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Nota introdutória: 
Fazendo parte integrante da escolaridade básica, até agora obrigatória em Portugal, os três ciclos que a 
integram resultaram de processos de construção social, historicamente distintos, como distinta foi a 
formação dos profissionais, que em cada um desses ciclos lecciona, e diferente foi a estrutura 
organizacional e física dos estabelecimentos escolares que por ela têm sido responsáveis (Pires, 1994; 
Pires, 1996; Lima, 2002). A herança dessas diferenças de origem, mandato e formação tem sido 
repetidamente referida como a principal causa da desarticulação entre os diferentes ciclos que compõem 
a escolaridade básica, mesmo que o tempo decorrido sobre a publicação da Lei de Bases do Sistema 
Educativo (e suas reformulações, inclusive as organizacionais como o Decreto-Lei nº 115/A/ 98) tenha 
contribuído para esbater as diferenças profissionais e organizacionais. Um indicador da existência de 
diferentes culturas profissionais continua a verificar-se nas dificuldades sentidas pelos alunos nas 
transições de ciclo, e no desajuste entre níveis de exigência que depois se traduz na necessidade de 
articulação inter ciclos.  
Após o decreto regulamentar Nº 12/2000 e o despacho nº 13313/2003 que organizaram compulsivamente 
todas as Escolas básicas em Agrupamentos verticais, o OBVIE quis saber como é que este desígnio da 
articulação entre ciclos era pensado e posto em prática pelos estabelecimentos de ensino. 
 
 
Nota metodológica:  
No projecto “Aprendizagens e Climas de Escola” tivemos a oportunidade de recolher dados sobre o modo 
como 6 Agrupamentos Escolares da Cidade do Porto, pensa e trabalha a articulação curricular entre 
ciclos. Os dados foram recolhidos, ao abrigo do protocolo existente entre o CIIE (FPCE-UP) e os 
Agrupamentos escolares da Cidade do Porto, entre 6 e 21 de Abril de 2009. 
 
 
1. Referências e formas de articulação incluídas no projecto Educativo. 
De acordo com as três escolas que responderam a este referente, a articulação entre os 4 níveis de escolaridade 
considerados: pré – escolar e 1º ciclo; 1º e 2º ciclos e 2º e 3º ciclos, é omnipresente nos Projectos Educativos, no 
que diz respeito às áreas da Língua Portuguesa e seu equivalente no pré-escolar – (área da Expressão e 
Comunicação) e à Matemática. As Línguas estrangeiras parecem ser um vector de articulação muito especial no 2º 
ciclo do Ensino Básico. Quanto às restantes áreas curriculares, elas aparecem em alguns projectos educativos, 
indiciando que a preocupação de articulação se trata de uma intencionalidade  mais presente nuns Agrupamentos 
do que noutros. 
No que diz respeito às estruturas organizacionais responsáveis pela articulação referida no Projecto Educativo, elas 
são, como seria de esperar, as definidas na lei. Todavia, é possível ler, no maior ou menor nº de referências dos 
órgãos envolvidos em cada Agrupamento, respectivamente, um indício de uma menor ou maior especialização nas 
tarefas desenvolvidas por aqueles órgãos.  
 

Níveis escolares, áreas curriculares e responsabilidade de Articulação prevista nos  Projectos Educativos 
 

Níveis 
escolares 

Áreas curriculares Estruturas organizacionais 

LP; MAT; E.MEIO Departamentos curriculares; 
Conselhos de Grupo/disciplina/ano; 
Conselho Pedagógico 

LP; MAT; E.MEIO; EXP Coordenadora Geral de docentes 

Pré-escolar 
e 1º Ciclo     

LP; EXP Conselho Executivo; Conselho Pedagógico; Departamentos 
curriculares; SPO; Mediadores; Animadores Sociais 

   
1º e 2º Ciclo LP; MAT Departamentos curriculares; 



Conselhos de Grupo / disciplina/ ano; 
Conselho Pedagógico 

 LP; MAT; INGLÊS Departamento curricular 
 LP; LE; MAT Conselho Executivo; Conselho Pedagógico; Departamentos 

curriculares; SPO; Mediadores; Animadores Sociais 
 LP; MAT; ING  Departamentos Curriculares 
   
2º e 3º Ciclo EF; LP; EVT; CN; MAT Departamentos curriculares; 

Conselhos de Grupo / disciplina/ ano; 
Conselho Pedagógico 

 LP; MAT; ING; CN; HIST Departamento curricular 
 LP; LE; MAT; TIC; CEF Conselho Executivo; Conselho Pedagógico; Departamentos 

curriculares; SPO; Mediadores; Animadores Sociais 
 LP; MAT; ING  Departamentos curriculares 

Legenda -  Cada linha corresponde a um Agrupamento de Escolas) 
 
2. Acções de articulação planeadas no Projecto Educativo. 
O modo como os Agrupamentos elencaram as acções que consideraram evidenciar uma articulação entre os 
diferentes níveis escolares oferecidos por aqueles foi diferente. Uns  enfatizaram os processos e outros  os 
produtos, isto é, os modos como essa articulação se põe em prática, ou os casos e acções que resultam desses 
processos. No primeiro caso, são referidas práticas de articulação como “Identificar por área disciplinar e ano os 
conteúdos programáticos imprescindíveis à sequencialidade curricular”, o que acontece em reuniões. No segundo 
caso, isto é, quando os Agrupamentos referiram acções que expressam uma articulação, encontrámos, sobretudo 
realizações que culminam eventuais processos de articulação que são pontuais, sistemáticas ou periódicas. São 
exemplo de acções pontuais a realização de campanhas de sensibilização para problemas vários. As acções 
periódicas são as que ocorrem todos os anos lectivos, pelo menos uma vez, que são determinadas pelo calendário, 
e visam, sobretudo, como mostra de trabalhos realizados ou de competências adquiridas - as festas de Natal, as 
semanas das Ciências, ou das Línguas são disso exemplo. As acções de articulação curricular sistemáticas, são as 
que pretendem inverter alguma tendência atomista que existe no trabalho curricular disciplinar, bem como no 
trabalho de aprendizagem dos alunos, frequentemente marcado por descontinuidades temporais dos períodos 
lectivos, dos anos e ciclos escolares. Decorrem, frequentemente, de diagnóstico  e iniciativa exteriores à escola , 
como são o caso do Plano de Acção da Matemática ou o Plano Nacional de Leitura. Todavia, a exigência de 
trabalho de articulação curricular vertical, perspectivado quer ao nível do trabalho de selecção de recursos e 
metodologias dos professores, quer ao nível da operacionalização das competências a desenvolver pelos alunos, 
torna-se uma tarefa a 100% de cada Agrupamento. Há ainda um conjunto de iniciativas que têm um cariz mais 
relacional, porquanto se tratam de iniciativas de integração dos alunos em novos espaços ou de promoção de 
interacções pessoais. 
 

Categorização das acções de articulação referidas 
 
 Tipo de articulação  Periodicidade  Outras 

dimensões  
Iniciativa da 
articulação  

 processuai
s 

resultados pontuais sistemáticas periódicas relacionais Iniciativa 
exterior 

Leitura/hora do conto  x x     
actividades desportivas  x x  x  x  
desfile de carnaval  x   x x  
festa de natal  x   x x  
feira do livro  x   x   
semana da ciência  x   x   
Dias comemorativos  x x  x   
Corrida de carros solares  x   x x  
Semana das línguas  x   x   
Visita dos alunos do JI às 
EB1 

x     x  

Visita dos alunos das 
EB1 à EB 2 e 3 

x     x  

Actividades 
desenvolvidas pelas 2 
bibliotecas em rede 

x x x     

Feira anual/ divulgação 
de trabalhos 

 x   x x  

Plano nacional de leitura x   x   x 
Plano de matemática x   x   x 
AEC’s x   x   x 
PCA (Percurso Curricular x   x   x 



Alternativo) 
Sessões de 
esclarecimento 

 x x     

Campanhas de 
sensibilização 

 x x     

Orientação escolar e 
profissional 

x   x  x x 

Outros projectos x x  x  x  
Plano de acção tutorial x x  x  x  
Comemorações   x x  x x  
LP: Concurso de 
Provérbios 

 x   x   

Concurso de Ortografia x x   x   
Produção de Texto x x   x   
Campeonatos realizados 
no Lab. De Mat. 

x x   x   

Inglês: Hallowen  x   x x  
Easter Party  x   x x  
EVT  x x     
EF  x x     
 
 
3. Existência de formas de articulação realizadas no Agrupamento 
 

3.1. Planificação conjunta e troca de recursos entre docentes de níveis diferentes das mesmas 
disciplinas 

De acordo com os dados recolhidos é prática corrente entre os Agrupamentos respondentes fazer-se uma 
planificação conjunta e troca de recursos entre os professores que trabalham a mesma disciplina entre docentes de 
níveis diferentes, quando as disciplinas são Língua Portuguesa, Matemática ou LE – Inglês. Um Agrupamento 
referiu desenvolver esta prática em todas as disciplinas curriculares. A frequência temporal desta articulação traduz-
se, de ordinário, em reuniões trimestrais e mensais, registando-se um caso, relativo à disciplina de Matemática, cuja 
frequência dos encontros é semanal. 

A programação, a organização de actividades, a participação em projectos conjuntos, o desenvolvimento de 
competências, a diferenciação de estratégias a concepção e adequação de materiais são os objectivos que 
norteiam de forma específica as reuniões de articulação. Quanto aos motivos que justificam tais práticas eles 
referem-se à promoção do sucesso, à redução do absentismo; à procura de coerência e de sequencialidade 
curriculares; à fidelização dos alunos às escolas que compõem o Agrupamento. 
 

3.2. Planificação conjunta e troca de recursos entre docentes de áreas afins 
A planificação conjunta e troca de recursos entre os professores que trabalham áreas afins, ocorre nas áreas 

curriculares não disciplinares num Agrupamento e entre os professores que trabalham as Expressões, em dois 
outros Agrupamentos. Realizar projectos conjuntos, trocar experiências e promover competências transversais são, 
mais uma vez, os objectivos que os Agrupamentos referem como justificação para estas práticas de articulação. 

 
 
4. Existência de práticas conjuntas de avaliação entre docentes de níveis diferentes, das mesmas 

disciplinas 
 
A existência de práticas conjuntas de avaliação é uma prática comum em quatro dos Agrupamentos respondentes. 
Tal como antes havíamos referido quanto às disciplinas que são objecto de articulação, também neste caso, são as 
disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Inglês que são referidas como sendo objecto dessa prática. Um dos 
Agrupamentos referiu igualmente a disciplina de Ciências da Natureza e outro Agrupamento não especificou as 
disciplinas onde a prática acontece. A produção conjunta de instrumentos de avaliação é a prática mais referida, 
sejam aqueles testes, fichas de diagnóstico, grelhas de observação, outras grelhas de registo; provas de 
recuperação; enunciados para trabalhos de grupo, fichas de visitas de estudo. Considerando que a aferição do nível 
de exigência foi, também, a finalidade mais vezes referida para justificar a actividade de articulação, fica autorizada 
a inferência de que a produção conjunta significa, provavelmente, uma aplicação idêntica dos instrumentos de 
avaliação. Contudo, não se fazem referências a quaisquer procedimentos de correcção conjunta ou partilhada dos 
mesmos instrumentos de avaliação. Para além disso, é notória a preocupação de usar uma avaliação diagnóstica 
partilhada como elemento de garantia de sequencialidade do trabalho curricular, entre os anos e ciclos de 
escolaridade. Um dos Agrupamentos referiu-se à avaliação conjunta de actividades de articulação vertical, antes 
realizadas e respectivo impacto na sequência da leccionação.  
 



5 – Principais constrangimentos que obstaculizam a articulação entre ciclos 
 

 
Constrangimentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

temporais 
- Falta de tempos comuns 
- “Overdose” de tarefas burocrático-
administrativas  
- Horários não compatíveis para 
reuniões mais frequentes 
- Pouco tempo disponível 
- Diferentes horários de 
professores/turmas. 
- Incompatibilidade de horários 

 
 

espaciais 
- Edifícios separados 
geograficamente 
- Espaço físico entre as escolas 
 

 
relativos à cultura 

profissional 
 
Desmotivação 
Dificuldade de conhecimento 
mútuo  
Reservas individuais 

organizacionais 
-Regime de 
monodocência/disciplinar 
- “Overdose” de tarefas 
burocrático-administrativas  
- Praticas instituídas 
- Falta de rotinas construídas 
- Quantidade de professores 
envolvidos 
 

 
 
Os dados apresentados sublinham a importância dos condicionalismos associados à cultura profissional 
que configuram os modos como os Agrupamentos recriam a ideia de unidade da educação básica.  
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