
 

 
Projeto Piloto Autonomia e Flexibilidade Curricular - 2017/2018 

 
O Projeto de Autonomia e Flexibilidade  Curricular (PAFC) é uma oportunidade de criar 
tempos e espaços para promover o desenvolvimento de competências necessárias na 
resolução dos desafios do séc. XXI. 
 

 
 
Visita de Suas Excelências, Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação do XXI Governo Constitucional da 
República Portuguesa e Ministro da Juventude e Desporto de São Tomé e Príncipe, Marcelino Sanches, Ministro 
da Juventude e Desporto de São Tomé e Príncipe à exposição sobre o PAFC (11 de janeiro de 2017). 
 
 
1º ano A fauna marinha 
A fauna marinha foi trabalhada assente numa visão interdisciplinar do currículo, onde os             
alunos puderam desenvolver competências mobilizadoras de conhecimentos, capacidades        
e atitudes. Ao longo deste projeto utilizou-se uma metodologia de trabalho de projeto             
colaborativo entre professores de diferentes ciclos e áreas disciplinares (desenvolveu-se um           
trabalho de natureza interdisciplinar e de articulação disciplinar) e as turmas foram            
organizadas em grupos de trabalho, no tempo do trabalho de projeto. 
 
 



 

  

 
  
 
 
5º ano Lenda de Cantagalo 
 
Tendo em atenção a diversidade dos alunos e o seu contexto, e porque a escola se deve                 
integrar no meio em que se insere, foi-se de encontro à realidade do país, Assim, foi                
trabalhada uma lenda de S.Tomé, nomeadamente do distrito de Cantagalo. Todas as            
disciplinas entraram no projeto e alunos e professores de 5ºano articularam entre si             
saberes e conhecimentos, resultando este trabalho na apresentação da dramatização da           
lenda de Cantagalo. 
 

 
 
7º ano 
 
Dramatização - “ A Proteção da Natureza” 
Com este trabalho tentou-se sensibilizar os alunos para a necessidade de limpar as praias              
em São Tomé e Príncipe. O público alvo foi os alunos do 3º ano e 4ºano.  
 



 

 
 
10º ano - Plano Nacional de Cinema 
 
O cinema, considerada a sétima arte, permite captar memórias para a posteridade, sendo             
simultaneamente uma forma de intervenção na comunidade, contribuindo para a mudança           
de hábitos e para fomentar práticas sustentáveis. 
 
Partindo do documentário “Before the Flood”, os alunos de todas as turma do 10º ano,               
articulando saberes de diversas disciplinas, irão criar curtas-metragens sobre o Meio           
Ambiente em São Tomé e Príncipe, dirigidas aos alunos do 1º ciclo. Com a criação destas                
curtas pretende-se chamar a atenção dos mais novos para os problemas ambientais não só              
no planeta mas também na comunidade em que se inserem e promover a procura e               
implementação de soluções.  
 

 
 
Assim, para a criação destas curtas e após a visualização, análise e reflexão sobre as               
escolhas que têm vindo a ser feitas em termos ambientais e das consequências das              
mesmas, os alunos utilizaram conteúdos das diferentes disciplinas na preparação de textos            
argumentativos, da criação de marcadores de livros e de transposição para linguagem            
matemática de algumas das conclusões a que chegaram. Construíram modelos          
tri-dimensionais à escala da ilha de São Tomé para utilizar nas filmagens. Criaram um              
peddy - paper destinado a sensibilizar os alunos do 1º ciclo para a proteção do Meio                
Ambiente. Será também criada uma exposição sobre esta temática. 
 

https://www.imdb.com/title/tt5929776/

