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Introdução  

O presente documento tem por base as orientações dos documentos do Ministério da 

Educação e Ciência e dos documentos internos de autonomia. 

O Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos estabelecimentos públicos, 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 como finalidade de um agrupamento de escolas ou escola não agrupada:  

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

transição adequada entre níveis e ciclos de ensino”. 

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 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”. 

A última avaliação externa do agrupamento, a cargo da IGE, deixou clara a necessidade 

do trabalho a desenvolver caminhar no sentido estabelecer graus crescentes de 

articulação e os mesmos nortearem as opções de gestão pedagógica do agrupamento. 

O Projeto Educativo do Agrupamento, alicerçado no lema “Articular para o sucesso”,  

preconiza que a articulação curricular se assuma como papel central da ação educativa, 

dedicando parte substancial das suas linhas estratégias a medidas que visem formas 

distintas de articulação, assumindo este item como uma das principais metas.  

O Plano de Melhoria apresenta também diversas propostas e estratégias para esta área, 

dedicando uma das ações de melhoria à articulação curricular. O relatório de 

implementação do Plano de Melhorias da Equipa de Autoavaliação apresentado em julho 

de 2013, realça o trabalho desenvolvido no sentido da promoção e desenvolvimento de 

práticas de articulação e redefine novas estratégias de trabalho visando este item. 

“Articulação curricular vertical e horizontal aprofundada, para que, no sentido de dar continuidade ao trabalho 

já desenvolvido, se proceda a uma monitorização e avaliação da articulação curricular através da análise de 

conteúdo de Atas das reuniões e de uma grelha padrão de articulação vertical e horizontal (a ser definida em 

reunião de trabalho com os representantes de todos os Ciclos, no inicio do ano letivo de 2013/2014);” (in 

Relatório Intermédio de Implementação do Plano de Melhorias, julho 2013)  

O presente guião vai ao encontro do trabalho desenvolvido, teve em consideração o 

relatório da articulação curricular do ano 2012/2013 e tenta retirar da experiência tida no 

pretérito ano letivo e da avaliação do trabalho desenvolvido uma linha clara de conduta que 

norteia a prática lectiva do próximo ano letivo. 
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Prioridades de articulação curricular 
A articulação vertical e horizontal do currículo e a forma como as componentes de 

complemento curricular se integram no restante trabalho letivo são fundamentais para uma 

aprendizagem significativa e para a melhoria dos resultados escolares.  

A articulação curricular deve resultar de uma cultura de escola assente na confiança nos 

processos, nas opções e nos agentes educativos mas também numa maior 

intencionalidade do processo educativo, por forma a que todo o trabalho desenvolvido seja 

orientado por linhas claras de ação presentes nos diferentes documentos orientadores do 

agrupamento e dando coerência e significância às estratégias adotadas. 

Torna-se fundamental implicar todos os docentes numa mais profunda e sistemática 

coordenação pedagógica ao nível dos órgãos e estruturas intermédias do Agrupamento, 

assegurando uma efetiva articulação vertical e horizontal do currículo desde a educação 

pré-escolar ao 9º ano de escolaridade e, se possível, com o ensino secundário e 

profissional das outras escolas das proximidades. 

Por outro lado, deve-se apostar na melhoria do trabalho colaborativo dos professores ao 

nível das estruturas intermédias de orientação educativa, assumindo de forma consistente 

a articulação interdepartamental, interdisciplinar e a sequencialidade das etapas 

educativas, assim como uma desejada articulação ao nível das premissas que norteiam o 

desenvolvimento da prática lectiva diária.  

Com este plano de articulação curricular pretendem-se atingir os seguintes objetivos: 

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

a melhoria dos resultados escolares; 

 Realizar trabalho colaborativo entre todos os elementos da comunidade educativa 

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

aprendizagens. 

Procurando integrar as orientações dos vários documentos citados na introdução, 

definimos dez prioridades de articulação curricular no Agrupamento: 

A. Articular os conteúdos e objetivos dos diversos níveis com coerência e 

sequencialidade; 

B. Articular a avaliação do desempenho dos alunos, com critérios uniformes por 

ano/ciclo;  
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C. Valorizar a língua e a cultura portuguesas em todas as componentes do currículo 

(parâmetro valorizado na ADD); 

D. Valorizar os conhecimentos e capacidades matemáticas de forma transversal;  

E. Valorizar o ensino e a aprendizagem experimental integrando a teoria e a 

prática; 

F. Promover o conhecimento de conceitos e técnicas das expressões artísticas e 

motoras, 

G. Educar para a Cidadania de modo transversal, definindo temas, conteúdos e 

objetivos; 

H. Aglutinar a maioria das atividades do Plano Anual em torno das metas e 

prioridades definidas no PEA; 

I. Usar a Biblioteca Escolar e as TIC como recursos pedagógicos de apoio à 

aprendizagem e de articulação curricular; 

J. Favorecer e valorizar o trabalho colaborativo entre docentes e da escola com a 

comunidade. 

 

Operacionalização do processo de articulação curricular 

A. Articular os conteúdos e objetivos dos diversos 

níveis com coerência e sequencialidade; 

Articulação vertical 
  
A articulação vertical do currículo é da responsabilidade dos departamentos curriculares e 

tem como objectivo garantir a sequência e coerência nas várias etapas de aprendizagem 

que se traduzem na progressão gradual do conhecimento disciplinar nos vários níveis de 

ensino. 

Esta articulação é dinamizada e coordenada pelos coordenadores de departamentos 

curriculares. Está expressa nos programas de cada área disciplinar apresentando cada um 
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deles as propostas de conteúdos, de objetivos e de avaliação de uma forma integrada e 

sequencial pelo que o primeiro passo é garantir o cumprimento dessas orientações e 

atingir as metas preconizadas para cada nível. 

A articulação vertical deve ser operacionalizada com base na produção e análise das 

grelhas de articulação vertical do currículo, desde o pré-escolar ao 9º ano para as 

várias áreas disciplinares. 

 

Articulação Horizontal 
 

A articulação horizontal do currículo é da responsabilidade dos conselhos de turma, 

professores titulares de turma e educadoras. Esta articulação é dinamizada e coordenada 

pelos coordenadores de ano e de diretores de turma, no 2º e 3º ciclos, e dos Conselhos de 

Docentes, na educação pré-escolar e Conselhos de Ano no 1º ciclo. 

Esta articulação visa aferir conteúdos, objetivos, procedimentos, atividades e estratégias 

adequadas ao nível de ensino e ao grupo/turma em particular numa lógica de 

harmonização e interação da aquisição de conhecimentos num mesmo patamar de 

desenvolvimento. 

A grelha de trabalho no sentido de promover a articulação curricular (vertical e horizontal) 

deverá conter, por disciplina, os seguintes campos: 

 Conteúdos e Temas; 

 Articulação curricular e resultado final; 

 Avaliação; 

 

A articulação vertical definida nas reuniões de início do ano letivo deverá ser afinada em 

cada conselho de turma, sempre que se justifique. A mesma deverá ter em consideração o 

trabalho a desenvolver com cada grupo/turma e deverá constar, como anexo, do plano de 

trabalho da turma. 

B. Articular a avaliação do desempenho dos alunos, com 

critérios uniformes por ano/ciclo;  

O Conselho Pedagógico deverá aprovar critérios de avaliação com elevada uniformidade 

desde o pré-escolar ao 9º ano, apresentando ainda alguma especificidade em função do 

nível de escolaridade.  
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Nesta sequência, o conselho pedagógico deverá promover a aplicação dos critérios em 

três domínios, com diferentes ponderações, conforme a sugestão dos diversos 

subdepartamentos, sendo estes: Domínio do Saber (conhecimentos); Domínio do Saber 

Fazer (capacidades e aptidões); Domínio do Saber Estar/Ser (atitudes e valores). 

Pretende-se garantir a uniformidade na aplicação destes critérios por todos os docentes de 

cada nível através de reuniões de Conselho de docentes (pré escolar); Conselho de ano 

(1º ciclo) e Subdepartamentos (2º e 3º ciclo) para: 

– definir a ficha de diagnóstico a aplicar em todos os grupos/turmas de cada nível; 

– analisar e refletir sobre os resultados alcançados e definir estratégias e metodologias; 

– verificar se as fichas de avaliação formativa estão de acordo com as metas e com os 

critérios; 

– harmonizar a atribuição da avaliação sumativa ao nível da disciplina;  

– preparar e analisar as provas aferidas internas ou testes intermédios a nível nacional 

realizados no agrupamento; 

C. Valorizar a língua e a cultura portuguesas em todas as 

componentes do currículo; 

Ao nível do ensino do Português é necessário garantir que cada aluno, em cada nível de 

escolaridade, desenvolva as capacidades de compreensão e expressão oral, leitura e 

expressão escrita e do conhecimento explícito da língua, mantendo sempre presente o 

princípio da progressão. 

A articulação ao nível das competências genéricas da língua materna, centra-se, 

fundamentalmente, no âmbito do Plano Nacional de Leitura e na definição de um Plano de 

Desenvolvimento Integrado de Português do Agrupamento que definirá a articulação 

vertical e horizontal do currículo de acordo com os programas em vigor, a avaliação e a 

uniformização de procedimentos ao nível da correção linguística. A Proposta Anual de 

Atividades do PAA devem promover a articulação da disciplina com as diferentes áreas e a 

escolha e seleção das “Obras anuais” de leitura e exploração deverá ser harmonizada por 

todos os alunos do mesmo nível e as mesmas deverão ser tida em atenção na preparação 

de todas as atividades.  

O trabalho a desenvolver em cada grupo turma deverá acautelar, na medida do possível, 

alguns aspectos genéricos transversais do desenvolvimento da língua. Este trabalho, 

coordenado pelo DT, deverá ter no professor de Português um alicerce que orientará na 

busca de soluções para as necessidades detectadas. Os recursos da biblioteca e a 

implementação do modelo PLUS na pesquisa e elaboração de trabalhos de 
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investigação/pesquisa poderá ser um excelente meio de centralização do trabalho a 

desenvolver. 

D. Valorizar os conhecimentos e capacidades matemáticas de 

forma transversal; 

A sociedade complexa em que hoje vivemos exige a tomada de decisões e opções 

responsáveis. A Matemática, porque ajuda a pensar com clareza e a raciocinar melhor, 

emerge como um útil instrumento para a vida e para o trabalho. Pela sua universalidade 

estabelece conexões estreitas com a maioria das disciplinas do currículo e as capacidades 

que desenvolve são essenciais para a aprendizagem de conteúdos não matemáticos pois 

a comunicação matemática integra todos os manuais. 

Todos os docentes devem dar ênfase à utilidade da matemática para a compreensão de 

determinada situação específica da sua disciplina em contexto de sala de aula. Por seu 

lado, os docentes de matemática devem procurar aplicar metodologias de ensino ativas, 

experimentais, lúdicas e explorar tarefas abertas, diversificadas e com ligação ao 

quotidiano dos alunos onde se trabalhem outras áreas do saber. 

Selecionar um conjunto de tarefas matemáticas que, mantendo o enunciado base, depois 

de reformuladas possam ser aplicadas a outros anos de escolaridade através da técnica 

”Extensão do problema”, “O que acontece se…” ou “Adaptação da tarefa à turma”, será um 

tópico a ter em consideração, assim como, a definição de um conjunto de atividades que, 

colocando a matemática como elo de ligação, podem articular esta ciência com outras 

áreas do saber, como por exemplo, o Peddy-paper da semana cultural.   

As questões relacionadas com a Geometria, nomeadamente, a construção geométrica 

devem merecer trabalho articulado entre a matemática e as áreas das expressões.  

E. Valorizar o ensino e a aprendizagem experimental 

integrando a teoria e a prática; 

A aprendizagem das ciências deve começar no início da escolaridade. As crianças 

possuem experiências e saberes que foram acumulando ao longo da sua vida, no contato 

com o meio. A escola deve valorizar, reforçar, ampliar e iniciar a sistematização dessas 

experiências e saberes, de modo a permitir, aos alunos, a realização de aprendizagens 

científicas mais complexas. 

Temos assim de desenvolver atitudes de interesse e gosto crescente pela ciência e 

promover a exploração de atividades práticas, laboratoriais e experimentais, que permitam 

interpretar o mundo e reconstrução do conhecimento científico. A semana cultural poderá 
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ser uma oportunidade de dinamizar estas práticas, assim como, alguns temas 

desenvolvidos em diferentes áreas que envolvam a educação ambiental e possam ser 

articulados com o clube da horta, com o PES ou com o clube de manutenção.  

F. Promover o conhecimento de conceitos e técnicas das 

expressões artísticas e motoras, 

As expressões (artísticas e motora) são elementos indispensáveis no desenvolvimento da 

expressão pessoal, social e cultural do aluno. São formas de saber que articulam corpo, 

razão, imaginação, e emoção. A vivência artística e motora influência o modo como se 

aprende, como se comunica e como se interpreta o quotidiano. Elas são uma área forte 

nos resultados escolares dos nossos alunos e como tal devem ter um papel predominante 

na articulação curricular, devendo assumir-se como um ponto forte da articulação vertical e 

horizontal. 

Neste sentido, deverão ser acauteladas nas visitas de estudo a exploração de obras de 

arte e a produção escrita ou plástica sobre as mesmas.  

As AEC e expressões físico-motoras, no caso do 1.º ciclo, e as ofertas de escola, 

educação musical, educação visual, desporto escolar e educação física, no caso dos 2.º e 

3.º ciclos serão espaços por excelência de exploração destes tópicos que deverão ser 

articulados com as outras áreas do saber. 

G. Educar para a Cidadania de modo transversal, definindo 

temas, conteúdos e objetivos; 

A disciplina de oferta complementar, denominada “Desenvolvimento Pessoal e 

Tecnologias”, DPT, a desenvolver nos 1º, 2º e 3º ciclos tendo como referentes “Currículo 

da Disciplina, o Código de Conduta do Agrupamento, deverá aflorar os seguintes temas: 

 O regulamento Interno da escola e as normas de funcionamento (código de conduta); 

 Relações interpessoais, solidariedade e responsabilidade. 

 Segurança tecnológica (comportamentos adequado a ter para a segurança tecnológica); 

 Educação sexual (sexualidade e crescimento); 

 Educação para a saúde:  a educação alimentar; a atividade física; a higiene pessoal; a 

prevenção de consumos nocivos; a prevenção da violência em meio escolar; 

 Educação ambiental; 

 Educação financeira; 

 Noções de segurança de pessoas e bens (prevenção rodoviária e segurança pessoal). 
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Estes temas são desenvolvidos em todas as disciplinas do currículo, de forma transversal 

e articulada nos Conselhos de Turma e Conselhos de Ano, ou em atividades das 

componentes de complemento/ enriquecimento do currículo.  

A estrutura interna do agrupamento deverá promover a discussão em torno do perfil de 

saída do aluno e das competências sociais que deverão apresentar na transição de ciclo. 

Este perfil deverá ser dado a conhecer aos alunos e respetivos Encarregados de 

Educação.  

H. Aglutinar a maioria das atividades do Plano Anual em torno 

das metas e prioridades do PEA; 

As propostas de atividades para o Plano Anual ao nível dos docentes, disciplinas, projetos, 

clubes, departamentos, conselhos de docentes, conselhos de ano e conselhos de turma 

devem, em primeiro lugar, procurar ir ao encontro das metas e prioridades do projeto 

educativo, articulando, sempre que possível, todo o trabalho a desenvolver com as 

diferentes estruturas do agrupamento, minimizando custos e recursos e maximizando 

proveitos.  

A semana cultural, como espaço privilegiado de abertura à comunidade, é por si mesma 

uma oportunidade de explorar tópicos relativos à articulação curricular e proporcionar, em 

ambientes mais informais, aprendizagens transversais e abordagens de temas de forma 

igual por diferentes áreas do saber.  

Apenas após o desenvolvimento de todas as metas e prioridades do PEA, se devem 

avançar com propostas individuais/sectoriais, procurando sempre articular e desenvolver 

trabalho colaborativo. 

I. Usar a Biblioteca Escolar e as TIC como dinamizadores e 

pontos de articulação do currículo; 

A biblioteca escolar desempenha, em qualquer escola, um espaço central no 

desenvolvimento da aprendizagem e na consolidação do currículo. Neste sentido, e dando 

continuidade a um trabalho já iniciado, deverá esta estrutura prosseguir com a 

implementação do modelo PLUS, modelo este que deverá nortear o trabalho de pesquisa e 

redação de texto a desenvolver nas diferentes áreas do saber. A disciplina de oferta 

complementar, DPT, será um espaço de excelência para o desenvolvimento deste tipo de 

competência e, ainda, articular todo o trabalho com a prioridade de articulação C e com as 

TIC.  
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No que diz respeito á BE, este centro de recursos educativos deve ser aproveitado por 

todos os docentes no sentido e rentabilizar os seus recursos de informação no apoio ao 

currículo, designadamente para: 

a) promover a leitura e as literacias da informação. 

b) promover a aprendizagem dos alunos através da pesquisa orientada na 

biblioteca escolar; 

c) apoiar a  intervenção do professor no sentido da procura e uso eficaz da 

informação; 

d) promover nos alunos uma consciência crítica relativamente à grande variedade 

de fontes de informação existentes e das suas diferentes finalidades. 

Quanto à utilização das TIC, sugere-se também a dinamização de atividades que 

permitam: 

a) desenvolver competências de literacia, nomeadamente,  literacia 

digital  usando ferramentas da web 2.0. 

b) incentivar a interação entre todos os intervenientes no processo educativo, 

c) promover a utilização segura de equipamentos e da Internet 

d) fomentar aprendizagens de forma inter e transdisciplinar 

J. Favorecer e valorizar o trabalho colaborativo entre docentes 

e da escola com a comunidade. 

Neste ponto cabe destacar o papel privilegiado da educadora, do professor titular de turma 

ou do DT em liderar o trabalho colaborativo entre os alunos, os professores, os pais e 

encarregados de educação e a comunidade em geral. É o ator principal e o mediador entre 

todos os elementos envolvidos no processo educativo, estimulando e colaborando 

diretamente com todos eles para a promoção do sucesso educativo dos alunos do 

grupo/turma. 

Neste processo, desempenham um papel relevante, a nível interno, as dinâmicas de 

trabalho construídas pelas equipas disciplinares e pelos departamentos. 

Neste sentido, realçam-se alguns aspectos das práticas do agrupamento que visam a 

promoção do trabalho colaborativo, como: 

 Reuniões conjuntas de algumas áreas curriculares: Matemática, Português e 

Inglês; 

 Reuniões entre os professores coordenadores de subdepartamento e docentes a 

leccionar nas AEC; 

 Assessorias e coadjuvações em salas de aula; 
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 Docentes a leccionarem em diferentes níveis de ensino; 

 Provas de aferição interna: elaboração de matrizes, provas e discussão de 

resultados; 

 Adesão ao projeto testes intermédios do GAVE: elaboração de materiais visando a 

preparação para as provas e análise dos resultados; 

 Elaboração conjunta de materiais e de matrizes, planificações, testes e 

diagnósticos; 

 Reuniões entre docentes de ciclos diferentes na preparação da passagem de 

ciclos; 

 Reuniões de preparação da inserção na educação básica, a desenvolver pelas 

educadoras e professores do 1.º ano. 

 

Articulação entre a educação Pré-Escolar e o 1º Ciclo do Ensino Básico 

 Estabelecer contatos, formais e informais entre os educadores e os professores do 

1º  Ciclo no sentido de, em conjunto, se estabelecer uma compreensão do que se 

realiza na  educação Pré-Escolar e no 1º Ciclo de forma a definir e promover 

estratégias que  facilitem a transição de ciclos, planificando e implementando 

projetos que ajudem a  colmatar dificuldades etetadas e/ou promovam 

capacidades, na procura da  continuidade/sequencialidade educativa, sempre 

prosseguindo a rota do sucesso das aprendizagens. 

 Planificar e desenvolver projetos/atividades comuns a realizar ao longo do ano 

letivo, que implicam a participação dos educadores, professores do 1º Ciclo e 

respetivos grupos de crianças. 

 

Articulação entre o 1º e o 2º Ciclo do Ensino Básico 

 Estabelecer contatos, formais e informais entre os professores do 1º Ciclo e os 

professores do 2º Ciclo de forma a definir e promover estratégias que facilitem a 

transição de ciclos, planificando e implementando projetos que ajudem a colmatar  

dificuldades detetadas e/ou promovam capacidades, sempre prosseguindo a rota 

do sucesso das aprendizagens.  

 Realizar reuniões das Estruturas de Orientação Educativa e reuniões entre os 

professores de 4º Ano e os professores do 5º Ano, com o objetivo de promover a 

definição conjunta de estratégias de atuação para o desenvolvimento de 

competências nos alunos, de forma a facilitar a integração dos alunos no 2º Ciclo.  
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Articulação entre o 2º e o 3º Ciclo do Ensino Básico 

 Estabelecer contatos, formais e informais entre os professores do 2º Ciclo e os 

professores do 3º Ciclo de forma a definir e promover estratégias que facilitem a 

transição de ciclos, planificando e implementando projetos que ajudem a colmatar 

dificuldades detetadas e/ou promovam capacidades, projetando estratégias que 

permitam uma sequencialidade, sempre prosseguindo a rota do sucesso das 

aprendizagens. 

 

Monitorização e avaliação da articulação curricular 
A monitorização do processo será feita no final do primeiro período, aquando da 

análise dos resultados da avaliação e revisão da medida 8 do Plano de Melhorias e 

sempre que a direção e o conselho pedagógico julgarem adequado. A avaliação final 

deverá ser dada a conhecer no último conselho pedagógico do ano, tendo por base os 

seguintes indicadores: 

 Análise de conteúdo de atas; 

 Grelhas padrão de articulação vertical e horizontal; 

 Questionários da equipa de autoavaliação. 

 

Do trabalho desenvolvido deverá originar a produção de um relatório escrito com uma 

súmula da prática referente a todo o ano letivo e com propostas de alteração de 

metodologia que visem diferentes níveis de aprofundamento da articulação.  

 

 

 

 

 

  


