Atas do Encontro - O Desafio da Autonomia e Flexibilidade
Curricular nas Escolas do Concelho de Setúbal

A COSAP - Federação Concelhia de Setúbal das Associações de Pais publicou, no
dia 21 de abril p.p., em versão digital, as Atas do Encontro - O Desafio da Autonomia
e Flexibilidade Curricular nas Escolas do Concelho de Setúbal, integrando um
prefácio redigido pelo Senhor Secretário de Estado da Educação.
O referido Encontro, que teve lugar no dia 6 de janeiro de 2018, no Auditório da
Escola Secundária Sebastião da Gama, em Setúbal, contou com a presença de
diretores de agrupamentos de escolas e de escolas não agrupadas, bem como de
representantes de várias entidades, nomeadamente do Diretor-Geral da DireçãoGeral da Educação, José Vítor Pedroso; Vereador do pelouro de Educação da
Câmara Municipal de Setúbal, Ricardo Oliveira; e de Gina Lemos, Investigadora do
CIEd da Universidade do Minho. Estiveram ainda presentes elementos do
movimento associativo parental, enquanto estruturas representativas dos
pais/encarregados de educação; professores, pais/encarregados de educação,
estudantes e outros.
As atas do referido Encontro congregam, num único documento, a partilha de
experiências e de reflexões, pelos diferentes intervenientes no processo educativo,
em torno do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, criado pelo Despacho

n.°5908/2017, de 5 de julho, em regime de experiência pedagógica. Com este
projeto reforça-se a autonomia das escolas, para que possam criar projetos
curriculares apropriados às suas especificidades, potenciadores de aprendizagens
efetivas e significativas, bem como promove-se a flexibilidade da gestão curricular,
garantindo melhores aprendizagens para todos os alunos.
Esta iniciativa da COSAP constitui-se como um importante contributo para a
reflexão sobre a Educação, uma vez que integra o testemunho de diferentes
intervenientes no processo educativo, no âmbito do qual pais/encarregados de
educação e professores estão juntos para a prossecução de um desígnio comum - o
sucesso educativo dos nossos alunos.

