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Resumo 

A articulação curricular entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico constitui uma 
prática que possibilita a continuidade educativa e a transição bem- sucedida de um nível de ensino 
para o seguinte. Deste modo, foi nossa intenção aceder e compreender as percepções de 
educadores de infância e de professores do 1º ciclo do ensino básico sobre o conceito, as práticas e 
os obstáculos à articulação curricular entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico. 
Através de entrevistas semi-estruturadas realizadas a educadores de infância e a professores do 1º 
ciclo do ensino básico foi possível perceber que percepcionaram a articulação curricular como um 
processo de continuidade educativa, importante para a transição das crianças de um nível de 
ensino para outro. Já os seus discursos sobre as práticas de articulação curricular evidenciaram a 
sua concretização por uma imposição legal e com atividades pontuais e com pouca 
intencionalidade educativa. Justificaram-nas com a distância física entre jardins de infância e 
escolas do 1º ciclo, com a necessidade de cumprimento de programas e de planos de aulas por 
parte dos professores e ainda, segundo os educadores de infância, com o desconhecimento do 
trabalho realizado na educação pré-escolar. 

Palavras-chave: articulação curricular; percepções; educadores de infância; professores do 1º 
ciclo. 

 

 

Abstract 
The curricular articulation between pre-school education and primary education is a practice that 
allows the educational continuity and the successful transition from one level of education to the 
next. Thus, it was our intention to access and understand the perceptions of kindergarten educators 
and primary school teachers about the concept, practices and obstacles to curricular articulation 
between pre-school and primary education. Through semi-structured interviews with kindergarten 
educators and primary school teachers it was possible to realize that they perceived the curricular 
articulation as a process of educational continuity, important for the transition of children from one 
level of education to another. On the other hand, their discourses on the practices of curricular 
articulation evidenced their concretization by a legal imposition and with punctual activities and 
with little educational intentionality. They justified them with the physical distance between 
kindergartens and primary schools, with the need to fulfill both programs and plans of classes by 
the teachers and also, according to the kindergarten educators, with the ignorance of the work 
carried out in the pre-school education. 

Keywords: curricular articulation; perceptions; kindergarten educators; primary school teachers. 
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Introdução 
 

A articulação curricular entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico 
constitui uma prática que deve ser realizada, em colaboração, pelos educadores de infância 
e pelos professores do 1º ciclo do ensino básico. Trata-se de uma prática de gestão e de 
desenvolvimento dos currículos específicos dos dois níveis de ensino de forma articulada, 
que é concretizada pela planificação e pela realização de atividades contínuas em 
colaboração pelos profissionais e pelas crianças dos dois níveis de ensino. Procura-se, desta 
forma, que haja continuidade educativa entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino 
básico, que possibilita que as crianças na educação pré-escolar façam aprendizagens que 
são complementadas e aprofundadas no 1º ciclo do ensino básico. Estas aprendizagens, que 
são dos domínios cognitivo, atitudinal e motor, vão contribuir para a transição educativa 
bem-sucedida de um nível de ensino para o seguinte e para o sucesso escolar no 1º ciclo do 
ensino básico. 

Foi a partir destas ideias que nos propusemos explorar as percepções de educadores de 
infância e de professores do 1º ciclo do ensino básico sobre a articulação curricular entre os 
respetivos níveis de ensino, no que respeita ao conceito e à importância atribuída pelos dois 
profissionais a essa articulação, às práticas de articulação curricular, bem como aos 
constrangimentos. 

Daí que o presente texto vise apresentar e refletir sobre as percepções de quatro 
educadores de infância e de quatro professores do 1º ciclo do ensino básico de um 
agrupamento de escolas do norte de Portugal sobre a articulação curricular entre os dois 
níveis de ensino no que respeita aos aspetos anteriormente mencionados. 

Assim, começamos o texto com a abordagem teórica do conceito e da importância da 
articulação curricular entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico, seguindo-
se, ainda do ponto de vista teórico, algumas possibilidades da prática dessa articulação 
curricular. Terminamos este enquadramento teórico com o levantamento de alguns 
constrangimentos às práticas da articulação curricular entre os dois níveis de ensino 
revelados em estudos realizados em Portugal. O ponto seguinte é o da descrição 
metodológica do estudo, com a definição do problema e dos objetivos da investigação, com 
uma sucinta descrição dos participantes no mesmo, bem como com a referência aos 
procedimentos de recolha e de análise de dados. O presente texto é concluído com a 
apresentação e a reflexão sobre os resultados obtidos no estudo exploratório realizado. 
 
 
1-A articulação curricular entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino 

básico: o conceito e a sua importância 
 

A articulação entre níveis de ensino afigura-se, do ponto de vista teórico, como uma 
prática relevante para a qualidade do ensino, mas, sobretudo, para a qualidade das 
aprendizagens dos alunos e para a sua transição com sucesso de um nível de ensino para 
outro (OECD; 2006). Estando o conceito de articulação associado à ideia de encadeamento, 
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de união e de adaptação (Vasconcelos, 2015), a articulação curricular, ao incidir sobre a 
gestão e o desenvolvimento curriculares, pode ser entendida como “pontos de união entre 
ciclos, isto é, mecanismos encontrados pelos docentes para promover a transição de ciclos 
diferentes” (Serra, 2004, p. 75). Tais pontos de união entre ciclos concretizam-se por 
práticas de gestão, de planeamento e de desenvolvimento do currículo escolar de diferentes 
níveis de ensino levadas a cabo pelos respetivos docentes em trabalho colaborativo. Isto 
porque o currículo “parte de conteúdos e orientações, mas é, sobretudo uma práxis, que 
acontece dentro de contextos específicos, por meio de interações culturais e sociais, sendo 
configurado no cruzamento de diversas práticas” (Abuchaim, 2015, p. 2). Neste sentido, o 
currículo constitui um projeto educativo reconfigurado nas decisões pedagógico-didáticas 
tomadas pelos professores para as práticas de ensino, que visam possibilitar a realização de 
aprendizagens pelos alunos (Pacheco, 1996; Gaspar; Roldão, 2007).  

Na perspectiva da articulação curricular entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo do 
ensino básico, o currículo deve ser entendido como um projeto formativo integrado, cuja 
construção e desenvolvimento são feitos por um processo contínuo de tomada de decisões 
políticas, mas também pedagógicas e didáticas dos profissionais dos dois níveis de ensino 
em colaboração (Feldman; Masetto; Freitas, 2016; Monge, 2002). Uma vez que a 
articulação curricular “implica cuidar das transições tornando-as educativas” (Vasconcelos, 
2015, p. 9), é através de práticas curriculares colaborativas de docentes daqueles dois níveis 
de ensino que são criadas condições curriculares e pedagógicas facilitadoras da realização, 
pelos alunos, de aprendizagens na educação pré-escolar que são fundamentais para a sua 
transição com sucesso para o 1º ciclo do ensino básico (Costa, 2010). Para que essa 
transição seja bem-sucedida, a articulação curricular entre estes dois níveis de ensino é 
concretizada por 

 
“atividades promovidas pela escola, com o intuito de facilitar a transição entre a 
educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico, sejam elas atividades dentro 
do horário letivo ou fora dele, vividas dentro e fora da escola, com a participação 
ou não dos alunos” (Serra, 2004, p. 19). 
 

É através destas atividades, pensadas e coordenadas pelos profissionais da educação 
pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, que o currículo dos referidos níveis de ensino 
passa de um projeto educativo para um projeto didático (Pacheco, 1996). Com elas, as 
crianças realizam aprendizagens do domínio cognitivo, de atitudes relacionadas com a 
relação consigo próprios e com os outros e com a forma de estar em sala de aula, e da 
capacidade de aprender a aprender que lhes permitem essa transição para o 1º ciclo do 
ensino básico e o sucesso educativo (Monge; Formosinho, 2016; Vasconcelos, 2015). Pois, 
“assegurar que cada transição seja bem-sucedida é fundamental e significativo para o bem-
estar social e emocional da criança, mas simultaneamente, para o seu desempenho 
cognitivo” (Vasconcelos, 2015, p. 7). 

Neste contexto, a articulação curricular entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo do 
ensino básico pressupõe a continuidade educativa entre estes dois níveis de ensino 
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(Formosinho, 2016; Monge, 2002; Pipa, 2011). Esta continuidade educativa é entendida 
como “um processo de interdependência, onde cada subsistema educativo tem como missão 
consolidar e desenvolver articuladamente os parâmetros do anterior, criando as condições 
sustentadoras do subsistema seguinte” (Pipa, 2011, p. 13). Logo, implica que os saberes e 
as experiências de ensino e de aprendizagem se encontrem organizados e sequenciados 
entre os dois níveis de ensino, tendo em conta o desenvolvimento dos alunos e das 
aprendizagens que têm que fazer. Numa lógica de que as aprendizagens realizadas pelas 
crianças na educação pré-escolar devem ter continuidade, aprofundamento e diversificação 
no 1º ciclo do ensino básico, há que garantir, neste processo, que “as aprendizagens novas 
se suportam geralmente nas aprendizagens já feitas e que há um contínuo experiencial na 
construção e progressão do conhecimento” (Formosinho, 2016, p. 101).  

A continuidade educativa entre os dois níveis de ensino também pressupõe, por isso, a 
articulação das práticas curriculares e das experiências de aprendizagem das crianças entre 
os dois níveis de ensino, numa perspectiva de complementaridade entre a educação pré-
escolar e o 1º ciclo do ensino básico. Assim, cabe ao professor deste último nível de ensino 
dar continuidade às aprendizagens realizadas na educação pré-escolar, proporcionando aos 
alunos experiências de aprendizagem que se ancorem naquelas realizadas na educação pré-
escolar (Formosinho, 2016). Daí que não deva ser preocupação do educador de infância 
antecipar as aprendizagens que as crianças vão realizar no 1º ciclo do ensino básico. A este 
propósito, Silva et al. (2016, p. 97), no âmbito das Orientações Curriculares para a 
Educação Pré-Escolar portuguesas, referem que 

 
“assegurar a continuidade não significa antecipar as metodologias e estratégias 
de aprendizagem consideradas próprias da fase seguinte […]. Trata-se antes de 
proporcionar, em cada fase, as experiências e oportunidades de aprendizagem 
que permitam à criança desenvolver as suas potencialidades, fortalecer a sua 
autoestima, resiliência, autonomia e autocontrolo, criando condições favoráveis 
para que tenha sucesso na etapa seguinte.” 
 

A continuidade educativa leva a que sejam respeitadas e articuladas as orientações 
curriculares dos dois níveis de ensino, bem como as necessidades individuais das crianças a 
quem se destina o processo educativo, potenciando as suas capacidades e conhecimentos. 
Considera-se que tem de haver “uma preocupação em se demarcar as especificidades dessa 
etapa [educação pré-escolar], desvinculadas de uma mera preparação para o ensino 
fundamental ou de uma educação apenas compensatória e/ou assistencialista” (Abuchaim, 
2015, p. 258). Logo, o desenvolvimento do currículo e as experiências educativas vividas 
pelas crianças na educação pré-escolar têm de lhes permitir realizar aprendizagens de 
conhecimentos e desenvolver-lhes capacidades cognitivas, atitudinais e motoras que lhes 
possibilitem a compreensão e a integração no meio de que fazem parte e o prosseguimento 
das aprendizagens no 1º ciclo do ensino básico. Neste intuito, também a educação pré-
escolar tem de permitir o desenvolvimento de competências pessoais, como a autoestima, a 
autoconfiança, o autocontrolo, e de competências sociais, como a cooperação, a partilha, o 
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respeito pelo outro e, ainda, a capacidade de aprender a aprender (Vasconcelos, 2015). 
Todas estas aprendizagens são fundamentais para uma transição para o 1º ciclo do ensino 
básico bem-sucedida, permitindo que as crianças se integrem neste nível de ensino e nele 
realizem as aprendizagens necessárias. 
 
 
2-Possibilidades da prática da articulação curricular entre a educação pré-

escolar e o 1º ciclo do ensino básico 
 

A prática da articulação curricular entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino 
básico tem que ser encarada como a transposição do currículo como projeto educativo para 
um projeto didático. Para isso, o educador de infância e o professor do 1º ciclo têm de se 
assumir como co-gestores de currículos específicos, que estabelecem pontes, discutem e se 
relacionam em equipa (Costa, 2010). Nesta tomada de decisões articuladas para o processo 
de ensino e de aprendizagem, é preciso que educadores de infância e professores do 1º ciclo 
do ensino básico colaborem na planificação e na realização de atividades conjuntas, para 
que, respeitando as especificidades de cada nível de ensino e as orientações do currículo de 
cada um deles, proporcionem a continuidade educativa e as condições pedagógicas para 
que a transição das crianças para o 1º ciclo do ensino básico seja feita com segurança e com 
o desenvolvimento das capacidades e competências necessárias às aprendizagens neste 
último nível de ensino. Isto porque há que considerar que, como referem Oliveira-
Formosinho, Lima e Sousa (2016, p. 56),  

 
“as transições são complexas porque multifacetadas, envolvendo situações 
inesperadas, uma pluralidade de atores, com características específicas, um 
dinamismo que não pode ser totalmente planificado porque decorre duma 
tessitura plural de relações e interações entre os muitos participantes e os seus 
contextos.” 
 

A transição educativa do pré-escolar para o 1º ciclo do ensino básico faz-se com a 
mudança de instituições que têm culturas pedagógicas e organizacionais diferentes (Monge; 
Formosinho, 2016). Mas é pela gestão do currículo, pela planificação e realização de 
práticas curriculares articuladas pela educação pré-escolar com o 1º ciclo do ensino básico 
que essas transições são facilitadas.  

As práticas de articulação curricular entre aqueles dois níveis de ensino podem 
decorrer de diferentes formas. Esta diversidade de formas de articulação curricular surge 
em consequência do maior ou menor isolamento dos educadores de infância e dos 
professores do 1º ciclo do ensino básico, do maior ou menor individualismo do trabalho 
docente e que tem sido um impedimento a um trabalho colaborativo dos docentes 
(Hargreaves, 1998) e, ainda, da maior ou menor consciência e intencionalidade educativa 
dos profissionais para as práticas de articulação curricular entre a educação pré-escolar e o 
1º ciclo do ensino básico. 
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Considerando estes fatores que influenciam a intencionalidade e a sistematicidade da 
articulação curricular entre os dois níveis de ensino, Serra (2004) refere três possibilidades 
da prática da articulação curricular. A mais incipiente e, por isso, menos intencional e 
sistemática é a articulação curricular espontânea, que acontece em resultado da 
proximidade geográfica ou física entre jardins de infância e escolas do 1º ciclo do ensino 
básico. Tal proximidade de instituições leva a que educadores de infância e professores do 
1º ciclo do ensino básico se envolvam informalmente e pontualmente em atividades e 
projetos com as crianças dos dois níveis de ensino. Trata-se de uma possibilidade da prática 
de articulação curricular que ocorre de forma pontual durante o ano letivo e sem que haja 
uma intenção sistemática de gestão e de planificação articulada do currículo da educação 
pré-escolar com o do 1º ciclo do ensino básico (Serra, 2004). As atividades em que as 
crianças dos dois níveis de ensino se envolvem e que caraterizam a prática deste tipo de 
articulação curricular consistem, normalmente, na comemoração de dias festivos, na 
partilha de experiências relacionadas com a vinda de personalidades às escolas (escritores, 
enfermeiros, artistas, etc), no desenvolvimento de um projeto proposto pela escola ou por 
uma entidade externa a ela, etc, e que juntam os alunos e os docentes dos dois níveis de 
ensino (Serra, 2004). Terminadas essas atividades, a articulação curricular não tem 
continuidade e os educadores de infância e os professores do 1º ciclo voltam ao trabalho 
individual de desenvolvimento do currículo específico de cada nível de ensino nas suas 
respectivas salas de aula. 

Sendo incipiente e desprovida de intencionalidade educativa, constitui “uma 
articulação curricular espontânea, ainda que ténue nos seus efeitos curriculares, dado que 
não é intencional, mas muito rica ao nível social e relacional” (Serra, 2004, p. 97). Pois, a 
realização pontual de atividades ou de projetos que envolvem os profissionais e as crianças 
dos dois níveis de ensino permite a ambos a interação, a partilha de vivências e poderá 
conduzir à emergência de temas ou de outras atividades a serem trabalhados em conjunto, 
numa perspetiva de articulação curricular com maior intencionalidade educativa e mais 
frequente. 

Outra possibilidade da prática da articulação curricular referida por Serra (2004) é 
aquela que resulta da publicação de normativos que obrigam à realização dessa prática, ao 
que designa de articulação curricular regulamentada. Em Portugal, esta forma de 
articulação curricular surgiu, pela primeira vez, em 1979, com a publicação do Estatuto dos 
Jardins de Infância (Portugal, Decreto-Lei nº 542/79) que, no seu preâmbulo, referia a 
necessidade de estabelecimento de “mecanismos que garantam a articulação sequencial 
com o ensino primário.” Havendo a consciência política da importância da articulação 
curricular entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico, vários foram os 
normativos que se seguiram e que fizeram referência a essa articulação curricular para a 
transição educativa bem-sucedida e, consequentemente, para o sucesso escolar das crianças 
no 1º ciclo do ensino básico.  

A título de exemplo, as primeiras orientações curriculares para a educação pré-escolar 
publicadas em Portugal em 1997 aludiam à necessidade da articulação curricular destes 
dois níveis de ensino (Portugal, Ministério da Educação, 1997a). No mesmo ano, o 
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documento circular do Ministério da Educação intitulado “Gestão do Currículo na 
Educação Pré-Escolar- Contributos para a sua operacionalização” indicava, no seu ponto 5, 
que “a articulação entre as várias etapas do percurso educativo implica uma 
sequencialidade progressiva, conferindo a cada etapa a função de completar, deaprofundar 
e alargar a etapa anterior, numa perspectiva de continuidade e unidade global de educação e 
ensino” (Portugal, Ministério da Educação, 1997b, p. 7). Posteriormente, em 2016, foram 
renovadas e atualizadas as orientações curriculares para a educação pré-escolar, sendo nelas 
mencionada a educação como um processo contínuo, no qual a educação pré-escolar é 
considerada a primeira etapa da educação ao longo da vida. Ainda nas orientações 
curriculares da educação pré-escolar atuais é relevada a transição para o 1º ciclo do ensino 
básico, para a qual a articulação curricular da educação pré-escolar com o 1º ciclo do 
ensino básico é considerada facilitadora da transição educativa e do sucesso escolar das 
crianças neste último nível de ensino (Silva et al., 2016).  

Apesar de a articulação curricular entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino 
básico estar regulamentada há bastante tempo em Portugal, tal não significa que ela 
constitua, de uma forma generalizada, uma prática sistemática, consistente e com 
intencionalidade educativa, porque não é por estar regulamentada que os profissionais a 
realizam de forma consciente e sistemática (Formosinho, 2016; Monge, 2002; Serra, 2004). 
Pois, não é a existência de normativos que tornam a articulação curricular entre aqueles 
dois níveis de ensino numa realidade consolidada, mas sim a intenção, o empenho e o 
trabalho colaborativo de gestão e desenvolvimento curricular dos profissionais dos dois 
níveis de ensino. 

Como forma desejável da prática da articulação curricular entre a educação pré-escolar 
e o 1º ciclo do ensino básico, Serra (2004) refere a articulação curricular efetiva. Trata-se 
de uma articulação curricular que é realizada de forma consciente, intencional e contínua 
pelos profissionais dos dois níveis de ensino. Assim, educadores de infância e professores 
do 1º ciclo conhecem e discutem, em colaboração, as orientações curriculares específicas 
dos dois níveis de ensino, gerem de forma articulada os respetivos currículos e tomam 
decisões para o processo de ensino e de aprendizagem. Trata-se de uma articulação 
curricular que não resulta da imposição de um normativo, mas da consciência, da intenção e 
da colaboração de ambos os profissionais. Ao surgir do “empenhamento dos docentes e do 
conhecimento que têm do nível antecedente e consequente ao nível que lecionam” (Serra, 
2004, p. 89), os docentes da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico têm 
consciência da importância da articulação curricular, envolvem-se no trabalho colaborativo 
de gestão curricular e de planificação do processo de ensino e aprendizagem, bem como na 
realização de práticas pedagógicas articuladas. Estas práticas pedagógicas vão, também, ser 
refletidas em conjunto pelos educadores de infância e pelos professores do 1º ciclo do 
ensino básico.  

Deste modo, reconhece-se que é com a articulação curricular efetiva que mais garantias 
há de intencionalidade e de continuidade educativas entre a educação pré-escolar e o 1º 
ciclo do ensino básico, permitindo às crianças a realização de aprendizagens na educação 
pré-escolar que facilitam a sua transição para o 1º ciclo do ensino básico com sucesso. 
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3-Constrangimentos à articulação curricular entre a educação pré-escolar e 

o 1º ciclo do ensino básico 
 

A articulação curricular entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico 
constitui uma prática a ser levada a cabo pela colaboração de educadores de infância e de 
professores do 1º ciclo do ensino básico. Esta prática exige disponibilidade, conhecimento 
do currículo de ambos os níveis de ensino, intenção educativa partilhada por ambos os 
profissionais e o seu trabalho colaborativo na gestão curricular. Trata-se, por isso, de uma 
prática que é complexa e que exige interesse, disponibilidade e empenho de ambos os 
profissionais (Formosinho, 2016; Monge, 2002; Serra, 2004; Silva, 2002). Caso não haja 
este envolvimento e colaboração, a transição educativa das crianças para o 1º ciclo do 
ensino básico pode ficar comprometida, resultando na descontinuidade educativa. Dado 
ainda existirem casos de descontinuidade educativa entre a educação pré-escolar e o 1º 
ciclo do ensino básico na realidade portuguesa, resultantes da falta de intenção e do 
trabalho colaborativo dos profissionais (Costa, 2010; Monge; Formosinho, 2016; Serra, 
2004), Monge (2002, p. 27- 28) refere que 

 
“a descontinuidade, na sua concepção mais lata, constitui um dos efeitos visíveis 
de uma tradição e de uma prática perfeitamente instituídas. Descontinuidade nas 
intencionalidades e finalidades a atingir, na organização curricular, nos 
esquemas organizativos e funcionais de suporte, na formação, atitude e práticas 
dos profissionais, nas próprias culturas pedagógicas, na valorização social.” 
 

Daí que a articulação curricular entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino 
básico constitua um desafio a ser concretizado para que não persistam situações de 
descontinuidade educativa. Porque a articulação curricular deve ser feita em prol da 
aprendizagem das crianças, vários são os fatores que se tornam constrangimentos a essa 
articulação curricular entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico. Assim, 
Monge; Formosinho (2016) e Serra (2004) referem que o distanciamento físico que ainda 
existe entre alguns jardins de infância e as escolas do 1º ciclo do ensino básico constitui um 
obstáculo ao encontro, ao diálogo e ao trabalho colaborativo dos profissionais dessas duas 
instituições educativas. Mas, a falta de trabalho colaborativo entre educadores de infância e 
professores do 1º ciclo do ensino básico também resulta da sua cultura profissional de 
isolamento e de individualismo nas suas práticas letivas, que, como refere Hargreaves 
(1998), têm marcado o exercício das funções docentes e a sua cultura profissional. Por esta 
razão, Formosinho (2016, p. 103) afirma que “a necessidade de continuidade e coerência no 
desenvolvimento do percurso educativo é reconhecida ao nível retórico na maior parte dos 
normativos da legislação em vigor, mas não se faz sentir, de um modo geral, nas culturas e 
práticas profissionais.”  
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Por outro lado, a natureza específica das finalidades educativas e das caraterísticas do 
processo de ensino e de aprendizagem na educação pré-escolar, que são direcionadas para o 
desenvolvimento e para a educação da criança na sua globalidade e integralidade, 
respeitando as necessidades individuais de cada uma delas, contrastam com o papel 
transmissivo de conhecimentos e de instrução dos alunos no 1º ciclo do ensino básico 
(Formosinho, 2016; Monge; Formosinho, 2016; Silva, 2002). Esta diferenciação de culturas 
profissionais e pedagógicas dificulta ainda mais a articulação curricular entre os dois níveis 
de ensino, porque os processos de ensino e de aprendizagem são perspetivados de formas 
diferentes por ambos os profissionais e conduzem a práticas de ensino distintas 
(Formosinho, 2016). Daí Monge e Formosinho (2016, p. 192) afirmarem que o trabalho 
colaborativo de educadores e professores  

 
“pressupõe um contexto de equidade, uma forte e equitativa parceria, o respeito 
pela especificidade, mas igualmente a convergência pedagógica que permite 
criar e partilhar uma cultura comum, colaborativa, que assegure a continuidade 
entre experiências de aprendizagem e o sucesso das transições.” 
 

Para além destes constrangimentos, Costa (2010), Monge e Formosinho (2016) e Serra 
(2004) mencionam a sobrecarga de trabalho burocrático da profissão docente como 
constrangimento à articulação curricular entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino 
básico. Isto porque todo o processo de articulação curricular, nas diferentes decisões 
tomadas para o processo de ensino e de aprendizagem, têm que ser objeto de instrução, de 
apreciação e de decisão em diferentes órgãos das escolas, o que pode desmotivar os 
docentes para essa articulação curricular (Serra, 2004). Também o desconhecimento dos 
currículos específicos de cada nível de ensino por ambos os profissionais impossibilita o 
trabalho de gestão do currículo e de articulação curricular da educação pré-escolar com o 1º 
ciclo do ensino básico por ambos os profissionais (Monge; Formosinho, 2016). Ainda a 
extensão dos programas do 1º ciclo do ensino básico, aliada à desvalorização das práticas 
docentes da educação pré-escolar por parte dos professores do 1º ciclo do ensino básico 
(Monge; Formosinho, 2016) conduzem a que estes últimos se preocupem com o 
cumprimento desses programas e não se predisponham a uma articulação curricular efetiva 
com a educação pré-escolar (Costa, 2010; Monge; Formosinho, 2016; Serra, 2004). 

Estes são alguns constrangimentos apontados na literatura para articulação curricular 
entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico, mas esses constrangimentos têm 
que ser analisados em função da idiossincrasia dos contextos educativos e dos profissionais 
nela envolvidos. 
 
 
4-Notas sobre metodologia de investigação usada no estudo 
 

Dada a relevância educativa da articulação curricular entre a educação pré-escolar e o 
1º ciclo do ensino básico para a continuidade educativa e para a transição bem-sucedida das 
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crianças para o 1º ciclo do ensino básico, o estudo que aqui apresentamos partiu das 
seguintes questões/problema: quais as percepções de educadores de infância e de 
professores do 1º ciclo do ensino básico sobre o conceito e a importância da articulação 
curricular entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico?; Quais as 
caraterísticas das práticas de articulação curricular entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo 
do ensino básico referidas por educadores de infância e por professores do 1º ciclo do 
ensino básico? Quais os principais constrangimentos mencionados por educadores de 
infância e por professores do 1º ciclo do ensino básico para a prática da articulação 
curricular entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico? 

Delimitado o problema de investigação com as questões descritas, definimos como 
objetivos da investigação os seguintes: compreender as percepções de educadores de 
infância e de professores do 1º ciclo do ensino básico sobre o conceito e a importância da 
articulação curricular entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico; descrever 
as caraterísticas da prática de articulação curricular entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo 
do ensino básico mencionadas por educadores de infância e por professores do 1º ciclo do 
ensino básico; identificar os constrangimentos referidos por educadores de infância e por 
professores do 1º ciclo do ensino básico para a prática da articulação curricular entre a 
educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico. 

Tendo em conta o problema e os objetivos de investigação definidos, pareceu-nos 
adequada a utilização de uma metodologia de investigação qualitativa de natureza 
exploratória (Bogdan; Biklen, 1994). Uma vez que o problema de investigação incidiu no 
domínio das percepções dos profissionais sobre um tema da realidade educativa, para o 
estudo exploratório levado a cabo optámos pela realização da entrevista semi-estruturada 
(Morgado, 2012) a quatro educadores de infância e a quatro professores do 1º ciclo do 
ensino básico de um agrupamento de escolas do norte de Portugal. Os educadores de 
infância tinham idades compreendidas entre os 45 e os 60 anos, tinham como habilitações 
académicas a licenciatura em educação de infância e um deles uma pós-graduação em 
educação especial. Os professores do 1º ciclo do ensino básico tinham idades 
compreendidas entre os 38 e os 55 anos, eram detentoras de licenciatura em professores do 
1º ciclo do ensino básico e dois deles ainda eram detentores de mestrado em ciências da 
educação. 

Para a realização da entrevista semi-estruturada, elaborámos um guião com questões 
relativamente abertas que incidiam nos seguintes temas: percepções sobre o conceito e a 
importância da articulação curricular; percepções sobre as práticas da articulação curricular 
entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico; percepções sobre as 
dificuldades/constrangimentos à prática da articulação curricular entre a educação pré-
escolar e o 1º ciclo do ensino básico. Este guião foi objeto de análise por um educador de 
infância e por um professor do 1º ciclo do ensino básico, que não fizeram parte do grupo de 
entrevistados, para que dessem a sua opinião sobre a clareza, a pertinência, a abrangência e 
a sequência das questões que compunham o guião da entrevista. Uma vez que foram 
consideradas claras, pertinentes, adequadas e abrangentes em relação à temática, não houve 
necessidade de qualquer reformulação nas questões, pelo que procedemos à realização das 
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entrevistas aos quatro educadores de infância e aos quatro professores do 1º ciclo do ensino 
básico que mostraram interesse em participar na investigação. Estas entrevistas foram feitas 
durante o mês de abril de 2017 e, com o consentimento dos entrevistados, foram gravadas 
em áudio. 

Após a realização das entrevistas, os discursos nelas proferidos e gravados em áudio 
foram transcritos e submetidos a procedimentos de análise de conteúdo (Esteves, 2006). 
Dessa análise emergiram as seguintes categorias e subcategorias: 1-conceito de articulação 
curricular; 2-a importância da articulação curricular; 3-práticas de articulação curricular, 
com as subcategorias: decisão sobre as estratégias de articulação curricular; tipos de 
estratégias de articulação curricular; 4-Dificuldades à prática da articulação curricular, com 
as seguintes subcategorias: tipos de dificuldades; causas das dificuldades. 
 
 
5-As revelações dos profissionais entrevistados sobre a articulação 

curricular entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico. 
 

Os resultados da investigação sobre as percepções de educadores de infância e de 
professores do 1º ciclo do ensino básico sobre a articulação curricular entre a educação pré-
escolar e o 1º ciclo do ensino básico são a seguir apresentados por categorias que 
emergiram da análise de conteúdo realizada. 
 
5.1-Conceito de articulação curricular 
 

Questionados os entrevistados sobre as suas percepções sobre o conceito de articulação 
curricular entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico, verificámos que 
ambos os profissionais a associaram à continuidade educativa de um nível de ensino para o 
seguinte. Esta continuidade educativa era, segundo os educadores de infância e os 
professores do 1º ciclo do ensino básico, concretizada pela realização de projetos e de 
atividades conjuntas entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico, pela 
articulação de conteúdos entre os dois ciclos, numa perspetiva de sequência e de 
aprofundamento de aprendizagens de um nível de ensino para outro (Serra, 2004), como 
podemos ver nos discursos que se seguem: 

 
“Articulação são muitas coisas. Para começar, são projetos que se fazem em 
comum entre uma sala e outra, entre as salas do jardim e as salas do 1º ciclo e 
atividades que começam no pré-escolar e vão terminar no 1º ciclo” (Educador de 
infância 1). 
“A articulação curricular deveria ser uma articulação de saberes entre um ciclo e 
o outro. Partilha de saberes entre as crianças. Muitas vezes chama-se articulação 
a uma festa em conjunto, a um magusto, a um desfile de Carnaval e para mim 
articulação não é isso. Tem de ser uma partilha de saberes” (Educador de 
infância 2). 
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“Articulação, penso que é uma forma de os conteúdos e as aprendizagens do pré-
escolar e do 1º ciclo terem uma linha contínua para o sucesso estar sempre a ser 
promovido” (Professor 2). 
“Para mim, é o desenvolvimento de conteúdos de uma forma crescente. Eles 
fazem uma coisa na pré que depois no 1º ciclo podem repetir aquilo, podem 
aprofundar” (Professor 3). 
 

Estes discursos evidenciam a articulação curricular entre a educação pré-escolar e o 1º 
ciclo do ensino básico numa lógica de continuidade, de sequência de experiências 
educativas e de aprendizagens da educação pré-escolar para o 1º ciclo do ensino básico. 
Estas experiências educativas consistiam em atividades realizadas em conjunto e pela 
partilha de saberes entre as crianças dos dois níveis de ensino e pelo seu aprofundamento 
no 1º ciclo do ensino básico (Costa, 2010; Pipa, 2011; Serra, 2004). Daí que a continuidade 
educativa seja concretizada por decisões tomadas por ambos os profissionais em conjunto e 
de forma articulada para a gestão e para o desenvolvimento do currículo dos dois níveis de 
ensino (Formosinho, 2016; Monge; Formosinho, 2016; Serra, 2004). A gestão e o 
desenvolvimento do currículo específico de cada nível de ensino são feitos para a 
complementaridade de experiências educativas (Formosinho, 2016). Afirmando a 
importância da continuidade educativa, Monge (2002, p. 29) afirma que  

 
“decorrendo o quotidiano da criança em contextos de vida e de aprendizagem 
diferentes, possibilitar a continuidade entre eles de forma a eliminar rupturas de 
processos de transição implica assegurar conexões entre os elementos que os 
integram, quer se situem ao nível de projetos a desenvolver, quer de estruturas 
de concretização, quer, ainda, da complementaridade de atitudes e práticas.” 
 

Desta forma, a articulação curricular da educação pré-escolar com o 1º ciclo do ensino 
básico possibilita que as crianças na educação pré-escolar realizem aprendizagens de 
conteúdos, mas também relacionadas com a autonomia, a autoestima, a autoconfiança, a 
tomada de decisões, a cooperação com os colegas, o aprender a aprender, que facilitam a 
sua transição para o 1º ciclo do ensino básico com sucesso (Vasconcelos, 2015). 
 
5.2-A importância da articulação curricular 
 

Do ponto de vista teórico, é inegável a importância da articulação curricular entre a 
educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico, porque esta permite às crianças 
familiarizarem-se com o ambiente educativo do 1º ciclo do ensino básico e a aquisição de 
aprendizagens na educação pré-escolar que terão a sua continuidade, o seu aprofundamento 
e diversificação no 1º ciclo do ensino básico (Formosinho, 2016; Monge; Formosinho, 
2016). Deste modo, a articulação curricular permite uma transição educativa bem-sucedida, 
porque realizada sem medos e ansiedade para as crianças e porque lhes potencia 
competências pessoais e sociais para a adaptação e o sucesso escolar no 1º ciclo do ensino 
básico. 
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Foi com este sentido que os educadores de infância entrevistados atribuíram 
importância à articulação curricular por considerarem que ela permite a familiarização das 
crianças com os espaços da escola, da sala de aula e do processo de ensino e de 
aprendizagem no 1º ciclo do ensino básico, diminuindo-lhes, assim, a sua ansiedade no 
contexto da transição e permitindo-lhes a socialização com os colegas mais velhos, como 
podemos ver nos discursos que se seguem: 

 
“É muito importante. Se formos ao 1º ciclo eles já não choram, já conhecem o 
espaço. O fundamental é conhecer o espaço, conhecem a professora, vêem que 
afinal é uma pessoa normal. Começam a desmistificar as coisas e isso é 
fundamental. Às vezes vamos lá [sala do 1º ciclo do ensino básico] e as 
professoras dão umas fichinhas e eles adoram, até põem nota. Aqueles pequenos 
encontros ajudam imenso” (Educador de infância 1) 
“É importante tanto para as crianças do pré-escolar como para as do 1º ciclo. 
Estes vão socializando e os outros, por sua vez, vão-se sentindo responsáveis por 
trabalharem com meninos mais pequenos” (Educador de infância 2). 
“É importante porque é o bem-estar da criança e o desenvolvimento dela. Se 
houver uma boa articulação, depois a professora nunca mais nos procura. 
Felizmente que há colegas que fazem uma boa transição e isso vê-se nos 
resultados. Mas há ainda muito por fazer” (Educador de infância 3). 
 

Estes discursos vão ao encontro dos fatores mencionados por Monge e Formosinho 
(2016) como facilitadores da transição educativa da educação pré-escolar com o 1º ciclo do 
ensino básico e que se referem ao facto de a criança ser bem acolhida na escola do 1º ciclo 
do ensino básico, de sentir-se bem na nova escola, da sensibilidade dos professores do 1º 
ciclo do ensino básico em relação à diversidade de necessidades das diferentes crianças e da 
importância do contacto no ano de transição entre as crianças dos dois níveis de ensino. 
Também um professor do 1º ciclo do ensino básico partilhou do ponto de vista dos 
educadores de infância, porque, para ele, a articulação curricular possibilita às crianças da 
educação pré-escolar o conhecimento do espaço físico da sala de aula do 1º ciclo do ensino 
básico e das caraterísticas do processo de ensino e de aprendizagem nesse ciclo de ensino, o 
que lhes permite sentirem-se mais seguras e à vontade no momento da transição (Monge; 
Formosinho, 2016; Vasconcelos, 2015): 

 
“Acima de tudo é importante que as crianças se sintam à vontade. Que venham 
conhecer a escola, o sítio onde vão ficar, verem as nossas salas e depois fazer 
uma atividade em conjunto com estes alunos para lhes começarem a prever o 
que lhes vai acontecer. Fazê-los sentir seguros e acolhidos” (Professor 3). 
 

Já os outros professores do 1º ciclo do ensino básico entrevistados viram na articulação 
curricular com a educação pré-escolar uma estratégia para a preparação das crianças para o 
1º ciclo, na expectativa de que na educação pré-escolar realizem as aprendizagens de 
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conhecimentos e de atitudes que consideram importantes para o ingresso no 1º ano de 
escolaridade: 

 
“Acho que é sobretudo no conhecimento dos alunos e também de ir ao encontro 
das expectativas do 1º ciclo, para eles virem melhor preparados” (Professor 2). 
“É importante. Entre o 1º ano e o pré-escolar, quando fazemos atividades, eles 
mostram o que já são capazes aos colegas, de lerem pequenas frases, histórias. 
Os outros [da educação pré-escolar] ficam com mais vontade de aprender e vir 
para a escola” (Professor 4). 
 

Assim, os professores do 1º ciclo manifestaram uma percepção da importância da 
articulação curricular com a educação pré-escolar associada ao facto de as crianças nela 
realizarem aprendizagens relacionadas com o cumprimento de regras de comportamento 
dentro da sala de aula (atenção, saber ouvir, estar sentado, etc), desenvolvimento da 
motricidade fina, da oralidade, o reconhecimento de letras e de números, etc (Monge; 
Formosinho, 2016). Havendo uma descontinuidade na forma como no 1º ciclo é atendida a 
diversidade de necessidades individuais das crianças (Monge; Formosinho, 2016), a 
importância atribuída pelos professores do 1º ciclo do ensino básico à articulação curricular 
parece evidenciar o seu desconhecimento das finalidades educativas e da natureza 
específica do processo de ensino e de aprendizagem na educação pré-escolar (Monge, 
2002; Monge; Formosinho, 2016). Estes profissionais mostraram a preocupação de as 
crianças realizarem aprendizagens na educação pré-escolar que lhes possibilitem a 
adaptação a uma nova realidade educativa e pedagógica que é a do 1º ciclo do ensino 
básico. Por este motivo, Monge e Formosinho (2016, p. 179) referem que “a transição é 
equacionada por estes [professores do 1º ciclo do ensino básico] apenas em sentido 
ascendente, isto é, como adaptação das crianças e famílias à lógica da escola básica e nunca 
como a necessidade de aproximação desta à realidade da educação de infância.” 
 
5.3-Práticas de articulação curricular 

 
Quando questionados sobre as práticas de articulação curricular entre a educação pré-

escolar e o 1º ciclo do ensino básico os educadores de infância e os professores do 1º ciclo 
do ensino básico entrevistados referiram que, atualmente, são diferentes daquelas existentes 
antes de haver normativos que regulamentam essa mesma articulação. Com a publicação 
das orientações curriculares da educação pré-escolar em 1997 (Portugal, Ministério da 
Educação, 1997a) e com a sua revisão e ampliação em 2016 (Silva et al, 2016), começaram 
a estabelecer-se dinâmicas conducentes à articulação curricular, com a realização de 
reuniões para a sua planificação. Por outro lado, a maior proximidade física e geográfica 
dos jardins de infância e das escolas do 1º ciclo do ensino básico, que, em muitos casos, se 
situam no mesmo edifício, veio, segundo os entrevistados, criar maior proximidade entre 
ambos os profissionais, proporcionando-lhes maiores oportunidades de diálogo, de 
planificação conjunta de atividades e de articulação do currículo específico de cada um dos 
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dois níveis de ensino (Monge; Formosinho, 2016; Serra, 2004). Tal pode ser observado nos 
discursos que se seguem: 

 
“Agora há muito mais [articulação curricular]. Também está tudo muito 
legislado e temos de fazer, temos as atividades partilhadas. Tem mesmo de ser 
feito, mas ajuda muito, porque vai preparando paraingresso no 1º ciclo. Basta 
eles verem a sala de aula, aquela disposição, que é diferente, isso já ajuda” 
(Educador de infância 1). 
“Quando eu comecei a trabalhar não existia. Falo disso há uns 10, 12 anos. 
Chamava-se articulação às festas em conjunto. Depois começou-se a trabalhar 
de outra forma e neste momento já estamos mais perto do que é a articulação” 
(Educador de infância 2). 
“Antigamente não havia articulação. A articulação é feita nas reuniões que 
temos. Depois, durante o ano, vamos fazendo articulação. Este ano articulamos 
por período e por ano. No ano passado fiz nos três períodos e articulávamos 
quando queríamos” (Professor 1). 
“Há mais articulação agora. A partilha de ideias entre educadoras e o 1º ciclo. 
Dantes estava cada uma na sua sala. Acho que também por estarmos no centro 
escolar, isso ajuda, há mais abertura” (Professor 4). 
 

Segundo os educadores de infância e os professores do 1º ciclo do ensino básico 
entrevistados, estas práticas de articulação curricular entre os dois níveis de ensino eram 
iniciadas em reuniões de início de ano letivo e depois em cada período e nelas decidiam as 
estratégias e planificavam as atividades que seriam realizadas em colaboração pelos dois 
níveis de ensino, tendo em consideração as orientações definidas a nível das escolas: 

 
“Nós fazemos reuniões de docentes, temos linhas orientadoras do Agrupamento 
e, em reunião de docentes, elaborámos os documentos. Acho que as estratégias 
são de parte a parte. Nós articulamos com elas [professoras do 1º ciclo] e 
combinamos o que é que vamos fazer, o trabalho que vai ser desenvolvido e os 
objetivos. Trabalhamos muito na área da linguagem e da Matemática” 
(Educador de infância 3). 
“Nas reuniões falamos e depois é de parte a parte. As colegas quando têm 
atividades, escolhem a turma e a professora e depois fazemos as atividades” 
(Professor 1). 
“É nas reuniões que decidimos isso. Depois cada uma planeia as atividades e faz 
com a turma que for destinada” (Professor 4). 
 

Podemos verificar, segundo os entrevistados, que era nas reuniões de docentes que os 
educadores de infância e os professores do 1º ciclo do ensino básico tomavam as decisões 
sobre as estratégias e as atividades a implementar no âmbito da articulação curricular entre 
a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico. Estas estratégias incidiam, de forma 
privilegiada, nas áreas da linguagem e da matemática, como nos referiu o educador de 
infância 3. Apesar disso, não ficou explícito nos discursos dos entrevistados se, para essa 
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articulação curricular, eram analisadas e discutidas por ambos os profissionais as 
orientações curriculares dos dois níveis de ensino. A prática da articulação curricular entre 
a educação pré-escolar e o 1º ciclo pressupõe que educadores de infância e professores do 
1º ciclo conheçam e articulem os currículos específicos dos dois níveis de ensino e 
adeqúem essa articulação às finalidades específicas do processo de ensino e de 
aprendizagem de cada nível de ensino (Serra, 2004). Não havendo esse conhecimento e 
discussão, a descontinuidade educativa acontece, já que, como referem Monge e 
Formosinho (2016, p. 183), “a descontinuidade na articulação de perfis e campos de 
atuação pode acentuar-se pelo desconhecimento por ambos os tipos de profissionais dos 
referenciais curriculares e programáticos do ciclo anterior ou do ciclo seguinte.” 

Sendo planificadas as atividades de articulação curricular em reuniões de docentes 
realizadas ao longo do ano letivo, as atividades levadas a cabo eram pontuais e sem grande 
intencionalidade educativa. Elas consistiam, segundo os educadores de infância e os 
professores do 1º ciclo entrevistados, na mostra de atividades das áreas da linguagem, da 
matemática e das expressões artísticas realizadas pelas crianças da educação pré-escolar às 
turmas do 1º ciclo, ou vice-versa, na celebração de dias festivos ou na comemoração de 
datas e em eventos, como sejam o dia mundial da criança, a visita de escritores à escola, as 
festas da escola durante o ano letivo, etc, como podemos ver nas seguintes falas: 

 
“Fazemos atividades nas salas do 1º ciclo e eles vêm à nossa sala e também 
fazemos atividades com os nossos alunos” (Educador de infância 2). 
“É na base da linguagem, histórias, trava-línguas, desafios matemáticos. 
Enviamos, fazemos uma história e eles ilustram. Fazemos umas adivinhas, eles 
têm de saber a solução e ilustram. Já fizemos muita coisa” (educador de infância 
3). 
“Fazemos atividades com o Jardim, vamos lá, e às vezes eles vêm aqui. Também 
há outras coisas em que participamos todas, as festas e as atividades do escritor” 
(Professor 1). 
“Estratégias, convidamos os grupos para virem às nossas salas ou então fazemos 
visitas às salas deles. Este ano optei por eles virem aqui. Estas atividades são 
feitas esporadicamente. Além destas atividades, temos as do Plano anual, o dia 
mundial da criança, as visitas de um autor. Mas acaba sempre por haver 
separação de espaços e de horários. A não ser estes momentos em que há 
diálogo entre professor e educador e se decide o que fazer, a articulação acaba 
por não existir noutras alturas” (Professor 3). 
 

Verifica-se, pelo exposto, que ao nível das estratégias implementadas e das atividades 
realizadas, as práticas de articulação curricular entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo do 
ensino básico ainda estavam distantes de uma articulação curricular efetiva, tal como é 
concebida por Serra (2004). Denota-se que estas práticas de articulação curricular 
resultavam, sobretudo, de uma imposição legal- a articulação curricular regulamentada 
(Serra, 2004)- pelo que não tinham subjacente uma grande intencionalidade educativa, não 
eram planificadas de forma sistemática e em trabalho colaborativo contínuo dos educadores 
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e dos professores do 1º ciclo do ensino básico. De acordo com as palavras dos 
entrevistados, as práticas de articulação curricular entre os dois níveis de ensino ainda não 
eram sistemáticas e consolidadas. Daí que ainda haja todo um trabalho intencional de 
gestão dos currículos e de planificação da articulação curricular de forma colaborativa a ser 
realizado por educadores e professores do 1º ciclo para que essa articulação curricular seja 
uma prática com intencionalidade educativa e que proporcione a sequencialidade e a 
complementaridade de experiências de aprendizagem entre a educação pré-escolar e o 1º 
ciclo do ensino básico. 
 
5.4-Dificuldades à prática da articulação curricular 
 

Constituindo a articulação curricular entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino 
básico uma prática complexa, porque pressupõe a consideração e a articulação de culturas 
profissionais e institucionais diferentes (Formosinho, 2016), vários foram os 
constrangimentos referidos pelos entrevistados para essa articulação. Assim, a distância 
física entre jardins de infância e as escolas do 1º ciclo do ensino básico, tal como indicado 
por Serra (2004), foi ainda mencionado pelos entrevistados como obstáculo à articulação 
curricular entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico: 

 
“Num jardim de infância que esteja numa EB1 [no mesmo edifício que o 1º ciclo 
do ensino básico] é muito mais fácil articular. A distância é o maior 
constrangimento” (Educador de infância 3). 
“Era o espaço, a distância. Cada pessoa fechava-se muito na sua sala. Não queria 
intervir” (Professor 4). 
 

Também a pressão sentida pelos professores do 1º ciclo do ensino básico para o 
cumprimento dos programas e dos planos das aulas, bem como o trabalho burocrático a que 
estão sujeitos (Costa, 2010; Monge; Formosinho, 2016; Serra, 2004) foram obstáculos 
referidos por ambos os profissionais entrevistados: 

 
“Elas [professoras do 1º ciclo] têm aqueles programas, horários e depois tanta 
burocracia e horários tão extensos. […] Têm aqueles dias para os testes e tanta 
burocracia que pedem que as pessoas acabam por desmotivar um pouco” 
(Educador de infância 4). 
“Além da vontade também temos excesso de trabalho, interromper o que está 
planificado é complicado” (Professor 2). 
“O que causa este constrangimento é a falta de tempo e a pressão” (Professor 3). 
 

O desconhecimento das orientações curriculares para a educação pré-escolar e do 
trabalho realizado neste nível de ensino por parte dos professores do 1º ciclo do ensino 
básico, tal como a desvalorização do trabalho realizado na educação pré-escolar por estes 
últimos profissionais, referidos por Costa (2010), Monge; Formosinho (2016) e por Serra 
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(2004), foram obstáculos mencionados pelos educadores entrevistados à prática da 
articulação curricular com o 1º ciclo do ensino básico: 

 
“Mas outros é quase como uma obrigação [a articulação curricular] e não 
conhecem de todo o nosso trabalho. Uma pessoa tem de estar desperta para os 
miúdos” (Educador de infância 3). 
“Depois há uma espécie de choque entre as educadoras e as professoras, de 
ideias, de trabalho. Elas [professoras do 1º ciclo] não conhecem o que fazemos. 
Também muitos professores menosprezam o trabalho do jardim e as educadoras 
sentem-se inferiores” (Educador de infância 4). 
 

Ainda a falta de vontade e de tempo dos professores do 1º ciclo do ensino básico para o 
trabalho colaborativo com os educadores de infância e para a realização de atividades 
conjuntas, resultante da sua preocupação com o “dar a matéria” e com o cumprimento dos 
programas, foi mencionada pelos educadores de infância como fator explicativo de uma 
articulação curricular pontual e de alguns professores resistirem às práticas de articulação 
curricular: 

 
“Sabes que depende das colegas. As mais novas têm outra abertura. O que falta 
aqui é que às vezes as coisas não são bem explicadas. Eu nunca encontrei 
barreiras para fazer determinada projeto, mas temos de nos organizar para fazer 
as coisas e para cumprir datas. Também temos de nos saber impor” (Educador 
de infância 1). 
“Há professores do 1º ciclo que não querem fazer porque têm que dar a matéria, 
porque não têm tempo” (Educador de infância 2). 
“Há colegas que depois aderem mais facilmente do que outras. Normalmente 
articulo com as mesmas” (Educador de infância 3). 
 

Esta falta de vontade e de tempo para a articulação curricular está associada à pouca 
tradição por parte dos profissionais no trabalho colaborativo, pois partilham de uma cultura 
de isolamento e de individualismo (Hargreaves, 1998), mas que é necessário ultrapassar 
para que a articulação curricular seja efetiva (Serra, 2004) em prol das aprendizagens das 
crianças e de uma transição educativa bem-sucedida. 
 
 
Considerações finais 
 

A articulação curricular entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico 
constitui uma prática curricular que pressupõe o encadeamento, a sequência e a 
complementaridade entre os currículos específicos dos dois níveis de ensino, numa 
perspectiva de gestão, de planeamento e de práticas curriculares em colaboração por 
educadores de infância e de professores do 1º ciclo do ensino básico. Esta prática curricular 
é concretizada, em sala de aula, pela realização de atividades com as crianças dos dois 
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níveis de ensino que lhes possibilitem fazer aprendizagens necessárias à transição educativa 
bem-sucedida para o 1º ciclo do ensino básico onde aprofundam e diversificam aquelas 
realizadas na educação pré-escolar. 

Tendo procurado aceder e compreender as percepções de educadores de infância e de 
professores do 1º ciclo do ensino básico sobre a articulação curricular entre a educação pré-
escolar e o 1º ciclo do ensino básico, foi-nos possível verificar que ambos os profissionais 
entendiam a articulação curricular entre esses dois níveis de ensino como uma prática 
realizada para a continuidade educativa. Esta continuidade educativa, era concretizada por 
atividades e por projetos levados a cabo pelas crianças dos dois níveis de ensino em 
conjunto, permitindo-lhes que as aprendizagens feitas na educação pré-escolar tivessem 
continuidade, aprofundamento e diversificação no 1º ciclo do ensino básico. Desta forma, 
os educadores de infância referiram a importância da articulação curricular com o 1º ciclo 
do ensino básico por permitir às crianças familiarizarem-se com o processo pedagógico do 
nível de ensino seguinte, diminuir-lhes o medo e a ansiedade no momento da transição 
educativa e a adaptação à realidade educativa do 1º ciclo do ensino básico. Por sua vez, os 
professores do 1º ciclo do ensino básico viam na articulação curricular a possibilidade de as 
crianças realizarem aprendizagens na educação pré-escolar facilitadoras da sua adaptação 
às caraterísticas do processo de ensino e de aprendizagem neste ciclo do ensino básico e da 
realização das aprendizagens necessárias. 

Apesar destes discursos dos entrevistados sobre o conceito e a importância da 
articulação curricular, as práticas eram, segundo os mesmos, pontuais e sem grande 
intencionalidade educativa, como pudemos verificar pelos seus discursos. Pois, segundo os 
educadores de infância e os professores do 1º ciclo, essas práticas eram concretizadas por 
atividades planificadas em reuniões de docentes e realizadas em sala de aula ou na escolae 
que consistiam na comemoração de dias festivos, na realização de projetos em conjunto, 
etc,. Esta pouca sistematicidade e intencionalidade educativa da articulação curricular 
foram justificadas pelos educadores de infância com o desconhecimento e a desvalorização 
do trabalho feito na educação pré-escolar pelos professores do 1º ciclo do ensino básico, 
bem como pelo trabalho burocrático e pela pressão destes últimos com o cumprimento dos 
programas. Por seu lado, também os professores do 1º ciclo referiram a pressão sentida para 
o cumprimento dos programas e dos planos de aulas. Consequentemente sentiam falta de 
tempo para a articulação curricular com a educação pré-escolar. Estes motivos levaram os 
educadores de infância a referirem a falta de disponibilidade dos professores do 1º ciclo 
para o trabalho colaborativo e para uma articulação curricular efetiva. 

Os resultados obtidos na investigação realizada e que aqui foram apresentados e 
refletidos constituem uma primeira abordagem às percepções dos profissionais sobre a 
articulação curricular entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico. Daí que 
possam constituir pistas para uma reflexão sobre a articulação curricular entre a educação 
pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico e para um trabalho mais aprofundado que pode ser 
feito na sua continuidade. 
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