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1. Introdução 

O Guião produzido pelo Núcleo de Articulação Curricular, para além de permitir o apoio 

aos docentes e das estruturas pedagógicas na organização e desenvolvimento de práticas 

pedagógicas em torno da articulação curricular vertical, horizontal e entre ciclos, tem o 

enquadramento nos princípios definidos no Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas 

Fernando Casimiro Pereira da Silva (AEFCPS) e no 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, onde se 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”. 

 

Após a experiência decorrida entre os anos letivos 2013/2014 e 2021/20221, na 

implementação de medidas de articulação curricular no agrupamento, definidas neste 

Guião, após alargada discussão nas diferentes estruturas pedagógicas e aprovação pelo 

Conselho Pedagógico no início do ano letivo 2013/2014, os resultados registados em 

relatórios anuais permitiram confirmar a gradual adoção de práticas de articulação 

curricular coerentes e adequadas ao nível do planeamento e execução de ações nas 

vertentes, horizontam vertical e entre ciclos 

 

Com o início de um novo ciclo de gestão, previsto para 2022/2026 e com a atualização dos 

diferentes documentos reguladores, com particular incidência no novo Projeto Educativo do 

Agrupamento (PEA), aprovado pelo Conselho Geral em 15/11/2022, impõe-se agora a 

necessária atualização e contextualização do presente guião com os novos objetivos e 

metas do PEA. 
 

Por outro lado, julgamos que, com as medidas adotadas nos dois ciclos de gestão atrás 

enunciados e com os resultados obtidos, permite-nos afirmar que foram ultrapassados os 

constrangimentos identificados na avaliação externa do Agrupamento, a cargo da IGE, 

realizada em 2011/2012, que 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. 

 

Assim, o presente guião pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos 

dois ciclos de gestão do AEFCPS, e consolidar práticas e metodologias para a realização 

de ações de articulação e também de supervisão/observação partilhada. 

 

                                                           
1
 Registada em nove relatórios anuais 
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2. Projeto Educativo do Agrupamento 

Com o início do 3º mandato do Diretor do AEFCPS em março de 2022, teve início um 

processo de revisão e atualização dos documentos reguladores, numa lógica de interação 

e contextualização entre o Plano de Missão e o novo Projeto Educativo do AEFCPS. 

 

No que diz respeito ao novo PEA, desde 2012/2013 alicerçado no lema “Articular para o 

Sucesso”, em que preconizava a articulação curricular como papel central da ação 

educativa e dedicando parte substancial das suas linhas estratégias a medidas que 

visavam formas distintas de articulação, apresenta agora, especialmente após a 

participação do Agrupamento no Projeto Piloto de Inovação Pedagógica, a designação “O 

que não nos desafia, não nos transforma!”. 

 

Com o novo PEA, enquanto documento fundamental de apoio à gestão e inovação 

pedagógica, foram delineados objetivos estratégicos e operacionais claros, no sentido de 

alcançar objetivos e metas estabelecidas, procurando respeitar as especificidades próprias 

dos vários estabelecimentos de educação que constituem o AEFCPS, enquanto parte 

constituinte de um todo e que lhes confere uma identidade única. 

Assim, o PEA apresenta de forma clara e sucinta, três eixos basilares dos quais derivam 

sete domínios, vinte e cinco objetivos estratégicos e sessenta e três metas. 

Quanto aos eixos do PEA, este apresentam a seguinte designação e estrutura: 

 Eixo 1 – Cultura e Liderança 

Domínios: 

 Visão e Estratégia – com três objetivos 

 Liderança e Gestão – com quatro objetivos 

 

 Eixo 2 – Valorização, Qualidade e Organização Pedagógica 

Domínios: 

 Gestão da Qualidade – com três objetivos  

 Inovação, currículo e inclusão – com cinco objetivos  

 Articulação e Planeamento – com três objetivos  

 Resultados Académicos e Sociais – com quatro objetivos  

 

 Eixo 3 – Cooperação da Comunidade 

Domínios: 

 Redes e parcerias – com três objetivos 
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3. Articulação curricular 

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 com base na sequência das 

aprendizagens definidas em contexto de subdepartamento e de conselho de turma. 

 

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 

desenvolver pelos alunos e ainda ao nível do desenvolvimento do trabalho colaborativo 

entre docentes, apresenta-se como uma tarefa determinante para a qualidade do processo 

de ensino e de aprendizagem no Agrupamento. 

 

O processo de articulação curricular vertical e horizontal do currículo e a forma como as 

componentes de complemento curricular, designadamente clubes e projetos se integram 

no restante trabalho letivo são fundamentais para o desenvolvimento de aprendizagens 

significativas e para a melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

 

Torna-se assim fundamental continuar a envolver todos os docentes numa mais profunda e 

sistemática coordenação pedagógica ao nível dos órgãos e estruturas intermédias do 

AEFCPS, assegurando uma efectiva e continuada articulação curricular vertical, horizontal 

e entre ciclos do currículo desde a educação pré-escolar ao 9º ano de escolaridade. 

 

Para se atingir estes objetivos, a articulação curricular deve continuar a assumir-se como 

uma cultura de escola, assente na confiança dos processos, nas opções, nos 

intervenientes e também numa maior intencionalidade do processo educativo, de forma 

que todo o trabalho desenvolvido seja orientado por linhas claras de ação presentes nos 

dispositivos de planeamento e nas estratégias de trabalho colaborativo entre pares. 

 

Por outro lado, este processo deve também contribuir para a melhoria do trabalho 

colaborativo dos professores ao nível das estruturas intermédias de orientação educativa, 

assim como uma desejada ligação ao processo de supervisão pedagógica  e observação 

partilhada, seguindo as orientações definidas no Guião da Supervisão Pedagógica, 

aprovado pelo Conselho Pedagógico do AEFCPS. 

 

Neste contexto, com o apoio do presente guião, pretendem-se continuar a atingir os 

seguintes objetivos anuais: 
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 Articular o currículo dos vários anos, ciclos e escolas do Agrupamento, promovendo 

a melhoria dos resultados escolares; 

 Promover o trabalho colaborativo entre todos os docentes visando integrar saberes 

(fazer, ser e estar), atividades e projectos, dando sentido às aprendizagens; 

 Promover a interacção da articulação curricular com os processos de supervisão 

pedagógica/observação partilhada; 

 Cumprir as metas estabelecidas no PEA. 

 

4. Prioridades 

De forma a integrar e contextualizar os princípios orientadores do PEA e do Plano 

Curricular do AEFCPS, tal com aconteceu nos ciclos anteriores, o processo de articulação 

curricular deve continuar a ter em consideração as seguintes prioridades: 

1 Articular os conteúdos e objetivos dos diversos níveis com coerência e sequencialidade 

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

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

4 Valorizar os conhecimentos e capacidades matemáticas de forma transversal 

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

6 Promover o conhecimento de conceitos e técnicas das expressões artísticas e motoras 

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

8 Enquadrar as atividades do Plano Anual em torno das metas e prioridades definidas no PEA 

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

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

 

5. Operacionalização do processo de articulação curricular 

PRIORIDADE 1: Articular os conteúdos e objetivos dos diversos níveis com 

coerência e sequencialidade 

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

tem como objetivo 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, estando expressa nos programas de cada área disciplinar, pelo que o primeiro 

passo é garantir o cumprimento dessas orientações e atingir as metas preconizadas para 

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

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

as várias áreas disciplinares e que devem estar disponíveis para consulta em formato 

digital na plataforma TEAMS. 

Para o efeito devem ser promovidas reuniões de trabalho no início de cada ano letivo entre 

docentes dos diferentes ciclos, cabendo ao coordenador de cada subdepartamento 

curricular o preenchimento da respetiva Grelha Padrão. 

5.2. Articulação Horizontal 
A articulação horizontal do currículo é da responsabilidade dos conselhos de turma, 

professores titulares de turma e educadoras, sendo dinamizada pelos coordenadores de 

ano e pelos 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. 

As ações de articulação horizontal são apresentadas em sede de conselhos de turma e 

sempre que se justifique, tendo em consideração o trabalho a desenvolver com cada 

grupo/turma. 

A articulação curricular horizontal deve ser operacionalizada com base na produção e 

atualização das grelhas padrão de articulação horizontal do currículo, desde o pré-

escolar ao 9º ano para as várias áreas disciplinares e que devem estar disponíveis para 

consulta em formato digital na plataforma TEAMS. 

 

PRIORIDADE 2: Articular a avaliação do desempenho dos alunos, com 

critérios uniformes por ano/ciclo  

5.3. Articulação de critérios uniformes de avaliação 
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.  

Nesta sequência, o conselho pedagógico deverá promover a aplicação dos critérios em 

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

subdepartamentos, sendo estes: Domínio do Cognitivo e Domínio Socioafetivo.  

 

PRIORIDADE 3: Valorizar a língua e a cultura portuguesas em todas as 

componentes do currículo 
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5.4. Articulação ao nível da língua portuguesa 
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 de modelos de pesquisa orientada de 

informação poderá ser um excelente meio de centralização do trabalho a desenvolver. 

 

PRIORIDADE 4: Valorizar os conhecimentos e capacidades matemáticas de 

forma transversal 

5.5. Articulação ao nível da matemática 
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 
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”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, a articulação com as semanas temáticas.   

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

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

PRIORIDADE 5: Valorizar o ensino e a aprendizagem experimental 

integrando a teoria e a prática; 

5.6. Articulação ao nível do ensino experimental 
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 

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. 

Com a criação e integração da unidade curricular “Oficina do Conhecimento”, cujo 

funcionamento assenta num processo de articulação curricular baseado no 

desenvolvimento de projetos a partir de Cenários Integradores de Aprendizagens (CIA´s), o 

processo de articulação curricular ganha aqui um espaço de afirmação e de valorização do 

trabalho colaborativo entre pares. 

 

PRIORIDADE 6: Promover o conhecimento de conceitos e técnicas das 

expressões artísticas e motoras 

5.7. Articulação ao nível das expressões artísticas 
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. 
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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 do 2.º e 

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

articulados com as outras áreas do saber. 

PRIORIDADE 7: Educar para a Cidadania de modo transversal, definindo 

temas, conteúdos e objetivos; 

5.8. Articulação ao nível da educação para a cidadania 
A disciplina de “Cidadania e Desenvolvimento”, no âmbito do Plano de Inovação do 

Agrupamento, está integrada/agregada com a disciplina de “Oficina do Conhecimento”, a 

desenvolver nos 1º, 2º e 3º ciclos, onde se integram e articulam as matrizes curriculares-

base de todos os anos de escolaridade, do ensino básico com os temas definidos para os 

diferentes Cenários Integradores de Aprendizagem. 

De acordo com as aprendizagens essenciais definidas pela DGE, “os referenciais de 

educação para a cidadania elaborados pelo Ministério da Educação, em colaboração com 

outros organismos e instituições públicas e diversos parceiros da sociedade civil, 

assumem-se como documentos de referência para os domínios a desenvolver na CeD, 

não se constituindo como guias ou programas prescritivos, mas instrumentos que, no 

âmbito da autonomia de cada estabelecimento de ensino, podem ser utilizados e 

adaptados em função das opções a definir em cada contexto, enquadrando as práticas a 

desenvolver”. 

Por outro lado integra os princípios do Código de Conduta do Agrupamento, pelo que 

deverá procurar integrar os seguintes temas: 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). 

 

PRIORIDADE 8: Enquadrar a maioria das atividades do Plano Anual em 

torno das metas e prioridades do PEA; 

5.9. Articulação ao nível do PAA e das metas 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 
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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 e 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. 

PRIORIDADE 9: Usar a Biblioteca Escolar e as TIC como dinamizadores e 

pontos de articulação do currículo; 

5.10. Articulação ao nível da BE e das TIC 
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, ou outro modelo, que deverá nortear o trabalho de 

pesquisa orientada de informação e redação de texto a desenvolver nas diferentes áreas 

do saber. A disciplina de TIC e de Oficina do Conhecimento, são espaço de excelência de 

articulação para garantir o melhor nível de desenvolvimento deste tipo de competências. 

No que diz respeito á BE, este centro de recursos educativos livro e não livro deve, por um 

lado garantir o cumprimento da sua missão e das estratégias definidas a partir da Rede 

Nacional de Biblioteca e, por outro lado, em sede Conselho Pedagógico, apresentar plano 

anual de actividades estruturado para o cumprimento das metas do projeto educativo e  do 

envolvimento dos docentes no sentido e rentabilizar os seus recursos de informação, 

especialmente 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, importa garantir o envolvimento da equipa TIC no processo de 

desenvolvimento e capacitação dos docentes e não docentes, numa lógica de cooperação 

e articulação com os objectivos e estratégias estabelecidas no Plano de Desenvolvimento 

Digital das Escolas (PADDE). 
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PRIORIDADE 10: Favorecer e valorizar o trabalho colaborativo entre 

docentes e da escola com a comunidade. 

5.11. Articulação ao nível do trabalho colaborativo 
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.  

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

trabalho construídas pelas equipas disciplinares e pelos departamentos curriculares. 

Neste sentido, realçam-se alguns aspetos 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 

lecionar nas AEC; 

 Assessorias e coadjuvações em salas de aula; 

 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. 

 

6. Articulação entre ciclos de estudos 

O processo de articulação curricular entre ciclos deve organizar-se em vários momentos, 

sendo necessário garantir no início de cada ano letivo sessões de trabalho com objectivo 

específico de facilitar o processo de organização do desenvolvimento curricular. 

Neste domínio, para o ano letivo 2022/2023, estão previstas as seguintes ações: 

 

 Reunião de Núcleo (ASS-CEME-EBIFCPS-CEPRB) - articulação entre 1ºciclo/1ºano e pré-
escolar 

 Reunião de articulação entre professores do 4º ano (2021/2022) e DT do 5º ano + 
professores de PORT, ING e MAT do 5º ano 2022/2023 

 Reunião de articulação dos DT do 6º ano (2021/2022), DT´s e professores de 
PORT/LE/MAT e DT do 7º ano 2022/2023 

…/... 
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6.1. 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. 

6.2. 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. 

6.3. 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. 

 

7. Monitorização e avaliação da articulação curricular 

A monitorização do processo será feita no final do primeiro semestre e sempre que a 

direção e o conselho pedagógico julgarem adequado ou necessário. 

A avaliação final deverá ser dada a conhecer no último conselho pedagógico do ano, 

tendo por base os seguintes indicadores e evidências recolhidas a partir das atas dos 
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conselhos de turma, das grelhas padrão carregadas no TEAMS do Office 365 e de 

questionários da equipa de autoavaliação. 

Do trabalho desenvolvido deverá originar a produção de um relatório anual 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. 

 

8. Articulação com o Projeto Educativo do Agrupamento 

Relativamente ao enquadramento do processo de articulação curricular com o Projeto 

Educativo do Agrupamento, este está relacionado com os “Objetivos Estratégico” 15, 16 e 

17, conforma figura abaixo apresentada. 

 

8.1. Objetivos estratégicos 
O processo de articulação curricular no Agrupamento tem como base de trabalho os 

objetivos estratégicos (OE) e as metas a definidas no Projeto Educativo, que se estruturam 

em torno de sete domínios e de três grandes eixos de intervenção pedagógica, conforme 

quadro: 

 

8.2. Metas 
Com base no enquadramento das metas traçadas no Projeto Educativo do Agrupamento, 

indicadas no eixo 2, as metas estabelecidas são as indicadas no seguinte quadro: 
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Grau de cumprimento 

das metas de 

articulação curricular 

previstas no guião. 

Relatório do 

NAC. 

Dados 

constantes do 

guião do NAC 

M30 

Cumprimento de pelo menos 

90% das metas de articulação 

curricular horizontal. 

N.º de reuniões de 

articulação. 

Relatório do 

NAC. 
Não aplicável M31 

Realização de pelo menos três 

reuniões de articulação 

curricular entre estruturas e 

cumprimento de todas as ações 

de articulação vertical 

propostas e entre ciclos. 

 

Para 2022/2023, apresentam-se como metas a atingir, os valores registados nas tabelas abaixo 

apresentadas em cada uma das vertentes, obtidos a partir dos dados registados no relatório do 

NAC 2021/2022 e que servem de referência para a atualização do presente guião. 

 

8.2.1. Meta 30 – OE15 
Esta meta diz respeito ao cumprimento de pelo menos 90% das ações de articulação curricular 

definidas nas seguintes tabelas setoriais: 
 

1. Articulação Curricular Horizontal por Departamento Curricular2 
Nº de proposta de ações a desenvolver em 2022/2023 

Pré-escolar 363 

1º Ciclo do Ensino Básico 685 

MCE – Matemática e Ciências Experimentais 267 

CSH – Ciências Sociais e Humanas 88 

Línguas 246 

Educação Especial 27 

Expressões 118 
 

2. Articulação Curricular Horizontal por área específica3 
Nº de proposta de ações a desenvolver em 2022/2023 

Clubes s.i. 

Projetos s.i. 

Oficina do Conhecimento 90 

Biblioteca Escolar 56 

 

3. Articulação Curricular Horizontal Turma – Ano Ciclo4 
Nº de proposta de ações a desenvolver em 2022/2023 

1º CEB 182 

2º CEB 138 

3ºCEB 172 

4º CEB 183 

                                                           
2
 Valores reportados ao relatório NAC 2021/2022 

3
 Valores reportados ao relatório NAC 2021/2022 

4
 Valores reportados ao relatório NAC 2021/2022 
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5º Ano 180 

6º Ano 188 

7º Ano 252 

8º Ano 125 

9º Ano 147 

 

8.2.1. Meta 31 – OE15 
Esta meta diz respeito ao cumprimento das seguintes submetas: 

 Realização de pelo menos três reuniões de articulação curricular entre estruturas; 

TIPOLOGIA 

 Reunião de Núcleo - ASS-CEME-EBIFCPS-CEPRB - com articulação entre 1ºciclo/1ºano e pré-

escolar, no início do ano letivo; 

 Reunião conjuntas (registadas nos horários dos docentes); 

 Reunião de articulação entre coordenador do NAC e Coordenadores de Diretores de Turma; 

 Reunião da equipa do NAC para definir o plano de ação para o ano letivo; 

 Reunião da equipa do NAC para elaboração e aprovação do relatório anual  

 

 Cumprimento de todas as ações de articulação entre ciclos. 

 

 Cumprimento de todas as ações de articulação vertical propostas. 

 

Articulação Curricular Vertical 
Planeamento/Realização de pelo menos 4 ações de articulação curricular vertical, numa lógica 
sequencial dos conteúdos e das aprendizagens essenciais registadas nos dispositivos de 
planeamento. 
Apresentação de 1 grelha padrão (GP1) por subdepartamento como registo da evidência. 

 

 

9. Operacionalização 

O processo de articulação curricular é promovido, monitorizado e dinamizado pelo núcleo 

de articulação curricular do Agrupamento, constituído por um grupo de docentes da 

escola, designados pelo Diretor, que integra obrigatoriamente o coordenador de cada um 

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

delegada na área. 

 

Articulação Curricular Entre Ciclos 
Realização de pelo menos 3 ações de articulação entre professores dos 3 ciclos  
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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.  

 

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 por ações 

planeadas no inicio de cada ano letivo, com a cooperação dos departamentos curriculares 

no acompanhamento e 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 dispositivos de 

planeamento, procurando também 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. 

 

10. 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 ambientes inovadores de aprendizagem, enquanto 

como estratégias de inovação das práticas pedagógicas adotadas pelo agrupamento.  
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Assim, ao nível da organização, o modelo apresenta a seguinte sequencialidade:  

 

 

 

11. Etapas  

Na matriz organizacional e de enquadramento do processo de articulação apresentado 

pelo NAC e desenvolvido desde o ano letivo 2013/2014, foram estabelecidos quatro etapas 

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

estruturas pedagógicas do Agrupamento. 

 

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

objetivos, propõe-se que o mesmo modelo seja também considerado no processo de 

planificação curricular com a integração de propostas de ações de articulação curricular 

horizontal nos dispositivos de planeamento anual. 

 

 

  

Articulação Vertical 
Articulação Entre 
Ciclos 

Articulação 
Horizontal 

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 
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12. Procedimentos Gerais 

12.1 Articulação Vertical 

 

 

12.2 Articulação Horizontal 
 

 
  

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 

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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12.3 Articulação Entre Ciclos 

 
 

12.4 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 

Preenchimento pelos 

Subdepartamentos até final 

de Setembro e colocado no 

TEAMS  

Preenchimento pelos 

coordenadores das reuniões entre 

ciclos até final de Setembro e 

colocado no TEAMS 

Preenchimento pelos Diretores de turma 

e coordenadores de ano do 1ºCEB nas 

reuniões de avaliação de final de cada 

semestre e colocadas  no TEAMS 
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13. Cronograma de execução 

Datas Horas Atividades 

setembro A definir 
1ª reunião do NAC para apresentação do Relatório do ano anterior, do 
plano de ação e do plano de melhorias para o ano letivo seguinte. 

setembro/outubro A definir 
Reuniões de Núcleo (ASS-CEME-EBIFCPS-CEPRB) com articulação entre 
1ºciclo/1ºano e pré-escolar (ver planificação Diretor). 

setembro/outubro A definir 
Reunião de articulação entre professores do 4º ano (2019/2020) e DT do 
5º ano + professores de PORT, ING e MAT do 5º ano 2020/2021. 

setembro/outubro A definir 
Reunião de articulação dos DT do 6º ano (2019/2020),  DT´s e professores 
de PORT – LE – MAT, DT do 7º ano 2020/2021. 

Fim 1º semestre A definir 2ª reunião do NAC. Monitorização dos resultados intermédios. 

Fim 2º semestre A definir Relatório final com os resultados e propostas de melhoria. 

Ao longo do ano 
letivo 

A definir 
Reuniões de ano. Possibilidade e oportunidade de identificar e planear 
propostas de articulação curricular horizontal. 

Ao longo do ano 
letivo 

A definir 
Reuniões de Conselhos de Turma e Subdepartamento para identificar, 
planear e avaliar propostas de articulação curricular horizontal. 

 

14. Balanço dos resultados obtidos nos ciclos/anos anteriores  

 

Articulação Curricular 

Funcionalidade das Grelhas 
Padrão como registo de 

evidências 

Cumprimento global das 
Metas do PEA e do PAPSE 

evolução negativa de -0,3% do nº 
global de ações de ACH em relação 

ao ano letivo anterior 

Impacto positivo na 
metodologias e nas 

aprendizagens 

Melhoria do  nível de 
trabalho colaborativo dos 

docentes 


