvolvidas, viabilizando a formação dos diversos
DAC ao longo do ano letivo. Na opinião da professora Corália,
para isso tudo funcionar, (...) tem que ser tudo feito logo no início do ano, temos que ter mesmo uma visão logo do ano inteiro. Não há hipótese. Porque
se fizermos muito em cima, ou ‘ah, vamos agora...’. Não. Acho que não irá
correr bem. (...) Temos problemas depois na própria disciplina: ‘estamos a
dar outra coisa’; ‘agora não temos tempo, porque eu tenho que acabar isto’;
‘ah, afinal, já estou a dar mais coisas que aquilo que era suposto’. E nós
não fizemos isto. Nós não quisemos dar nada a mais do que era suposto.
(Corália, entrevista)

Parece que a escola C, relativamente ao trabalho realizado no 5.º ano, conseguiu ultrapassar
este desafio estruturando as ações através de um planeamento geral cuidado no início do
ano letivo, com a calendarização de todos os DAC e com a definição dos temas e intervenientes a trabalhar em cada um deles. Esta organização foi conseguida devido a uma grande
adesão dos professores à implementação da Autonomia e Flexibilidade Curricular na escola
C, favorecida pelo facto da escola já possuir uma consolidação em termos de trabalho colaborativo entre os professores e de incentivo ao trabalho interdisciplinar. Portanto, para a
professora Corália, o planeamento “dá mais trabalho no início. Depois, como tudo já está
bem pensado, delineado, já sabemos exatamente o que queremos fazer, o trabalho a seguir
é muito mais rápido” (Corália, entrevista). O planeamento detalhado de cada atividade a ser
desenvolvida não foi um aspeto apontado como desafiante pela professora. Isto pode estar
relacionado com o facto de que os professores da escola C já estavam habituados a propor
aos alunos tarefas de natureza diversificada, inclusive a nível de trabalho de projeto, que eles
próprios elaboravam: “uso muito material feito por nós” (Corália, entrevista).
Um outro aspeto destacado refere-se à importância de gerir bem a prática em relação ao
planeamento efetuado. A professora Corália considerou que, “em termos de planeamento, é
preciso estar sempre ali muito em cima, não deixar fugir dos prazos, não é? Porque, isto é
o que custa mais um bocadinho, é estar sempre ali focada para não deixar passar” (Corália,
entrevista). Neste sentido, os professores estiveram sempre preocupados em manter a coerência e a pontualidade no trabalho realizado, não obstante a professora Corália pondere
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que, em alguns momentos, tenha sido necessário realizar ajustes no planeamento inicial –
por exemplo, com relação à calendarização – e que esta é uma situação provável de ocorrer quando se planeia algo para um ano inteiro. Portanto, parece que a escola C conseguiu
ultrapassar os desafios que iam surgindo em relação à concretização das ações planeadas.
Relativamente às práticas desenvolvidas no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular,
a professora Corália destacou que o mais desafiante, em algumas ocasiões, foi “o articular
com outra disciplina” (Corália, entrevista). Especialmente, “o conseguir primeiro estar com o
outro professor, de uma disciplina diferente, e estarmos os dois a trabalhar em sintonia, digamos assim” (Corália, entrevista). Embora a escola C reúna algumas particularidades – dentre
elas: escola de pequena dimensão, professores amigos e que lecionam para praticamente as
mesmas turmas – favorecedoras do trabalho de articulação entre os professores das diferentes disciplinas, é interessante observar que, ainda assim, o trabalho em coadjuvação docente
foi apontado como um desafio:
Porque, às vezes, poderia não ser fácil, não é? E poderia ser complicado,
porque também há colegas que não gostam de estar a trabalhar [deste
modo], pronto. E isso poderia ter sido, assim, um fator de constrangimento,
[mas] que não foi. Foi um desafio muito interessante. É muito interessante
estar numa outra aula com a tua disciplina e estarmos a ouvir e, depois,
conseguirmos relacionar com a nossa própria disciplina e demonstrar isso
aos alunos. (Corália, entrevista)

Entretanto, parece que ao enfrentarem este desafio de articular com outra disciplina, particularmente através de aulas em coadjuvação planeadas no âmbito da participação na Autonomia e Flexibilidade Curricular, os professores conseguiram vivenciar experiências novas,
acrescentando-lhes arcaboiço para poderem estabelecer conexões entre os conteúdos de
uma forma que ainda não haviam experimentado. Esta experiência foi possível pelo facto
da escola C valorizar o trabalho colaborativo que, sendo uma prática da escola anterior à
implementação da Autonomia e Flexibilidade Curricular, foi intensificada com a concretização desta proposta. De acordo com a professora Corália, “o trabalho colaborativo entre os
professores, que é muito importante e que foi, realmente, um elemento super facilitador” (Corália, entrevista), é um ponto bastante positivo a destacar no decorrer da implementação da
Autonomia e Flexibilidade Curricular na escola C.
A professora Corália destacou ter observado um “acréscimo da autonomia dos alunos” (Corália, entrevista) promovido pelo envolvimento dos mesmos nas atividades desenvolvidas de-
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vidas à Autonomia e Flexibilidade Curricular. Esta autonomia foi sendo construída ao longo
do desenvolvimento do projeto pelo facto de que os alunos “tinham que fazer os trabalhos e
tinham de ser eles, porque eu disse: ‘têm de ser vocês, (...) eu já dei as ferramentas, agora o
trabalho é vosso’ ” (Corália, entrevista). Na opinião da professora Corália, os alunos
ficam mais desenvoltos, ficam mais à vontade, (...) com outro tipo de competência, por exemplo, de apresentação, de estar perante um público e serem
capazes de apresentar um trabalho sem se atrapalharem, sem ficarem nervosos. Porque (...) depois foram se habituando, [e com o passar do tempo]
aquilo já era normal. (Corália, entrevista)

As atividades propostas em função da participação da escola C na Autonomia e Flexibilidade Curricular parecem ter contribuído para um maior envolvimento dos alunos no processo
de ensino-aprendizagem repercutindo positivamente no desempenho dos mesmos como um
todo. Relativamente ao desempenho escolar dos alunos, a professora Corália ressaltou que,
à medida que se iam desenvolvendo as atividades nos DAC com os alunos, “isto foi-se refletindo no dia a dia, (...), aquando das aulas que já não estavam propriamente ligadas à
flexibilização, as aulas normais” (Corália, entrevista). A professora Corália considerou que
houve “mais interesse pela disciplina [de Matemática] e obtenção de melhores resultados
nos 2.º e 3.º períodos” (Corália, feedback da entrevista). Portanto, tendo como referência o
trabalho realizado nas turmas de 5.º ano, parece que a escola C conseguiu desenvolver um
trabalho que atendeu às expetativas do planeamento inicial dos professores e significou uma
melhoria no ensino-aprendizagem para os alunos.
No entanto, mediante a experiência vivenciada no ano letivo de 2018/2019, a professora Corália destacou que seria importante, para os próximos anos, a escola pensar numa forma
de organizar melhor os tempos letivos, de modo a direcionar alguma carga horária na matriz curricular-base para o desenvolvimento das ações relativas à Autonomia e Flexibilidade
Curricular:
(...) era interessante se nós pudéssemos ter, se calhar, tempos específicos
para isto, mesmo na carga horária. Era importante que houvesse mesmo
um tempo para estarmos com os alunos para trabalhar isso, trabalhar a flexibilização. (...) Era bom para, às vezes, afinar assim alguns pormenores
(...) com os alunos, que não temos tempo de fazer nas nossas aulas e, às
vezes, é preciso. E eles precisam fazer autonomamente, mas precisam da
nossa ajuda e nós não temos este tempo para dar. Era mais neste sentido.
(Corália, entrevista)

Esta demanda por mais tempo direcionado ao trabalho em consonância com a proposta Au-
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tonomia e Flexibilidade Curricular pode ser uma motivação para que a escola C ouse alterar
a sua matriz curricular-base adotando outras formas de organização das disciplinas e/ou criando outras disciplinas de modo a favorecer o desenvolvimento das ações para a integração
dos diversos saberes. Nesta perspetiva, a professora Corália sugeriu, por exemplo, a possibilidade de
transformar-se um tempo de Apoio ao Estudo para isto, (...) já ficar mesmo
bloqueado para isto, (...) para não acrescentar mais uma hora aos alunos.
Era apoiar o estudo na mesma, mas ter esse objetivo. Portanto, naquele dia,
naquela hora era para isto, por exemplo. (Corália, entrevista)

Parece que a professora Corália considera que a escola C tem agora um desafio de organizar as suas opções curriculares, de modo a assumir uma configuração de carga horária
na sua matriz curricular que especifique claramente tempos para o trabalho em Autonomia e
Flexibilidade Curricular. Além disso, a professora Corália destacou duas questões relativas
ao contexto atual do ensino que podem vir a representar uma dificuldade para a implementação da Autonomia e Flexibilidade Curricular: a falta de coerência do atual programa a ser
desenvolvido em relação às finalidades da Autonomia e Flexibilidade Curricular e o desgaste
da profissão docente.
Tenho alguns receios, porque se isto continuar, principalmente em Matemática, se o programa continuar dessa forma, não sei até quando vamos
conseguir manter este espírito positivo, porque mesmo nós, que sempre tivemos, não tivemos lá problemas nenhuns, mas mesmo nós já começamos
um bocadinho também a quebrar. (...) já começamos a ficar bastante cansados com tudo que se passa a volta da profissão docente e eu temo que,
mais ano, menos ano, nós próprios também já fiquemos um bocadinho [desanimados]. (Corália, entrevista)

Este desabafo da professora Corália chama a atenção, entre outros aspetos, para uma necessidade de maior coerência entre os programas curriculares a serem ensinados e o desenvolvimento da proposta da Autonomia e Flexibilidade Curricular. Portanto, evidencia o facto
de que há dificuldades encontradas pelos docentes – mesmo nas escolas que conseguiram
realizar um trabalho assente nos pressupostos da Autonomia e Flexibilidade Curricular – em
conciliar aspetos tão discrepantes relativos à implementação do currículo na prática letiva
diária das escolas.
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5.4

Perceção das professoras sobre a visão dos alunos acerca
do ensino-aprendizagem da Matemática

Durante a realização de uma das entrevistas, nomeadamente com a professora Corália,
emergiu um tema relacionado com a perceção dos professores sobre a visão dos alunos
acerca do ensino-aprendizagem da Matemática, influenciada pela experiência vivida pelos
mesmos nas suas respetivas escolas no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular. Em
função disso, o tema foi abordado também com as professoras Andreia e Belmira na ocasião
do pedido de esclarecimentos pontuais a que chamei de feedback das entrevistas.
Do ponto de vista da professora Corália, a participação dos alunos da escola C nas atividades
relacionadas à Autonomia e Flexibilidade Curricular significou alguma mudança na forma em
que eles veem o ensino-aprendizagem da Matemática no sentido de que os alunos
começaram também a encarar a Matemática, não só para aquela ideia que
a Matemática é só números, fazer operações e, pronto, uma coisa assim:
não tem mais nada por trás. E eles começaram a ver que a Matemática
realmente está presente em tudo, até na Música, não é?, na Dança, (. . . )
eles começaram a ver a Matemática um bocadinho de outra forma. Não tão
de uma forma tão redutora, como às vezes, a maior parte dos alunos veem
a Matemática. (Corália, entrevista)

Parece que os alunos conseguiram estabelecer relações entre a Matemática e outras áreas,
refletindo positivamente na forma como eles percebem/sentem a importância e presença da
Matemática na vida. Entretanto, a professora Corália interpreta que esta alteração parece
não ter ocorrido em relação direta com o modo como os alunos aprendem Matemática:
Eu vejo mais a nível de atitude em relação à Matemática. Eles vêm a Matemática de maneira diferente, mas em termos de aprendizagem, (...) da maneira como as coisas estão, é muito difícil ver alterações na maneira como
eles aprendem a Matemática. O programa está duma forma que está completamente dasadequado à idade e cada vez mais eu sinto que os alunos
têm mais dificuldades em Matemática, cada vez mais cedo, já no 1.º ciclo.
(Corália, entrevista)

Mais uma vez, a professora Corália retoma o facto de que a implementação do programa
de Matemática em vigor (Programa e Metas Curriculares de Matemática, de 2013) não tem
contribuído para que os alunos possam desenvolver o gosto pela Matemática e uma visão
positiva dos mesmos sobre o ensino-aprendizagem da disciplina, devido, sobretudo, ao seu
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desajuste em termos de extensão e ao nível de exigência desadequado em relação à faixa
etária destes alunos.
Em relação à escola A, embora não tenha aprofundado esta questão na entrevista, a professora Andreia relatou que não realizou uma verificação com os alunos acerca da forma como
eles veem o ensino-aprendizagem da Matemática e, logo, não tem dados suficientes para
inferir sobre o assunto: “Não perguntei aos alunos sobre o assunto, mas creio que não houve
mudança” (Andreia, feedback da entrevista).
Portanto, em relação à visão dos alunos sobre o ensino-aprendizagem da Matemática na
perspetiva da professora Andreia, parece não ter havido diferença na forma como os alunos
veem a Matemática que seja fruto da realização de atividades relacionadas com a proposta
Autonomia e Flexibilidade Curricular. Isto pode ser, de certa forma, justificado pelo facto de
não ter havido nada de muito concreto devido à Autonomia e Flexibilidade Curricular, para
além do Projeto TIC i9, na escola da professora Andreia.
Entretanto, em alguns relatos, a professora Andreia apontou que os alunos gostaram muito
das aulas do Projeto TIC i9 e que estavam, nas aulas ditas “normais”, sempre a pedir para
usarem o GeoGebra. Em minha análise, penso que essa atitude dos alunos demonstra que,
ao contrário do que parece ser a perceção da professora Andreia, houve uma mudança positiva no olhar dos alunos para a Matemática, tendo em vista que passaram a ver que podiam
interagir mais ao aprender Matemática e, talvez, que interagindo aprendiam Matemática melhor, com mais sentido.
Quanto à escola B, a professora Belmira também não abordou esta questão na entrevista; no
entanto, considerou que os alunos puderam, em função da realização das atividades relacionadas com a proposta Autonomia e Flexibilidade Curricular, perceber que “a Matemática pode
ser utilizada de uma forma mais descontraída e divertida” (Belmira, feedback da entrevista).
Portanto, é possível que os alunos da professora Belmira tenham passado a ter uma visão
mais positiva com relação à Matemática. Porém, não se consegue inferir que tenha havido ou
não alguma alteração na forma como os alunos veem o ensino-aprendizagem da Matemática,
em particular, fruto da Autonomia e Flexibilidade Curricular.

Capítulo 6

Conclusões
Este capítulo apresenta as conclusões que resultam da investigação. Inicialmente, contempla uma síntese do estudo realizado, reiterando-se as questões de investigação formuladas,
alguns aspetos do enquadramento teórico e os procedimentos metodológicos aplicados. Em
seguida, apresenta as conclusões resultantes do estudo, procurando responder às questões
de investigação, e, por fim, elenca as limitações deste estudo, bem como apresenta algumas
recomendações para futuros estudos.

6.1

Síntese do estudo

A introdução da Autonomia e Flexibilidade Curricular (AFC) nas escolas e a repercussão
desta proposta de alteração na forma de conceber a orientação curricular e de concretizar
as estratégias de ensino-aprendizagem foram contextos que, de imediato, despertaram a
minha atenção pela ligação com o facto de que, enquanto professora de Matemática em
atuação no Brasil, eu estava à procura de conhecer propostas de trabalho inovadoras, sobretudo envolvendo a Matemática. Interessou-me, portanto, perceber como os professores
de Matemática estavam a concretizar as atuais recomendações em Portugal, que, a priori,
demandam complexidades acrescidas nas práticas desenvolvidas nos contextos de trabalho
dos professores, desafiando-os, muitas vezes, a sair da sua zona de conforto. Nesse sentido,
o estudo apresentado neste trabalho tencionou fomentar a reflexão sobre os desafios colocados aos professores, especificamente aos professores de Matemática, na organização e
operacionalização do currículo das escolas em que lecionam, tendo em conta o desenvolvi169
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mento de eventuais práticas relacionadas com a concretização da Autonomia e Flexibilidade
Curricular, pretendendo-se, sobretudo, compreender as formas encontradas pelos docentes
para transpor estes desafios.
Especificamente, através deste estudo, procurou-se conhecer e compreender que respostas os professores de Matemática, dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, conseguiram dar
ao desafio da implementação da Autonomia e Flexibilidade Curricular nas escolas em que
lecionavam no ano letivo de 2018/2019. O estudo foi guiado pelas seguintes questões de
investigação:
(1) Como se têm organizado os professores para concretizar a Autonomia e Flexibilidade
Curricular?;
(2) Que práticas se têm desenvolvido como fruto da Autonomia e Flexibilidade Curricular?;
(3) Que desafios têm encontrado os professores na concretização da Autonomia e Flexibilidade Curricular e como os têm ultrapassado?
De modo a melhor compreender a proposta de Autonomia e Flexibilidade Curricular, foi importante analisar com algum detalhe a evolução curricular em Portugal, com ênfase no ensino
da Matemática inserido nos diversos contextos do histórico curricular desenvolvido no país ao
longo dos últimos anos. Nesse sentido, foi interessante perceber que, no decorrer das últimas
quatro décadas, houve diversas propostas curriculares – tanto a nível de operacionalização
do currículo nas escolas, quanto a nível do programa curricular de Matemática – que apresentaram pontos de contacto com a atual proposta de Autonomia e Flexibilidade Curricular.
A esse respeito, vários aspetos sobressaem.
Desde as reformas trazidas pela LBSE de 1986, com a implementação dos novos planos
curriculares (Decreto-Lei n.º 286/89), que já se demonstrava uma preocupação em conceder
alguma autonomia curricular para as escolas, em especial, com a criação de uma área a ser
gerida por cada escola (Área-Escola). A elaboração de novos programas em 1991 (DGEBS,
1991a, 1991b, 1991c, 1991d, 1991e) apontou para uma alteração na forma de conceção do
currículo de cada disciplina e para uma expetativa de fomentar novas estratégias de ensinoaprendizagem, na medida em que houve a preocupação de não só considerar os conteúdos a
adquirir, mas também as capacidades/aptidões e valores/atitudes a desenvolver (Canavarro,
2005). Contudo, diante das dificuldades das escolas efetivarem a implementação desta re-
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forma iniciada no final da década de 80 (Alonso et al., 2001), destacou-se a ocorrência de
um importante momento de reflexão e mobilização (Reflexão Participada sobre os Currículos do Ensino Básico) que desencadeou o desenvolvimento, em algumas escolas, do projeto
Gestão Flexível do Currículo. Este projeto acabou por orientar uma reorganização curricular,
que no ensino básico foi consignada pelo Decreto-Lei n.º 6/2001, pautada na promoção de
mais autonomia para as escolas construirem um currículo em que pudessem levar em conta
aspetos da sua realidade educativa (Abrantes, 2001). Propôs-se, assim, o desenvolvimento
do currículo com a subsistência de áreas disciplinares e áreas não disciplinares (Área de
Projeto, Estudo Acompanhado e Formação Cívica), com vista à promoção de uma educação
para a cidadania, bem como de um trabalho de natureza interdisciplinar e de diferenciação
pedagógica, através da diversificação de estratégias de ensino-aprendizagem. No âmbito
desta reorganização, também se apresentou um referencial curricular assente em competências essenciais a serem alcançadas à saída da educação básica – Currículo Nacional do
Ensino Básico - Competências Essenciais (DEB, 2001) –, onde se propunha que o professor assumisse um papel de construtor do próprio currículo e os alunos fossem o centro do
processo de ensino-aprendizagem (DEB, 2001). Estes aspetos estão também presentes na
proposta de Autonomia e Flexibilidade Curricular, embora sejam apresentadas novas formas
de organização curricular.
No âmbito da Matemática, na sequência de desenvolvimento destas orientações curriculares
e tendo em conta a necessidade de melhorar o ensino-aprendizagem desta disciplina, foi
criado, em 2006, o Plano de Ação para a Matemática (ME, 2006a), que, entre outras ações,
fomentou o desenvolvimento, pelas escolas, de projetos de combate ao insucesso na Matemática, como foi o caso do Plano da Matemática (ME, 2006b). Com adesão voluntária, foram
muitas as escolas que participaram no Plano da Matemática, o que fez com que este projeto
tivesse bastantes pontos positivos, tanto em termos das aprendizagens dos alunos, como
em termos da potencialização do trabalho colaborativo entre os professores de Matemática
(Santos & Pires, 2009). Outra medida importante que decorreu do Plano de Ação para a
Matemática foi o reajustamento dos programas de Matemática, que culminou no Programa
de Matemática do Ensino Básico – PMEB de 2007 (Ponte et al., 2007). A adoção deste
programa conferiu mais autonomia para os professores desenvolverem estratégias de ensino
mais adequadas e pertinentes para a sua realidade educativa, fomentando a participação dos
alunos na construção do seu conhecimento e favorecendo o estabelecimento de conexões
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entre os saberes matemáticos e não matemáticos. Importa destacar que as possibilidades
trazidas pelo Plano da Matemática e pelo PMEB de 2007 vão ao encontro da concretização
de um ensino-aprendizagem bastante alinhado com os princípios orientadores da Autonomia
e Flexibilidade Curricular.
Em 2012, através do Decreto-Lei n.º 139/2012, foi apresentada uma nova proposta curricular
que acarretou alterações significativas nos anos seguintes tanto a nível da conceção das
matrizes curriculares-base como em termos dos programas curriculares, conferindo menos
autonomia para as decisões curriculares localmente construídas pelas escolas. Destacaramse a extinção, nos 2.º e 3.º ciclos, das áreas não disciplinares; e a elaboração de novas
orientações disciplinares denominadas Metas Curriculares (Despacho n.º 10874/2012). Estas
orientações pretendiam instituir maior rigor na abordagem dos conteúdos a serem lecionados,
ao mesmo tempo que compeliam menos flexibilidade para o desenvolvimento dos programas
das disciplinas, dificultando a diversificação de estratégias pedagógicas. No caso específico
da Matemática, as Metas Curriculares de Matemática (Bivar et al., 2012) e, posteriormente, o
Programa e Metas Curriculares de Matemática (Bivar et al., 2013) acabaram por representar
um retrocesso no desenvolvimento do ensino-aprendizagem da Matemática, tendo em vista
que significaram rigidez e demasiada extensão do programa, bem como desadequação dos
conteúdos à faixa etária a que se destinam (GTM, 2020). Este programa está ainda em vigor
e, ao contrário do PMEB de 2007, apresenta-se em descompasso com relação à proposta
de Autonomia e Flexibilidade Curricular, uma vez que dificulta largamente a flexibilização do
currículo pelos professores e a promoção de uma efetiva articulação curricular, bem como a
participação ativa dos alunos como construtores do conhecimento.
No contexto de discussão nacional sobre as alterações curriculares implementadas a partir de
2012, bem como de discussões suscitadas a nível internacional a respeito das competências
que se espera que os alunos alcancem frente aos desafios futuros do século XXI, emergiu a
necessidade de se construir, em Portugal, o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (Martins et al., 2017). Este perfil, estruturado em Princípios, Visão, Valores e Áreas
de Competências, considera a noção de competência associada a uma inter-relação entre os
conhecimentos, as capacidades e as atitudes a serem desenvolvidas pelos alunos, ideia já
apontada no decorrer da evolução curricular em Portugal. Assim, tendo em conta a necessidade de se repensar o currículo assente nos propósitos deste perfil dos alunos e levando-se
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em consideração todo o histórico de construção de políticas voltadas para uma maior autonomia das escolas e dos professores no processo de elaboração do currículo escolar, foi
concebida a proposta de Autonomia e Flexibilidade Curricular (Decreto-Lei n.º 55/2018).
Esta proposta foi construída tendo como referência a implementação, em caráter de experiência pedagógica, do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (Despacho n.º 5908/2017)
desenvolvido no ano letivo de 2017/2018. Essa alteração curricular confere mais autonomia
para as escolas gerirem as suas matrizes curriculares-base, de modo a melhor atender às
suas realidades educativas, apostando na possibilidade de flexibilização dos tempos e espaços pedagógicos, através da validação de opções curriculares e dinâmicas pedagógicas
que vão ao encontro da promoção do trabalho interdisciplinar, da articulação curricular (nas
dimensões vertical e horizontal) e da diferenciação pedagógica. Pretende-se, assim, criar
condições para que as escolas desenvolvam práticas de ensino-aprendizagem, pautadas no
trabalho colaborativo dos professores, que coloquem os alunos como construtores do conhecimento e que promovam uma educação para a cidadania.
Em termos dos programas disciplinares, foram definidas Aprendizagens Essenciais (DGE,
2018a) como referência para a definição das competências a serem atingidas por todos os
alunos em cada ano de escolaridade, de forma a intermediar a planificação dos programas
em vigor com vista à concretização de um planeamento mais coerente com a Autonomia e
Flexibilidade Curricular, de modo a contribuir para o alcance do Perfil dos Alunos à Saída
da Escolaridade Obrigatória. Toda esta análise de evolução curricular ajudou-me a embasar
teoricamente a proposta da Autonomia e Flexibilidade Curricular, de modo a compreender os
seus princípios, valores e orientações e perceber os desafios que a sua concretização poderá
colocar aos professores.
Para dar resposta às questões de investigação formuladas, a opção de metodologia escolhida foi a realização de um estudo de natureza qualitativa e interpretativa, com design exploratório. Procurou-se compreender um fenómeno complexo considerando alguns dos seus
aspetos analisados à luz de alguns sujeitos envolvidos, no caso, as professoras participantes,
buscando obter informação convergente sobre temas visados nas questões de investigação.
Foram selecionadas três professoras de Matemática – neste trabalho, designadas por: Andreia, Belmira e Corália – que lecionavam em três agrupamentos de escolas distintos localizados na área metropolitana do Porto, em turmas de 2.º e/ou 3.º ciclos, no ano letivo de
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2018/2019 e cujas escolas, conforme informado pelas professoras, estavam a desenvolver
alguma ação devida à implementação da proposta de Autonomia e Flexibilidade Curricular
com o envolvimento da disciplina de Matemática.
Sendo assim, a recolha de dados teve como principal instrumento a realização de três entrevistas semiestruturadas, gravadas em áudio e integralmente transcritas, realizadas individualmente com cada uma das professoras. Estas entrevistas tiveram por base um guião, elaborado com o objetivo de abordar temas que possibilitassem fornecer dados para responder às
questões de investigação, sendo dividido em três secções: (I) Organização/Planeamento,(II)
Práticas Desenvolvidas e (III) Balanço. Foi realizada também uma recolha documental diversificada, contemplando alguns materiais disponibilizados pelas professoras (planificações,
feedback das entrevistas), como também informações contidas nos sites das escolas em que
lecionavam e algumas notas pessoais sobre uma conferência proferida por uma das professoras.
A análise dos dados foi realizada em etapas, sendo que inicialmente procurou-se identificar
e agrupar os pontos de maior proximidade dos relatos com os temas previamente direcionados pelo guião. Em seguida, foi realizada uma seleção de informações de acordo com
os objetivos específicos das questões de investigação, de tal modo que estas questões foram categorizadas em três eixos centrais, nomeadamente: (1) Organização da escola e dos
professores de Matemática; (2) Práticas desenvolvidas; e (3) Desafios e superações.
A análise da implementação da Autonomia e Flexibilidade Curricular nas escolas na perspetiva das professoras de Matemática participantes no estudo foi realizada de modo individual
para cada professora de Matemática, tendo em conta a realidade de cada escola diante
deste processo de concretização da Autonomia e Flexibilidade Curricular e a participação de
cada professora entrevistada neste processo. Pretendeu-se apresentar as fomas de organização encontradas por cada uma das escolas, considerando-se, por exemplo: o nível de
flexibilização efetivado, destacando-se as opções curriculares assumidas; o modo como os
professores conceberam e operacionalizaram os planeamentos, tanto em termos dos planos
curriculares disciplinares, quanto em relação às propostas de trabalho interdisciplinar a serem desenvolvidas; e as dinâmicas de organização delineadas, sobretudo, com o intuito de
favorecer o trabalho colaborativo entre os docentes.
Relativamente às práticas desenvolvidas, buscou-se analisar as práticas que os professores
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e as escolas associaram serem devidas à Autonomia e Flexibilidade Curricular implementada
nas escolas, tanto a nível das aulas de Matemática, quanto a nível das propostas de trabalho interdisciplinar. Pretendeu-se perceber até que ponto as ações concretizadas realmente
significaram uma alteração nas práticas dos professores fomentada pelos pressupostos da
Autonomia e Flexibilidade Curricular.
E, por fim, procurou-se destacar os desafios vivenciados pelas professoras e as formas de
superação, eventualmente, encontradas no decorrer da implementação da Autonomia e Flexibilidade Curricular nas suas escolas, tendo em conta, sobretudo, os seus processos de
organização e de concretização das ações desenvolvidas.

6.2

Então, que respostas têm os professores conseguido dar?

Esta secção aborda as conclusões do estudo realizado, procurando apresentar algumas respostas que os professores têm conseguido dar ao desafio da Autonomia e Flexibilidade Curricular nas escolas, na perspetiva das professoras de Matemática participantes no estudo. As
conclusões auferidas foram organizadas tendo como referência os três eixos organizadores
da análise dos dados – nomeadamente, em relação à organização da escola e dos professores de Matemática; às práticas desenvolvidas; e aos desafios e superações, eventualmente,
vivenciados pelos professores.

6.2.1

Organização da escola e dos professores de Matemática

Nesta subsecção, procurou-se dar resposta à questão: Como se têm organizado os professores para concretizar a Autonomia e Flexibilidade Curricular?
A proposta de Autonomia e Flexibilidade Curricular confere às escolas mais autonomia para
as suas decisões curriculares. Inicialmente, essa autonomia se manifesta na importante decisão que as escolas, e sobretudo os professores, têm de tomar: se vão ou não efetivamente
abraçar as possibilidades que se vislumbram com esta proposta. Esta tomada de decisão parece estar muito relacionada com a identificação e motivação de um número considerável de
professores da escola para com esta proposta, inclusivamente com o envolvimento e apoio
manifestado pela direção de cada escola. As escolas A e B apresentaram semelhanças na
forma de conceber a implementação da AFC, tendo em vista que, nestas escolas, a deci-
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são de abraçar a proposta parece ter sido, de certa forma, condicionada pela publicação do
Decreto-Lei n.º 55/2018. Entretanto, a partir daí, cada uma deu um tipo de encaminhamento
para as suas ações, ao que tudo indica muito relacionado com a participação ativa ou não
da direção da escola. Isto parece ter influenciado na forma de organização concebida por
cada escola. Na escola A, a ausência de uma coordenação específica para a AFC ou de
um grupo de professores que assumisse um papel mais proativo, associada a uma alegada
falta de iniciativa preliminar da direção da escola, pode ter contibuído para a não mobilização dos professores como um todo; o que não ocorreu na escola B, que, tendo constituído
uma coordenação para a AFC, associada ao trabalho da direção da escola e à criação de
equipas educativas, conseguiu mobilizar os professores a se envolverem em prol da implementação da AFC na escola. Por sua vez, a escola C construiu a adesão a esta proposta com
o seu grupo de professores, o que a levou a abraçar a AFC antes mesmo da publicação do
decreto-lei que a regulamenta, numa decisão conjunta entre a direção e os docentes. Embora
não tenha havido uma coordenação formalizada na escola C, o entrosamento do grupo de
professores e a liderança informal da professora Corália, validada pelo seus colegas, acabaram por fortalecer o trabalho de preparação para a implementação da AFC. Portanto, parece
que a ocorrência de algum tipo de coordenação e monitorização da implementação da AFC
contribui positivamente como uma estratégia para o desenvolvimento das ações relativas à
proposta, sobretudo, neste momento de transição em que as escolas possuem, ainda, turmas com currículo não enquadrado nesta proposta. O aspeto positivo dessa monitorização
e acompanhamento foi também destacado por Cosme (2018b) em relação à implementação
do PAFC.
De modo geral, observou-se que as escolas participantes no presente estudo e os seus professores, especificamente os dos 2.º e 3.º ciclos, não assumiram, na distribuição dos tempos
das suas respetivas matrizes curriculares, a definição de um nível de flexibilidade que traduzisse uma alteração significativa e particular na sua organização curricular no ano letivo
de 2018/2019. Para além das alterações previstas no Decreto-Lei n.º 55/2018, de modo especial em função da criação das disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento e de TIC, não
se observou a definição de tempos previamente destinados, aquando da elaboração da matriz curricular de cada escola, para o desenvolvimento de ações relativas à AFC, como por
exemplo, para fins de combinação total de disciplinas ou outra opção curricular que envolvesse um tempo fixo na matriz para trabalho interdisciplinar. Esta postura mais cautelosa
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pode ser devida ao facto das escolas estarem a iniciar, no referido ano letivo, o processo de
implementação da AFC nas turmas envolvidas e, portanto, parecem não se sentir confiantes para realizar alterações mais expressivas. Esta postura pode estar também relacionada
com a prudência de alguns professores que, diante dos desafios colocados pela AFC, preferiram não assumir decisões mais arriscadas, o que também foi observado como uma possível
tendência apontada no âmbito do PAFC (Cosme, 2018b).
Entretanto, embora todas as três professoras participantes tenham relatado que as suas turmas estiveram com 0% de flexibilidade da carga horária em termos de definição de tempos na
matriz curricular, o que foi observado é que essa percentagem foi sendo alterada ao longo do
ano letivo, embora sem alteração formalizada na matriz curricular, na medida em que foram
sendo desenvolvidas ações que refletiam as opções de flexibilização permitidas pela AFC.
Especificamente, o que houve foram diferentes formas encontradas para colocar em prática
algumas opções curriculares relacionadas, sobretudo, com a possibilidade de combinações
parciais de disciplinas, em trabalho com recurso a domínios de autonomia curricular e/ou
com reorganização dos horários letivos ao longo do ano letivo, com a intenção de promover
o trabalho interdisciplinar.
No caso particular da escola A, evidenciou-se uma dificuldade em assumir as possibilidades
da AFC como um trabalho a ser construído e colocado em prática pelos professores, obstáculo reforçado pela falta de reuniões para a discussão e planeamento de eventuais ações
relativas à implementação da AFC na escola. Mesmo assim, embora tardiamente e sem um
planeamento atempado, a escola A ainda conseguiu utilizar a possibilidade de reorganização/flexibilização dos tempos disciplinares para a promoção de um trabalho que buscasse
articular algumas disciplinas e fomentar novas experiências/dinâmicas de trabalho em sala
de aula. A viabilização de um trabalho em coadjuvação, embora limitado quanto às possibilidades de colaboração docente e de articulação curricular (em especial, no tocante à participação da disciplina de Matemática), contribuiu para a mobilização de alguns professores da
escola A em busca da promoção de alguma inter-relação entre disciplinas e, de acordo com a
professora Andreia, caracterizou-se por uma mais valia no processo de ensino-aprendizagem
da Matemática.
Por sua vez, a escola B apresentou uma organização inicial bastante estruturada, com a
criação das equipas educativas e com a disponibilização de um tempo na distribuição da
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carga horária de trabalho dos docentes para o trabalho colaborativo, buscando favorecer as
discussões e o desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar. Entretanto, ainda assim, a
comunicação entre os professores das diferentes equipas educativas parece ter sido limitada.
As reuniões destas equipas eram realizadas separadamente, o que não favorecia as discussões e partilhas entre os professores de equipas diferentes. Isto pode ter contribuído para
o facto da escola B ter apresentado dificuldades em realizar um planeamento mais específico e menos compartimentado das ações a desenvolver nas turmas em AFC. Nesse sentido,
a escola B também apresentou dificuldades na fase de planeamento para a efetivação de
ações a serem desenvolvidas no âmbito das decisões curriculares. Embora tenha optado
por desenvolver um trabalho assente na possibilidade de formação de domínios de autonomia curricular, concebidos à volta do desenvolvimento de projetos interdisciplinares, parece
que a escola B não teve tempo para, de facto, potencializar as suas propostas de trabalho
em DAC, acabando por realizar um planeamento aquém das possibilidades fomentadas pela
AFC. Além disso, parece ter havido um equívoco no entendimento sobre os DAC, uma vez
que se configurou uma quase inexistente reorganização dos tempos e espaços para o desenvolvimento dos projetos com os alunos e uma aparente associação do conceito de DAC
simplesmente a trabalho de projeto, e neste caso, de projeto interdisciplinar assente na justaposição de disciplinas. Parece que, na escola B, a estruturação para a implementação da
AFC esteve mais relacionada com a organização dos professores e com o fortalecimento da
abertura ao trabalho colaborativo do que com a concretização de opções curriculares potenciadoras de uma efetiva articulação curricular.
Já na escola C, a tomada de decisões acerca das possibilidades curriculares a serem mobilizadas no decorrer da implementação da AFC ocorreu atempadamente, assente no comprometimento e entrosamento dos professores. A escola conseguiu organizar-se para planear
combinações parciais de disciplinas, com recurso ao desenvolvimento de diversos DAC ao
longo do ano letivo, com o envolvimento de disciplinas consoante a pertinência para a abordagem de temas previamente estabelecidos à volta do desenvolvimento de um projeto. Esta
preocupação de dar sentido à articulação entre as disciplinas também foi destacada em termos das dinâmicas de desenvolvimento do PAFC (Cosme, 2018b). Assim, na escola C,
cada DAC foi planeado prevendo-se a flexibilização dos tempos das disciplinas envolvidas
no mesmo, inclusive com eventuais partilhas de aulas, em trabalho de coadjuvação. Desta
forma, a organização dos tempos destinados ao desenvolvimento das atividades num deter-
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minado DAC foi realizada dentro da carga horária de cada disciplina envolvida, não havendo
uma definição prévia de quantos tempos letivos seriam mobilizados para o trabalho em DAC
no período planeado para a sua concretização. A professora Corália ressaltou a importância
dos DAC terem sido constituídos com bastante antecedência, e destacou a participação de
todos os professores de todas as turmas de 5.º ano em reuniões para tratar os assuntos relativos aos mesmos, o que significou, segundo a professora, uma intensificação do trabalho
colaborativo devido à implementação da AFC na escola C. É interessante observar um ponto
comum na organização das escolas B e C: tanto na escola B quanto na escola C, os professores faziam reunião de “conselho de ano”, ou seja, participavam todos os professores de
todas as turmas de um dado ano de escolaridade envolvidas na AFC, embora houvesse uma
diferença: na escola B os professores eram divididos pelos turnos de trabalho e na escola C
essa divisão não ocorria. Tendo em vista a análise positiva, do ponto de vista das professoras
entrevistadas, desta organização do trabalho, esta organização encontrada pode ser considerada como uma forma de composição em equipas educativas que pode contribuir para a
implementação da AFC.
Nesse sentido, cada escola apresentou uma organização própria, ao que parece, bastante
relacionada com o entrosamento dos professores em termos do nível de trabalho colaborativo
já existente e/ou promovido na escola. Assim, o processo de organização efetivado em cada
escola evidenciou que as escolas se encontravam em estádios de desenvolvimento curricular
e pedagógico diferentes, o que confirma a conclusão já apresentada por Cosme (2018b) a
respeito da observância desse facto no contexto da implementação do PAFC.
Em relação ao planeamento curricular disciplinar, tendo em vista as alterações previstas no
Decreto-Lei n.º 55/2018, nomeadamente a observância, além dos Programas e Metas Curriculares – no caso da Matemática, do Programa e Metas Curriculares de Matemática (Bivar et
al., 2013) –, também dos documentos: Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (Martins et al., 2017), Aprendizagens Essenciais (DGE, 2018a) e Estratégia Nacional de
Educação para a Cidadania (GTEC, 2017), as três professoras destacaram a primazia das
Aprendizagens Essenciais como referência para a construção das planificações curriculares
das turmas em Autonomia e Flexibilidade Curricular. De certa forma, era expectável que assim o fosse, tendo em vista que as Aprendizagens Essenciais são as orientações de base
no âmbito da AFC, embora tenham sido construídas a partir dos programas curriculares em
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vigor com os quais não são muito compatíveis (pelo menos no caso da Matemática assim é).
Esta foi também uma caraterística demonstrada na condução do planeamento no contexto
do PAFC, embora os professores envolvidos na implementação do referido projeto ainda tenham apontado a extensão do programa como um fator que influencia na gestão do tempo e
dificulta a interdisciplinaridade (Cosme, 2018b). No âmbito do presente estudo, a professora
Corália foi a única que apontou veementemente para a dificuldade de conciliar os Programas
e Metas Curriculares de Matemática com os outros documentos, em especial com as Aprendizagens Essenciais, destacando a extensão do programa de Matemática em vigor como um
obstáculo para a concretização da AFC. Por sua vez, segundo a professora Andreia, a escola
A organizou-se primeiramente em departamento e, depois, em grupos disciplinares e, apesar
dos professores não terem utilizado o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória,
conseguiram conciliar, na sua perspetiva, os diversos documentos. Já a professora Belmira
destacou a observância dos diversos documentos aquando da planificação, elaborada inicialmente nos respetivos grupos disciplinares. A professora Corália referiu, para além das
Aprendizagens Essenciais, a utilização do documento Estratégia Nacional de Educação para
a Cidadania durante o planeamento, bem como a participação e importância da disciplina
de Cidadania e Desenvolvimento durante o planeamento dos projetos interdisciplinares enquanto disciplina integradora de referência para a articulação curricular entre as disciplinas.
Importa realçar que, em geral, ainda se nota pouca articulação com a disciplina de Cidadania
e Desenvolvimento, sendo que esta disciplina sequer foi citada pela professora Andreia.
De modo geral, no âmbito de cada escola, parece não ter havido uma organização dos professores para a construção do planeamento curricular das turmas abrangidas pela proposta da
AFC que fosse significativamente diferente da organização utilizada nas turmas não envolvidas na AFC. Entretanto, em todas as três escolas observou-se uma intensificação, associada
à AFC, do trabalho colaborativo durante a elaboração dessas planificações disciplinares, embora também tenha sido destacado que, no grupo disciplinar de Matemática, este já ocorria,
sobretudo, fruto do desenvolvimento do Plano da Matemática. Esta importância do projeto
Plano da Matemática para a consolidação de uma cultura de trabalho colaborativo entre os
professores de Matemática foi ressaltada pelas três professoras, sendo, portanto, destacada
como um dos legados daquele projeto. Conforme Santos e Pires (2009), durante o desenvolvimento do Plano da Matemática, os professores planificavam, elaboravam materiais e
refletiam sobre o trabalho realizado, o que favorecia a superação de dificuldades relaciona-
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das com o ensino-aprendizagem. Mesmo com o fim do Plano da Matemática, isto acabou por
ser, de alguma forma, continuado ao longo dos anos e parece ter sido potencializado com a
implementação da AFC.
As professoras destacaram o facto da articulação curricular dentro da própria Matemática ser
contemplada pelas Aprendizagens Essenciais, de modo que não sentiram a necessidade de
realizar nenhuma outra alteração. Esta postura pode refletir uma dificuldade dos professores
em pensar numa forma de promover a articulação vertical em Matemática tendo em vista
que a planificação da Matemática ainda está vinculada à utilização do Programa e Metas
Curriculares em Matemática (Bivar et al., 2013).
Em relação à elaboração de planificações interdisciplinares e, consequentente, ao aspeto do
trabalho colaborativo, intrínseco a este planeamento, entre professores das diferentes disciplinas, houve situações diversas. Pelo relato da professora Andreia, o trabalho colaborativo
foi inexistente na escola A, salvo por alguma interação a nível do departamento, e, como reflexo disto, a professora Andreia ressaltou a falta de articulação curricular com outras áreas
do saber. Na escola B, a professora Belmira indicou que a planificação interdisciplinar foi
sendo elaborada ao longo do ano letivo, com a reformulação das planificações disciplinares,
na medida em que se buscava fazer uma articulação de alguns conteúdos entre as disciplinas, sobretudo, com vista ao desenvolvimento dos projetos interdisciplinares, sendo o trabalho acentuado entre os professores no seio das equipas educativas. No entanto, parece ter
havido na escola B mais uma intenção de tentar promover um trabalho colaborativo do que
propriamente uma concretização frequente desse trabalho entre os docentes, haja em vista
as dificuldades de planeamento pormenorizado das atividades interdisciplinares. E, na escola
C, de acordo com a professora Corália, a promoção de articulação curricular da Matemática
com as outras áreas do saber, bem como o trabalho colaborativo entre os diversos professores já eram habituais, no entanto, houve uma intensificação para elaboração das atividades
a serem desenvolvidas nos diversos DAC.
Pode observar-se que nas escolas B e C, embora em níveis distintos, houve uma preocupação em dar sentido à articulação curricular das disciplinas, refletida, nalgum momento da
planificação, na necessidade de reflexão conjunta sobre os programas curriculares, sobretudo, tendo em conta o planeamento dos projetos interdisciplinares. Também no âmbito do
PAFC esta necessidade foi destacada pelos professores como fundamental para o desen-

FCUP

182

Desafios da Autonomia e Flexibilidade Curricular:
Que respostas têm os professores conseguido dar?

volvimento de iniciativas que envolviam a articulação entre as disciplinas (Cosme, 2018b).
Entretando, na escola B, esta articulação curricular pareceu mais direcionada à aplicação de
conteúdos associados a uma determinada disciplina aplicados noutra disciplina e, praticamente, não foi explorada de forma integrada nas iniciativas interdisciplinares. Por outro lado,
na escola C, onde essa prática de reflexão conjunta era mais habitual, a articulação curricular
pareceu efetivamente concretizada, tanto a nível do planeamento disciplinar como a nível do
trabalho interdisciplinar.

6.2.2

Práticas desenvolvidas

Nesta subsecção, procurou-se responder à questão: Que práticas se têm desenvolvido como
fruto da Autonomia e Flexibilidade Curricular?
Uma das primeiras conclusões que se podem auferir é que, no âmbito da implementação
da AFC, as práticas desenvolvidas pelas docentes participantes neste estudo parecem estar
relacionadas com o nível de motivação de cada professora que, por sua vez, parece ser influenciado pelo grau de predisposição para o trabalho em colaboração docente existente na
escola em que leciona. Segundo a professora Andreia, não houve, da sua parte, motivação
para desenvolver práticas diferenciadas nas suas turmas em AFC que não fossem em conjunto, isto é, que não fossem assumidas pelo grupo de professores das turmas envolvidas
na AFC na escola A, quer seja no âmbito da própria disciplina de Matemática ou em contexto de articulação com outras áreas do conhecimento. Embora a professora Andreia tenha
demonstrado que, inicialmente, sentiu vontade de realizar algo aproveitando-se das possibilidades trazidas pela AFC, acabou por se desanimar por completo devido à alegada falta de
interesse dos colegas. Essa situação influenciou a sua decisão de não utilizar, no âmbito da
sua prática letiva da disciplina de Matemática, algumas dinâmicas e estratégias de ensino
potencializadas pela AFC. Esta postura retraída da professora Andreia evidencia que, embora ela reconhecesse a importância de se desenvolver um trabalho interdisciplinar, houve
uma dificuldade em vislumbrar um trabalho em colaboração dos professores da escola A.
Sendo assim, a professora Andreia justificou a sua inércia pessoal embasada na negação de
uma prática individualizada, de certa forma acentuando o facto da concretização da proposta
da AFC assentar fortemente nas possibilidades de articulação entre os vários saberes disciplinares. Esta pouca motivação dos professores aliada à resistência de alguns docentes à
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mudança foram aspetos também destacados no âmbito do PAFC (Cosme, 2018b), refletindo
uma dificuldade de implementação desta proposta nas escolas.
Já nas escolas B e C, a motivação das professoras entrevistadas foi fomentada pela motivação dos colegas em quererem desenvolver práticas assentes nas possibilidades trazidas pela
implementação da AFC. De acordo com os dados recolhidos, na escola B, a concretização
efetiva das práticas interdisciplinares acabou por não ocorrer exatamente conforme os professores pareciam desejar e ficou um tanto aquém das possibilidades suscitadas pela AFC, mas
houve uma predisposição para a ação, sobretudo, observada no trabalho desenvolvido em
relação ao comportamento disciplinar dos alunos. Já na escola C, pudemos observar uma
motivação existente no grupo dos professores, de modo que as práticas relacionadas com a
implementação da AFC foram concretizadas assentes na assunção do trabalho colaborativo
dos professores como alicerce para a realização das mesmas, tendo em vista que este trabalho já era uma realidade consolidada na escola C mesmo antes da implementação desta
proposta. Portanto, já havia uma motivação no grupo de professores para o trabalho colaborativo e, de acordo com a professora Corália, para a concretização das ações planeadas no
âmbito da AFC esta colaboração entre os docentes foi intensificada.
Assim, no âmbito das práticas desenvolvidas especificamente na disciplina de Matemática,
houve algumas, poucas, que foram atribuídas pelas professoras como sendo devidas à implementação da AFC nas suas escolas. Nesse sentido, nas escolas A e C, as professoras
destacaram que praticamente não houve alteração nas suas aulas ditas normais de Matemática lecionadas nas turmas em AFC. É interessante destacar que as professoras Andreia e
Corália fizeram referência ao programa de Matemática do ensino básico de 2007 (Ponte et
al., 2007), embora ressaltando aspetos diferentes. A professora Andreia apontou que o foco
nas Aprendizagens Essenciais possibilitou retomar um pouco o programa de 2007, embora
não tanto a nível das tarefas de aprendizagem. Ou seja, o recurso a tarefas mais desafiantes
e de natureza mais diversificada teve pouca expressão nas práticas desenvolvidas por esta
professora. Já a professora Corália considerou que o facto de, mesmo após a adoção do
Programa e Metas Curriculares de Matemática (Bivar et al., 2013), ter continuado a trabalhar
os conteúdos matemáticos com recurso a metodologias e tarefas tendo como referencial a
forma de trabalho desenvolvida com o programa de 2007 foi algo que aproximou a sua prática
da proposta de Autonomia e Flexibilidade Curricular. Portanto, a professora Corália destacou
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que já desenvolvia práticas que vão ao encontro das estratégias propostas pela AFC, ou seja,
a AFC acabou por legitimar práticas letivas desta professora – e, ao que parece, do grupo de
professores da escola C – assentes, por exemplo, numa abordagem de ensino-aprendizagem
exploratório e centrada no aluno. Por sua vez, a professora Belmira sublinhou que houve alteração na sua prática letiva nas suas turmas envolvidas na AFC, tanto em termos dos recursos
didáticos utilizados – como a diversificação de recursos materiais de apoio ao estudo dos alunos (fichas de trabalho) e uma mais frequente utilização de recursos multimédia em sala de
aula –, quanto em relação a uma maior ênfase dada à metodologia de resolução de exercícios em sala de aula pelos alunos, haja em vista que os exercícios propostos nas fichas de
trabalho parecem ter sido as tarefas privilegiadas. Importa salientar que, embora esta prática
tenha sido destacada pela professora Belmira como algo que realizou de diferente nas turmas em AFC, esta é uma abordagem ao ensino que, apontando para a repetição, se afasta
do que a investigação aconselha e a AFC pretende fomentar em termos da diversificação de
estratégias.
Ainda com relação às aulas de Matemática, um aspeto comum observado pelas três professoras foi a realização de mais trabalho em pares pelos alunos, proporcionando mais momentos de discussão dos conteúdos estudados e entreajuda entre os mesmos. Em particular,
para além do incentivo ao trabalho em pares, a professora Corália salientou a realização de
muitos trabalhos em grupo pelos alunos, dada a natureza das tarefas propostas nas suas
aulas, e, como reflexo disto, realçou a pouca frequência de aulas expositivas. Sendo assim,
levando-se em consideração o nível de diversificação de metodologias e as estratégias de
ensino-aprendizagem utilizadas, as professoras entrevistadas parecem encontrar-se em diferentes fases, embora com alguns pontos de contacto, com relação às práticas que realizam
nas aulas de Matemática sob influência da participação das suas turmas na AFC.
Embora com características bastante distintas, foi no âmbito do trabalho interdisciplinar que
as professoras entrevistadas atribuíram uma maior realização de práticas devidas à implementação da AFC nas suas escolas. Isto era, de certo modo, expectável, haja em vista
a importância dada à articulação curricular entre os saberes para que os alunos realizem
aprendizagens significativas e alcancem as competências previstas no Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória (Martins et al., 2017). Observou-se, nas três escolas, que
estas práticas estavam vinculadas às tentativas de constituição de domínios de autonomia
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curricular como uma opção de organização do trabalho pautada pela combinação parcial de
disciplinas, em geral, para o desenvolvimento de algum projeto interdisciplinar. A meu ver,
nem sempre estes DAC funcionaram com a intencionalidade que é atribuída a um DAC no
contexto da AFC, sobretudo, no que diz respeito às suas potencialidades relativas ao desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar.
Na escola A, a proposta de desenvolvimento do Projeto TIC i9, embora tenha surgido tardiamente e sem um planeamento cuidado, acabou por se concretizar com a formação de três
DAC que se caracterizaram pela realização de práticas letivas em aulas em coadjuvação de
uma professora de TIC com outros três professores, entre eles a professora Andreia, num
dos seus tempos letivos semanais. No âmbito das aulas em coadjuvação Matemática/TIC, o
trabalho realizado configurou-se num DAC com foco essencialmente na disciplina de Matemática e, por este motivo, com uma intencionalidade aquém do trabalho interdisciplinar que
era suposto desenvolver, pelo menos, entre as duas disciplinas envolvidas.
Na escola B, a professora Belmira destacou que houve o desenvolvimento de dois projetos
interdisciplinares atribuídos à participação das turmas na AFC: o projeto As Luas de Júpiter e
o projeto relacionado com a celebração do centenário de nascimento da poetisa portuguesa
Sophia de Mello Breyner Andresen. Diante das dificuldades vivenciadas durante a planificação mais pormenorizada destes projetos, a participação da disciplina de Matemática e da
professora Belmira ocorreu apenas no projeto As Luas de Júpiter. Embora a professora Belmira tenha destacado que a concretização deste projeto se deu através da configuração de
um DAC envolvendo diversas disciplinas, parece que, sobretudo no que se refere às conexões
envolvendo a Matemática, também não foram contempladas práticas assentes nas possibilidades de desenvolvimento do trabalho interdisciplinar integrado, tendo em vista a aparente
compartimentação das ações desenvolvidas. Portanto, parece que este trabalho ficou um
pouco aquém das potencialidades de um DAC, especificamente em termos das possíveis
articulações curriculares que poderiam ser melhor exploradas num trabalho de cariz interdisciplinar.
Por sua vez, na escola C, as práticas desenvolvidas em trabalho interdisciplinar que foram
atribuídas à AFC estiveram ligadas à concretização de um projeto relacionado com o tema
estruturante Viagens. Especificamente para o ano de escolaridade da turma lecionada pela
professora Corália, estas práticas desenvolveram-se à volta do projeto Viagem ao Tempo dos
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Romanos e foram concretizadas através da criação de cinco DAC realizados ao longo do ano
letivo de 2018/2019. Na escola C, parece ter havido uma efetiva integração entre as disciplinas envolvidas em cada DAC, estabelecida através da realização de diversas atividades
cujas tarefas contemplavam conhecimentos de mais de uma área do saber e eram contextualizadas nos conteúdos que os alunos estavam a estudar na altura do desenvolvimento do
DAC, tendo por referência os documentos curriculares das disciplinas envolvidas no mesmo.
Sendo assim, parece possível afirmar que estes DAC concretizados na escola C estavam
bastante coerentes com a definição dada ao conceito de DAC no âmbito da AFC, conforme
explicitada no Decreto-Lei n.º 55/2018 (ver secção 3.2).
Neste contexto, é interessante observar que a ocorrência do trabalho em coadjuvação foi
mencionada pelas três professoras, mesmo que este trabalho não tenha envolvido a disciplina de Matemática em todas as escolas. Embora o presente estudo não forneça dados
suficientes para uma análise pormenorizada sobre como este trabalho em coadjuvação foi
realizado em cada grupo de professores, é importante destacar que as três escolas viram,
nesta estratégia, potencialidades que podem contribuir positivamente para a melhoria do ensino e das aprendizagens dos alunos. Na escola C, a estratégia de trabalho em coadjuvação
dos professores, com partilha de aulas das diversas disciplinas envolvidas nos DAC, foi viabilizada pela disponibilidade dos professores em assumir tempos letivos para além dos que
lhes eram atribuídos, utilizando-se dos tempos em que não estavam em horários de aulas.
Já na escola A, este trabalho foi realizado dentro do tempo letivo de cada professor e, mesmo
com uma limitação em termos das possibilidades de articulação curricular entre as disciplinas
e destas com as outras disciplinas, os tempos destinados às aulas em coadjuvação Matemática/TIC do Projeto TIC i9 caracterizaram-se por um espaço em que a professora Andreia
conseguiu desenvolver novas práticas a partir da utilização de recursos diversificados. Nesse
sentido, houve uma otimização de recursos materiais disponíveis na escola (tablets) e dos
alunos (telemóveis), bem como do espaço da sala de aula, o que contribuiu para uma alteração na lógica da sala de aula de Matemática. Este aproveitamento eficiente de recursos
da escola e da comunidade é um aspeto a ser garantido nas dinâmicas de trabalho pedagógico – conforme apontado no diploma da AFC (Decreto-Lei n.º 55/2018) – e, nesse sentido,
a solução encontrada pela escola A foi uma ação bem conseguida.
Na escola B, no âmbito do projeto As Luas de Júpiter, aparentemente, cada docente traba-
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lhou uma tarefa relacionada com o tema em questão na sua própria aula, embora, segundo
a professora Belmira, houve alguns professores que oportunizaram algumas aulas em coadjuvação. Importa salientar que a professora apontou a falta de tempo como um fator que
contribuiu para um planeamento deficitário e, consequentemente, para que as ações no âmbito dos projetos interdisciplinares não pudessem ser concretizadas com maior diversificação
em termos das possibilidades de organização/flexibilização sugeridas pela AFC. Essa falta
de tempo esteve, de certa forma, relacionada com um ‘projeto’ que acabou sendo desenvolvido à volta da questão da indisciplina dos alunos. De acordo com a professora Belmira, os
professores procuraram desenvolver ações para minimizar os problemas de indisciplina e a
participação das turmas na AFC contribuiu para que esse trabalho conjunto dos professores
pudesse ser intensificado.
As práticas da professora Belmira relacionadas com o projeto As Luas de Júpiter foram pautadas na aplicação/reforço de aprendizagens já realizadas nas aulas de Matemática; no entanto, esta professora não especificou a metodologia e o tipo de atividades que promoveu
para a concretização deste projeto. Já na escola A, nas aulas atribuídas ao Projeto TIC i9,
a professora Andreia procurou trabalhar com tarefas em que os alunos pudessem ter uma
participação ativa na construção do seu conhecimento, como por exemplo, com tarefas de
natureza mais exploratória. Estas tarefas estavam diretamente relacionadas com o conteúdo
que os alunos estudavam em Matemática na altura da realização deste projeto. Os alunos
trabalharam em pares, sendo que, novamente, foi reforçada pela professora Andreia a importância do trabalho em pares como uma dinâmica pedagógica potencializadora da colaboração
entre os alunos. No decorrer do desenvolvimento dos DAC na escola C, a professora Corália
enfatizou a promoção dos trabalhos de grupo realizados pelos alunos nas diversas atividades
propostas. Por exemplo, no DAC sobre a ligação da numeração romana com a Música foram
criados grupos de trabalho dos alunos (grupos de dança, de teatro, de música) consoante as
atividades a serem desenvolvidas, tais como a criação de uma paródia musical, a apresentação de uma dança romana e a construção de instrumentos musicais. Houve incentivo para
que os alunos pudessem desenvolver um trabalho autonómo, com a mediação dos professores das disciplinas envolvidas nos referidos DAC. Importa destacar que esta é uma dinâmica
pedagógica sugerida no âmbito das potencialidades da AFC (Decreto-Lei n.º 55/2018).
Em termos da avaliação das aprendizagens dos alunos, parece ter havido pouca autonomia
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dos professores no sentido de alterar significativamente as práticas de avaliação realizadas
em função da implementação da AFC nas escolas participantes no presente estudo. Na escola A, não houve alteração nos critérios de avaliação adotados pela professora Andreia que
fosse devida à participação das turmas na AFC, nem mesmo houve algum peso atribuído ao
desenvolvimento do Projeto TIC i9. A desmotivação dos professores, a falta de profundidade
no planeamento e a operacionalização tardia da proposta do Projeto TIC i9 são fatores que
podem ter contribuído para a falta de mobilização da professora Andreia no sentido de promover alguma alteração na sua forma de avaliação, sobretudo, a fim de valorizar o envolvimento
dos alunos neste projeto.
Na escola B, parece ter havido alguma alteração nos critérios de avaliação adotados, haja em
vista que a professora Belmira destacou que houve uma maior atenção às atitudes dos alunos. Entretanto, como a professora Belmira não detalhou os pesos atribuídos, presumo que
esta alteração não tenha sido significativa. Por outro lado, a professora Belmira apresentou
alguma autonomia ao alterar o formato dos testes escritos a serem realizados pelos alunos,
dividindo-os em duas partes a serem concluídas em momentos distintos ao longo da etapa
letiva.
Já na escola C, verificou-se uma pequena alteração nos critérios de avaliação das aprendizagens dos alunos, refletida na atribuição de uma percentagem da pontuação distribuída
em cada período letivo, nomeadamente 5%, para a avaliação das atividades realizadas pelos
alunos nos diversos DAC. Segundo a professora Corália, esta alteração foi feita com cautela, tendo em vista o facto de ser a primeira participação destas turmas na AFC. Um aspeto
positivo destacado pela professora Corália foi a valorização da avaliação coletiva por parte
dos alunos (heteroavaliação), bem como da autoavaliação como estratégias favorecedoras
do envolvimento dos alunos no processo de avaliação das aprendizagens. Portanto, parece
que as questões relativas à avaliação das aprendizagens dos alunos, enquanto instrumento
de apoio às aprendizagens, são aspetos ainda a ser discutidos nas escolas que participaram
neste estudo, devendo os critérios dessa avaliação ser melhor definidos em termos das possibilidades de flexibilização evidenciadas pela AFC. Também no âmbito do PAFC, a avaliação
das aprendizagens dos alunos foi referida como problemática, tendo em conta a dificuldade
de se estabelecer um referencial condizente com os pressupostos da Autonomia e Flexibilidade Curricular (Cosme, 2018b).
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Portanto, ao analisar – mesmo com base em dados, por vezes, escassos – as práticas realizadas pelas professoras entrevistadas nas turmas envolvidas na implementação da AFC,
iniciantes nesta proposta no ano letivo de 2018/2019, parece possível afirmar que, nas três
escolas, o envolvimento na AFC acabou por influenciar de alguma maneira, seja com menor
ou maior intensidade, a tomada de decisões acerca da definição de estratégias a concretizar. Sendo assim, em relação às oportunidades relacionadas com a implementação da AFC,
há uma expetativa de que a implementação continuada desta proposta possa motivar mais
professores e contribuir para melhorar as práticas pedagógicas quotidianas dos mesmos.

6.2.3

Desafios e superações

Nesta subsecção, procurou-se responder à questão: Que desafios têm encontrado os professores na concretização da Autonomia e Flexibilidade Curricular e como os têm ultrapassado?
Como o próprio título desta dissertação sinaliza, entendo que, no âmbito da concretização
da Autonomia e Flexibilidade Curricular, diversos desafios foram/são colocados às escolas e,
consequentemente, aos professores no desenvolvimento quotidiano das suas ações pedagógicas. Estes desafios, identificados aqui na perceção das professoras participantes, podem
ser interpretados como estímulos, algo que motive os professores, que os conduza a uma
mobilização em prol do desenvolvimento de novas ações educativas, mas também podem
significar obstáculos, dificuldades (pessoais ou coletivas) vivenciadas pelos mesmos neste
processo de construção da AFC nas escolas.
Em termos da organização das escolas e dos professores de Matemática, os desafios apontados pelas professoras foram bastante diversificados. No âmbito da escola A, de acordo
com a perceção da professora Andreia, os professores que lecionavam as turmas em AFC
não se mostraram recetivos à mudança. Este facto, que também foi destacado como uma
dificuldade enfrentada na implementação do PAFC (Cosme, 2018b), acabou por condicionar
a implementação da AFC nesta escola, resultando na ausência de grandes desafios, haja em
vista a alegada inexistência de ações que fossem ao encontro das propostas de organização
curricular e dinâmicas pedagógicas sugeridas por esta proposta. Nesse sentido, avalio que o
desafio inicial da escola A, tal como também identificado pela professora Belmira em relação
à escola B, prendeu-se com o começar. Entretanto, na escola A, conforme destacou a professora Andreia, os professores não tomaram para si esse desafio e, portanto, este começar
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acabou por não ocorrer, ou seja, aparentemente, não houve iniciativas do grupo de professores, sobretudo no âmbito do planeamento de ações interdisciplinares. A professora Andreia
considerou que a falta de motivação que observou no grupo de professores na escola A pode
ter sido fomentada pela falta de direcionamento em relação às questões relativas à AFC e
que essa dificuldade poderia ter sido ultrapassada se houvesse uma coordenação específica
para orientar as ações relacionadas com a implementação desta proposta. Nesse sentido,
parece que a ausência de uma coordenação para nortear e motivar os professores na escola
A acabou por ser um obstáculo à implementação da AFC nesta escola.
Por outro lado, na escola B, houve uma mobilização da direção da escola e dos professores no sentido de criar condições para o desenvolvimento de ações alinhadas com a AFC.
Conforme destacou a professora Belmira, houve uma partilha das dificuldades iniciais proporcionada pela criação das equipas educativas, cada uma contando com um professor coordenador, o que contribuiu para que o desafio de começar fosse enfrentado. Já na escola C, o
começar não parece ter sido encarado como um desafio, sobretudo no sentido da motivação
e organização da escola, o que pode ser justificado pela característica proativa do grupo de
professores em consonância com a direção da escola e pelo facto da escola já trabalhar de
forma bastante alinhada com os pressupostos da AFC.
No que diz respeito às decisões tomadas pelas escolas no âmbito das opções curriculares
sugeridas pela AFC, ao que tudo indica houve uma postura mais contida, observada nas
três escolas, em relação à assunção de novas formas de organização, tanto em termos de
alterações nas suas matrizes curriculares – por exemplo, não se utilizaram da possibilidade
de combinação total de disciplinas –; quanto em termos de uma maior flexibilização dos
tempos letivos previamente definida de modo a favorecer o trabalho interdisciplinar – por
exemplo, não promoveram a integração de projetos desenvolvidos na escola em blocos que
se inscrevem no horário semanal. Portanto, este parece ser um desafio que as escolas ainda
não se sentiram preparadas para enfrentar.
Nesse sentido, as professoras Corália e Belmira reforçaram a necessidade de se definir tempos na matriz curricular da escola que potencializem o desenvolvimento do trabalho interdisciplinar. A professora Corália considerou que seria interessante haver o direcionamento de
tempos específicos na carga horária da matriz curricular da escola para o desenvolvimento
de ações relativas à AFC, sugerindo, por exemplo, a utilização de um tempo da componente
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Apoio ao Estudo para a realização de um trabalho voltado para a interdisciplinaridade. A
professora Belmira também apontou para o redirecionamento de horas na carga horária, ao
longo do ano letivo, para o desenvolvimento de trabalhos com projetos, sugerindo, por exemplo, a criação de momentos em cada período letivo com horários específicos para um trabalho
interdisciplinar. Entretanto, a meu ver, há que ter atenção para que esta organização mencionada pela professora Belmira não se configure num trabalho interdisciplinar à margem do
currículo das disciplinas, o que pode ocorrer caso não haja um planeamento cuidado de modo
a promover a articulação curricular que se pretende no âmbito da AFC, ou seja, uma articulação curricular entre as disciplinas que se justifique e que seja continuada. Esta demanda
por mais tempo para o trabalho interdisciplinar também foi um aspeto observado no âmbito
da implementação do PAFC, em que a gestão do tempo, em termos do desenvolvimento
de projetos interdisciplinares, foi citada pelos docentes como um constrangimento relevante,
sobretudo em associação à extensão dos programas (Cosme, 2018b).
É interessante denotar que embora as três escolas não tivessem definido previamente tempos
de trabalho interdiciplinar na sua matriz curricular, no decorrer do ano letivo de 2018/2019,
acabaram por promover alguma flexibilização nos seus tempos letivos. A reorganização dos
tempos escolares na escola A por conta do Projeto TIC i9 foi um exemplo de uma alteração, mesmo que por um tempo bastante limitado, que envolveu a disciplina de Matemática.
Configurou-se, inicialmente, como um desafio para a professora Andreia, tendo em conta
que o facto de contemplar uma nova forma de utilização de um tempo letivo da disciplina de
Matemática sem que houvesse um planeamento atempado, provavelmente, poderia abalar o
planeamento que estava sendo desenvolvido pela professora. Portanto, constituiu-se numa
superação de um desafio para a professora Andreia na medida em que ela conseguiu relacionar o conteúdo que estava a abordar nas aulas ditas normais com as atividades trabalhadas
no âmbito desse tempo letivo, que era utilizado em coadjuvação com a professora de TIC,
ainda que esse trabalho se tenha revelado aquém das suas potencialidades em termos da
interdisciplinaridade. Embora a professora Andreia tenha destacado a falta de planeamento
conjunto entre ela e a professora de TIC para a realização destas aulas em coadjuvação,
também observou que houve uma colaboração entre elas na condução destas aulas e no
desenvolvimento das tarefas com os alunos. A partilha de responsabilidades e o apoio da
professora de TIC no decorrer das aulas foram fatores importantes para que a professora Andreia se sentisse segura para lidar com os recursos tecnológicos e pudesse melhor interagir
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com os alunos.
Também na escola C, houve a redefinição de alguns tempos letivos com o desenvolvimento
de um trabalho em coadjuvação entre professores, com partilha de aulas das diversas disciplinas, no âmbito do desenvolvimento dos DAC. Esta medida, mesmo que partindo voluntariamente dos professores, acabou por se constituir numa carga horária laboral extra dos mesmos. A professora Corália considerou que esta forma de articulação com outras disciplinas
foi um desafio, tanto em relação à conciliação dos horários, quanto em termos de trabalho em
sintonia entre os docentes. A respeito desta vivência, a professora Corália ponderou que foi
uma estratégia positiva, uma experiência muito interessante em termos do trabalho docente,
especialmente pelo contributos a nível do empoderamento cognitivo em torno das possíveis
conexões entre os saberes das disciplinas. Interessa destacar que, no âmbito do PAFC, também foi realçado o envolvimento dos professores nas ações relativas a esta proposta como
uma forma de oportunização do desenvolvimento profissional dos mesmos (Cosme, 2018b).
As três professoras entrevistadas apontaram como desafiantes alguns aspetos relacionados
com o planeamento, nomeadamente, a nível do trabalho interdisciplinar. Na escola C, mesmo
com o facto do grupo de professores estarem motivados e já terem o hábito de tomarem decisões em conjunto, a professora Corália destacou que o desafio maior foi o planeamento inicial.
De acordo com esta professora, foi mesmo desafiante definir previamente os possíveis DAC
a serem formados ao longo do ano letivo de 2018/2019, de modo a integrar justificadamente
as disciplinas e as possíveis atividades a serem desenvolvidas, tendo em conta os conteúdos
a serem abordados nas mesmas na altura da realização de cada DAC. Ao que parece esse
desafio foi superado através de um planeamento cuidado no início do ano letivo, que partiu
da análise dos documentos curriculares de todas as disciplinas e contou com a colaboração
dos professores.
Por sua vez, na escola B, mesmo com a constituição das equipas educativas e com a definição de horários para trabalho colaborativo dos professores, a professora Belmira destacou
que houve muitas dificuldades em torno da realização de um planeamento mais detalhado
das atividades a serem desenvolvidas. Ao que parece esta dificuldade foi ampliada pela má
gestão dos tempos das reuniões, especificamente pela ênfase dada à discussão dos problemas relacionados com a alegada indisciplina dos alunos. O facto de não ter conseguido avançar na realização dos planeamentos dos projetos interdisciplinares acabou por comprometer
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o desenvolvimento dos mesmos, sobretudo em termos da aparente falta de aprofundamento
nas conexões e abordagens dos conhecimentos das disciplinas.
Já a professora Andreia destacou que a planificação interdisciplinar foi um desafio do qual
sentiu falta na escola A. Segundo esta professora, a novidade para ela seria planear com
outras disciplinas, haja em vista que no grupo disciplinar isso já ocorria. A apatia que sentiu
no grupo de professores contribuiu para que não houvesse abertura para a ocorrência de
um trabalho interdisciplinar, consequentemente, não houve planeamento conjunto entre as
várias disciplinas com o intuito de um trabalho com articulação curricular. Um outro aspeto
importante que pode ter contribuído para que não ocorresse esse planeamento na escola A foi
a ausência de reuniões especificamente voltadas para tratar os assuntos da AFC, sobretudo,
no sentido de motivar os professores a pensarem em conjunto e de potencializar o trabalho
colaborativo entre os mesmos.
Esta questão da promoção do trabalho colaborativo entre os professores das diversas áreas
disciplinares, tanto em termos de planeamento como do desenvolvimento das práticas pedagógicas, ainda é um desafio a ser enfrentado na escola A. Tendo em conta a observação
desse facto, a professora Andreia sugeriu, para o próximo ano letivo, que houvesse uma reorganização dos tempos de reuniões, de modo a ter mais horas de reunião no horário laboral
de cada professor para poderem trabalhar colaborativamente. Este aspeto da falta de tempo
disponível para a realização de reuniões e trabalho conjunto foi também destacado como
uma dificuldade enfrentada pelos professores no âmbito do PAFC (Cosme, 2018b). Já na
escola B, a professora Belmira destacou uma evolução em termos do trabalho colaborativo
dos professores, tendo este ocorrido para além dos grupos disciplinares. Entretanto, parece
ainda ter ficado bastante restrito às ações relacionadas com o controle da indisciplina dos
alunos e com a promoção de motivação entre os professores, quase não sendo observado
efetivamente em termos das práticas pedagógicas relacionadas com a articulação curricular.
Por sua vez, na escola C, o trabalho colaborativo não foi identificado pela professora Corália
como um desafio no âmbito da AFC. Esta perceção da professora Corália prende-se com o
facto de que os professores desta escola já procuravam trabalhar colaborativamente antes da
implementação da AFC e, portanto, este trabalho não se configurou como um desafio devido
ao envolvimento da escola nesta proposta, e sim como um fator determinante para que a
escola C concretizasse com sucesso as suas decisões em torno das possibilidades trazidas
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pela AFC .
Com relação às práticas desenvolvidas, a professora Corália ressaltou a importância de gerir
bem a prática em relação ao planeamento efetuado. Este desafio constante no decorrer do
ano letivo foi superado na escola C, sobretudo pelo comprometimento dos professores no
desenvolvimento das atividades que se propunham. Para a professora Belmira, um desafio
pessoal superado foi a realização de mais trabalho em pares com os alunos, o que possibilitou, na opinião desta professora, uma alteração na sua prática quotidiana de sala de aula,
nomeadamente, com recurso a menos aulas expositivas. Já a professora Andreia apontou,
como um desafio pessoal superado, a possibilidade de utilização de recursos tecnológicos
na sala de aula de Matemática em trabalho de coadjuvação com outra professora.
Um aspeto positivo destacado pelas três professoras foi o aumento da motivação dos alunos.
A professora Andreia destacou que estes demonstraram maior interesse e participação nas
aulas do Projeto TIC i9, o que parece ter-se refletido positivamente no desenvolvimento cognitivo dos alunos, proporcionando melhores aprendizagens. Este aspeto também foi observado
pela professora Belmira relativamente à realização do trabalho em pares. Segundo esta professora, esta estratégia possibilitou um maior envolvimento dos alunos no seu processo de
ensino-aprendizagem e isto refletiu-se postitivamente na avaliação das aprendizagens dos
mesmos. Também a professora Corália considerou que a interação realizada entre os DAC
e as aulas aguçou a curiosidade dos alunos e a responsabilidade na construção do seu próprio conhecimento, contribuindo para que eles se sentissem mais motivados e envolvidos na
concretização das atividades propostas. A professora Corália destacou também o acréscimo
da autonomia dos alunos com repercussão no desempenho dos mesmos como um todo.
É interessante observar que este impacto positivo na melhoria do desempenho dos alunos
tendo em conta o trabalho desenvolvido nas turmas envolvidas na proposta de AFC também
foi um aspeto observado no contexto da implementação do PAFC, conforme apresentado por
Cosme (2018b).
A proposta Autonomia e Flexibilidade Curricular tenciona impulsionar o processo de mudança
no ensino-aprendizagem de modo que os alunos alcancem as competências previstas no
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (Martins et al., 2017). Conforme destacou Abrantes (2001), no contexto da reorganização curricular do ensino básico em 2001,
“a gestão flexível do currículo não é algo que se possa decretar” (p. 38). Nesse sentido,
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as mudanças só acontecem quando as escolas e os professores decidem assumir com responsabilidade a participação efetiva na construção e concretização do currículo das suas
escolas. E, neste processo, o pensar na ação docente é um grande desafio a ser encarado
continuamente pelas escolas e professores.

6.3

Limitações do estudo e sugestões para futuras investigações

Uma das limitações do presente estudo prendeu-se com a dificuldade em encontrar docentes dispostos a partilhar as suas vivências enquanto professores atuantes em escolas que
estavam a desenvolver alguma ação, que envolvesse a disciplina de Matemática, devido à
implementação da AFC. As negações recebidas, quando justificadas, estavam relacionadas
com diversos aspetos, entre eles: o facto das escolas contactadas não estarem a desenvolver ações nesse sentido; ou o facto da Matemática não estar envolvida; ou, ainda, o facto dos
professores (de Matemática) não manifestarem interesse em partilhar as suas práticas num
estudo desta natureza.
Essa dificuldade ocasionou uma alteração no planeamento e na condução desta investigação, tendo em vista a limitação do tempo para o desenvolvimento da mesma. Uma decisão
tomada neste sentido foi a redução na diversidade de formas definidas para a recolha dos dados, que acabou por ser concentrada na realização de entrevistas e na recolha documental,
quando, inicialmente, a intenção era também recorrer à observação das práticas dos professores. Portanto, se pudesse ter observado as aulas das professoras entrevistadas durante
algum tempo e acompanhado as práticas efetivas realizadas nas escolas, teria oportunizado
a obtenção de outros dados, outras informações que não estariam assentes apenas nas perspetivas das professoras. Assim, poder-se-ia ter tido acesso, no contexto do desenvolvimento
desse processo nas escolas, a outros aspetos que não foram destacados pelas professoras
entrevistadas e melhor caracterizar a participação das escolas na AFC, bem como compreender melhor e com mais profundidade algumas atitudes e práticas dos professores. Isso
abre caminho para novas investigações sobre o mesmo tema, porém que contemplem esta
componente de observação de práticas dos professores, inclusive, abrangendo não somente
o contexto de sala de aula, mas também a observação de reuniões em que, alegadamente,
se desenvolva o trabalho colaborativo entre os professores.
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Esta investigação limitou-se a abordar a implementação da AFC no âmbito do ensino básico.
Seria também interessante conhecer e compreender que respostas os professores do ensino secundário, especialmente no que à Matemática diz respeito, têm conseguido dar aos
desafios da AFC, sobretudo, tendo em conta as especificidades deste nível de ensino, por
exemplo, a sua (discutível) ênfase em termos da preparação para o acesso ao ensino superior. Nesse sentido, seria importante perceber a efetiva adesão das escolas secundárias
ao desenvolvimento de ações devidas à AFC e que desafios enfrentam os professores neste
nível de ensino.
Este estudo aborda um tema que envolve alguns conceitos que pareceram não estar muito
clarificados para alguns professores como, por exemplo, os conceitos de ‘articulação curricular’, de ‘projeto interdisciplinar’ e de ‘trabalho de projeto’ – este último bastante mencionado em termos dos projetos interdisciplinares propostos no âmbito da AFC. Portanto, uma
sugestão que emerge dos dados recolhidos é a necessidade de aprofundar um estudo, preferencialmente com uma amostra maior de docentes, sobre como os professores realmente
compreendem estes termos e como esta interpretação influencia a aplicação dos mesmos na
sua prática docente, sobretudo, no contexto da AFC em que são bastante explorados.
Um outro aspeto importante a considerar prende-se com a questão da pandemia causada
pelo vírus SARS-Cov-2, com repercussão em Portugal no início do ano de 2020. A recolha de
dados desta investigação foi realizada em 2019 e, antes mesmo do término da análise destes
dados, surgiu um novo contexto educacional devido à pandemia SARS-Cov-2 – aproximadamente a partir do fim do 2.º período do ano letivo de 2019/2020. Embora este acontecimento
não tenha interferido com o processo de recolha e análise de dados para esta investigação, acabou por suscitar, dada a sua magnitude, outros questionamentos relacionados com
o tema deste estudo. Entre outras implicações desta pandemia, observou-se a necessidade
de interrupção abrupta das aulas presenciais, com a obrigatoriedade do fecho das escolas.
Houve, portanto, que se encontrar uma forma de promover o acesso dos alunos à aprendizagem através de um ensino remoto de emergência, sem qualquer planeamento atempado,
situação que se estendeu até o término do ano letivo de 2019/2020. Tendo em conta este
contexto, no que diz respeito à implementação da Autonomia e Flexibilidade Curricular, surgem diversas questões, entre elas: (i) Como terá ficado a concretização das ações relativas
à AFC nas escolas?; (ii) Terão as escolas/os professores aproveitado este tempo para pro-
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mover o trabalho interdisciplinar?; (iii) Que práticas foram desenvolvidas neste período à luz
da AFC, que desafios foram encontrados pelos docentes e como os ultrapassaram?; e (iv)
Que contributos terá dado a participação na AFC para as escolas enfrentarem este contexto
adverso da pandemia e das novas condições de ensino-aprendizagem? Ademais, considerando o facto de que a pandemia ainda persiste no início do ano letivo de 2020/2021, embora
se tenham retomado as aulas presenciais, as medidas de segurança impostas na tentativa
de conter a propagação do vírus acabam por influenciar as ações educativas. Para além
disso, o futuro próximo ainda é incerto quanto à continuidade das aulas presenciais neste
ano letivo. Portanto, também faz-se importante perceber como se dará a concretização da
AFC neste contexto. Assumindo que, pelo menos nos próximos meses ou até anos, a componente online estará muito presente no ensino, parece urgente que a AFC esteja envolvida
neste processo. Portanto, estas questões sugerem a realização de futuras investigações à
volta da concretização da AFC no ensino em Portugal, em contexto de pandemia.
Por fim, este estudo proporcionou-me inúmeras reflexões sobre diversos aspetos relacionados com o ensino-aprendizagem, especialmente no âmbito da Matemática, e, certamente,
trouxe muitos contributos para o meu desenvolvimento profissional enquanto professora desta
disciplina. A oportunidade de compreender uma proposta atual vivenciada numa realidade
educacional diferente da que trabalho no Brasil possibilitou-me obter uma visão mais ampla
de alguns aspetos relacionados com o desenvolvimento curricular e, inevitavelmente, o estabelecimento de conexões com a realidade que experencio no Brasil. Portanto, sinto-me
mais desafiada e mais preparada para melhorar as minhas práticas pedagógicas à luz das
estratégias fomentadas pela Autonomia e Flexibilidade Curricular.
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Despacho Normativo n.º 30/2001 de 19 de julho.
Despacho Normativo n.º 1/2005 de 5 de janeiro.
Despacho Normativo n.º 55/2008 de 14 de outubro.
Despacho Normativo n.º 20/2012 de 3 de outubro.
Despacho Normativo n.º 24-A/2012 de 6 de dezembro.
Despacho Normativo n.º 17-A/2015 de 22 de setembro.
Despacho Normativo n.º 1-F/2016 de 5 de abril.
Lei n.º 46/86 de 14 de outubro.
Lei n.º 85/2009 de 27 de agosto.
Portaria n.º 782/90 de 1 de setembro.
Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto.
Portaria n.º 181/2019 de 11 de junho.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/2016 de 24 de março.
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a

Anexo I - Matrizes curriculares dos ensinos básico e secundário
consignadas pelo Decreto-Lei n.º 286/89.

Matriz curricular do 1.º ciclo
Fonte: Adaptada do Decreto-Lei n.º 286/89 (p. 3641).

Matriz curricular do 2.º ciclo
Fonte: Adaptada do Decreto-Lei n.º 286/89 (p. 3642).

Matriz curricular do 3.º ciclo
Fonte: Adaptada do Decreto-Lei n.º 286/89 (p. 3642).

Matriz curricular do Ensino Secundário
Fonte: Adaptada do Decreto-Lei n.º 286/89 (pp. 3643-3644).
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Anexo II - Matrizes curriculares dos ensinos básico e secundário
consignadas pelos diplomas Decreto-Lei n.º 6/2001 e Declaração
de Rectificação 4-E/2001 (referente ao Decreto-Lei n.º 7/2001), respetivamente.

Matriz curricular do 1.º ciclo
Fonte: Adaptada do Decreto-Lei n.º 6/2001 (p. 263).

Matriz curricular do 2.º ciclo
Fonte: Adaptada do Decreto-Lei n.º 6/2001 (pp. 263-264).

Matriz curricular do 3.º ciclo
Fonte: Adaptada do Decreto-Lei n.º 6/2001 (pp. 264-265).

Matriz curricular do Ensino Secundário
Fonte: Declaração de Rectificação 4-E/2001 (pp. 1122-(8) - 1122(9)).
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Anexo III - Matrizes curriculares do ensino secundário consignadas pelo Decreto-Lei n.º 74/2004.
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c)

d)

e)
f)

g)
h)

1937
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publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 202, de 1 de Setembro de 1990, o despacho
n.o 134/ME/92, de 21 de Julho, publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 201, de 1 de
Setembro de 1992, o despacho n.o 6/SEED/94,
de 28 de Janeiro, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 44, de 22 de Fevereiro de
1994, o despacho n.o 4/SEEI/97, de 19 de Fevereiro, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 65, de 18 de Março de 1997, o despacho
n.o 10 643/98, de 29 de Maio, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 143, de 24 de
Junho de 1998, e o despacho n.o 15 008/2001,
de 29 de Junho, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 166, de 19 de Julho de 2001;
Os n.os 2 e 3 do artigo 13.o, os n.os 2 e 3 do
artigo 17.o e o artigo 27.o do Decreto-Lei
n.o 344/90, de 2 de Novembro, e legislação complementar, nomeadamente as Portarias
n.os 684/93, de 21 de Julho, 699/93, de 28 de
Julho, 199/96, de 4 de Junho, 140/98, de 5 de
Março, e 141/98, de 5 de Março;
O artigo 4.o, o n.o 2 do artigo 8.o e o artigo 10.o
do Decreto-Lei n.o 74/91, de 9 de Fevereiro,
no que se refere ao ensino secundário, e respectiva legislação complementar, nomeadamente o despacho n.o 273/ME/92, de 19 de
Outubro, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 260, de 10 de Novembro de 1992,
o despacho n.o 30/SEEBS/93, de 6 de Julho,
publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 180, de 3 de Agosto de 1993, o despacho
n.o 41/SEED/94, de 13 de Maio, publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 135, de 14
de Junho de 1994, o despacho n.o 16/SEEI/96,
de 8 de Abril, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 100, de 29 de Abril de 1996, a
Portaria n.o 112/96, de 10 de Abril, o despacho
n.o 512/97, de 31 de Março, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 113, de 16 de Maio
de 1997, o despacho n.o 6776/97, de 11 de
Agosto, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 199, de 29 de Agosto de 1997, o
despacho n.o 12 424/97, de 18 de Outubro, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 284,
de 10 de Dezembro de 1997, as Portarias
n.os 144/98, de 6 de Março, e 145/98, de 6 de
Março, o despacho n.o 4955/2001, de 30 de
Janeiro, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 60, de 12 de Março de 2001, e
o despacho n.o 4957/2001, de 20 de Fevereiro,
publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 60, de 12 de Março de 2001;
O artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 352/93, de 7
de Outubro, na parte referente ao ensino
secundário;
O artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 7/2001, de 18
de Janeiro, e o despacho conjunto n.o 665/2001,
de 28 de Junho, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 168, de 21 de Julho de 2001;
O Despacho Normativo n.o 36/99, de 22 de
Julho, no que se refere ao ensino secundário;
O n.o 2 do Despacho Normativo n.o 28/2002,
de 23 de Abril;

i) As Portarias n.os 1196/93, de 13 de Novembro,
688/96, de 21 de Novembro, 804/97, de 2 de
Setembro, 52/99, de 22 de Janeiro, e 421/99,
de 8 de Junho, no que se refere ao ensino
secundário;
j) Os n.os 3, 4 e 5 da Portaria n.o 302/2003, de
12 de Abril;
l) O despacho n.o 20 421/99, de 7 de Outubro,
publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 251, de 27 de Outubro de 1999, e o despacho
n.o 21 711/2000, de 30 de Setembro, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 249, de
27 de Outubro de 2000, no que se refere ao
ensino secundário;
m) Os n.os 4, 5 e 9 do despacho n.o 65/SERE/90,
de 17 de Setembro, publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 245, de 23 de Outubro
de 1990, e os mapas I e II anexos;
n) Os artigos 6.o, 7.o e 8.o do Decreto-Lei n.o 4/98,
de 8 de Janeiro.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 7
de Janeiro de 2004. — José Manuel Durão Barroso —
Maria Manuela Dias Ferreira Leite — José David Gomes
Justino — Maria da Graça Martins da Silva Carvalho —
António José de Castro Bagão Félix.
Promulgado em 9 de Março de 2004.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 11 de Março de 2004.
O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.
Anexo 1 - Matriz dos Cursos Científico-humanísticos

Componentes
de Formação

Geral

Carga Horária Semanal
( x 90 minutos)

Disciplinas
10º

11º

12º

Português

2

2

2

Língua Estrangeira I ou II a)

2

2

Filosofia

2

2

Educação Física
Tecnologias da Informação e Comunicação
Sub-total
Trienal

2 b)
2

2 b)

2 b)

10

8

4

3

3

3

3

3

1
Bienal 1
Opções c)
Bienal 2

Específica
Opções d)

Bienal 1
Bienal 2
Bienal 3
3

3
Bienal 4 f)
Bienal 5 f)

Anual 1
Anual 2
Anual 3
Anual 4

1

Opções e)

Sub-total

Anual 5 f)
Anual 6 f)
Anual 7 f)

3

6 (9)

9

(6) 9

(1)

(1)

(1)

16 a 20

17 a 18

12 a 16

Área de Projecto g)
Educação Moral e Religiosa h)
Total
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

2

O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. Se tiver estudado apenas
uma língua estrangeira, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário, devendo a inserção desta
ocorrer conforme estabelece o plano de estudos de cada curso.
A carga horária semanal poderá ser reduzida até 1 unidade lectiva, no caso de não ser possível a escola assegurar as
condições físicas, humanas e organizacionais para a leccionação da disciplina com a carga horária definida.
O aluno escolhe uma ou duas disciplinas bienais estruturantes.
No caso de o aluno ter optado por iniciar apenas uma disciplina bienal no 10º ano, escolherá uma disciplina, excluindo a
iniciada no 10º ano.
O aluno escolhe uma disciplina. No caso de ter iniciado uma disciplina bienal no 11º ano, é excluída das possibilidades
de escolha a disciplina que se considere sequência da referida disciplina bienal.
Oferta dependente do projecto educativo da escola.
A Área de Projecto é assegurada por um só professor.
Disciplina de frequência facultativa.
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Anexo 1.3 – CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Anexo 1.1 – CURSO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS
Carga Horária Semanal
( x 90 minutos)

Componentes de
Formação

Disciplinas
10º

11º

12º

Geral

Português

2

2

2

Língua Estrangeira I ou II a)

2

2

Filosofia

2

2

Educação Física
Tecnologias da Informação e Comunicação

2 b)
2

2 b)

10

8

4

3

3

3

Sub-total
Matemática A

Carga Horária Semanal
( x 90 minutos)

Componentes de
Formação

Disciplinas

10º

11º

12º

Geral

Português

2

2

2

Língua Estrangeira I ou II a)

2

2

Filosofia

2

2

Educação Física
Tecnologias da Informação e Comunicação

2 b)
Sub-total

História A

2 b)
2

2 b)

2 b)

10

8

4

3

3

3

3

3

1
1

Opções c)

Física e Química A
3

3

Opções c)

Geografia A

Biologia e Geologia

Específica
Específica
Opções d)

Física e Química A
Biologia e Geologia
Geometria Descritiva A

Matemática Aplicada às
Ciências Sociais

Opções d)

3

3

Matemática Aplicada às
Ciências Sociais
Geografia A
Economia A

3

3

Língua Estrangeira II ou III f)
Aplicações Informáticas B f)

Aplicações Informáticas B f)
Economia A f)

1
1

Opções e)

Biologia
Física
Química
Geologia

Opções e)
3

Geografia C
Sociologia
Filosofia A
Psicologia B

Clássicos da Literatura f)
Ciência Política f)
Psicologia B f)
Sub-total
Sub-total

6 (9)

9

(6) 9

(1)

(1)

(1)

16 a 20

17 a 18

12 a 16

Área de Projecto g)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. Se tiver estudado apenas
uma língua estrangeira, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. Neste caso, tomando em
conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como
disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária.
A carga horária semanal poderá ser reduzida até 1 unidade lectiva, no caso de não ser possível a escola assegurar as
condições físicas, humanas e organizacionais para a leccionação da disciplina com a carga horária definida.
O aluno escolhe uma ou duas disciplinas bienais estruturantes.
No caso de o aluno ter optado por iniciar apenas uma disciplina bienal no 10º ano, escolherá uma disciplina, excluindo a
iniciada no 10º ano.
O aluno escolhe uma disciplina. No caso de ter iniciado uma disciplina bienal no 11º ano, é excluída das possibilidades
de escolha a disciplina que se considere sequência da referida disciplina bienal.
Oferta dependente do projecto educativo da escola.
A Área de Projecto é assegurada por um só professor.
Disciplina de frequência facultativa.

Total
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Geral

Componentes de
Formação

10º

11º

12º

Português

2

2

2

Língua Estrangeira I ou II a)

2

2

Filosofia

2

2

Educação Física

2 b)

2 b)

Tecnologias da Informação e Comunicação

2

Matemática A

Geral

2
b)

10

8

4

3

3

3

11º

12º

2

2

2

Língua Estrangeira I ou II a)

2

2

Filosofia

2

2

2 b)
2

2 b)

2 b)

10

8

4

3

3

3

3

3

Literatura Portuguesa
Opções c)

3

3

Latim A

Economia A
Geografia A
História B

Específica

Literatura Portuguesa
Latim A
História da Cultura e das Artes

Específica
3

3

1

1
Economia C
Geografia C
Sociologia
Filosofia A

Opções e)

3

6 (9)

9

Área de Projecto g)
Educação Moral e Religiosa h)

Literaturas de Língua
Portuguesa
Latim B
Filosofia A
Língua Estrangeira I ou II g)

3

Ciência Política f)
Grego f)
Psicologia B f)

Ciência Política f)
Psicologia B f)
Direito f)

Sub-total

3

Aplicações Informáticas B f)
Língua Estrangeira II ou III f)

Aplicações Informáticas B f)
Língua Estrangeira II ou III f)

Opções e)

3

Opções d)

Opções d)

Sub-total

(6) 9

(1)

(1)

(1)

16 a 20

17 a 18

12 a
16

O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. Se tiver estudado apenas uma
língua estrangeira, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário, preferencialmente na componente
de formação específica – opções d). No caso de a oferta da escola não contemplar a disciplina de Língua Estrangeira nesta
componente, o aluno poderá iniciar a segunda língua na componente de formação geral e, cumulativamente, dar
continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária.
A carga horária semanal poderá ser reduzida até 1 unidade lectiva, no caso de não ser possível a escola assegurar as
condições físicas, humanas e organizacionais para a leccionação da disciplina com a carga horária definida.
O aluno escolhe uma ou duas disciplinas bienais estruturantes.
No caso de o aluno ter optado por iniciar apenas uma disciplina bienal no 10º ano, escolherá uma disciplina, excluindo a
iniciada no 10º ano.
O aluno escolhe uma disciplina. No caso de ter iniciado uma disciplina bienal no 11º ano, é excluída das possibilidades de
escolha a disciplina que se considere sequência da referida disciplina bienal.
Oferta dependente do projecto educativo da escola.
A Área de Projecto é assegurada por um só professor.
Disciplina de frequência facultativa.

6 (9)

9

(6) 9

(1)

(1)

(1)

16 a 20

17 a 18

12 a 16

Área de Projecto h)

2

Total

f)
g)
h)

12 a 16

Português

Geografia A

e)

17 a 18

Carga Horária Semanal
( x 90 minutos)

Língua Estrangeira II ou III a)

Economia A

c)
d)

16 a 20

1
Opções c)

b)

(1)

10º

Educação Física
Tecnologias da Informação e Comunicação

1

a)

(1)

Disciplinas

Sub-total
Sub-total

(1)

Anexo 1.4 – CURSO DE LÍNGUAS E LITERATURAS
Carga Horária Semanal
( x 90 minutos)

Disciplinas

(6) 9

O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. Se tiver estudado apenas
uma língua estrangeira, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário, preferencialmente na
componente de formação específica – opções d). No caso de a oferta da escola não contemplar a disciplina de Língua
Estrangeira nesta componente, o aluno poderá iniciar a segunda língua na componente de formação geral e,
cumulativamente, dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do
acréscimo de carga horária.
A carga horária semanal poderá ser reduzida até 1 unidade lectiva, no caso de não ser possível a escola assegurar as
condições físicas, humanas e organizacionais para a leccionação da disciplina com a carga horária definida.
O aluno escolhe uma ou duas disciplinas bienais estruturantes.
No caso de o aluno ter optado por iniciar apenas uma disciplina bienal no 10º ano, escolherá uma disciplina, excluindo a
iniciada no 10º ano.
O aluno escolhe uma disciplina. No caso de ter iniciado uma disciplina bienal no 11º ano, é excluída das possibilidades
de escolha a disciplina que se considere sequência da referida disciplina bienal.
Oferta dependente do projecto educativo da escola.
A Área de Projecto é assegurada por um só professor.
Disciplina de frequência facultativa.

Anexo 1.2 – CURSO DE CIÊNCIAS SOCIOECONÓMICAS
Componentes de
Formação

9

2

Educação Moral e Religiosa h)

Total

a)

6 (9)
Área de Projecto g)

2

Educação Moral e Religiosa h)

3

Ciência Política f)
Antropologia f)
Direito f)

Educação Moral e Religiosa i)

2

Total

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

No caso de o aluno dar continuidade às duas línguas estrangeiras estudadas no ensino básico, deverá inserir-se a Língua
Estrangeira I na componente de formação geral e a Língua Estrangeira II na componente de formação específica. Se o
aluno iniciar uma nova Língua Estrangeira, deverá esta integrar-se na componente de formação específica, sendo
obrigatória, na componente de formação geral, a continuidade de uma das línguas estrangeira estudadas no ensino básico.
A carga horária semanal poderá ser reduzida até 1 unidade lectiva, no caso de não ser possível a escola assegurar as
condições físicas, humanas e organizacionais para a leccionação da disciplina com a carga horária definida.
O aluno escolhe uma ou duas disciplinas bienais estruturantes.
No caso de o aluno ter optado por iniciar apenas uma disciplina bienal no 10º ano, escolherá uma disciplina, excluindo a
iniciada no 10º ano.
O aluno escolhe uma disciplina. No caso de ter iniciado uma disciplina bienal no 11º ano, é excluída das possibilidades
de escolha a disciplina que se considere sequência da referida disciplina bienal.
Oferta dependente do projecto educativo da escola.
O aluno deve escolher a língua estrangeira estudada na componente de formação geral, nos 10º e 11º anos.
A Área de Projecto é assegurada por um só professor.
Disciplina de frequência facultativa.
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Anexo 1.5 – CURSO DE ARTES VISUAIS
Componentes de
Formação

Anexo 2 - Matriz dos Cursos Tecnológicos
Carga Horária Semanal
( x 90 minutos)

Disciplinas
10º

Geral
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Português

2

Componentes de Formação

11º

12º

2

2

Língua Estrangeira I ou II a)

2

2

Filosofia

2

2

Educação Física
Tecnologias da Informação e Comunicação

2 b)
2

2 b)

2 b)

10

8

4

3

3

3

Sub-total
Desenho A

Carga Horária Semanal
( x 90 minutos)

Disciplinas
10º

11º

12º

2

2

2

Língua Estrangeira I ou II a)

2

2

Filosofia

2

2

Português
Geral

Educação Física
Tecnologias da Informação e Comunicação

2 b)
2

2 b)

10

8

4

Trienal

2

2

2

Bienal

2

2

Sub-total
Científica

1

2 b)

Geometria Descritiva A
3

3

Opções c)
Matemática B

Geometria Descritiva A
Matemática B
História da Cultura e das Artes

Específica

3

3

Opções d)
Aplicações Informáticas B f)
Física e Química A f)

10º

11º

12º

Trienal

2

2

2
2

Trienal

2

2

Bienal

2

4

Sub-total

10

12

6
Carga horária
anual
( x90
minutos)

Tecnológica

Oficina de Artes
Oficina Multimédia B
Materiais e Tecnologias
Filosofia A
3

Opções e)
Psicologia B f)
Ciência Política f)
Clássicos da Literatura f)

Sub-total

6 (9)

9

(6) 9

(1)

(1)

(1)

16 a 20

17 a 18

12 a 16

Área de Projecto g)

2

Educação Moral e Religiosa h)

Disciplina de
Especificação d), e)
Área Tecnológica Integrada c)

1

(…)

Projecto Tecnológico e)

27
(147)

160 g)

Educação Moral e Religiosa h)
Total

(1)

(1)

(1)

20 a 21

20 a 21

17 a 18

Máximo Global (Período de Estágio - horas)
a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

35 a 36.5

O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. Se tiver estudado
apenas uma língua estrangeira, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. Neste caso,
tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente dar continuidade à Língua
Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária.
A carga horária semanal poderá ser reduzida até 1 unidade lectiva, no caso de não ser possível a escola assegurar
as condições físicas, humanas e organizacionais para a leccionação da disciplina com a carga horária definida.
A Área Tecnológica Integrada é assegurada pelo docente que lecciona a disciplina de Especificação.
O aluno frequenta a disciplina correspondente à especificação em que se inscreveu.
A gestão da carga horária anual (147 x 90 minutos) da Especificação e Projecto Tecnológico será da
responsabilidade da escola, salvaguardando que a carga horária anual da disciplina de Especificação seja de 120
unidades lectivas e a do Projecto Tecnológico de 27 unidades lectivas.
A organização do Estágio será objecto de regulamentação própria, aprovada pelo Ministro da Educação.
Incluindo um total de 24 horas de gestão flexível da responsabilidade do professor-orientador e alunos-formandos.
Esse total deverá ser utilizado para a elaboração do Plano de Estágio e para as diversas reuniões de orientação e
avaliação.
Disciplina de frequência facultativa.

Anexo 2.1 - CURSO TECNOLÓGICO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES Anexo 2.2 - CURSO TECNOLÓGICO DE ELECTROTECNIA E ELECTRÓNICA Anexo 2.3 - CURSO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA
Componentes de Formação

Carga Horária Semanal
( x 90 minutos)

Disciplinas

Geral

10º

11º

12º

Português

2

2

2

Língua Estrangeira I ou II a)

2

2

Filosofia

2

2

Educação Física

2 b)

2 b)

Tecnologias da Informação e Comunicação

2

Sub-total
Científica

2 b)

10

8

4

Matemática B

2

2

2

Física Química B

2

2

ELECTROTECNIA E ELECTRÓNICA

CONSTRUÇÃO CIVIL E EDIFICAÇÕES
10º

11º

12º

Tecnologias de Construção

2

2

2

Desenho de Construção

2

2

2

Práticas de Construção

2

4

Sub-total

10

12

INFORMÁTICA

10º

11º

12º

Sistemas Analógicos e Digitais

2

2

2

Práticas Laboratoriais de Electrotecnia/Electrónica

2

2

2

Aplicações Tecnológicas de

10º

11º

12º

Tecnologias Informáticas

2

2

2

Bases de Programação

2

2

2

Aplicações Informáticas A

2

4

Sub-total

10

12

Electrotecnia/Electrónica
6
Sub-total

Carga

2

4

10

12

6

- Computação Gráfica e Orçamentação

120

anual
( x90
minutos)

Especificação d),e)

Disciplina de

- Planeamento e Condução de Obra
- Prevenção e Segurança na Construção

27

Projecto Tecnológico
e)

(147)

Especificação
d),e)

- Práticas de Electrónica
- Telecomunicações
27

Projecto

Estágio f)

(1)

(1)

(1)

20 a 21

17 a 18

Total
20 a 21

Máximo Global (Período de Estágio - horas)
Máximo Global (Período de Estágio - horas)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

(1)

20 a 21

(1)

(1)

20 a 21

17 a 18

35 a36,5

( x90
minutos)

Disciplina de

120

- Técnicas de Gestão de Base de Dados

Especificação
d),e)

- Planeamento, Montagem e Manutenção de
Redes e Equipamentos Informáticos

Projecto

27

Tecnológico e)
(147)

Estágio f)

160 g)

Educação Moral e Religiosa h)
Educação Moral e Religiosa h)

(147)

Tecnológico e)

160 g)

Estágio f)

Total

120

- Práticas de Instalações Eléctricas

anual

Tecnológica

Disciplina de

Carga
horária

Área Tecnológica Integrada c)

( x90

horária

Tecnológica

anual

minutos)

6
Carga

horária

Área Tecnológica Integrada c)

e)
f)
g)
h)

Tecnológica

c)
d)

O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. Se tiver estudado apenas
uma língua estrangeira, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. Neste caso, tomando em
conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como
disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária
A carga horária semanal poderá ser reduzida até 1 unidade lectiva, no caso de não ser possível a escola assegurar as
condições físicas, humanas e organizacionais para a leccionação da disciplina com a carga horária definida.
O aluno escolhe uma ou duas disciplinas bienais estruturantes.
No caso de o aluno ter optado por iniciar apenas uma disciplina bienal no 10º ano, escolherá uma disciplina, excluindo a
iniciada no 10º ano.
O aluno escolhe uma disciplina.
Oferta dependente do projecto educativo da escola.
A Área de Projecto é assegurada por um só professor.
Disciplina de frequência facultativa.

Área Tecnológica Integrada c)

b)

120

- Especificação 2

Estágio f)

Total

a)

- Especificação 1

160 g)

Educação Moral e Religiosa h)
Total
Máximo Global (Período de Estágio - horas)

(1)

20 a 21

(1)

(1)

20 a 21

17 a 18

35 a36,5

35 a36,5

O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. Neste caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente
dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária.
A carga horária semanal poderá ser reduzida até 1 unidade lectiva, no caso de não ser possível a escola assegurar as condições físicas, humanas e organizacionais para a leccionação da disciplina com a carga horária definida.
A Área Tecnológica Integrada é assegurada pelo docente que lecciona a disciplina de Especificação.
O aluno frequenta a disciplina correspondente à especificação em que se inscreveu.
A gestão da carga horária anual ( 147 x 90 minutos) da Especificação e Projecto Tecnológico será da responsabilidade da escola, salvaguardando que a carga horária anual da disciplina de Especificação seja de 120 unidades lectivas e a do Projecto Tecnológico de 27 unidades lectivas.
A organização do Estágio será objecto de regulamentação própria, aprovada pelo Ministro da Educação.
Incluindo um total de 24 horas de gestão flexível da responsabilidade do professor orientador e alunos - formandos. Esse total deverá ser utilizado para a elaboração do Plano de Estágio e para as diversas reuniões de orientação e avaliação.
Disciplina de frequência facultativa.
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DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-A
Anexo 2.4 – CURSO TECNOLÓGICO DE DESIGN DE EQUIPAMENTO e Anexo 2.5 – CURSO TECNOLÓGICO DE MULTIMÉDIA
Componentes de Formação

Carga Horária Semanal
( x 90 minutos)

Disciplinas

Geral

10º

11º

12º

Português

2

2

2

Língua Estrangeira I ou II a)

2

2

Filosofia

2

2

Educação Física

2 b)

2 b)

Tecnologias da Informação e Comunicação

2

Sub-total
Científica

2 b)

10

8

4

História das Artes

2

2

2

Geometria Descritiva B

2

2

DESIGN DE EQUIPAMENTO

MULTIMÉDIA
10º

11º

12º

10º

11º

12º

Desenho B

2

2

2

Desenho B

2

2

2

Tecnologias do Equipamento

2

2

2

Tecnologias do Multimédia

2

2

2

Oficina de Design de Equipamento

2

4

Oficina de Multimédia A

2

4

Sub-total

10

12

Sub-total

10

12

6

6

Carga

Carga

horária

horária

anual

anual

120

- Oficina de Design de Mobiliário
- Oficina de Design Cerâmico

27

Projecto

minutos)

Disciplina de

(147)

Tecnológico e)

120

- Oficina de Animação e Multimédia.

b)

Especificação
Área Tecnológica Integrada c)

Área Tecnológica Integrada c)

Especificação
d),e)

( x90

Tecnológica

Tecnológica

( x90
minutos)

Disciplina de

- Oficina de Design Multimédia

d),e)

c)

Projecto

27

d)

(147)

e)

Tecnológico e)

160 g)

160 g)

Estágio f)

Estágio f)

Educação Moral e Religiosa h)

(1)

20 a 21

Total

(1)

(1)

20 a 21

17 a 18

Total

35 a36,5

Máximo Global (Período de Estágio - horas)

Máximo Global (Período de Estágio - horas)

a)

f)
(1)

Educação Moral e Religiosa h)

20 a 21

(1)

(1)

20 a 21

17 a 18

g)

35 a36,5

h)

O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas
estrangeiras estudadas no ensino básico. Se tiver
estudado apenas uma língua estrangeira, iniciará
obrigatoriamente uma segunda língua no ensino
secundário. Neste caso, tomando em conta as
disponibilidades da escola, o aluno poderá
cumulativamente
dar
continuidade
à
Língua
Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação
expressa do acréscimo de carga horária.
A carga horária semanal poderá ser reduzida até 1
unidade lectiva, no caso de não ser possível a escola
assegurar as condições físicas, humanas e
organizacionais para a leccionação da disciplina com a
carga horária definida.
A Área Tecnológica Integrada é assegurada pelo
docente que lecciona a disciplina de Especificação.
O aluno frequenta a disciplina correspondente à
especificação em que se inscreveu.
A gestão da carga horária anual ( 147 x 90 minutos) da
Especificação e Projecto Tecnológico será da
responsabilidade da escola, salvaguardando que a
carga horária anual da disciplina de Especificação seja
de 120 unidades lectivas e a do Projecto Tecnológico
de 27 unidades lectivas.
A organização do Estágio será objecto de
regulamentação própria, aprovada pelo Ministro da
Educação.
Incluindo um total de 24 horas de gestão flexível da
responsabilidade do professor orientador e alunos formandos. Esse total deverá ser utilizado para a
elaboração do Plano de Estágio e para as diversas
reuniões de orientação e avaliação.
Disciplina de frequência facultativa.

Anexo 2.6 - CURSO TECNOLÓGICO DE ADMINISTRAÇÃO e Anexo 2.7 - CURSO TECNOLÓGICO DE MARKETING
Componentes de Formação

Carga Horária Semanal
( x 90 minutos)

Disciplinas

Geral

10º

11º

12º

Português

2

2

2

Língua Estrangeira I ou II a)

2

2

Filosofia

2

2

Educação Física

2 b)

2 b)

Tecnologias da Informação e Comunicação

2

Sub-total
Científica

2 b)

10

8

4

Matemática B

2

2

2

Economia B

2

2

MARKETING

ADMINISTRAÇÃO
10º

11º

12º

Organização e Gestão Empresarial

2

2

2

Contabilidade

2

2

2

Técnicas Administrativas

2

4

Sub-total

10

12

6

10º

11º

12º

Introdução ao Marketing

2

2

2

Comércio e Distribuição

2

2

2

Técnicas Comerciais

2

4

Sub-total

10

12

Carga

anual

anual

Disciplina de

120

- Práticas de Contabilidade e Gestão

( x90

Tecnológica

Tecnológica

minutos)

minutos)

Disciplina de

Área Tecnológica Integrada c)

Área Tecnológica Integrada c)

- Práticas de Secretariado

27

Projecto

(147)

Tecnológico e)

120

- Técnicas de Marketing

b)

Especificação

Especificação
d),e)

a)

horária

horária

( x90

6
Carga

d),e)

- Técnicas de Vendas
c)
d)
e)

Projecto

27

Tecnológico e)
(147)

f)

160 g)

Estágio f)

Estágio f)

160 g)

g)
Educação Moral e Religiosa h)
Total
Máximo Global (Período de Estágio - horas)

(1)

20 a 21

Educação Moral e Religiosa h)

(1)

(1)

20 a 21

17 a 18

Total

35 a36,5

Máximo Global (Período de Estágio - horas)

(1)

20 a 21

(1)

(1)

20 a 21

17 a 18

35 a36,5

h)

O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas
estrangeiras estudadas no ensino básico. Se tiver
estudado apenas uma língua estrangeira, iniciará
obrigatoriamente uma segunda língua no ensino
secundário. Neste caso, tomando em conta as
disponibilidades da escola, o aluno poderá
cumulativamente
dar
continuidade
à
Língua
Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação
expressa do acréscimo de carga horária.
A carga horária semanal poderá ser reduzida até 1
unidade lectiva, no caso de não ser possível a escola
assegurar as condições físicas, humanas e
organizacionais para a leccionação da disciplina com a
carga horária definida.
A Área Tecnológica Integrada é assegurada pelo
docente que lecciona a disciplina de Especificação.
O aluno frequenta a disciplina correspondente à
especificação em que se inscreveu.
A gestão da carga horária anual ( 147 x 90 minutos) da
Especificação e Projecto Tecnológico será da
responsabilidade da escola, salvaguardando que a
carga horária anual da disciplina de Especificação seja
de 120 unidades lectivas e a do Projecto Tecnológico
de 27 unidades lectivas.
A organização do Estágio será objecto de
regulamentação própria, aprovada pelo Ministro da
Educação.
Incluindo um total de 24 horas de gestão flexível da
responsabilidade do professor orientador e alunos formandos. Esse total deverá ser utilizado para a
elaboração do Plano de Estágio e para as diversas
reuniões de orientação e avaliação.
Disciplina de frequência facultativa.
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Anexo 2.10 – Curso Tecnológico de Desporto

Anexo 2.8 - Curso Tecnológico de Ordenamento do Território e Ambiente
Componentes de Formação

Carga Horária Semanal
( x 90 minutos)

Disciplinas
10º

Geral

1941

DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-A

11º

12º
2

Português

2

2

Língua Estrangeira I ou II a)

2

2

Filosofia

2

10º
Geral

2

Educação Física
Tecnologias da Informação e Comunicação

2 b)
2

2 b)

2 b)

Geografia B

10
2

8
2

4
2

Ecologia

2

2

Sub-total

Matemática Aplicada às Ciências Sociais
Sistemas de Informação Aplicada

11º

12º

2

2

2

2

2

2

2

4

11º

12º

Português

2

2

2

Língua Estrangeira I ou II a)

2

2

Filosofia

2

2

Educação Física
Tecnologias da Informação e Comunicação

2 b)
2

2 b)

2 b)

Matemática B

10
2

8
2

4
2

Biologia Humana

2

2

Sub-total

Científica

10º

Carga Horária Semanal
( x 90 minutos)

Disciplinas

Componentes de Formação

Científica

Psicologia A
Organização e Desenvolvimento Desportivo

Técnicas de Ordenamento do Território

10º

11º

12º

2

2

2

2

2

2

2

4

10

12

Práticas Desportivas e Recreativas
10

Sub-total

12

6

Sub-total

Carga horária
anual

Tecnológica

anual

120

- Sistemas de Informação Geográfica

Especificação d), e)

- Espaços Naturais e Educação Ambiental

Projecto Tecnológico e)

( x90 minutos)

Área Tecnológica Integrada c)

Área Tecnológica Integrada c)

Tecnológica

( x90 minutos)

Disciplina de

27
(147)

Disciplina de

- Práticas de Dinamização Desportiva

Especificação d), e)

- Práticas de Organização Desportiva

120

Projecto Tecnológico e)

27
(147
160 g)

Estágio f)
Estágio f)

Educação Moral e Religiosa h)

160 g)

Educação Moral e Religiosa h)
Total
a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

(1)

(1)

(1)

20 a 21

20 a 21

17 a 18

Total

Anexo 2.9 – Curso Tecnológico de Acção Social
Disciplinas
10º

Geral

Português

2

2

2

2

Filosofia

2

2

2 b)

Educação Física

(1)

(1)

20 a 21

20 a 21

17 a 18
35 a 36,5

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira, iniciará
á
obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. Neste caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno poder
cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária.
A carga horária semanal poderá ser reduzida até 1 unidade lectiva, no caso de não ser possível a escola assegurar as condições físicas, humanas e
organizacionais para a leccionação da disciplina com a carga horária definida.
A Área Tecnológica Integrada é assegurada pelo docente que lecciona a disciplina de Especificação.
O aluno frequenta a disciplina correspondente à especificação em que se inscreveu.
A gestão da carga horária anual ( 147 x 90 minutos) da Especificação e Projecto Tecnológico será da responsabilidade da escola, salvaguardando que a
carga horária anual da disciplina de Especificação seja de 120 unidades lectivas e a do Projecto Tecnológico de 27 unidades lectivas.
A organização do Estágio será objecto de regulamentação própria, aprovada pelo Ministro da Educação.
Incluindo um total de 24 horas de gestão flexível da responsabilidade do professor orientador e alunos - formandos. Esse total deverá ser utilizado para
a elaboração do Plano de Estágio e para as diversas reuniões de orientação e avaliação.
Disciplina de frequência facultativa.

Carga Horária Semanal
( x 90 minutos)
11º
12º

Língua Estrangeira I ou II a)

2

2 b)

2 b)

Tecnologias da Informação e Comunicação

2

Psicologia A

10
2

8
2

4
2

História C

2

2

Sub-total

(1)

Máximo Global ( Período de Estágio - horas )
a)

O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. Se tiver estudado apenas uma língua
estrangeira, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. Neste caso, tomando em conta as disponibilidades da
escola, o aluno poderá cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do
acréscimo de carga horária.
A carga horária semanal poderá ser reduzida até 1 unidade lectiva, no caso de não ser possível a escola assegurar as condições físicas,
humanas e organizacionais para a leccionação da disciplina com a carga horária definida.
A Área Tecnológica Integrada é assegurada pelo docente que lecciona a disciplina de Especificação.
O aluno frequenta a disciplina correspondente à especificação em que se inscreveu.
A gestão da carga horária anual ( 147 x 90 minutos) da Especificação e Projecto Tecnológico será da responsabilidade da escola,
salvaguardando que a carga horária anual da disciplina de Especificação seja de 120 unidades lectivas e a do Projecto Tecnológico de 27
unidades lectivas.
A organização do Estágio será objecto de regulamentação própria, aprovada pelo Ministro da Educação.
Incluindo um total de 24 horas de gestão flexível da responsabilidade do professor orientador e alunos - formandos. Esse total deverá ser
utilizado para a elaboração do Plano de Estágio e para as diversas reuniões de orientação e avaliação.
Disciplina de frequência facultativa.

Componentes de Formação

6
Carga horária

Anexo 3 - Matriz dos Cursos artísticos especializados

Científica
Carga horária semanal/Ano (x 90m)

Componentes de
Disciplinas
formação

Saúde e Socorrismo
Técnicas de Expressão e Comunicação

10º

11º

12º

11º

12º

2

2

2

Português

2

2

2

2

2

2

Língua Estrangeira I ou II a)

2

2

2

4

Filosofia
Educação Física b)

Práticas de Acção Social
Geral
10

Sub-total

12

6

Tecnologias de Informação e
Comunicação

10º

-

2

2

-

(2) c)

(2) c)

(2) c)

2

-

-

8/10

6/8

2/4

3/6

3/8

2/8

5,5/15

5,5/18

5,5/21

(1)

(1)

(1)

20,5 a 25

19,5 a 26

16,5 a 25

Carga horária

Tecnológica

anual

Área Tecnológica Integrada c)

Disciplina de

- Práticas de Animação Sociocultural

Especificação d), e)

- Práticas de Apoio Social

Científica

Projecto Tecnológico e)
27
(147)

Educação Moral e Religiosa h)

Máximo Global ( Período de Estágio - horas )

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Total e)

Duas a cinco disciplinas d)

Total

b)

Duas a quatro disciplinas d)

120

Técnica-

(1)

(1)

(1)

20 a 21

20 a 21

17 a 18

Educação Moral e Religiosa g)
Total geral e)
a)

O aluno deve dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira,
iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. Neste caso tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno
poderá, cumulativamente, dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de
carga horária.

b)

Não existe na formação em Dança e Teatro.

c)

A carga horária semanal poderá ser reduzida até uma unidade lectiva, no caso de não ser possível a escola assegurar as condições físicas,
humanas e organizacionais para a leccionação da disciplina com a carga horária definida.

d)

Integra uma disciplina bienal, a frequentar nos 11º e 12º anos, escolhida de entre um leque de opções a definir de acordo com a natureza do
curso e do projecto educativo da escola, podendo integrar, consoante a sua natureza, a componente de formação científica ou técnicaartística.

e)

Intervalo dentro do qual se increvem os valores mínimos e máximos da carga horária correspondente aos planos de estudo, consoante a área
artística.

f)

Pode integrar, consoante a área artística, formação em contexto de trabalho.

g)

Disciplina de frequência facultativa.

35 a 36,5

O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira, iniciar
obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. Neste caso, tomando em conta as disponibilidades da escola, o aluno poderá cumulativamente da
continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária.
A carga horária semanal poderá ser reduzida até 1 unidade lectiva, no caso de não ser possível a escola assegurar as condições físicas, humanas e
organizacionais para a leccionação da disciplina com a carga horária definida.
A Área Tecnológica Integrada é assegurada pelo docente que lecciona a disciplina de Especificação.
O aluno frequenta a disciplina correspondente à especificação em que se inscreveu.
A gestão da carga horária anual ( 147 x 90 minutos) da Especificação e Projecto Tecnológico será da responsabilidade da escola, salvaguardando que a carga
horária anual da disciplina de Especificação seja de
120 unidades
lectivasTecnológico
e a do ProjectodeTecnológico
Anexo
17 - Curso
Desporto de 27 unidades lectivas.
A organização do Estágio será objecto de regulamentação própria, aprovada pelo Ministro da Educação.
Incluindo um total de 24 horas de gestão flexível da responsabilidade do professor orientador e alunos - formandos. Esse total deverá ser utilizado para
elaboração do Plano de Estágio e para as diversas reuniões de orientação e avaliação.
Disciplina de frequência facultativa.

Total e)

-Artística f)

160 g)

Estágio f)

a)

Total

( x90 minutos)

1942

DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-A

MINISTÉRIO DAS CIDADES, ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E AMBIENTE

Anexo 4 – Matriz dos Cursos Científico-humanísticos do Ensino Recorrente
(carga horária - unidades lectivas de 90 minutos) a)
Formação
Componentes

10º
Módulos
capitalizáveis

de Formação

11º
Módulos
capitalizáveis Carga

Carga
Horária

Horária

Semanal
Formação Geral

Português

3
3

1

3

1

Filosofia

3

2

3

2

Tecnologias de Informação e

3

Semanal
3

2

Língua Estrangeira I ou II b)

Carga
Horária

Semanal
3

2

12º
Módulos
capitalizáveis

2

1

Comunicação
Subtotal
Formação
Específica

6

Disciplina Trienal c)

3

3

3

3

3

3

3

3

Disciplina Bienal

3

3

3

3

Opções d)

2
3

Disciplinas anuais

3

3

Subtotal
Total

5

Disciplina Bienal

Módulos capitalizáveis/ carga horária

9
21

3

9
18

15

6
9

14

8

a) Podendo ser desdobradas em unidades lectivas parciais de 45 minutos.
b) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. Se tiver
estudado apenas uma língua estrangeira, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário.
c) Disciplina estruturante da componente de formação específica.
d) O aluno é obrigado a escolher, pelo menos, uma disciplina.

Anexo 5 – Matriz dos Cursos Tecnológicos do Ensino Recorrente
(carga horária - unidades lectivas de 90 minutos) a)
11º

10º
Componentes
de Formação

Formação Geral

Módulos
capitalizáveis

12º

Módulos
Módulos
Carga capitalizáveis Carga capitalizáveis Carga
Horária
Horária
Horária
Semanal
Semanal
Semanal

Português

3

2

3

2

Língua Estrangeira I ou II b)

3

1

3

1

Filosofia

3

2

3

2

Tecnologias de Informação e

3

3

2

1

Comunicação
Subtotal

6

5

2

Formação

Disciplina Trienal

3

2

3

2

Científica

Disciplina Bienal

3

1

3

2

Formação

Disciplina Trienal

3

2

3

2

3

2

Tecnológica

Disciplina Trienal

3

2

3

2

3

2

Disciplina Trienal

3

2

3

2

3

2

Subtotal

3

3

4

2

2

Integrada

Área

Tecnológica

Especificação c):
* Especificação 1
3
5 d)

* Especificação 2
3

Projecto Tecnológico e)
Subtotal
Total

Módulos capitalizáveis / carga horária

6
27

15

6
24

11
21

15

15

a) Podendo ser desdobradas em unidades lectivas parciais de 45 minutos.
b) O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico. Se tiver estudado
apenas uma língua estrangeira, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário.
c) O aluno escolhe uma disciplina de especificação.
d) A gestão da carga horária semanal da disciplina de Especificação e do Projecto Tecnológico será da
responsabilidade da Escola, salvaguardando que a carga horária total anual da disciplina de Especificação seja
de 132 unidades lectivas e a do Projecto Tecnológico de 33 unidades lectivas.
e) O Projecto Tecnológico é assegurado pelo docente que lecciona a disciplina de Especificação.

Anexo 6 - Matriz dos Cursos Profissionais

Componentes de Formação

Total de Horas (a)
(Ciclo de Formação)

Componente de Formação Sociocultural
•

Português

•

Língua Estrangeira I ou II (b)

•

Área de Integração

•

Tecnologias da Informação e Comunicação

•

Educação Física

320
220
220
100
140

Subtotal

Decreto n.o 6/2004
de 26 de Março

A área central do núcleo urbano do Cacém, no município de Sintra, tem sido sujeita a grande pressão urbanística, não obstante a desqualificação do desenho
urbano, a insuficiência e inadequação das infra-estruturas viárias, a falta de espaços públicos, de áreas verdes
e de equipamentos sociais adequados a um centro
urbano, bem como a progressiva degradação da qualidade da habitação, salubridade, conforto e estado físico
das construções existentes.
A Assembleia Municipal de Sintra aprovou, em 19 de
Julho de 2000, a delimitação da área crítica de recuperação e reconversão urbanística da área central do
Cacém, na freguesia de Agualva-Cacém, a qual corresponde à área de intervenção do Plano de Pormenor
da Área Central do Cacém, ratificado pela Resolução
do Conselho de Ministros n.o 44/2003, de 26 de Março,
e integrado no âmbito do Programa Polis — Programa
de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental das
Cidades.
Assim, tendo em vista a reestruturação das acessibilidades ao Cacém, a requalificação do desenho urbano
por forma a melhorar as condições de vivência humana,
a requalificação do sistema ambiental criado pela ribeira
das Jardas, em articulação com o parque urbano do
Cacém, a programação das infra-estruturas de suporte
à área do interface rodo-ferroviário e a criação de novos
espaços públicos e a valorização dos existentes, a Câmara
Municipal de Sintra solicitou ao Governo que a referida
área fosse declarada como área crítica de recuperação
e reconversão urbanística, o que através do presente
diploma se concede.
Por outro lado, prevê-se que o direito de preferência
concedido ao município de Sintra, ao abrigo do artigo 7.o
do Decreto-Lei n.o 105/96, de 31 de Julho, e nos termos
do disposto no n.o 1 do artigo 27.o do Decreto-Lei
n.o 794/76, de 5 de Novembro, vigore sem dependência
de prazo até à extinção da referida declaração de área
crítica de recuperação e reconversão urbanística, uma
vez que o município poderá vir a ter interesse na aquisição de imóveis que sejam transaccionados na zona,
de modo a viabilizar a respectiva reabilitação.
Considerando o disposto no n.o 1 do artigo 27.o e
no artigo 41.o do Decreto-Lei n.o 794/76, de 5 de
Novembro:
Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.o da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

1000

Artigo 1.o

Componente de Formação Científica
•

N.o 73 — 26 de Março de 2004

2 a 3 disciplinas (c)

500

Área crítica de recuperação e reconversão urbanística

................................................................................

Componente de Formação Técnica

1600

•

3 a 4 disciplinas (d)

1180

•

Formação em Contexto de Trabalho (e)

420

Total de Horas / Curso

3 100

(a) – Carga horária global não compartimentada pelos 3 anos do ciclo de formação, a gerir pela escola, no âmbito da sua autonomia
pedagógica, acautelando o equilíbrio da carga horária anual de forma a optimizar a gestão global modular e a formação em contexto
de trabalho.

É declarada área crítica de recuperação e reconversão
urbanística a área central do Cacém, no município de
Sintra, delimitada na planta anexa ao presente diploma,
que dele faz parte integrante.
Artigo 2.o

(b) – O aluno deverá dar continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no ensino básico.
(c) – Disciplinas científicas de base a fixar em regulamentação própria, em função das qualificações profissionais a adquirir.
(d) – Disciplinas de natureza tecnológica, técnica e prática estruturantes da qualificação profissional visada.
(e) – A formação em contexto de trabalho visa a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e
organizacionais relevantes para a qualificação profissional a adquirir e será objecto de regulamentação própria.

Acções de recuperação e reconversão urbanística

Compete à Câmara Municipal de Sintra, em colaboração e articulação com as demais entidades inte-
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Anexo IV - Matriz curricular do 3.º ciclo do ensino básico consignadas pelo Decreto-Lei n.º 209/2002 (em alteração ao Decreto-Lei
n.º 6/2001).

Matriz curricular do 3.º ciclo
Fonte: Adaptada do Decreto-Lei n.º 209/2002 (p. 6810).

FCUP

229

Desafios da Autonomia e Flexibilidade Curricular:
Que respostas têm os professores conseguido dar?

a

Anexo V - Matrizes curriculares dos ensinos básico e secundário
consignadas pelo Decreto-Lei n.º 139/2012.

Matriz curricular do 1.º ciclo
Fonte: Adaptada do Decreto-Lei n.º 139/2012 (p. 3484).

Matriz curricular do 2.º ciclo
Fonte: Adaptada do Decreto-Lei n.º 139/2012 (pp. 3484-3486).

Matriz curricular do 3.º ciclo
Fonte: Adaptada do Decreto-Lei n.º 139/2012 (pp. 3486-3487).

Matrizes curriculares do ensino secundário
Fonte: Adaptadas do Decreto-Lei n.º 139/2012 (pp. 3487-3491).
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Anexo VI - Matrizes curriculares-base do ensino básico relativas
aos cursos artísticos especializados e ao curso de educação e
formação de jovens; e matrizes curriculares-base do ensino secundário - PAFC (Despacho n.º 5908/2017).

Matrizes curriculares do ensino básico
Fonte: Adaptadas do Despacho n.º 5908/2017 (pp. 13888-13889).

Matriz curricular do ensino secundário
Fonte: Adaptada do Despacho n.º 5908/2017 (pp. 13889-13890).
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Anexo VII - Exemplo de grelha de planificação de um DAC
Fonte: Carvalhais, P. (2018). Grelha de planificação de projeto curricular transversal no âmbito de um DAC. Acesso em 12 de dezembro de 2019: https://moocafc.files.wordpress.com/
2018/03/dac_patricc81cia_carvalhais.pdf.

MOOC – AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE CURRICULAR

MOOC “Autonomia e Flexibilidade Curricular”
Módulo 4 | Grelha de planificação de projeto curricular transversal no âmbito de um DAC
Ano de escolaridade / turma(s): 7º ano
Disciplinas envolvidas: Matemática, Física e Química, TIC, Português, História, Inglês, Educação
para a cidadania, Ciências Naturais; Geografia; Educação Visual

Professores responsáveis: Patrícia Carvalhais e restantes professores das outras disciplinas
Tema do projeto
A Revolução Industrial – impactos
Objetivos de aprendizagem
• Desenvolver a capacidade de utilizar a Matemática na interpretação e intervenção no
real;
• Desenvolver o raciocínio e o pensamento científico;
• Explorar diferentes instrumentos e processos, adquirindo gosto pela sua experimentação
e manipulação, com abertura a novos desafios e ideias;
• Desenvolver a capacidade de resolução de problemas
• Organizar a informação proveniente de diferentes fontes num poster;
• Utilizar e dominar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e
mobilizar informação de forma crítica e autónoma;
• Verificar diferentes fontes documentais e a sua credibilidade;
• Planear e conduzir pesquisas;
• Desenvolver processos conducentes à construção de produtos e de conhecimento;
• Pensar de modo abrangente e em profundidade, de forma lógica e crítica;
• Adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e
competição;
• Aprender a ouvir, interagir, argumentar, negociar e aceitar diferentes pontos de vista;
• Consolidar e aprofundar competências, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da
vida;
• Adequar a ação de transformação e criação de produtos aos diferentes contextos
naturais, tecnológicos e socioculturais, em atividades experimentais e aplicações práticas
em projetos desenvolvidos em ambientes físicos e digitais.
Intervenientes
Patrícia Carvalhais (prof. TIC) e os professores que lecionam as outras disciplinas
intervenientes
Recursos necessários
Laboratório de Informática;
Material de desenho e de escrita;

Curso de formação “Autonomia e Flexibilidade Curricular” – Grelha de Planificação de um DAC – Página 1 de 4

MOOC – AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE CURRICULAR

Conteúdos a trabalhar por disciplina
Matemática:
• Interpretação de gráficos;
• Equações do 1º grau;
• Resolução de problemas com aplicação prática (equação do 1º grau aplicada a instalações
industriais);
• Potências (aplicação na medida da capacidade da informação).
Físico-química:
• Mecânica Clássica
História:
• Fases da revolução industrial
• antecedentes
• causas
• consequências
Ciências Naturais:
• Consequências ambientais da revolução industrial
• Impactos na natureza
• Diferentes tipos de poluição
Inglês:
• Vocabulário específico da área em estudo
Geografia:
• Consequências socioeconómicas da revolução industrial
Educação visual:
• O aparecimento de novos meios de comunicação gráfica (fotografia, cinema e tipografia)
• A comunicação – o cartaz
Português:
• Planificar a escrita de textos;
• Escrever textos informativos contemplando o seguinte: uma introdução ao
tópico; o desenvolvimento deste, com a informação agrupada em parágrafos
e apresentando factos, definições, pormenores e exemplos; e uma
conclusão.
Educação para a cidadania:
• Conviver na sociedade da informação
• Desafios sociais decorrentes
TIC:
•
•
•
•
•

Evolução das tecnologias da comunicação e informação;
Medida da capacidade de informação;
Pesquisa eficiente de informação na internet;
Vários perigos presentes na utilização das novas tecnologias de comunicação
(cyberbullying, sexting, roubo de identidade, phishing, malware)
Utilização de software de edição de imagem e de vídeo.
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Fases de execução do projeto
1ª Fase: Definição do problema
2ª Fase: Preparação e planeamento do trabalho: tarefas a realizar; divisão das tarefas;
organização de um calendário das atividades
3ª Fase: Execução das tarefas;
4ª Fase: Apresentação do resultado à comunidade

Ações / atividades a desenvolver
Ações / Atividades
(identificação e breve descritivo)

Objetivos
(por ação / atividade)

1- Perceber em que consistiu a RI e quais
as características das suas diferentes
fases

• Identificar temporalmente e
tecnologicamente cada uma das fases da RI

2- Perceber os impactos que as
diferentes fases da RI tiveram na
sociedade, na economia e no
ambiente

• Identificar consequências da RI na sociedade,
na economia e no ambiente;
• Identificar novas tecnologias em diferentes
áreas;

3- Organizar num mapa de ideias toda a
informação disponível
4- Produzir um documento gráfico
(painéis) e um vídeo sobre a RI.

• Resumir e interligar conceitos, datas,
tecnologias, consequências
• Criação do produto final e sua divulgação.

Cronograma de atividades
Atividades
(designação)

Atividade 1

Data de execução

Dinamizadores

Outputs

1º Período

Prof. História, TIC

Textos e esquemas;

Atividade 2

1º período

Prof. História, TIC,
Geo, CN, Mat

Realização de fichas
de trabalho;
Pesquisas efetuadas;
Textos e esquemas;

Atividade 3

1º e 2º período

Todos os professores
intervenientes

Mapa de ideias
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Atividade 4

2º e 3º período

Prof. TIC, Ed. Visual,
Port.

Painéis e vídeo

Produto final a apresentar no âmbito do projeto
Painéis com as diferentes características e fases da revolução industrial;
Vídeo sobre o tema;

Estratégias de monitorização / avaliação das aprendizagens
Observação do trabalho diário dos alunos (efetuar registos);
Observação do trabalho de grupo (efetuar registos);
Produtos apresentados ao longo do tempo e produto final.
Realização de questões sobre os conteúdos lecionados nas disciplinas de Mat, FQ, CN, Geo,
Hist.
Todos os professores avaliam o trabalho final segundo critérios definidos por todos.
Critérios de avaliação:
Áreas

Descritor
Indagador/Investigador
Criativo

Aprendizagem
específica/disciplinar
60%

Conhecedor/reprodutor

Comunicador

Aprendizagens
transversais
40%

Responsável
Participativo
Colaborador

Indicador
Pesquisa, elabora
trabalhos
Imagina hipóteses
face a um problema
Evidencia conhecer
o tema tratado
Apresenta os
trabalhos oralmente
e/ou por escrito de
forma correta
Respeita as regras
da sala
Colabora com outros
Expressa opiniões,
ideias e factos

Peso
15%
15%
15%

15%

20%
20%
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Anexo VIII - Matrizes curriculares-base do ensino básico relativas
aos cursos artísticos especializados e matrizes curriculares-base
do ensino secundário - AFC (Decret-Lei n.º 55/2018).

Matrizes curriculares do ensino básico
Fonte: Adaptadas do Decreto n.º 55/2018 (pp. 2941-2942).

FCUP
Desafios da Autonomia e Flexibilidade Curricular:
Que respostas têm os professores conseguido dar?

Matriz curricular do ensino secundário
Fonte: Adaptada do Decreto n.º 55/2018 (pp. 2942-2943).
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Anexo IX - Carta de consentimento informado aos diretores
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Porto, 6 de maio de 2019.
Ex.ma Senhora Diretora do
Agrupamento de Escolas de ______________
Chamo-me Christiane Araújo de Sousa, sou aluna do curso de Mestrado em Matemática para
Professores, no Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto,
onde estou a desenvolver o meu projeto de investigação conducente à elaboração da dissertação
de mestrado, na área da Educação Matemática, e sob a orientação da Professora Rosa Antónia
Tomás Ferreira.
O tema da minha dissertação gira em torno do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular
(PAFC). O objetivo do trabalho é compreender como os professores de Matemática, nos 2.º e 3.º
ciclos do Ensino Básico, estão a responder aos desafios colocados pelo PAFC neste ano de
generalização do projeto (como se têm organizado, que atividades têm desenvolvido no âmbito do
projeto, que potencialidades encontram nesta nova realidade, que desafios têm encontrado e
como os têm ultrapassado, etc.).
Enquanto professora de Matemática, percebo que nós, professores, muitas vezes, experimentamos
dificuldades em trabalhar a Matemática através de projetos que façam uma efetiva articulação
curricular, sobretudo, com outras disciplinas. A implementação do PAFC pode ser uma
oportunidade para que o professor busque ensinar os conteúdos de Matemática através de
práticas que promovam aprendizagens mais significativas e interessantes para os alunos, realçando
a ligação da Matemática com outros saberes, dentro e fora da esfera escolar.
Nesse sentido, como a escola que dirige abraçou o PAFC, gostaria de recolher informação sobre
esse processo, sobretudo no que à Matemática diz respeito. Venho, assim, solicitar a sua
autorização para poder desenvolver o meu estudo na sua escola, em particular, entrevistar um
professor de Matemática sobre os assuntos mencionados e recolher alguns documentos que
eventualmente me possam ser facultados (tais como: matrizes curriculares, algumas planificações
relativas à Matemática, planificações relativas a eventuais Domínios de Autonomia Curricular
(DAC) ou outras formas de “dar vida” ao PAFC que tenham sido encontradas, tarefas que tenham
sido trabalhadas, ou venham a ser trabalhadas, no âmbito desta nova realidade, etc.). De modo a
minimizar os constrangimentos para o professor a entrevistar, peço autorização para, se possível,
realizar a entrevista nas instalações da escola, em local e data a combinar com o professor.
O processo de recolha de dados será bastante curto pois, para além da recolha documental que for
possível efetuar, envolverá apenas uma entrevista com um professor de Matemática. Todos os
dados recolhidos serão totalmente confidenciais e apenas eu e a minha orientadora teremos
acesso a eles. Nem a escola, nem os professores, nem os alunos serão identificados, protegendo,
assim, os dados dos participantes e garantindo a sua anonimidade. A professora _________ já
aceitou informalmente colaborar no meu trabalho, mas ser-lhe-á solicitado o seu consentimento
informado, de acordo com os procedimentos éticos que devem ser cumpridos em trabalhos desta
natureza.
Estou disponível para qualquer esclarecimento através do telefone __________ ou do e-mail
________________. A minha orientadora disponibiliza-se também para prestar os esclarecimentos

que precisar através do e-mail ________________.
Agradecendo a atenção dispensada e esperando uma resposta positiva, apresento os meus
melhores cumprimentos.
______________________________________________
Christiane Araújo de Sousa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eu, __________________________________________________, diretora do Agrupamento de
Escolas de __________________________________________, autorizo Christiane Araújo de
Sousa a realizar o seu trabalho de mestrado, nas condições por ela descritas.
__________________________, ____ / ____ / _____

__________________________________________________________
assinatura
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Porto, 6 de maio de 2019
Ex.ma Senhora
Professora ___________
Escola Básica de ______________

Chamo-me Christiane Araújo de Sousa, sou aluna do curso de Mestrado em Matemática para
Professores, no Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto,
onde estou a desenvolver o meu projeto de investigação conducente à elaboração da dissertação
de mestrado, na área da Educação Matemática, e sob a orientação da Professora Rosa Antónia
Tomás Ferreira.
O tema da minha dissertação gira em torno do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular
(PAFC). O objetivo do trabalho é compreender como os professores de Matemática, nos 2.º e 3.º
ciclos do Ensino Básico, estão a responder aos desafios colocados pelo PAFC neste ano de
generalização do projeto (como se têm organizado, que atividades têm desenvolvido no âmbito do
projeto, que potencialidades encontram nesta nova realidade, que desafios têm encontrado e
como os têm ultrapassado, etc.).
Enquanto professora de Matemática, percebo que nós, professores, muitas vezes, experimentamos
dificuldades em trabalhar a Matemática através de projetos que façam uma efetiva articulação
curricular, sobretudo, com outras disciplinas. A implementação do PAFC pode ser uma
oportunidade para que o professor busque ensinar os conteúdos de Matemática através de
práticas que promovam aprendizagens mais significativas e interessantes para os alunos, realçando
a ligação da Matemática com outros saberes, dentro e fora da esfera escolar.
Nesse sentido, como a escola em que leciona abraçou o PAFC, gostaria de recolher informação
sobre esse processo, sobretudo no que à Matemática diz respeito. Venho, assim, solicitar a sua
colaboração no meu estudo, sob a forma de uma entrevista acerca dos assuntos mencionados e de
ajuda na recolha de alguns documentos que eventualmente me possam ser facultados (tais como:
matrizes curriculares, algumas planificações relativas à Matemática, planificações relativas a
eventuais Domínios de Autonomia Curricular (DAC) ou outras formas de “dar vida” ao PAFC que
tenham sido encontradas, tarefas que tenham sido trabalhadas, ou venham a ser trabalhadas, no
âmbito desta nova realidade, etc.).
O processo de recolha de dados será bastante curto pois, para além da recolha documental que for
possível efetuar, envolverá apenas a entrevista referida. Todos os dados recolhidos serão
totalmente confidenciais e apenas eu e a minha orientadora teremos acesso a eles. Nem a escola,
nem os professores, nem os alunos serão identificados, protegendo, assim, os dados dos
participantes e garantindo a sua anonimidade. Este meu projeto de investigação é do
conhecimento da diretora do Agrupamento de Escolas ________________, que já autorizou a que
a recolha de dados pretendida possa ser efetuada nas instalações da escola sede, em horário a
combinar consigo.
Estou disponível para qualquer esclarecimento através do telefone __________ ou do e-mail
____________________. A minha orientadora disponibiliza-se também para prestar os
esclarecimentos que precisar através do e-mail _________________.

Agradecendo a atenção dispensada e esperando uma resposta positiva, apresento os meus
melhores cumprimentos.

_______________________________________________
Christiane Araújo de Sousa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eu, ____________________________________________________, professora de matemática no
Agrupamento de Escolas __________________, autorizo Christiane Araújo de Sousa a realizar o
seu trabalho de mestrado, nas condições por ela descritas.
__________________________, ____ / ____ / _____
__________________________________________________________
assinatura
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Guião de entrevista
Essa entrevista é de grande importância para o presente estudo sobre o processo de
implementação da Autonomia e Flexibilidade Curricular (AFC), e, especificamente, objetiva
possibilitar a compreensão de como os professores de Matemática se organizaram e o que
fizeram para dar respostas aos desafios da AFC em suas escolas, assim como a análise da
influência nas suas práticas e conceções de ensino da Matemática.
(I) ORGANIZAÇÃO/PLANEAMENTO
(i) Organização/Planeamento da escola na fase inicial de implementação da AFC.
(Aspetos como: decisão quanto ao grau de participação em termos de carga horária;
coordenação da AFC na escola; opções curriculares da escola; formação para os professores.)
Perguntas:
1. Como se deu o processo de tomada de decisão quanto ao grau de participação da escola na
AFC?
2. Houve coordenação específica e equipas educativas?
2.1. Como se organizaram as reuniões (horários, grupos)?
2.2. Houve alguma ação de formação para os professores? (DGE, escola, análise de
documentos curriculares...) Se sim, foi adequada? Por quê?
3. Sentiu alguma forma de condicionamento na reorganização do trabalho na escola? Por
exemplo...
4. Houve alteração da matriz curricular? Quais são as opções curriculares assumidas pela
escola? (Combinação parcial de disciplinas; combinação total de disciplinas; alternância de
períodos de funcionamento por disciplinas; etc)
4.1. Há DAC's? Envolvem a Matemática? Como se operacionalizam? Dê exemplos.
5. Que espaços físicos e recursos materiais da escola foram mobilizados e que alterações
ocorreram nos mesmos decorrentes da AFC?
(ii) Organização/Planeamento do(s) professor(es) de Matemática para concretizar a AFC.
(Aspetos como: planeamento curricular em Matemática; planeamento das dinâmicas
pedagógicas a serem desenvolvidas.)
Perguntas:
1. Como conseguiram articular os documentos curriculares atuais (PA, AE, Programas, Metas,
uso do Manual) para a planificação curricular? Qual é que acabou por vos guiar?
1.1. Houve alguma articulação curricular dentro da própria disciplina de Matemática? Se
sim, qual(is)? Se não, por quê? Que balanço faz das escolhas (correu bem, foi útil)?
1.2. Houve articulação curricular com outras áreas do saber? Se sim, qual(is)? Que balanço
faz das escolhas (correu bem, foi útil)?
2. Como se deu o trabalho colaborativo entre os professores? (Aspetos positivos e aspetos
negativos).
1

2.1. Como se deu a articulação de horários para reflexão e partilha entre os professores?
3. Houve alteração na sua carga horária? Sobrecarga de trabalho?
4. Que desafios ao nível da planificação? Como os superaram?
(II) PRÁTICAS DESENVOLVIDAS
Práticas desenvolvidas pelo professor relacionadas ao desenvolvimento curricular e trabalho
realizado mediante a AFC
(Aspetos como: atividades desenvolvidas; dinâmicas pedagógicas desenvolvidas;
cooperação docente.)
Perguntas:
1. Que tipo de atividades foram desenvolvidas somente nas aulas da disciplina de Matemática
no âmbito da AFC? (tempo, espaço, escolha de tarefas, agrupamentos de alunos)
1.1. Como os professores de matemática planearam as atividades?
2. Que tipo de atividades foram desenvolvidas em conjunto com outras disciplinas no âmbito da
AFC? (tempo, espaço, escolha de tarefas, agrupamentos de alunos, DAC?)
2.1. Houve projetos interdisciplinares? Dê exemplos.
2.2. Como os professores de Matemática planearam as atividades com os outros
professores?
3. Houve diversificação das metodologias de trabalho na sala de aula? Dê exemplos do que
passou a fazer na AFC que não fazia antes.
4. Como foi a dinâmica de envolvimento dos alunos na realização das atividades?
4.1. Observou maior motivação dos alunos? Maior responsabilização dos alunos no
processo de ensino/aprendizagem?
5. Como se deu o processo de avaliação das aprendizagens?
6. O que foi mais desafiante nas práticas (trabalhar em conjunto, tomar decisões, dificuldades
na escolha de tarefas interdisciplinares, decidir como articular, horários, avaliações)? Dê
exemplos.
(III) BALANÇO
(Aspetos positivos, dificuldades sentidas e sugestões para melhorar)
Perguntas:
1. Destaque pontos fortes (potencialidades) e pontos fracos .
2. Que perspetivas para o próximo ano?
3. Gostaria de acrescentar alguma coisa ao que foi dito?
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