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As Aprendizagens Essenciais (AE) são documentos de
orientação curricular base na planificação, realização e
avaliação do ensino e da aprendizagem, conducentes ao
desenvolvimento das competências inscritas no Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Estas elencam
os conhecimentos, as capacidades e as atitudes que os
alunos devem desenvolver ao longo da escolaridade
obrigatória. No âmbito do Projeto de Autonomia e
Flexibilidade Curricular (PAFC), as AE possibilitam:
Consolidar aprendizagens de forma efetiva;
Desenvolver competências que requerem mais tempo
(realização de trabalhos que envolvem pesquisa, análise,
debate e reflexão);
Permitir efetiva diferenciação pedagógica na sala de aula.
O desenvolvimento de projetos interdisciplinares é um dos
objetivos que decorre da libertação de espaço curricular em
todas as áreas disciplinares. Estes projetos devem
possibilitar o contacto com práticas e metodologias
diversificadas, numa perspetiva integradora e humanista
do conhecimento, englobando todas as disciplinas que
fazem parte do currículo. Como tal, a autonomia e
flexibilidade curriculares não podem estar associadas à
redução de carga horária de nenhuma disciplina e/ou à
sua subalternização. A relevância do contributo de cada
área disciplinar para a formação geral do aluno deve ser
evidente na planificação e desenvolvimento dos projetos
interdisciplinares. Neste sentido, os docentes de HGP e de
História devem fazer-se ouvir nas escolas onde
lecionam para que não lhes seja retirada carga horária,
seja qual for a razão apresentada.
Acrescente-se que, tal como está explícito no documento
que enquadra a área curricular de Cidadania e
Desenvolvimento, a formação humanista dos professores é,
“fundamental para o desenvolvimento da CD, porque facilita
a interligação entre as aprendizagens das disciplinas e os
domínios a serem abordados nesta componente do
c u r r í c u l o . ” ,
e m
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_
Autonomia_e_Flexibilidade/cidadania_e_desenvolvimento.
pdf.
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