
Organização:  

Centro de Formação de Escolas do Concelho de Cascais 
Escola Sede: Agrupamento de Escolas Matilde Roda Araújo /           

Rua Feliciano Castilho /2785-365 S. DOMINGOS DE RANA           

Tel./Fax: 21 452 26 48  

Correio electrónico: cfcascais@gmail.com  

Site: www.cfcascais.pt 

 

Programa 

13 Setembro, 10H00—17H00  
 

Uma escola democrática e culturalmente significati-

va constrói-se em função de pressupostos curricula-

res e pedagógicos que garantam a inclusão de todos 

em projetos de aprendizagem bem sucedidos. À 

gestão burocrática e estereotipada opõe-se uma 

gestão contextualizada e flexível do currículo que 

potencie a possibilidade de se romper com o modo 

de ensino simultâneo, abrindo-se a possibilidade de 

novas práticas educativas que ocorram em espaços 

que promovam a cooperação entre os todos os alu-

nos, a promoção da sua autonomia e a participação 

nas decisões quotidianas, aos mais diversos níveis.  

Nesse sentido espera-se que a escola se organize de 
forma a que a  gestão do tempo possa romper com 
o pressuposto de que se deve ensinar “tudo a todos 
como se todos fossem um só” e cumpra a promessa 
de democratização do acesso ao conhecimento nu-
ma prática mais autónoma de gestão do currículo. 

Nesta perspectiva, a diferenciação pedagógica passa a ser 
entendida como um pressuposto estruturante de uma ação 
pedagógica flexível e que tem em conta todos os alunos na 
relação com as tarefas de aprendizagem, que poderão ser 
diferentes quanto às suas finalidades e aos seus conteúdos, 
quanto ao tempo e ao modo de as realizarem, quanto aos 
recursos que se disponibilizam e/ou mobilizam e quanto às 
condições e aos apoios que lhes são oferecidos garantindo 
que todos possam aprender o máximo que lhe és possível, 
cumprindo a promessa que lhes fazemos quando se matricu-
lam na escola. 

CONFERÊNCIA 
Autonomia e Flexibilidade Curricular como possibilidade de 

construção de uma Escola Para Todos  
 

no Auditório do Casa das Histórias Paula Rego  

Centro de Formação de Escolas 

do Concelho de Cascais 
Registo de Acreditação: CCPFC/ENT-AE-1297/17 

Inscrições:  até dia 10 setembro 
 

Em www.cfcascais.pt, pra docentes do 2º e 3º 
ciclos e ensino secundário, com preferência para 
os Agrupamentos de Carcavelos, Matilde Rosa 
Araújo, Alapraia e Ibn Mucana 


