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1. Introdução  

 

A concretização de uma política educativa centrada nas pessoas que garanta a igualdade de acesso à 

escola pública, o sucesso educativo e, por essa via, a igualdade de oportunidades, aponta para a necessidade 

de se privilegiarem espaços colaborativos, promotores de partilha de experiências e de intercâmbio entre os 

diversos níveis de escolaridade, com o intuito de desenvolver nos alunos competências que lhes permitam 

questionar os saberes estabelecidos, integrar conhecimentos emergentes, comunicar eficientemente e 

enfrentar desafios.  

É com base neste pressuposto que se procede à construção deste documento, visando promover a gestão 

e articulação curricular tal como se prevê nos Documentos Orientadores do Agrupamento de Escolas de 

Barrancos (AEB).  

Todo este processo é conducente à mobilização dos agentes educativos para a promoção do sucesso 

educativo de todos os alunos, assente numa lógica de inclusão educativa, de mobilização de literacias 

diversas, coautoria curricular e de responsabilidade partilhada, conforme especificado na legislação em vigor. 

 

2. Princípios Orientadores  

 

A articulação curricular prevê a coordenação pedagógica, sistemática e efetiva entre todos os envolvidos 

no processo de ensino-aprendizagem e pressupõe o trabalho colaborativo entre os professores, articulando 

conteúdos, procedimentos e promovendo atividades dentro da área de interesse dos alunos e que 

despertem o trabalho cooperativo.  

O objetivo primordial da articulação do currículo, quer ela seja vertical e/ou horizontal, ou de qualquer 

atividade complementar promovida, deve ser o de melhorar o processo ensino, aprendizagem e avaliação e, 

consequentemente, a melhoria dos resultados escolares. 

Neste Agrupamento, pretende-se assegurar uma efetiva articulação vertical e horizontal do currículo, 

desde a Educação Pré-escolar até ao 3º ciclo do Ensino Básico. Para tal, é essencial desenvolver trabalho 

colaborativo, articulando processos educativos e envolvendo toda a comunidade nas aprendizagens dos 

alunos, trazendo os pais/encarregados de educação à escola.  

Tendo em linha de conta as novas prioridades definidas pela tutela, no projeto de autonomia e 

flexibilização curricular, procura-se a diminuição de barreiras entre ciclos/níveis de ensino. Desde a Educação 
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Pré-escolar até ao nono ano de escolaridade pretende-se promover a partilha de recursos humanos e 

pedagógicos, organizando a Escola como um todo funcional, promovendo a articulação e a sequencialidade 

entre os diferentes níveis de ensino. Exemplo desta partilha é a disponibilização de coadjuvação, sempre que 

possível, entre docentes de áreas curriculares afins, mas de ciclos distintos. Mas, os exemplos de partilha não 

se devem cingir apenas à disponibilização de coadjuvação, igualmente relevante será a partilha de 

experiências, práticas pedagógicas e a reflexão dos resultados das aprendizagens dos alunos, mantida em 

Conselhos de Turma, reuniões de Departamentos e em reuniões de articulação, entre os docentes de 

diferentes ciclos, para proceder à elaboração de novas propostas ou balanço/monitorização da articulação 

vertical/horizontal.  

Pretende-se, desta forma, implementar e concretizar um conjunto de medidas que proporcionem a 

aquisição/desenvolvimento das competências gerais e específicas estabelecidas para cada nível de ensino, 

bem como a aquisição/construção das aprendizagens essenciais definidas para cada área disciplinar e 

desenvolvendo as diversas áreas de competência, indo de encontro ao desejável para os alunos à saída da 

escolaridade obrigatória. Além disso promover condições de crescimento integral a todos os jovens que a 

frequentam, despertando-lhe a autonomia necessária para uma escolha acertada na continuação dos seus 

estudos e que partilhem os valores de justiça, respeito, equidade, cooperação, tolerância e democracia. 

“Perante os outros e as diversidades do mundo, a mudança e a incerteza, importa criar condições de 

equilíbrio entre o conhecimento, a compreensão e o sentido crítico. Trata-se de formar pessoas autónomas 

e responsáveis e cidadãos ativos.” (in Perfil dos Alunos À Saída da Escolaridade Obrigatória”). 

    Assim sendo, a articulação curricular, num quadro de maior flexibilização, deve 

compreender/ambicionar: 

• a promoção do trabalho colaborativo entre os docentes, a escola e a Comunidade Local, bem como 

trabalho cooperativo entre os alunos; 

• uma melhor adequação do currículo aos interesses, necessidades específicas e conhecimento 

empírico dos alunos, promovendo o trabalho autónomo e consequente melhoria dos resultados 

escolares; 

• a adoção de medidas de pedagogia diferenciada (métodos e estratégias de ensino para todos e para 

cada um - escola inclusiva) e a partilha de práticas e saberes; 

• a organização da escola como um todo funcional, promovendo a articulação e a sequencialidade 

entre os diferentes níveis de ensino, reforçando a articulação interdisciplinar, multidisciplinar e 

transdisciplinar; 

• a diversificação de procedimentos e instrumentos de avaliação  

• a articulação ensino, avaliação e aprendizagem 
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• a preparação e qualificação dos alunos para o ingresso na vida ativa e/ou para o prosseguimento de 

estudos, munindo-os de capacidades que potenciem o empreendedorismo, a empregabilidade e a 

aprendizagem ao longo da vida, promovendo uma cultura de esforço, de exigência, de valores e 

princípios de justiça, equidade, respeito pela diferença e solidariedade, formando cidadãos com 

espírito crítico, reflexivo e democrático, capazes de responder às exigências do mundo atual (Educar 

para a Cidadania, de um modo transversal); 

• o envolvimento de todos os elementos da comunidade educativa, visando integrar saberes, 

atividades e projetos que deem sentido às aprendizagens. 

 

3. Operacionalização 

 

➢ Promoção do trabalho colaborativo entre a comunidade e cooperativo entre pares 

− Proporcionar um ambiente educativo empático, criando espaços e tempos facilitadores de 

reflexão e partilha; 

− A nível interno, o trabalho colaborativo é assegurado por equipas disciplinares e/ou 

multidisciplinares, disponibilizando-se no horário dos docentes tempo da componente não letiva 

para efetivação dessa articulação;  

− A nível externo, é o diretor de turma/professor titular de turma quem coordena o trabalho 

colaborativo, envolvendo alunos, professores, outros técnicos, pais, autarquia, encarregados de 

educação e outros intervenientes da comunidade em geral; 

− Possibilitar a coadjuvação na área de expressões no 1.º Ciclo, bem como nas disciplinas de 

Português e Matemática, pelo menos nos anos terminais de ciclo, privilegiando um trabalho de 

complementaridade/reforço pedagógico entre docentes de ciclos distintos; 

− Promover eventos/iniciativas, dinamizar projetos, que proporcionem partilha de experiências 

entre professores, alunos, pessoal não docente, pais/encarregados de educação, parceiros e 

comunidade em geral, envolvendo várias áreas do saber; 

− Promover e incentivar a participação efetiva da comunidade educativa na elaboração de 

documentos orientadores do AEB, nomeadamente na planificação de atividades a desenvolver no 

Plano Anual de Atividades; 
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− Orientar os alunos no sentido de desenvolverem um trabalho de mobilização de valores e 

competências, que lhes permita tomar decisões livres e ter uma capacidade de participação cívica, 

ativa, consciente e responsável hoje e no futuro 

 

➢ Adequação do currículo aos interesses e necessidades específicas dos alunos, promovendo o 

trabalho autónomo e a melhoria dos resultados escolares 

Com a nova legislação em vigor, reforça-se a necessidade de uma escola inclusiva, que dê resposta à 

diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos alunos. Assim sendo, os 

docentes devem adequar os currículos de forma a permitir que os alunos atinjam as competências e 

aprendizagens essenciais de ciclo nas diversas áreas curriculares.  

Para o efeito, deve ser constituída uma equipa multidisciplinar que acompanhe e apoie o processo. 

A aprendizagem deve centrar-se no aluno e incentivar o trabalho autónomo, em que este trabalhe na 

sua área de interesse, e no espaço que lhe for mais conveniente para a concretização da tarefa (os 

alunos não terão que permanecer todos em sala de aula, podem ser divididos em grupos e trabalhar 

em diferentes espaços). É importante que saibam o que vão fazer e quanto tempo têm para realizar 

tarefas (regras definidas previamente). É, ainda, necessário que isso esteja bem assente e que todos 

se sintam entusiasmados com o que vão fazer. Os alunos assumem que têm uma obrigação com o 

grupo na concretização do trabalho, logo terão que realizar a sua parte bem e naquele determinado 

tempo. O professor orienta o aluno no desenvolvimento deste trabalho. 

 

➢ Medidas de pedagogia diferenciada 

Implementar práticas de diferenciação pedagógica em sala de aula, apoiada numa partilha pedagógica 

de saberes e experiências; recorrer a coadjuvações, a apoios educativos, a apoios personalizados a 

alunos, a tutorias, a recursos humanos e materiais diversificados, adotando medidas de promoção do 

sucesso escolar, potenciando a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem, de acordo com a 

legislação em vigor. 

Os trabalhos propostos devem ter conteúdos de cada área de competência, no entanto deverão estar 

sempre relacionados com situações do quotidiano ou do dia-a-dia onde o aluno se insere, estes 

trabalhos devem ser realizados em cooperação e permitir a utilização de várias técnicas, a observação 

direta, a procura de informação por diversos meios, devem promover o modo sistemático. Na 

elaboração destes trabalhos é o aluno que procura, que com ajuda constrói a competência, faz as suas 
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escolhas e toma as suas decisões. Estes trabalhos devem promover o contacto com a comunidade, 

trazer a comunidade à escola e levar a escola à comunidade. 

O professor, independente da sua área de formação, deve ter presente várias competências nas suas 

atividades e aulas, pois as competências poderão ser trabalhadas/construídas como um todo, uma vez 

que elas se cruzam. As competências são combinações complexas de conhecimento, capacidades e 

atitudes. 

 
 

➢ Promoção da articulação e a sequencialidade entre os diferentes níveis de ensino 

Articulação vertical: 

Os departamentos curriculares asseguram a articulação vertical do currículo, garantindo uma 

aprendizagem disciplinar sequencial e coerente nos vários níveis de ensino. Para tal, são realizadas as 

diferentes planificações disciplinares programáticas com os seus objetivos, conteúdos, avaliação, 

tendo em consideração as aprendizagens essenciais que se pretendem que os alunos alcancem para 

transição de ciclo. 

Devem ser preenchidas as grelhas de articulação vertical do currículo (anexo I), desde a Educação Pré-

escolar até ao nono ano de escolaridade, nas várias áreas disciplinares, com especial destaque na 

articulação que envolve transição de ciclos.  

 

Articulação horizontal: 

A articulação horizontal é assegurada pelos professores titulares de turma (JI e 1.º ciclo) e conselhos 

de turma (2.º e 3.º ciclos), em reuniões de trabalho colaborativo e outras. Nesta articulação horizontal, 

são aferidos conteúdos, objetivos, procedimentos, atividades e estratégias adequadas ao nível de 

ensino e ao grupo/turma, promovendo-se a interação da aquisição de conhecimentos. Para a sua 

efetiva planificação devem ser preenchidas as grelhas de articulação horizontal (anexo II). 

 

De um modo geral, deve-se: 

▪ Valorizar a língua e a cultura portuguesas: consciencializar para a importância do uso correto da 

língua portuguesa, a nível da correção linguística e expressão escrita.  

Neste âmbito, e mais concretamente na disciplina de Português, de forma a garantir que cada aluno, 

em cada nível de escolaridade, desenvolve a oralidade, a leitura, a escrita e a gramática, de forma 

progressiva, assim sugere-se: 
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– a participação no Plano Nacional de Leitura; 

– a exploração concertada de obras por alunos do mesmo nível de escolaridade;  

– o reforço do estudo formal da gramática; 

– a continuação da atribuição de três tempos letivos na área curricular de Português no 1.º 

Ciclo em coadjuvação entre o docente titular do 4.º ano e o docente de Português do 2.º 

Ciclo, sendo que um dos tempos é destinado à Escrita Criativa; 

– alargar o tempo destinado à Escrita Criativa ao 3.º ano de escolaridade; 

– a coadjuvação num bloco semanal na disciplina de Português no 6.º ano e no 9.º ano (entre 

docentes de ciclos distintos e/ou áreas curriculares afins); 

– a participação em atividades/concursos a nível nacional; 

– a valorização da Biblioteca enquanto espaço de leitura e saber. 

 
▪ Valorizar conhecimentos e capacidades matemáticas de forma transversal: deve dar-se ênfase à 

utilidade da matemática para a compreensão de determinada situação específica de cada disciplina 

e em contexto de sala de aula. 

 

O ensino da Matemática deve: 

– proporcionar uma formação na disciplina centrada na aprendizagem, que contribua para o 

desenvolvimento pessoal do aluno e lhe propicie a apropriação de instrumentos necessários 

na aprendizagem de outras disciplinas ao longo do seu percurso académico; 

– contribuir para a atividade profissional por que o aluno venha a optar; 

– contribuir para o exercício de uma cidadania crítica e participação na sociedade, com 

sentido de autonomia e colaboração, liberdade e responsabilidade; 

– privilegiar uma aprendizagem da Matemática com compreensão; 

– desenvolver a capacidade de os alunos utilizarem a Matemática em contextos matemáticos 

e não matemáticos ao longo da escolaridade, e nos diversos domínios disciplinares, por 

forma a contribuir para a sua autorrealização enquanto estudante, mas também na sua vida 

futura pessoal, profissional e social. 

 

As ações estratégicas de ensino orientadas para o perfil do aluno são as descritas no documento das 

aprendizagens essenciais para a disciplina. 
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▪ Valorizar o ensino e a aprendizagem experimental integrando a teoria e a prática. 

Tendo como ponto de partida as experiências e os saberes dos alunos, é possível valorizá-los, 

alargá-los e sistematizá-los, permitindo progressivamente a realização de aprendizagens científicas 

mais complexas, nomeadamente através da realização de experiências. 

Deve-se 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 a 

reconstrução do conhecimento científico, bem como a participação em projetos. 

 
 

▪  Valorizar o conhecimento de línguas estrangeiras, através da divulgação e participação em 

atividades multiculturais ou em qualquer dimensão. 

 

▪ Promover o respeito e a divulgação do património histórico, geográfico, natural e cultural - 

participação em projetos e atividades como visitas de estudo no âmbito da educação ambiental e 

patrimonial. 

 

▪ Promover o conhecimento de conceitos e técnicas das expressões artísticas, psicomotoras e 

interrelacionais. 

Os conceitos desta área são fundamentais na educação e no desenvolvimento do sentimento do 

gosto e do domínio de si mesmo, com forte implicação na dimensão pessoal e relacional. Ganha 

aqui particular relevo o trabalho de atenção, de exercício e de relação empática (acesso a diversos 

domínios da educação artística, consciência e domínio do corpo e relacionamento interpessoal). 

As práticas de coadjuvação devem privilegiar as áreas da Educação Artística e da Educação Física, 

no caso do 1.º ciclo. 

 

▪ Centralizar a maioria das atividades do Plano Anual de Atividades em torno de temas definidos 

no Projeto Educativo do Agrupamento e no Projeto Curricular de Escola, de acordo com os 

conteúdos programáticos abordados em cada ano, num espírito de trabalho colaborativo. 

 

▪ Valorizar as literacias da informação, dos média e da leitura na abordagem aos currículos 

programáticos (Biblioteca Escolar; Educação Literária: obras de referência; contratos de leitura; 

Inovação Pedagógica e Tecnológica) 

Dinamizar atividades na biblioteca da escola e trazer a comunidade a conhecer os trabalhos, as 

ações de esclarecimento, formações, etc. 

➢ Diversificação de procedimentos e instrumentos de avaliação 
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− Articular a avaliação do desempenho dos alunos, com critérios de avaliação uniformes por ano 

e/ou ciclo (articulação horizontal/vertical): 

− Fichas de avaliação diagnóstica elaboradas no final do ano letivo pelos docentes que lecionaram 

as disciplinas/áreas curriculares para aplicação no próximo ano letivo; 

− Fichas formativas adequadas às metas e aos critérios elaboradas, sempre que possível, em 

parceria ou articulação; 

− Reflexão sobre os resultados alcançados; 

− Recolha de “feedback” dos alunos de forma mais regular e sistemática; 

− (Re)definição de estratégias e metodologias. 

 

➢ Articulação ensino, avaliação e aprendizagem 

 
As práticas terão que fazer a comunhão entre estas três ações (através da recolha de “feedback” não 

só com o intuito de classificar, mas de os alunos perceberem onde é que estão em relação às 

aprendizagens – é considerado um balanço). 

A avaliação deve ser vista no sentido da melhoria das aprendizagens, ajudar os alunos a prender. 

 

➢ Educar para a Cidadania de um modo transversal, definindo temas, conteúdos e objetivos. 

A Educação para a Cidadania consubstancia-se na componente de currículo Cidadania e 

Desenvolvimento (CD) que integra as matrizes de todos os anos de escolaridade do ensino básico, de 

um modo transversal no 1.º Ciclo, bem como pode ser trabalhada por todos os docentes nas suas 

práticas. 

Os domínios a desenvolver na componente de CD organizam-se em três grupos com implicações 

diferenciadas, do seguinte modo: 

1.º Grupo - Obrigatório para todos os níveis e ciclos de escolaridade (áreas transversais e 

longitudinais):  

− Direitos Humanos; 

− Igualdade de Género; 

− Interculturalidade; 

− Desenvolvimento Sustentável; 

− Educação Ambiental; 

− Saúde. 
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2.º Grupo - Trabalhado pelo menos em dois ciclos do ensino básico: 

− Sexualidade; 

− Media; 

− Instituições e participação democrática; 

− Literacia financeira e educação para o consumo; 

− Segurança rodoviária. 

3º Grupo - Com aplicação opcional em qualquer ano de escolaridade: 

− Empreendedorismo; 

− Mundo do Trabalho; 

− Risco. 

No início do ano letivo devem os docentes, em momento de trabalho colaborativo, delinear quais os 

temas a tratar, planificando a sua articulação nos diversos anos de escolaridade – preenchimento de 

grelhas de articulação (anexo I e II).    

Os referenciais de educação elaborados pelo Ministério da Educação assumem-se como documentos 

de referência para os domínios a desenvolver na CD, 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. 

 

➢ Envolvimento de todos os elementos da comunidade educativa 
 

O plano anual de atividades e todas as atividades promovidas ao longo do ano letivo devem promover 

o envolvimento dos pais/ encarregados de educação de uma forma ativa e recorrente. 

Qualquer professor pode “convidar” um elemento ou mais da comunidade educativa, como forma de 

o integrar na sala de aula, nomeadamente no controlo da indisciplina ou apenas para ser um 

“ajudante” na elaboração de qualquer tarefa mais prática, não tendo para isso que este ser 

conhecedor do currículo da disciplina. 

 

4. Monitorização e Avaliação 
 

http://www.dge.mec.pt/educacao-para-a-cidadania/documentos-de-referencia
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A avaliação e monitorização pode ser desenvolvida quer pela Equipa do Observatório, pelo Conselho 

Pedagógico, em Conselho de Turma, em Departamento Curricular, etc., conforme o estipulado na 

respetiva planificação. 

Os documentos elaborados devem contemplar um espaço para a monitorização das atividades/ações 

realizadas. 

 

 

Devem ser analisados(as): 

− os registos em atas de Conselhos de Turma, de Departamentos, da Biblioteca Escolar, de Clubes, 

Coordenações, etc.; 

− o cumprimento do planificado nas Grelhas da Articulação Vertical e/ou Horizontal; 

− os relatórios das atividades desenvolvidas; 

− o cumprimento do Plano Anual de Atividades e a sua pertinência para a prossecução do Projeto 

Educativo do Agrupamento; 

− o sucesso escolar/resultados escolares dos alunos. 

 

5. Anexos 
 

Em anexo apresentam-se as grelhas de Articulação Vertical e Horizontal 

 

Anexo I – Grelha de Articulação Vertical 

Anexo II – Grelha de Articulação Horizontal 

    


