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2.º Encontro Nacional Autonomia e Flexibilidade Curricular (AFC) – 2022 

+ Equidade + Qualidade das aprendizagens 

 

Nos últimos anos, têm sido promovidas medidas educativas assentes nos princípios da 

inclusão, promoção do sucesso e qualidade das aprendizagens conducentes ao desenvolvimento 

do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. A concretização destes princípios 

conta com o empenho ativo de todos os agentes da educação através de uma apropriação das 

escolas dos instrumentos de autonomia e gestão do currículo, designadamente atuando ao 

primeiro sinal de dificuldade, e diversificando estratégias para a mitigação dos efeitos da crise 

pandémica nas aprendizagens, em linha com o Plano 21|23 Escola+. 

 

Após este ciclo de inegável evolução na Educação, importa, no presente momento, 

potenciar o trabalho já desenvolvido e evidenciar os resultados já alcançados. Contudo, para 

consolidação destes resultados, importa continuar a investir na equidade e na qualidade das 

aprendizagens para um futuro sustentável numa sociedade que se quer informada e inclusiva. 

 

O “II Encontro Nacional AFC - 2022”, centrado nas áreas do Currículo, da Equidade e da 

Qualidade das Aprendizagens, decorrerá nos dias 24 e 25 de maio, no Europarque (Santa Maria 

da Feira), e tem como público-alvo diretores de Agrupamentos de Escolas e Escolas não 

Agrupadas, diretores dos Centros de Formação das Associações de Escolas, especialistas da área 

da Educação e representantes dos vários organismos do Ministério da Educação, estimando-se 

cerca de 1000 participantes. 

 

Vamos refletir sobre as práticas e proporcionar o acesso a conhecimento relevante que vá 

ao encontro dos interesses de cada escola e que, eventualmente, poderão constituir-se como 

desafios a desenvolver nas respetivas comunidades educativas. Os participantes terão assim 

oportunidade de participar em conferencias, palestras, workshops dinamizadas por profissionais 

da área do cinema, do mundo empresarial, de organizações não governamentais, políticos e da 

educação, dando também espaço e voz aos alunos, juntos para refletir, partilhar e aprofundar 

diferentes temática educativas promotoras de + equidade e + qualidade das aprendizagens, 

nomeadamente no âmbito do Perfil dos alunos, da Educação para a Cidadania, da Inclusão, da 

Recuperação das Aprendizagens e, naturalmente, do Desenvolvimento do Currículo. 
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Esta será também a oportunidade para consolidar o sentido e o alcance das medidas de 

política educativa, através da partilha de práticas de escolas, com a primeira apresentação de 

vídeos que revelam as soluções adotadas pelas escolas, como adequaram as referidas medidas 

aos contextos e às necessidades dos seus alunos, ou seja, como implementaram a gestão flexível 

do currículo de modo que todos os alunos desenvolvam as competências previstas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, como promovem a inclusão de todos os alunos, 

como potenciam o seu sucesso e a melhoria da qualidade das aprendizagens. 

 

Também marcarão presença, nesta iniciativa, as diferentes entidades da Administração 

Educativa apresentando os projetos em que estão envolvidas o que poderá ser uma 

oportunidade para os participantes recolherem informação relevante para a sua atividade 

profissional. 

 

Acima de tudo será um momento que permitirá aos seus participantes refletirem sobre a 

necessidade e formas de garantir + Equidade e + Qualidade das Aprendizagens no contexto dos 

desafios colocados à escola na sociedade contemporânea. 

 

 

Pode aceder ao Programa do “2.º Encontro Nacional Autonomia e Flexibilidade Curricular 

(AFC) – 2022” e efetuar a sua inscrição em https://area.dge.mec.pt/2enAFC/. 
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