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Exmo/a. Senhor/a Delegado/a, Presidente do Conselho Executivo/Diretorfa do
Estabelecimento de Ensino;

Na sequência da publicação do Decreto-Lei n.e 55/2018, de 6 de julho, que
estabelece que estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário, os princípios
orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação das aprendizagens, de modo a

garantir que todos os alunos adquiram os conhecimentos e desenvolvam as capacidades e

atitudes que contribuem para alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída
da Escolaridade Obrigatória, convidamos V. Excia. a estar presente numa reunião que
decorrerá no auditório da escola da APEL, no dia 19 de julho (S.e feira), às 14:30.

Realçamos a pertinência da Vossa presença nesta reunião dada a importância de que
este documento legal se reveste na organização e orientação dos estabelecimentos de
educação e ensino.

Reafirmamos, ainda, o citado, "(...) é fundamental que o currículo seja equacionado
como um instrumento que as escolas podem gerir e desenvolver localmente de modo que
todos os alunos alcancem as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória.", destacando que as principais decisões a nível curricular e
pedagógico devem ser tomadas pelas escolas e pelos professores, em diálogo com os alunos, as
famílias e com a comunidade.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor ftqgionalAV
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(Marco Pãulo Ramos Gomes)
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Ofício Circular n.e 5.0.0-1-0 4/2018

Data:1,6/07 /2OI8

Assunto: Publicação do Decreto-Lei p.e

5512018, de 6 de julho, que estabelece o

currículo dos ensino básico e secundário e os

princípios orientadores da avaliação das

aprendizagens.
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