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Na sequência do Despacho n.º 5908/2017, publicado em Diário da República n.º 128/2017, Série II de 2017-

07-05, a Escola Secundária João Gonçalves Zarco (ESJGZ) implementou, nas e entre as turmas do 7.º ano, no 

ano escolar de 2017-2018, o Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (PAFC), projeto de 

transversalidade e de integração de saberes e de valores, promovendo a sua aplicabilidade numa situação de 

estreito contacto com as necessidades reais da comunidade, e propiciando o diálogo entre a comunidade e a 

escola. 

Nesse sentido, o PAFC da ESJGZ pretende dotar os alunos das competências chave elencadas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: linguagens e textos, informação e comunicação, raciocínio e 

resolução de problemas, pensamento crítico e pensamento criativo, relacionamento interpessoal, 

autonomia e desenvolvimento pessoal, bem-estar e saúde, sensibilidade estética e artística, saber técnico e 

tecnologias, consciência e domínio do corpo. Enriquecer, aprofundar e consolidar as aprendizagens 

essenciais assentes na transdisciplinaridade, na exploração de áreas temáticas e em trabalhos de projeto 

para aprofundamento dos conhecimentos adquiridos nas áreas das ciências sociais e experimentais são os 

objetivos essenciais do PAFC da ESJGZ. 

Assim, reorganizaram-se não só as aprendizagens essenciais, mas também a carga horária/tempos letivos de 

algumas das disciplinas envolvidas (2 tempos letivos semanais de 50 minutos para Cidadania, Geografia, 

História e Oficinas da Multimédia, em simultâneo, e 1 tempo letivo semanal para Ciências Naturais, Físico-

Química e TIC), permitindo o trabalho colaborativo entre os professores e as turmas envolvidas.   

Mas, como o “caminho faz-se caminhando” e os desafios são permanentes, a realização de reuniões 

regulares entre a coordenadora do PAFC e as equipas pedagógicas, a implementação de novas estratégias e 

metodologias e de práticas de motivação conduzirão ao desenvolvimento dos conhecimentos e capacidades 

de todos os intervenientes no PAFC, no sentido do sucesso deste projeto. 

 

Escola Secundária João Gonçalves Zarco 


