Assunto: Dia do Perfil dos Alunos

Lisboa, 13 de dezembro de 2017
Exmo(a). Sr(a) Diretor(a),
O Ministro da Educação, em colaboração com a Federação Nacional de Associações de Estudantes dos Ensinos
Básico e Secundário, desafia todas as escolas a participarem, no dia 15 de janeiro de 2018, num amplo debate
nacional com o objetivo de ouvir os estudantes dos ensinos básico e secundário e personalidades da sociedade
portuguesa sobre a implementação do Perfil dos Alunos no final da Escolaridade obrigatória, homologado pelo
Despacho n.º 6478/2017, de 26 de julho.
O Perfil dos Alunos configura o que se pretende que os jovens alcancem no final da escolaridade obrigatória,
sendo, para tal, determinante o compromisso da escola e de todos os que lá trabalham, das famílias e dos
encarregados de educação, dos decisores políticos e da sociedade em geral.
Considerando a importância de que se reveste esta iniciativa, sugere-se que V. Exª, ou quem entenda designar,
articule com os departamentos da escola/agrupamento, coordenadores de diretores de turma, delegados de
turma, direções de associações de estudantes e entidades que integram o Conselho Geral (empresas,
autoridades locais, etc.) e desenhem um programa de atividades a decorrer na escola, com especial incidência
na primeira quinzena de janeiro. Este programa deverá culminar no dia 15 de janeiro com uma apresentação
pública do trabalho realizado, aberta a toda a comunidade educativa.
Neste dia 15 de janeiro realizar-se-á uma conferência nacional, em Lisboa, e em simultâneo as escolas associamse localmente com atividades de reflexão focada em soluções concretas de organização da escola e do ensino
que visem a consecução desse Perfil dos Alunos, num movimento que se pretende de âmbito nacional. Assim, as
atividades letivas devem ser organizadas de modo a possibilitar a participação de todos.
Informações mais detalhadas sobre esta iniciativa serão enviadas brevemente.
Com os melhores cumprimentos,

O Diretor-Geral
José Vítor dos
Santos Duarte
Pedroso
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