
Resumo

Este trabalho de investigação centra‐se num projeto de articulação curricular no 1º CEB, nomeadamente o
trabalho supervisivo desenvolvido pelo Professor Titular de Turma (PTT) e Professores das Atividades de
Enriquecimento Curricular (PAEC). Com base na pergunta de partida “De que forma a prática pedagógica
articulada e supervisionada entre o Professor Titular de Turma e os Professores das Atividades de

i i C i l ib i lh i d di d l d º C ?” dEnriquecimento Curricular contribui para a melhoria das aprendizagens dos alunos do 1º CEB?” pretende‐
se compreender de que modo a colaboração entre docentes pode concorrer para o desenvolvimento da
articulação curricular potenciando o sucesso escolar.

Empiricamente foram interligados conceitos como aprendizagem, currículo e articulação curricular,
i ã d ó i lt d t l t i t i d i d j t i d tsupervisão pedagógica, cultura docente, escola a tempo inteiro, pedagogia de projeto apoiado em autores

como Alarcão (2002), Cosme & Trindade (2007), Dewey (1959), Fullan & Hargreaves (2001), Leite (2003),
Morgado (2005), Roldão (2009).

A metodologia mista da presente investigação combina o método qualitativo e quantitativo na recolha de
informação: análise de documentos entrevista inquéritos aos professoresinformação: análise de documentos, entrevista, inquéritos aos professores.

O caso em estudo realiza‐se no cenário profissional da investigadora, num Agrupamento de Escolas de
Matosinhos, durante 2010/11. Compararam‐se os resultados escolares de três turmas, do 2º ano de
escolaridade: uma onde o projeto Navegar na Leitura d’A Menina do Mar foi mais relevante e duas onde esse
não foi implementado com a mesma dimensãonão foi implementado com a mesma dimensão.

Comparando dados concluiu‐se que houve uma melhoria nos resultados escolares dos alunos da turma em
estudo. Estes revelaram pontuações mais altas, em todas as áreas curriculares, com relevo na área de
português, evidenciando‐se na compreensão de textos e na aquisição de estratégias de pesquisa e de escrita.
Em suma, a transversalidade da língua materna estende‐se à melhoria de resultados escolares nas restantes
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Em suma, a transversalidade da língua materna estende se à melhoria de resultados escolares nas restantes
áreas do conhecimento. O trabalho colaborativo foi a ponte necessária ao sucesso da aprendizagem.
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