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Enquadramento 

• 12 anos da escolaridade obrigatória 
 

 
• Características dos documentos curriculares 

 
 
• Resultados do inquérito nacional aos professores e da 

Conferência Currículo Século XXI 
 
 
 
 



Objetivos 

• Identificar as aprendizagens essenciais, em cada disciplina, 
tornando-as claras para os docentes, alunos e famílias 

• Potenciar a diferenciação pedagógica, o trabalho de projeto, o 
trabalho interdisciplinar, metodologias e atividades experimentais, o 
aprofundamento e ou integração de temas relevantes no contexto 
específico de cada escola 

• Operacionalizar a gestão flexível do currículo 

• Articular o currículo com o perfil do aluno (em elaboração) 
numa escolaridade obrigatória de 12 anos 

 



Currículo Nacional 

• Perfil 12 anos de escolaridade 

• Currículo essencial (por disciplina/ano) 

• Planificação (interdisciplinaridade, articulação, transições) 

• Avaliação 

• Inclusão  

• Educação para a cidadania 

 

 



Definição de Conceitos (OECD 3-4 May 2016) 

• Documento Curricular: descrição concisa daquilo que é esperado 
que os alunos saibam e sejam capazes de fazer em determinada 
etapa do seu percurso educativo. 

• Competência: A competência é mais do que conhecimento e 
capacidades. Uma competência envolve a capacidade de ir ao 
encontro de exigências complexas, delineando e mobilizando 
recursos psicossociais (incluindo as diferentes capacidades [skills] e 
atitudes) num contexto específico. Por exemplo, comunicar de 
forma eficaz é uma competência que pode recorrer ao 
conhecimento individual da língua, às competências práticas de TIC 
e às atitudes perante aquele/s com quem se está a comunicar. 

 



Definição de Conceitos (OECD 3-4 May 2016) 

• Competências cognitivas: Conjunto de competências e 
estratégias de pensamento que possibilitam o uso da linguagem, 
dos números e do raciocínio, bem como do conhecimento adquirido, 
incluindo competências verbais e não-verbais, competências de 
conhecimento de alto nível, uso efetivo de funções executivas 
(especialmente memória de trabalho) e estratégias de resolução de 
problemas. 

• Conhecimento: Os factos, conceitos, ideias e teorias em relação a 
aspetos do mundo que tenham sido definidos. 

• Conteúdo: Os tópicos, temas, crenças, comportamentos, conceitos 
e factos, geralmente agrupados dentro de cada disciplina ou área 
de aprendizagem enquanto conhecimentos, capacidades, valores e 
atitudes que se espera que os alunos aprendam, formando, assim, 
a base do processo de ensino e aprendizagem. 



Definição de Conceitos 

• Inclusão: Processo que visa responder à diversidade das 
necessidades de todas as crianças e jovens através do aumento da 
participação na aprendizagem, culturas e comunidades e da 
redução da exclusão. Envolve alterações e modificações nos 
conteúdos, abordagens, estruturas e estratégias e a convicção de 
que é responsabilidade do sistema de ensino educar todas as 
crianças.  

• Educação para a Cidadania: A prática da cidadania constitui um 
processo participado, individual e coletivo, que apela à reflexão e à 
ação sobre os problemas sentidos por cada um e pela sociedade. A 
cidadania traduz-se numa atitude e num comportamento, num 
modo de estar em sociedade que tem como referência os direitos 
humanos, nomeadamente os valores da igualdade, da democracia e 
da justiça social. 



Estrutura do documento 

• Pretende-se que cada associação/instituição participante: 

• Defina as aprendizagens essenciais para cada ano e disciplina, 
de acordo com a matriz - anexo I 

• Enuncie as aprendizagens essenciais, centradas em conteúdos 
operacionalizáveis para o desenvolvimento de competências 
específicas, relacionáveis com competências gerais do perfil do 
aluno numa escolaridade obrigatória de 12 anos 

• Tenha em conta que se pretende a construção de um currículo 
inclusivo e potenciador de uma efetiva mobilização de 
conhecimentos em projetos de educação para a cidadania 



Estrutura do documento 

• Pretende-se que cada associação/instituição participante: 

• Defina/Identifique os contributos da sua área para as restantes 
áreas do Currículo Nacional 

• Envolva os professores e ou outros atores da sociedade civil 
promovendo uma ampla discussão e participação na construção 
do currículo essencial 



Metodologia 

• Coordenação: 

• DGE – equipa de acompanhamento e apoio 

• Associações/instituições envolvidas 

• Parcerias com especialistas, sociedades científicas… (indicar à 
DGE a constituição da equipa) 

• Normativos e documentos curriculares em vigor/outros 
considerados pertinentes 



Metodologia 

• Associações/instituições envolvidas 

• Coerência do documento: 

• articulação vertical  

• articulação horizontal 

• transições 

• Partilha do trabalho em curso quer através de uma plataforma 
digital quer de reuniões intermédias 

• Elaboração da proposta por disciplina – (anexo II) 

• Casos especiais (Estudo do Meio, PLNM) 



Calendarização 



Anexo I 


