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1. Introdução  

A criação do Núcleo de Articulação Curricular (NAC) em 2013/2014 e a consequente 

aprovação do Guião de Articulação Curricular pelo Conselho Pedagógico tem permitido a esta 

estrutura pedagógica o desenvolvimento sequencial de um conjunto de ações que resultaram 

na criação e consolidação de um modelo de articulação curricular, ajustado às caraterísticas 

do Agrupamento e que se carateriza por privilegiar procedimentos de trabalho autónomos e 

flexíveis, promotores do trabalho colaborativo entre os docentes. 

Este modelo de articulação tem como principais objetivos, a melhoria dos resultados escolares, 

a promoção da qualidade das aprendizagens dos alunos e a apoiar o processo de integração 

curricular, em estreita ligação com os objetivos estratégicos e metas previstas no Projeto 

Educativo e do Plano de Melhorias do Agrupamento.  

Neste contexto, foram adotados instrumento de recolha de informação, designados por grelhas 

padrão para registo de evidências das ações e das dinâmicas de trabalho a partir dos 

departamentos, dos subdepartamentos e dos conselhos de turma, cujo preenchimento e 

observação se processa através de formatos digitais. 

O presente modelo de articulação curricular do Agrupamento, amplamente discutido, refeletido 

e assumido pelos respetivos intervenientes, assumiu particular importância o papel  dos 

Conselhos de Turma na dinamização do processo de articulação curricular horizontal, bem 

como dos Diretores de Turma e Titulares de Turma na monitorização e avaliação das ações 

concretizadas nas respetivas turmas. 

A partir do ano letivo 2016/2017, com a implementação do Plano de Ação Estratégica para a 

Promoção do Sucesso Escolar (PAEPSE), acordado com a Direção-Geral de Educação, o 

modelo de articulação curricular em uso no Agrupamento, enquadrou-se numa das medidas 

estratégicas para a melhoria dos resultados escolares, assim como um importante instrumento 

de ação pedagógica, assegurado de forma transversal por parte de toda a comunidade escolar 

e que tem vindo a apresentar importantes evidências da melhoria do trabalho colaborativo 

entre os docentes e de articulação curricular vertical e horizontal. 

De acordo com os documentos de apoio o Guião de Articulação Curricular, o 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, e a 

nova Estrutura Curricular definida no Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho neste modelo e 

articulação curricular, orientamos a nossa ação para os seguintes princípios: 

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

transição adequada entre níveis e ciclos de ensino”. 

  “O conjunto de conteúdos e objetivos que, devidamente articulados, constituem a base da 

organização do ensino e da avaliação do desempenho dos alunos”. 
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Por outro lado, o trabalho a desenvolver pelo Núcleo de Articulação Curricular tem como meta 

a apresentação de registos e evidência que permitam reverter a informação negativa contida 

no último relatório do processo de avaliação externa realizada pela IGE em 2011/2012. Atingir 

essa meta exige também um compromisso ao nível da liderança e da supervisão técnica e 

pedagógica do Diretor do Agrupamento, bem como de todas as estruturas pedagógicas no 

domínio da cooperação empenhada e responsável para o desenvolvimento de um trabalho 

consistente na adoção de rotinas funcionais de práticas pedagógicas neste domínio.  

Assim, o processo de articulação curricular, vertical, horizontal e entre ciclos, estruturado pelo 

NAC em 2013/2014, com as melhorias dos pontos fracos identificados nos relatórios finais dos 

últimos letivos sequenciais foi integralmente assumido pelas estruturas pedagógicas do 

agrupamento como uma importante estratégia de intervenção pedagógica ao nível da 

articulação curricular, refletida em todas as reuniões das estruturas intermédias, especialmente 

nos departamentos curriculares e de forma sistemática em todos os conselhos de turma.  

2. Fundamentação 
 

Face aos desafios lançados e aos resultados alcançados e reconhecidos em sede 

departamento, subdepartamento e conselhos de turma, as equipas pedagógicas assumiram o 

modelo de articulação curricular como um modelo de fácil aplicação e que a realização de 

atividades de articulação horizontal e das reuniões de articulação entre ciclos tem impacto 

muito positivo na melhoria das estratégias pedagógicas, na facilidade de aquisição de 

conhecimentos dos conteúdos lecionados e na melhoria das aprendizagens dos alunos e do 

trabalho colaborativo dos docentes.  

Por outro lado, os indicadores recolhidos nas grelhas estatísticas, nas atas de departamento 

curricular e de conselhos de turmas e nas grelhas de recolha de evidências, confirmam a 

importância de uma boa coordenação pedagógica do processo, designadamente ao nível das 

lideranças das estruturas intermédias do Agrupamento e que assim será possível assegurar o 

melhor envolvimento de todos os docentes neste processo, corresponsabilizando-os pelos 

resultados e pela aplicação das estratégias apontadas e das prioridades definidas.  

3. Articulação com o Projeto Educativo 
Entende-se por “articulação curricular” as atividades desenvolvidas nos diferentes níveis de 

escolaridade de forma interativa, conjugando os saberes das diferentes áreas curriculares, com 

o objetivo de construir progressivamente o conhecimento global dos conteúdos. 

Conforme estabelecido no Projeto Educativo do Agrupamento, a exigência do trabalho de 

articulação curricular, perspetivado quer ao nível do trabalho de seleção de recursos e 

metodologias dos professores, quer ao nível da operacionalização das competências a 
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desenvolver pelos alunos e ainda ao nível do desenvolvimento do trabalho colaborativo entre 

docentes, apresenta-se como uma tarefa obrigatória do Agrupamento. 

Neste contexto, são competências das estruturas de articulação curricular: 

 Promover a rentabilização da atividade de investigação através da troca de informação e 

formação entre os seus membros; 

 Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto;  

 Elaborar propostas para a construção dos projetos educativo e curriculares do agrupamento; 

 Promover a articulação curricular entre os diferentes níveis de ensino, tendo em vista garantir a 

continuidade do processo educativo das crianças/ alunos; 

 Assegurar de forma articulada, com outras estruturas de orientação educativa do agrupamento, 

a adoção de metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento dos respetivos planos de 

atividades; 

 Analisar e debater questões relativas à adoção de modelos pedagógicos, de métodos de ensino 

e de avaliação, de materiais de ensino - aprendizagem e manuais escolares, no âmbito da 

articulação curricular; 

 Promover a interdisciplinaridade das disciplinas e áreas disciplinares pertencentes ao 

departamento quer a nível curricular quer a nível de atividades; 

 Integrar as estratégias de ação no âmbito do Plano de Ação Estratégico de Promoção do 

Sucesso Escolar e do Projeto-Piloto de Inovação Pedagógica. 

 

Para o desenvolvimento destas competências, o processo de ARTICULAÇÃO CURRICULAR 

no Agrupamento tem como base de trabalho os objetivos estratégicos (OE), os objetivos 

operacionais (OP) e as metas a atingir no Projeto Educativo que se estrutura em quatro 

grandes eixos de intervenção pedagógica, conforme quadro: 

 

Finalmente, com base no Guião de Articulação Curricular e no seu enquadramento nas metas 

traçadas no Projeto Educativo, indicadas no eixo 2, o modelo de articulação curricular tem 

também como missão a concretização dos seguintes objetivos: 
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4. Articulação com o PAEPSE 
 

No ano letivo 2016/2017, o Agrupamento apresentou junto da Direção-Geral de Educação o 

Plano de Ação Estratégica para a Promoção do Sucesso Escolar (PAEPSE), centrado em cinco 

medidas estratégicas definidas a partir de cinco fragilidades da ação e dos resultados 

pedagógicos, identificadas a partir dos seguintes documentos reguladores do Agrupamento: 

Projeto Educativo, Plano de Melhorias e Relatório da IGE. 

Neste contexto, através do diagnóstico efetuado e confirmado junto das estruturas intermédias, 

no ponto de partida para a elaboração do PAEPSE, foram identificadas as seguintes 

fragilidades que contribuem, de forma direta e/ou indireta para a existência de uma taxa de 

insucesso ainda relativamente elevado: 

1. Taxas de insucesso no 2.º ano de escolaridade; 

2. Taxas de insucesso na disciplina de Matemática em todos os anos dos 2.º e 3.º ciclos e 

resultados de Matemática nas Provas Finais de Ciclo; 

3. Domínio da oralidade e da escrita em Português e nas diferentes línguas estrangeiras; 

4. Dinâmicas de trabalho colaborativo e de articulação curricular; 

5. Trabalho em torno da cidadania, disciplina e integração. 

Para ultrapassar as fragilidades identificadas, definiram-se estratégias de ação classificadas 

como medidas estratégicas, para as quais foram estabelecidas atividades específicas que se 

projetam para metas ou objetivos a alcançar. 

Assim, para superar as cinco fragilidades, definiram-se as seguintes cinco medidas 

estratégicas ou áreas de melhoria que, no nosso entendimento, são o ponto de partida para a 

1º

•Articular o currículo dos vários anos, ciclos e escolas do Agrupamento, promovendo a
melhoria dos resultados escolares.
•Articular o currículo dos vários anos, ciclos e escolas do Agrupamento, promovendo a
melhoria dos resultados escolares.

2º

•Promover o trabalho colaborativo entre todos os docentes, visando integrar saberes,
atividades e projetos dando sentido às aprendizagens .
•Promover o trabalho colaborativo entre todos os docentes, visando integrar saberes,
atividades e projetos dando sentido às aprendizagens .

3º

•Concretizar a 4ª medida estratégica propostas no PAEPSE (Plano e Ação Estratégica de 
Promoção do Sucesso Escolar), para o biénio 2016/2017 e 2018/2019.
•Concretizar a 4ª medida estratégica propostas no PAEPSE (Plano e Ação Estratégica de 
Promoção do Sucesso Escolar), para o biénio 2016/2017 e 2018/2019.

4º

•Transformar o ponto fraco identificado pela IGE (2012), num ponto forte nas dinâmicas 
pedagógicas do  Agrupamento.
•Transformar o ponto fraco identificado pela IGE (2012), num ponto forte nas dinâmicas 
pedagógicas do  Agrupamento.

5º

• Contribuir para o processo de articulação e integração curricular previsto na disciplina de 
Oficina do Conhecimento, no âmbito do PPIP.
• Contribuir para o processo de articulação e integração curricular previsto na disciplina de 
Oficina do Conhecimento, no âmbito do PPIP.
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construção plena do sucesso escolar e do nosso compromisso com um ensino de qualidade e 

a valorização das aprendizagens dos nossos alunos, a saber: 

 

No âmbito da medida 4, articular para o sucesso, definiu-se como meta a atingir no ano letivo 

2016/2017 e 2017/2018 a concretização do seguinte nº de ações de articulação horizontal por 

ciclo/ano: 

Meta 
propostas 

2016/2017 

Pré 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 

97 100 90 91 91 88 88 88 88 86 

Meta 
atingidas 

2016/2017 

Pré 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 

125 151 205 246 116 168 113 54 139 63 

Meta 
propostas 

2017/2018 

Pré 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 

97  100  90  91  91  88  88  88 88  86 

Meta 
atingidas 

2017/2018 

Pré 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 

386 75 148 200 90 120 121 67 48 113 

Evidência: Grelhas IV 

Responsável pela recolha de dados: Humberto Novais + DT + TT 

Fonte: Relatório do NAC e do OQA 

5. Operacionalização 
A articulação curricular é promovida, monitorizada e dinamizada pelo núcleo de articulação 

curricular do Agrupamento que é constituído por um grupo de docentes da escola, designados 

pelo Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico, que integrará obrigatoriamente o coordenador de 

cada um dos subdepartamentos do Agrupamento e o membro da direção com a competência 

delegada na área. 

As estratégias definidas para o cumprimento do processo de articulação curricular 

horizontal, devem ter como pressupostos, o desenvolvimento de atividades em sintonia com 

os objetivos operacionais estabelecidos e com as metas a atingir e com a necessidade de 

assegurar o registo de evidências através do preenchimento das grelhas padrão.  

PAEPSE M1. 
Sucesso+

M2. 
Matemática

+

M3. 

Domínio da 
Oralidade e 

Escrita 

M4. 
Articular 
para o 
sucesso 

M5.

+Cidadania
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Assume-se neste domínio que apenas se consideram ações de articulação curricular horizontal 

quando dois ou mais docentes da turma e/ou ano, panificam e desenvolvem ações concretas 

de articulação curricular de conteúdos das diferentes disciplinas.   

Para o processo de articulação curricular entre ciclos, as estratégias passam pelo permitem 

corresponsabilizar os departamentos curriculares pela concretização de ações que promovam 

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 DT do 5º ano. 

No que diz respeito ao processo de articulação curricular vertical, as estratégias 

estabelecidas passam pela reflexão em sede Departamento e Subdepartamento Curricular das 

propostas de articulação dos conteúdos apresentados nos respetivos programas, procurando 

promover o seu enquadramentos com o plano anual de atividades do agrupamento. Estas 

propostas devem ficar refletidas no documento de planificação anual e dos dispositivos de 

operacionalização do perfil de competências dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. 

6. Matriz organizacional 
 

A organização do processo de Articulação Curricular está diretamente relacionada com os 

objetivos estratégicos do projeto educativo do Agrupamento, especialmente no que concerne à 

promoção da inovação pedagógica, à implementação de medidas de supervisão pedagógica e 

à dinamização de ações crescentes de práticas pedagógicas assentes no trabalho 

colaborativo, designadamente com a promoção de novas metodologias ativas e o recurso aos 

laboratórios de aprendizagem (ActiveLab) como estratégias de inovação das práticas 

pedagógicas.  

Assim, ao nível da organização, o modelo apresenta a seguinte sequencialidade:  

 

7. Etapas  
Na matriz organizacional e de enquadramento do processo de articulação apresentado pelo 

NAC e desenvolvido a partir do ano letivo 2013/2014, foram estabelecidos quatro etapas e 

procedimentos, conforme abaixo se explicitam e que têm sido respeitadas pelas estruturas 

pedagógicas. Dados que este modelo organizativo se tem revelado eficaz na concretização dos 

objetivos, propõe-se que a mesma seja também considerada no processo de planificação 

curricular com a integração de propostas de ações de articulação. 

Articulação Vertical
Articulação Entre 

Ciclos
Articulação 
Horizontal
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7. Procedimentos Gerais 

7.1. Articulação Vertical 
 

  

 

ETAPA 1
Apresentação do plano de ação e do 

relatório do ano anterior

[Setembro]

ETAPA 2
Preenchimento e atualização das grelhas 
de articulação vertical  e reuniões entre 

ciclos (GI, GII)

[até 31 outubro]

ETAPA 3
Preenchimento das grelhas de 

articulação  curricular horizontal (GIII e 
GIV) com as  ações de articulação 
horizontal e a validação pelos C.T.

[Ao longo do ano letivo/Final do 1º e 2º semestre]

ETAPA 4
Recolha das grelhas finais de 

articulação (GIII e GIV), e produção do 
relatório final com identificação dos 
pontos fortes e  aspetos a melhorar.

[Até 30 de junho]

ETAPAS

articulação 
vertical do 
currículo

responsabilidade dos 
coordenadores de 
subdepartamento 

Garante a sequência e 
a coerência nas várias 

etapas de 
aprendizagem 

Está expressa nos 
programas de cada 

área disciplinar 

Validada pelos 
departamentos

curriculares 

Operacionaliza-se pela 
produção das grelhas 
de articulação vertical

por disciplina
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7.2. Articulação Horizontal 
 

 

articulação 
horizontal do 

currículo

Da 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 

Promove a harmonização e a 
interação da aquisição de 

conhecimentos num mesmo 
patamar de desenvolvimento

Promovida e dinamizada por 
todos os docentes 

Operacionaliza-se com base na 
produção e análise das grelhas de 
articulação horizontal por turma
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7.3. Articulação Entre Ciclos 

 
 

8. Grelhas Padrão -registos de evidências 

 

               

 

 

 

articulação 
entre ciclos

Da responsabilidade do 
Coordenador Dep. do JI/PE, do 

Coordenador do 1º ciclo, do 
Coordenador de 

subdepartamento de PORT e 
MAT e dos DT do 5º  ano

visa aferir conteúdos, 
objetivos, procedimentos, 

atividades e estratégias 
adequadas à transição de ciclo 

de estudos

Promove a harmonização e a 
interação da aquisição de 

conhecimentos compatíveis 
com os conteúdos previstos no 

ciclo seguinte

Promovida e dinamizada pelos 
Coordeadores do NAC e de 

Departamento de 
Departamento do JI, 1º Ciclo, 

Línguas e Matemática

Operacionaliza-se com base na 
troca de informações entre os 
docentes de ciclos diferentes e 

na planificação de  ações 
relacionadas com o 

desenvovimento curricular

Grelha I

Registo Articulação 
Vertical em sintonia 
com conteúdos dos 

programas

Coordenadores 
Departamento, 

Subdepartamento e 
Direção

Grelha II

informação das 
reuniões de 

articulação entre 
ciclos

Informação síntese 
das estratégias 
estabelecidas.

Grelha III

Registo e Confirmação 
das Ações de 
Articulação 

Horizontal pelo CT

Docentes do Conselho 
de Turma e Direção

Grelha IV

Recolha informação 
estatística e impacto 

nas aprendizagens

Diretores de Turma e 
Direção

Pelos 

subdepartamentos no 

início do ano letivo  

 

Nas reuniões ao longo 

do ano letivo  

 

Na reuniões dos 

conselhos de turma  

 

Nos CT do final de 

cada semestre 

letivo  
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9. Cronograma de execução  
 

 

 

10. Ações realizadas  
O compromisso da equipa do NAC esteve essencialmente focado em três níveis de ação ou 

intervenção designadamente: 

a) Apoio a todo o processo e procedimentos relativos à articulação curricular; 

b) Integração do processo de articulação no projeto PPIP e do PAEPSE; 

c) Integração do plano anual de atividades na articulação curricular.  

Para atingir estes objetivos, nas reuniões de preparação do ano letivo, do conselho pedagógico 

e dos departamentos curriculares, procedeu-se à difusão da informação e sensibilização de 

todos os docentes para o envolvimento e participação ativa no processo.  

Posteriormente procedeu-se ao preenchimento:  

a) das grelhas de articulação vertical pelos coordenadores de subdepartamento curricular; 

das grelhas de articulação horizontal pelos Diretores de Turma/Titulares de Turma, com 

base nas propostas apresentadas pelos docentes, em sede de conselho de turma;  

b) das grelhas de articulação entre ciclos;  

c) e da grelha estatística e de avaliação das ações de articulação curricular horizontal. 

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, tal 
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com se verificou no ano letivo anterior, confirma-se que o processo é reconhecido por todos os 

docentes como um elemento importante no desenvolvimento curricular e que o mesmo 

contribui para a alteração das metodologias e a inovação pedagógica no espaço sala de aula. 

 

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

departamentos curriculares, registou-se o preenchimento integral das respetivas grelhas 

padrão, 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, na verificação dos pré-requisitos no processo de transição 

de ciclo e na panificação de atividades de articulação entre escolas do agrupamento.  

 

No domínio 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, os Diretores de turma 

do 5º ano, docentes de português e matemática do 5º ano e coordenadores de 

subdepartamento de português e matemática. Realizaram-se ainda reuniões de articulação dos 

DT do 6º ano do ano anterior com os docentes de português, de matemática, DT do 7º ano e 

coordenadores de subdepartamento de português e matemática.  

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, os 

docentes procederam ao envio regular, das propostas de atividades a realizar entre as 

disciplinas, junto do Diretor de Turma ou em sede Conselho de Turma.  

Para o efeito, no final do ano letivo anterior, realizaram-se duas reuniões de articulação entre 

os docentes representantes de cada disciplina do 2º e do 3º ciclo, no sentido de se identificar 

ações pertinentes e articulação curricular horizontal.  

 

No domínio da monitorização e avaliação dos resultados, apesentam-se os seguintes 

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

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

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

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

11. Indicadores / Dados estatísticos / A C Vertical 

 
DEPARTAMENTO/ 
Subdepartamento 

 

Grelha I – Articulação Vertical 

Apresentadas/ Subdep. Em falta % Entregue 
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JI/PE 3 0 100% 

1º CICLO  4 0 100% 

CSH  3 0 100% 

MCE 3 0 100% 

EXPRESSÕES 4 0 100% 

E. ESPECIAL 1 0 100% 

LÍNGUAS 4 0 100% 

TOTAIS 22 0 Set/Out-2017 

 

 

11.1 Nº ações Articulação Curricular Vertical/Departamento – Grelha I (final ano) 

Departamento 
N.º de 

atividades em 
2014/2015 

Metas para 
2015/2016 

Metas para 
2016/2017 

Metas para 
2017/2018 

Pré-escolar 5 6  
Superada 

7 8 
Superada 

7 8 
Supera

da 
1.º ciclo 3 4  

Superada 
5 18 

Superada 
5 18 

Supera
da 

MCE 4 5  
Superada 

6 9 
Superada 

6 9* 
Supera

da 
Línguas 3 4  

Superada 
5 9          

 Superada 
5 9*          

 
Superada 

CHS 5 6  
Superada 

7 9  
 Superada 

7 9  
 

Superada 
Expressões 1 2  

Superada 
3 6 

 Superada 
3 6* 

 
Superada 

Educação Especial 4 5  
Superada 

5 12 
 Superada 

5 12 
 

Superada 
NOTA: Evidências a recolher no final do ano junto dos coordenadores de Subdepartamento  

* Informação incompleta. Alguns subdepartamentos não enviaram a informação solicitada.  

12. Indicadores / A C - Entre Ciclos  

AÇÕES / 

REUNIÕES 

DATAS 

Grelha II – Articulação Entre Ciclos 

Intervenientes Propostas/Medidas/Estratégias 

2 setembro  Professores do 1º ciclo(1º ano)  e Educadores 
 Estratégias diferenciadas na sala de aula;  

 Adaptações programáticas;  

 Alteração da ordem da lecionação dos conteúdos;  

 Diversificação e adequação dos instrumentos de 

avaliação; 

 Diferenciação curricular na sala de aula;  

2 setembro 
 Professores do 1º ciclo (4º ano), diretores de 
turma do 5º ano, professores de Português, 
Inglês e de Matemática do 5º ano. 

2 setembro 
 Coordenadores de SD  port. e mat., diretores 
de turma do 6º ano, professores de Português, 
Inglês e de Matemática do 6º ano 



NAC 

5º Relatório de Articulação Curricular  
2017/2018 

 

15 Relatório  - Articulação Curricular – 2018 

 

2 setembro 
 Professores de Matemática dos 2º ciclo e 3º 
ciclos (6º e 7º anos). 
 

 Apoio pedagógico personalizado;  

 Projeto Turma Mais;  

 Oficina de raciocínio e cálculo; 

 Projeto de desenvolvimento da oralidade; 

 Projeto de Intervenção e Reeducação no âmbito da 

Dislexia, Disortografia e Disgrafia; 

 Ações de tutorias; 

 

15 setembro 
 Docentes 1 ciclo e AEC´s por ano com a 
presença dos S. Administrativos 

19 dezembro 

 Docentes do PE/JI e 1º CEB por núcleo 

13. Indicadores / Dados estatísticos / AC Horizontal 

13.1 Nº ações de articulação curricular horizontal/Departamento 

Departamentos 

2017/2018 
(a) 

Totais 
(2017 

2018) 

Totais 
(2016 

2017) 

Totais 
(2015 

2016) 

Variação/Ao 

Letivo 

Anterior 

2016/17 

Metas 2017/2018 

1º.S 2º.S 

Pré-Escolar 194 192 386 125 153 +261 7  superada 

1º Ciclo 205 308 513 718 578 -205 59  superada 

Matemática e C. E. 64 48 112 116 98 -4 98  superada 

Expressões 33 38 71 145 110 -74 88  não superada 

Línguas 82 55 137 137 116 = 104  superada 

Ciências S. Humanas 35 49 84 105 85 -21 54  superada 

Educação Especial 10 5 15 20 19 -5 28  não superada 

Oficina Conhecimento 38 45 83 n.a. n.a. n.a. - n.a. 

Totais  661 740 1401 1366 1159 + 35 
 

(a) Valores obtidos a partir da informação registada na Grelha IV, das grelhas estatísticas dos CT semestrais e do PEA.  
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13.2 Nº ações de articulação curricular horizontal realizadas/ Ciclo / Ano / Turma  

Ano Turma (s) 
2017/2018 Totais 

2017/2018 
Totais 

2016/2017 

Totais 

2015/2016 

Metas 
2017/2018 1º.S 2º.S 

JI/PE 8T 194 192 386  125 153 97 

1º ano 6T 75 75 75 151 153 15 

2º ano 4T 80 68 148 205 152 14 

3º ano 6T 125 75 200 246 109 16 

4º ano 4T s.i. 90 90 116 200 14 

TOTAL DE AÇÕES ACH NO JI + 1º CICLO 899   718  614 
1º ciclo 

66 

5º 

A 15 s.i. 15 29 31 

5º 

59 

B 10 18 28 55 29 

C 13 12 25 39 49 

D 13 5 18 25 14 

E 12 22 34 20 0 

TOTAL DE AÇÕES ACH NO 5º ANO 120  168 123  

6º 

A 15 13 28 37 16 

6º 

57  

B 8 3 11 30 23 

C 15 11 26 23 23 

D 15 11 26 23 26 

E - 30 30 - - 

TOTAL DE AÇÕES ACH NO 6º ANO 121  113 88  

7º 

PCA 18 s.i. 18 0 0 

7º 

54 

A 9 9 18 25 12 

B 9 5 14 19 29 

C 6 5 11 10 21 

TOTAL DE AÇÕES ACH NO 7º ANO 67  54 62 
 

8º 

A 5 23 28 40 15 

8º 

66  
B 5 s.i. 5 41 26 

C 3 10 13 22 20 

CEF1-PA 0 0 0 36 - 

TOTAL DE AÇÕES ACH NO 8º ANO 46  139 61  

9º 

A 15 10 25 16 24 

9º 

104 

B 27 10 37 13 23 

C 14 15 29 15 11 

CEF2-PA 11 11 22 19 - 

TOTAL DE AÇÕES ACH NO 9º ANO 113 63 58  

Totais Globais (Grelha IV) 1276 1380 1213  

 

 

13.3 Evolução do Nº ações de articulação horizontal/Departamento 

Ano letivo Nº Global de 
ações de ACH 
concretizadas 

JI/PE 1º Ciclo MCE EXP LIN CSH ED ES 

2013/2014 
(S.R.) ano de aplicação 

do (> 80% registos 

favoráveis) 
(S.R.) (S.R.) (S.R.) (S.R.) (S.R.) (S.R.) (S.R.) 

2014/2015 388 (Registo/turma
) (Registo/turma) (Registo/turma) (Registo/turma) (Registo/turma) (Registo/turma) (Registo/turma) 

2015/2016 1159 +298% 153 578 98 110 116 85 19 

2016/2017 1366 +15% 125 -28 718 +140 116 +18 145 -35 137 +21 105 +15 20 +1 

2017/2018 1276 -6,6% 386 +261 428 -290 112 -4 71 -74 137 = 84 -21 15 -5 
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13.4 Impacto as ações de articulação horizontal nas aprendizagens (b)  

Questionários 

Semestrais dos CT 
CICLO 

2016/2017 2017/2018 
Variação/Ano 

letivo anterior 

1º.P 2º.P 3º.P Global 1º.S 2º.S Total Global % 

Muito significativo 

Pré-Escolar/JI 31 63 36 

977 

194 192 386 

1092 85,6% 1º Ciclo 182 214 220 205 199  404 

2º/3º Ciclo 70 89 72 163 139 302 

Significativo 

Pré-Escolar/JI 5 4 3 

346 

0 0 0 

184 14,4% 1º Ciclo 60 21 10 0 24 24 

2º/3º Ciclo 140 67 36 75 85 160 

Pouco 

Significativo 

Pré-Escolar/JI 0 0 0 

4 

0 0 0 

0 0% 1º Ciclo 0 0 1 0 0 0 
2º/3º Ciclo 1 0 2 0 0 0 

Nada Significativo 

Pré-Escolar/JI 0 0 0 

0 

0 0 0 

0 0% 1º Ciclo 0 0 0 0 0 0 
2º/3º Ciclo 0 0 0 0 0 0 

Subtotais 480 452 380 1327 637 639 1276 1276 100% 

META ESTABELECIDA: Obter, pelo menos, 90% das atividades de articulação com impacto “Significativo” ou “Muito significativo” 
nas aprendizagens dos alunos. Meta superada 

 

 

13.5 No âmbito do Plano de Trabalho de Turma, no Pré-Escolar, são contempladas 

as seguintes atividades: 

 

13.6 No âmbito do Plano de Trabalho de Turma, no 1º ciclo, são contempladas as 

seguintes atividades: 
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13.7 No âmbito do Plano de Trabalho de Turma, no 2º e 3ºciclos, são contempladas 

as seguintes atividades: 

 

 

13.8 Nº de Ações de Articulação envolvendo as Bibliotecas Escolares 

Questionários 

Trimestrais CT 
CICLO 

1º.S 2º.S 
Totais 

2017/2018 

Totais 

2016/2017 

Variação/ 
ações ano 
anterior 

Nº 

Ações 
% Nº Ações % 

2017/2018 

J I 0 0% 16 16% 16 78 -77 

1ºCiclo 0 0% 50 51% 50 101 -101 

2º/3º Ciclo 6 100% 32 33% 38 48 -30 

Totais 

parciais 
6 100% 98 100% 104 227 - 195 

META ESTABELECIDA: Desenvolvimento de pelo menos 70 atividades de articulação entre as BE´s e os 

diferentes grupos turma/departamento/subdepartamento. Meta superada. 

NOTA: Informação baseada na grelha estatística do OQA e que difere significativamente dos dados registados na grelha IV. 

14. Cumprimentos das Metas do PEA 
 

Tal como aconteceu nos anos letivos anteriores, tendo em conta os dados recolhidos nas 

grelhas padrão, verifica-se que os resultados são reveladores da dinâmica apresentada pelo 

processo de articulação curricular e que estes estão globalmente em concordância com o plano 

traçado no quadro do Projeto Educativo do Agrupamento, construído à volta de 4 Eixos, 

concretamente com o segundo Eixo do Projeto Educativo, relacionado com o ao “Sucesso 

Educativo e Organização Pedagógica”. 

Contudo, no ano letivo 2017/2018, registaram-se metas não atingidas, designadamente: 

  

a) nº de ações de articulação horizontal no 1º,4º,7º e 8º ano propostas no PAEPSE; 

b) nº de ações de articulação horizontal nos departamentos de Expressões e de 

Educação Especial. 
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Em relação à evolução do nº de ações de articulação horizontal por departamento, em relação 

ao ano letivo anterior (2016/2017), registou-se uma diminuição de 6,6% em termos globais, 

sendo que se registou um decréscimo do número de ações de articulação horizontal em todos 

os departamentos com exceção do Pré-Escolar onde se regista um crescimento significativo 

(+261). 

No que diz respeito ao cumprimento das metas propostas no Plano de Ação Estratégica de 

Promoção do Sucesso Escolar (PAEPSE), para o nº de ações de articulação curricular 

horizontal por ano, não foram atingidas ou superadas as metas propostas para o 1º, 4º, 7º e 8º 

anos. Todas as restantes foram largamente superadas. 

No ano letivo 2017/2018, com a criação da disciplina de Oficina do Conhecimento no âmbito do 

projeto PPIP, registaram-se ainda 83 ações de articulação curricular horizontal entre disciplinas 

que foram envolvidas nos diferentes trabalhos de projeto promovidos pelos alunos das 

diferentes turmas. 

Assim, com base nas evidências e nos dados estatísticos recolhidos ao longo do ano letivo, as 

metas do Eixo 2 - Sucesso Educativo e Organização Pedagógica, do Objetivo Estratégico 

OE13 - Desenvolver Processos Concertados de Articulação Curricular, previstas no Projeto 

Educativo do Agrupamento, apresentam a seguinte taxa de concretização: 

PEA - Eixo 2 - Sucesso Educativo e Organização Pedagógica 

Objetivo Estratégico 13:  

Desenvolver processos concertados de articulação curricular 

Objetivo Operacional 36: 

  Desenvolver atividades letivas em articulação com a BE 

Meta 

76 

Desenvolver, pelo menos, 70 atividades de articulação da BE com os 

diferentes grupos turma. 

   atingida/superada  

(104) 

Objetivo Estratégico 13:  

Desenvolver processos concertados de articulação curricular 

Objetivo Operacional 38: 

 Promover, de forma sistemática, a articulação entre ciclos/disciplinas/anos 

Meta 

82 

Atingir um número médio de ações concretas de articulação: 

-  por turma > 11;  

- por departamento, ano ou ciclo > 11;  

  atingida/superada 

  atingida/superada 

Meta 

83 

Realizar um número de reuniões de articulação com o departamento do 

1.º ciclo/docentes das AEC: > 3 
   atingida/superada 

Meta 

84 

Realizar, pelo menos, uma reunião anual entre os docentes 

DT/professores titulares e professores de Port. e Mat., aquando da 

mudança de ciclo e para cada mudança de ciclo/nível:  

Pré-escolar – 1º ano; 4.º ano; 5.º ano; 6.º ano e 7.º ano;  

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

prevista no guião, tendo por base os indicadores recolhidos nos questionários semestrais dos 

conselhos de turma, das evidencias registadas na Grelha IV, bem como pela análise das atas 

dos respetivos Conselho de Turma de Avaliação, de departamentos e subdepartamentos 

curriculares, constata-se que, de uma forma geral, a operacionalização do modelo está 

consolidado nos conselhos de turma e que o mesmo é totalmente aceite, discutido e refletido 

de forma sistemática por todos os docentes nas diferentes reuniões das estruturas 

pedagógicas. 

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 2017/2018 pela equipa 

do Observatório da Qualidade do Agrupamento.  

 

15. Cumprimento dos Objetivos Estratégicos 
O trabalho desenvolvido no ano letivo 2017/2018 permite-nos continuar a acreditar que a 

aplicação e desenvolvimento do modelo de apoio ao processo de articulação curricular nos 

diferentes domínios tem um impacto muito importante para a promoção do trabalho 

colaborativo e para a criação de ambientes de reflexão e de articulação curricular, 

designadamente com contributos que valorizam os processos de trabalho pedagógico em sala 

de aula e com metodologias ativas de ensino e aprendizagem junto dos alunos. 

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

importantes ao nível dos seguintes contributos face às prioridades estabelecidas: 

Meta 

85 

Realizar, pelo menos, uma reunião anual de articulação entre todos os 

docentes que lecionam o mesmo ano; 
   atingida/superada 

Meta 

86 

Obter, pelo menos, 90% das atividades de articulação com impacto “Significativo” 

ou “Muito significativo” nas aprendizagens dos alunos 
   atingida/superada 

Meta 

87 

Reformular planificações articulando, nesses documentos, conteúdos 

específicos comuns às diferentes disciplinas (Grelha I e II); 

 

   atingida 

Objetivo Operacional 39: 

Registar em documentos padronizados as evidências da articulação 

Meta 

88 

Preencher instrumentos de apoio à articulação curricular:  

M88.1: grelha por disciplina /ano para a articulação vertical - (GI) 

M88.2: grelhas de articulação entre ciclos - (GII)  

M88.3: grelha de articulação horizontal – (GIII) 

M88.3: grelha de impacto nas aprendizagens – (GIV) 

  atingida 

Meta 

89 

Obter uma percentagem de atas com referência ao trabalho na 

articulação curricular > 70%; 

 

   superada 
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 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 e horizontal 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, a definição do 

perfil do aluno e a inserção nos critérios de avaliação de um indicador transversal 

relativo à valorização da língua português.  

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

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

Pedagógico, 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 implementação do Plano Integrado de Desenvolvimento do Português e 

da Oficina de Leitura e Escrita (OLE) da responsabilidade do respetivo 

Subdepartamento; 

 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, de uma forma geral, as propostas de atividades 

conjuntas apresentadas nas grelhas de articulação horizontal por vários 

subdepartamentos e conselhos de turma e, de uma forma particular, as dinâmicas 

criadas pela disciplina de Oficina do Conhecimento ao nível da promoção e 

desenvolvimento do trabalho de projeto; 

 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 
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outros subdepartamentos e clubes e a criação da disciplina de Oficina do 

Conhecimento; 

 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”, tem sido muito importante a 

valorização das Bibliotecas Escolares, o esforço desenvolvido para a sua dinamização, 

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”, foi determinante a aceitação das propostas de trabalho 

apresentadas nas estruturas intermédias e a cooperação e adaptação dos docentes aos 

desafios do projeto PPIP. De referir também o desenvolvimento de práticas de 

supervisão pedagógica interpares, numa perspetiva de resolução de problemas e de 

partilha de boas práticas, com a monitorização dos coordenadores de departamento 

curricular. 

16. Ações de melhoria - 2018/2019 
Considerando os resultados globais alcançados, cujo sucesso resulta do envolvimento 

empenhado e motivado de todos os docentes; Considerando os pontos fracos identificados; 

Considerando as metas não alcançadas; 

Para o próximo ano letivo – 2018/2019, propõe-se a inclusão das seguintes propostas de ação 

de melhoria: 

a) Planear as ações de articulação curricular tendo em consideração o dispositivo 

de operacionalização do perfil do aluno e os momentos das reuniões de ano; 

b) Reforçar a contextualização do processo de articulação curricular com as opções 

metodológicas traçadas no ponto 3.5 do projeto PPIP, designadamente através do 

trabalho dentro da lógica de Laboratórios de Aprendizagem; 

c) Assegurar o preenchimento e recolha da informação nas grelhas padrão (I, II, II, 

IV) através da plataforma da OneDrive do Office 365; 

d) Reforçar o planeamento de estratégias de articulação curricular dos 

subdepartamentos com a coordenação das Bibliotecas Escolares e desta com os 

subdepartamentos; 
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e) Articular o preenchimento da grelha IV com as respostas ao questionário final do 

OQA (Observatório da Qualidade do Agrupamento); 

17. Conclusões 
Considerando os resultados evidenciados nos quadros anteriores, constatamos que as etapas 

previstas no cronograma inicial se concretizaram sem falhas e que a maioria dos docentes 

apresentou propostas concretas de ações de articulação horizontal, quer a partir dos 

subdepartamentos, quer dos conselhos de turma.  

Contudo, apesar dos indicadores e referência da articulação curricular no agrupamento 

apontarem para a consolidação do modelo e a sua integração nas rotinas de trabalho 

pedagógico, julgamos que é possível fazer mais e melhor por forma a garantir um maior 

envolvimento dos docentes no processo de promoção do trabalho colaborativo, da 

flexibilização e integração curricular, com vantagens que se traduzirão necessariamente na 

inovação dos processos de trabalho e na melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos.  
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