
 

 

 

 

 

2014/2015 
 

Agrupamento de Escolas Fernando 

Casimiro Pereira da Silva – Rio Maior 

 

20 julho 2015 

N A C 
NÚCLEO DE ARTICULAÇÃO  CURRICULAR 

RELATÓRIO 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ARTICULAÇÃO COM 
BASE NA ANÁLISE DAS GRELHAS DE ARTICULAÇÃO 
VERTICAL E HORIZONTAL, DAS ATAS DE CONSELHO 

DE TURMA DO 3º PERÍODO E DO QUESTIONÁRIO DO 
OBSERVATÓRIO DA QUALIDADE 

 

 
 

 

 

 

 



NAC 

Relatório de Articulação Curricular  
2014/2015 

 

2 Relatório - Articulação Curricular – 20 - julho 2015 

 

Índice 
 

 

1. Introdução ................................................................................................................................... 3 

2. Enquadramento geral ................................................................................................................. 4 

3. Objetivo e prioridades ............................................................................................................... 5 

4. Matriz organizacional  ................................................................................................................. 6 

5. Ações realizadas em 2014/2015  ............................................................................................... 8 

6. Avaliação dos resultados ........................................................................................................... 9 

6.1. Dados estatísticos do 1º trimestre  .................................................................................. 10 

6.2. Dados sobre a articulação vertical  .................................................................................. 11 

6.3. Dados sobre a articulação horizontal  ............................................................................. 11 

7. Monitorização do processo ..................................................................................................... 12 

8. Contributos para as prioridades ............................................................................................. 13 

9. Ações de melhoria - 2015/2016 .............................................................................................. 15 

 

  

“ARTICULAR PARA O SUCESSO” 



NAC 

Relatório de Articulação Curricular  
2014/2015 

 

3 Relatório - Articulação Curricular – 20 - julho 2015 

 

1. Introdução 
 

No Guião de Articulação Curricular aprovado pelo Conselho Pedagógico e no Regime de 

Autonomia, Administração e Gestão dos estabelecimentos públicos, regulado pelo 

Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 

de 2 de julho, refere-se como finalidade de um agrupamento de escolas ou escola não 

agrupada, entre outros, o seguinte objetivo:  

”Proporcionar um percurso sequencial e articulado dos alunos (…) e 

favorecer a transição adequada entre níveis e ciclos de ensino”. 

 

Por outro lado, a nova Estrutura Curricular, definida no Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de 

julho com as alterações constantes do Decreto-Lei n.º 91/2013 de 10 de julho, define ainda 

o currículo como: 

 “O conjunto de conteúdos e objetivos que, devidamente articulados, 

constituem a base da organização do ensino e da avaliação do desempenho 

dos alunos”. 

Com base nestes princípios e tendo em linha de conta a informação contida no relatório do 

processo de avaliação externa realizada pela IGE em 2011/2012, com a liderança e a 

supervisão técnico-pedagógica do Diretor do Agrupamento, as estruturas pedagógicas têm 

desenvolvido especialmente nestes dois últimos anos letivos (13/14 e 14/15), um trabalho 

empenhado e consistente no sentido de se estabelecerem compromissos e de se 

consolidarem práticas pedagógicas de qualidade no domínio da articulação curricular. 

 

Trata-se de um caminho que se faz caminhando, onde importa vencer hábitos instalados, 

convencendo os docentes a sair da sua “zona de conforto”, caraterizada por uma posição 

de trabalho solitário no contexto da “sua” disciplina, a sua planificação, da “sua” turma e da 

“sua” sala de aula e trazendo-os para uma zona de trabalho colaborativo e de interação 

curricular. 

 

O “desenho” do modelo criado e a aceitação das estratégias propostas, aberto às 

necessárias adaptações e à integração de novas propostas de melhoria, permite-nos já 

afirmar com alguma convicção que o desenvolvimento curricular apresenta agora 

evidências concretas de graus crescentes de articulação curricular vertical e horizontal e 

que estes refletem já as opções estratégias de gestão pedagógica estabelecidas no projeto 

educativo, no projeto curricular e no plano estratégico do agrupamento. 
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Neste contexto, o presente relatório do processo de articulação curricular iniciado no ano 

letivo 2013/2014, com resultados bastante positivos e expressos no 1º relatório 

apresentado junto do conselho pedagógico e conselho geral em julho de 2014, reflete 

agora uma evolução dos procedimentos adotados e uma análise global mais sólida dos 

resultados decorrentes da aplicação do modelo e do trabalho desenvolvidos pelo Núcleo 

de Articulação Curricular (NAC) e pelos docentes nesta matéria. Neste relatório tivemos a 

preocupação de identificar os aspetos mais relevantes para a consolidação de um modelo 

simples e eficaz na promoção da interação pedagógica dos subdepartamentos 

curriculares, na partilha de recursos e na melhoria do trabalho colaborativo.  

 

Considerando que o Projeto Educativo está centrado no lema “Articular para o sucesso” 

o contributo da equipa do NAC, conjugado com o esforço dos docentes na aplicação das 

estratégias propostas, dão-nos legitimidade para afirmamos que houve uma evolução 

positiva na qualidade dos serviços pedagógicos e na melhoria das práticas pedagógicas e 

dos resultados escolares dos nossos alunos. Também neste domínio de ação pedagógica, 

enquadrada no espírito da Carta de Missão do nosso Diretor, faz todo o sentido que os 

docentes do Agrupamento assumam com convicção o sentido da frase – “sozinhos vamos 

mais depressa mas seguramente que juntos vamos mais longe.”  

2. Enquadramento geral 
 

Face às experiências resultantes da aplicação do modelo “desenhado” no ano letivo 

2013/2014, ficou claro que todos os docentes reconhecem as vantagens da realização de 

atividades de articulação vertical e horizontal e que os processos implementados 

contribuem significativamente para a melhoria das aprendizagens dos alunos.  

 

Por outro lado, todos reconhecem a importância de uma boa coordenação pedagógica do 

processo, designadamente ao nível das lideranças das estruturas intermédias do 

Agrupamento e que só assim será possível assegurar o envolvimento de todos os 

docentes neste processo, corresponsabilizando-os pelos resultados e pela aplicação das 

estratégias apontadas e das prioridades definidas para a articulação vertical e horizontal do 

currículo em todos os níveis de ensino. 
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3. Objetivo e prioridades 
 

Com o enquadramento nas metas traçadas no projeto educativo, o Guião de Articulação 

Curricular apresenta como objetivos a atingir, os seguintes: 

3.1. Articular o currículo dos vários anos, ciclos e escolas do Agrupamento, promovendo 

a melhoria dos resultados escolares; 

3.1. Realizar trabalho colaborativo entre todos os elementos da comunidade educativa 

visando integrar saberes (fazer, ser e estar), atividades e projetos dando sentido às 

aprendizagens. 

 

Relativamente às prioridades, definidas a partir dos documentos reguladores do 

agrupamento e, em particular, do projeto de intervenção e do plano de melhorias do 

Agrupamento, foram estabelecidas dez prioridades de articulação curricular para 

Agrupamento, que a seguir se apresentam: 

 

1ª - Articular os conteúdos e objetivos dos diversos níveis com coerência e 

sequencialidade; 

2ª - Articular a avaliação do desempenho dos alunos, com critérios uniformes por ano/ciclo;  

3ª - Valorizar a língua e a cultura portuguesas em todas as componentes do currículo; 

4ª - Valorizar os conhecimentos e capacidades matemáticas de forma transversal; 

5ª - Valorizar o ensino e a aprendizagem experimental integrando a teoria e a prática;  

6ª - Promover o conhecimento de conceitos e técnicas das expressões artísticas e 

motoras, 

7ª -Educar para a Cidadania de modo transversal, definindo temas, conteúdos e objetivos; 

8ª - Aglutinar a maioria das atividades do Plano Anual em torno das metas e prioridades 

definidas no PEA; 

9ª - Usar a Biblioteca Escolar e as TIC como recursos pedagógicos de apoio à 

aprendizagem e de articulação curricular; 

10ª - Favorecer e valorizar o trabalho colaborativo entre docentes e da escola com a 

comunidade. 

 

Assim, as estratégias apontadas para o processo de articulação horizontal, discutidas de 

forma sistemática nos conselhos de turma, tinham com pressupostos o desenvolvimento 

de atividades em sintonia com as prioridades atrás enunciadas, dado que os dois objetivos 
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apontados no guião de articulação estiveram na base das estratégias propostas para o 

desenvolvimento do processo, quer na apresentação de propostas, quer no preenchimento 

das grelhas de registo e de verificação, quer nas reflexões solicitadas em sede de 

conselho de turma e registadas em ata.  

Para o processo de articulação vertical, as estratégias propostas pretendiam sensibilizar 

e responsabilizar dos departamentos curriculares pela concretização de ações que 

promovessem a realização de sessões de trabalho colaborativo entre os docentes do 

último ano do pré-escolar e docentes do 1º ano do ensino básico, bem como entre os 

docentes do 4º ano de escolaridade e os Diretores de turma do 5º ano. 

4. Matriz organizacional 
 

A matriz organizacional e de enquadramento do processo de articulação apresentado pelo 

NAC, foi estabelecida com base na seguinte estrutura: 

  

 

articulação 
vertical do 
currículo  

responsabilidade dos 
departamentos  

Deve garantir a sequência e 
coerência nas várias etapas 

de aprendizagem  

Está expressa nos programas 
de cada área disciplinar  

dinamizada e coordenada 
pelos coordenadores  

Operacionaliza-se com base 
na produção e análise das 

grelhas de articulação 
vertical desde o pré-escolar 

ao 9º ano  

articulação 
horizontal 

do currículo  

responsabilidade dos conselhos de 
turma, professores titulares de 

turma e educadoras 

visa aferir conteúdos, objetivos, 
procedimentos, atividades e 

estratégias adequadas ao nível de 
ensino e ao grupo/turma  

harmonização e interação da 
aquisição de conhecimentos num 

mesmo patamar de 
desenvolvimento 

dinamizada e coordenada pelos 
coordenadores de ano, DT do 

2º/3º ciclos, Conselhos de 
Docentes, da educação pré-escolar 

e Conselhos de Ano do 1º ciclo 

Operacionaliza-se com base na 
produção e análise das grelhas de 
articulação horizontal desde o pré-

escolar ao 9º ano  
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Em termos de aplicação do modelo no ano letivo 2014/2015, a matriz organizacional 

proposta pelo NAC foi concretizada com base nas seguintes etapas: 
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5. Ações realizadas em 2014/2015 
 

O compromisso do Diretor do agrupamento e da equipa do NAC, relativamente à 

dinamização de processos de trabalho ao nível da articulação curricular neste ano letivo 

esteve essencialmente focalizado em três níveis de ação ou intervenção, em sintonia com 

os objetivos estratégicos definidos para 2014/2015 e que colocam a Articulação 

Curricular como uma medida de intervenção pedagógica especialmente centrada na 

melhoria dos resultados escolares dos alunos. Estes níveis de ação apontavam para a 

concretização de três tipos de estratégias a implementar pelo NAC: 

a) Melhoria dos instrumentos de apoio à articulação curricular; 

b) Plano de desenvolvimento integrado do português; 

c) Plano Anual de Atividades integrado no currículo.  

 

Para corresponder às exigências do modelo, nas reuniões de preparação do ano letivo, do 

conselho pedagógico e dos departamentos curriculares, procedeu-se em primeiro lugar à 

difusão da informação e sensibilização de todos os docentes para o envolvimento e 

participação ativa no processo. Posteriormente, com base nas propostas de alteração às 

grelhas padrão, fizeram-se alguns ajustamentos às folhas de recolha de informação, 

concretamente nas grelhas de articulação vertical para preenchimento pelos 

coordenadores de subdepartamento curricular e nas grelhas de articulação horizontal, para 

preenchimento pelos Diretores de Turma/Titulares de Turma, com base nas propostas 

apresentadas pelos docentes, em sede de conselho de turma. 
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Neste contexto, para assegurar o cumprimento das estratégias propostas, foram levadas a 

cabo as seguintes ações: 

a) 04/09/2014 – 1ª reunião do Núcleo de Articulação Curricular (NAC);  

b) 05/09/2014 – reunião entre professores titulares do 4º ano, e diretores de turma 

(professores de Matemática/Português); 

b) 29/10/2014 – 2ª reunião do Núcleo de Articulação Curricular (NAC); 

c) 14/01/2015 – 3ª reunião do Núcleo de Articulação Curricular (NAC); 

d) setembro/2014 – reunião entre as educadoras e os docentes do 1.º ano do 1.º 

ciclo para definição de formas de articulação e transmissão de informação específica 

sobre os alunos do 1.º ano; 

e) novembro/2014 – reunião entre os docentes do agrupamento que lecionam AEC 

e os docentes do 1.º ciclo para articulação das AEC; 

e) outubro/2014 – preenchimento das grelhas de articulação vertical em sede de 

subdepartamento;  

f)1º/2º/3º período – apresentação de propostas na grelha padrão da articulação 

horizontal pelos docentes, junto dos Diretores de Turma e discutidas em sede 

de Conselhos de Turma no final de cada trimestre;  

g) 20/06/2015 – preenchimento e validação das grelhas finais com as ações 

de articulação curricular horizontal efetivamente realizadas ;  

g) 20/07/2015 – apresentação ao Conselho Pedagógico do segundo relatório 

do projeto de articulação curricular.  

6. Avaliação dos resultados 
 

Tendo em linha de conta as ações levada a cabo pelos diferentes intervenientes e do 

feedback recolhido nas reuniões dos conselhos de turma e das estruturas pedagógicas 

intermédias, consideramos que neste 2º ano o processo foi bem aceite por todos os 

docentes e que todos os subdepartamentos curriculares estiveram envolvidos em ações 

concretas de articulação curricular e participaram nas reflexões conjuntas promovidas 

pelos diferentes conselhos de turma e departamentos curriculares.  

 

No que diz respeito à articulação vertical do currículo, da responsabilidade dos 

departamentos curriculares, registamos o preenchimento integral das respetivas grelhas, 
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desde o pré-escolar ao 9º ano, para as várias áreas disciplinares e que contribuíram para 

garantir a verificação da sequencialidade e da coerência do desenvolvimento curricular nas 

várias etapas de aprendizagem e na verificação dos pré-requisitos no processo de 

transição de ciclo.  

 

No domínio à da articulação curricular vertical entre ciclos, realizaram-se reuniões de 

articulação curricular entre os docentes do último ano do pré-escolar e docentes do 1º ano 

do ensino básico, bem como entre os docentes do 4º ano de escolaridade e os Diretores 

de turma do 5º ano. Contudo, pela importância que estas reuniões representam na 

identificação e consolidação de pré-requisitos de aprendizagens, o NAC sugere como 

reforço desta medida a realização de reuniões trimestrais entre os coordenadores de 

departamento da educação pré-escolar e do primeiro ciclo e deste com os coordenadores 

de subdepartamento de matemática e de português, com os objetivos de promover a 

definição conjunta de estratégias de atuação para o desenvolvimento de competências nos 

alunos e a troca de experiências entre os diferentes ciclos, e de proceder à análise 

conjunta dos resultados da avaliação interna/externa. 

 

No que concerne ao processo de articulação curricular horizontal, após a primeira 

reunião do NAC com os coordenadores departamento, subdepartamento e dos diretores 

de turma, a grande maioria dos os docentes procedeu ao envio regular, em cada trimestre 

letivo, de propostas de atividades a realizar entre as disciplinas, no âmbito do 

desenvolvimento curricular em sede de turma/curso, fundamentadas e discutidas nos 

respetivos conselhos de turma. 

No domínio da avaliação dos resultados, importa também apresentar os seguintes 

indicadores estatísticos, sobre os quais convidamos as diferentes estruturas pedagógicas, 

com especial destaque para os membros do Conselho Pedagógico, no sentido de fazerem 

as necessárias reflexões e a definirem propostas relativamente a metodologias, estratégias 

e metas a atingir por cada departamento e/ou subdepartamento para ações futuras. 
 

6.1. Dados estatísticos do 1º trimestre 
 Opinião dos docentes sobre a aplicação do modelo: 
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6.2. Dados sobre a articulação vertical  
 

 

DEPARTAMENTO 

Grelha 1 – Articulação Vertical 

Apresentadas Em falta % 

JI/PE 5 0 100% 

1º CICLO  3 0 100% 

CSH  4 0 100% 

MCE 3 0 100% 

EXPRESSÕES 5 0 100% 

E. ESPECIAL 1 0 100% 

LÍNGUAS 4 0 100% 

6.3. Dados sobre a articulação horizontal 
Departamento 

JI – 1º ciclo 

Ano Escolaridade 

Grelha 1 – Articulação Curricular Horizontal 

Nº Propostas 

Concretizadas 

Nº Disciplinas / áreas 

envolvidas 

Metas para 2015/216 

JI/PE 2 4  

1º ano 11 4  

2º ano 10 5  

3º ano 12 5  

4º ano 10 9  

5º ano 47 11  

6º ano 53 11  

7º ano 50 9  

8º ano 63 12  
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9º ano 102 14  

Voc 2C 12 8  

Voc 3C 1º 5 4  

Voc 3C 2º 11 6  

TOTAIS 388 102 + 2% ?? 

Face ao que se pode observar no quadro anterior, podemos constatar uma evidência 

concreta do volume de atividades de articulação horizontal realizadas pelo universo das 

turmas do Agrupamento, destacando-se o volume de ações de articulação realizadas no 9º 

ano de escolaridade e neste a turma do 9º E que concretizou 26 ações de articulação 

curricular.  

7. Monitorização do processo  
 

Ainda no âmbito dos procedimentos de monitorização e avaliação da articulação curricular 

prevista no guião, tendo por base uma amostra de registos em atas de Conselho de 

Turma, de departamentos e subdepartamentos curriculares, é agora possível afirmar que, 

de uma forma geral, a aplicação do projeto de articulação curricular teve uma evolução 

positiva face ao ano letivo 2013/2014, que a operacionalização do modelo entrou já numa 

fase de rotina nos conselhos de turma e que o mesmo é aceite e amplamente discutido e 

refletido por todos os docentes nas diferentes reuniões das estruturas pedagógicas, sendo 

que, a ordem de trabalhos das reuniões passou a integrar o tema “articulação curricular”.  

Outro dos domínios que foi considerado neste processo de monitorização e avaliação da 

articulação curricular, está relacionado com os resultados obtidos pela aplicação do 

questionário da equipa de autoavaliação, realizado no final do ano letivo 2014/2015 pela 

equipa do Observatório da Qualidade do Agrupamento. Assim, os resultados apurados, 

expressos nos gráficos que abaixo se apresentam, confirmam uma vez mais de forma 

clara a pertinência da aplicação do projeto de articulação e dos contributos diretos para a 

concretização dos objetivos do plano de melhorias do Agrupamento.  
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Tendo em conta os indicadores apresentados, com base numa amostra significativa (76 

docentes do agrupamento), registamos com agrado índices elevados de concordância nas 

estratégias implementadas e validação dos resultados esperados. 

   

8. Contributos para as prioridades  
 

O trabalho desenvolvido no ano letivo 2014/2015, permite-nos reafirmar que a 

aplicação e desenvolvimento do projeto de articulação curricular, quer ao nível da 

articulação vertical, quer ao nível da articulação horizontal, teve um impacto muito 

importante para a criação de ambientes de reflexão, de discussão e de construção 
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de propostas que valorizaram a reformulação de processos de trabalho em sala de 

aula e dos documentos reguladores do Agrupamento.  

Nesse sentido, os processos de trabalho ao nível da articulação curricular, foram 

manifestamente importantes ao nível dos seguintes contributos face às prioridades 

estabelecidas: 

 Para a prioridade - “Articular os conteúdos e objetivos dos diversos níveis 

com coerência e sequencialidade”, entendemos que a reflexão em sede 

subdepartamentos e o preenchimento das grelhas de articulação vertical foram 

importantes para o cumprimento desta prioridade; 

 Para a prioridade – “Articular a avaliação do desempenho dos alunos, com critérios 

uniformes por ano/ciclo”, foram importantes as propostas apresentadas em sede 

Conselho Pedagógicos pelos representantes dos departamentos curriculares e a 

definição de regras a considerar na elaboração dos critérios de avaliação, 

nomeadamente a definição de níveis de competências para a avaliação de 

indicadores de carater mais subjetivo, a definição do perfil do aluno e a inserção 

nos critérios de avaliação de um indicador transversal relativo à valorização da 

língua português. É igualmente de realçar, a uniformização do modelo de recolha 

dos critérios específicos, a definição de um conjunto claro de critérios gerais e dos 

pesos uniformes por ano/ciclo a atribuir ao domínio do Saber Ser/Estar, permitindo 

uma valorização articulada das competências socias e cívicas; 

 Para a prioridade – “Valorizar a língua e a cultura portuguesas em todas as 

componentes do currículo”, foi determinante a proposta aprovada pelo Conselho 

Pedagógico de 26/06/2014, para a integração nos critérios gerais de avaliação, no 

domínio do saber, de cinco descritores para parâmetro “Competências Funcionais 

da Língua Portuguesa”, assim como, a aprovação do Plano Integrado de 

Desenvolvimento do Português, da responsabilidade do respetivo 

Subdepartamento e com uma forte envolvência das Bibliotecas do Agrupamento; 

 Para a prioridade – “Valorizar os conhecimentos e capacidades matemáticas de 

forma transversal”, foram importantes aos pontos de ligação entre conteúdos de 

várias disciplinas, para a realização de várias atividades conjuntas e para a 

consolidação de conhecimentos curriculares, assim como a aprovação da proposta 

para a criação de uma Oficina de Raciocínio e Cálculo; 

 Para a prioridade – “Valorizar o ensino e a aprendizagem experimental integrando a 

teoria e a prática”, foram importantes as propostas de atividades conjuntas 

apresentadas nas grelhas de articulação horizontal por vários subdepartamentos; 
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 Para a prioridade – “Promover o conhecimento de conceitos e técnicas das 

expressões artísticas e motoras”, foi importante o registo de atividades conjuntas 

entre o departamento de expressões e outros departamentos, assim como, a 

definição de linhas de ação transversais de promoção da criatividade e do 

desenvolvimento dos conceitos e técnicas das expressões artísticas na preparação 

de diversos eventos comemorativos do agrupamento, dos quais destacamos a festa 

de Natal, o mercadinho romano, a festa fim de ano, o Jantar de finalistas e as 

Jornadas Culturais. 

 Para a prioridade – “Educar para a Cidadania de modo transversal, definindo 

temas, conteúdos e objetivos”, foi importante o envolvimento da oferta 

complementar com outros subdepartamentos e clubes; 

 Para a prioridade – “Aglutinar a maioria das atividades do Plano Anual em torno das 

metas e prioridades definidas no PEA”, as propostas apresentadas no PAA foram 

importantes para a contextualização dos objetivos e para disciplinar e uniformizar 

os processos de trabalho; 

 Para a prioridade – “Usar a Biblioteca Escolar e as TIC como recursos pedagógicos 

de apoio à aprendizagem e de articulação curricular”, foi importante a renovação 

das condições de funcionamento das BE´s, a atualização e desenvolvimento das 

coleções e o reconhecimento destes espaços pedagógicos como instrumentos 

determinantes para o apoio ao currículo e para a melhorias das competências 

leitoras e das aprendizagens dos alunos; 

 Para a prioridade – “Favorecer e valorizar o trabalho colaborativo entre docentes e 

da escola com a comunidade”, tem sido determinante a aceitação das propostas de 

trabalho apresentadas nas estruturas intermédias e a cooperação e adaptação dos 

docentes ao projeto de intervenção e ao plano estratégico do Diretor do 

Agrupamento. Realçamos igualmente a definição de um conjunto de reuniões 

conjuntas semanais de preparação de materiais e discussão de metodologias de 

ação. 

9. Ações de melhoria - 2015/2016 
 

Tal como foi afirmado no primeiro relatório do NAC, este é realmente um processo 

cujo sucesso depende do envolvimento empenhado e motivado de todos os 

docentes e, sendo ele um desafio exigente e que todos queremos vencer, 
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insistimos na necessidade de obter novos contributos para as adaptações 

necessárias e para a melhoria dos procedimentos, em função dos recursos 

disponíveis, do ambiente escolar e das caraterísticas dos grupos turma.  

 

Neste contexto, face às evidências apontadas no presente relatório, para o 

próximo ano letivo – 2015/2016, propomos a manutenção das 4 etapas definidas 

para o modelo adotado em 2014/2015, com a inclusão das seguintes propostas de 

ações de melhoria: 

 

a) Realização de reuniões trimestrais entre os coordenadores de departamento da 

educação pré-escolar e do primeiro ciclo e deste com os coordenadores de 

subdepartamento de matemática e de português, com os objetivos de promover a 

definição conjunta de estratégias de articulação vertical do currículo, especialmente 

ao nível da transição do 4º ano para o 5º ano e do 6º para o 7º ano e ainda para 

procederem à análise conjunta dos resultados da avaliação interna e externa. 

b) Integração nas reuniões de conselhos de turma trimestrais de uma grelha de 

recolha de informação estatística sobre o processo de articulação horizontal por 

disciplina, de forma a facilitar a reflexão e o estabelecimento de metas para cada 

subdepartamento. 

c) Integração nas reuniões de conselhos de turma de uma folha de recolha de 

informação sobre o impacto da articulação curricular na melhoria das 

aprendizagens e do sucesso dos alunos; 

d) Integrar no Plano de Formação Interna do Agrupamento, uma ação de 

sensibilização sobre trabalho colaborativo e estratégias de articulação curricular. 

 
 
 

 

AEFCPS, Rio Maior 20/07/2015 

 

O Diretor do Agrupamento 
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