
 

“A grandeza de um ser humano não está no quanto ele sabe, mas no quanto 
ele tem consciência que não sabe.” 

 

Augusto  Cury 

O seminário sobre Flexibilidade Curricular e Inclusão cuja realização foi possível graças ao 

nosso Diretor António Duarte Cunha teve como objetivos: 1) Conhecer os princípios 

orientadores do Programa de Autonomia e Flexibilidade Curricular definido a partir do DL 

55/2018, de 6 de Julho e a importância da gestão do currículo ser orientada de forma flexível e 

contextualizada e cumprindo o DL 54/2018 de 06 de Julho com o compromisso para a inclusão; 

2) Conhecer de forma aprofundada os princípios da avaliação da aprendizagem com a 

flexibilidade curricular; 3) Aprofundar o conhecimento do DL 54/2018 de 06 de julho;  

Foram contempladas as seguintes conferências: Conferência 1- “De que é feito um 

professor?; Conferência 2- “Avaliação para as aprendizagens com a flexibilidade curricular; 

Conferência 3- Implementação do DL 54/2018 de 06 de Julho; Conferência 4- “Compromisso 

com a inclusão” 

Contou-se com os oradores (professor Doutor Joaquim Luís Coimbra, professora 

Doutora Margarida Soares, Professora Alexandra Crespo e professor Vítor Tété) e as 

moderadoras das mesas (Doutora Lurdes Neves, professora Carla Fonseca, professora Judite 

Ferreira e Dra. Teresa Sá), que possibilitaram a realização de um dia memorável e inspirador 

que conduziu à reflexão de mais e melhores práticas aproximando cada vez mais a excelência 

da tradição da utopia no ensino AEJA. 



Importa agradecer a todos os que tornaram este dia possível começando pelo nosso 

Diretor António Duarte Cunha, passando pela Presidente do Conselho Geral professora 

Anabela Pereira e pelo Sr. Vereador Rodrigo Lopes, pelos oradores (professor Doutor Joaquim 

Luís Coimbra, professora Doutora Margarida Soares, Professora Alexandra Crespo e professor 

Vítor Tété) e moderadoras das mesas (professora Carla Fonseca, professora Judite Ferreira e 

Dra. Teresa Sá) e a professora Maria José Caramês, professora Filomena Barnabé, professora 

Maria João Tojal, Professor Luís Moreira, professor António Conde, professora Joana Rocha e 

professora Lúcia Chaves e o professor Paixão. 

Um agradecimento especial ao pessoal não docente: D. Adelina, D. Maria José, D. 

Fernanda e D. Antónia e aos alunos Guilherme Silva, Germano e das turmas 5º D, 5º G, 6º F e 

6º G. 

  

Lurdes Neves 
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