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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo conhecer a natureza do trabalho 

desenvolvido nas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) de Inglês e se este tem 

implicações significativas nas aprendizagens das crianças. Através dos professores das 

AEC e dos professores do 2.º Ciclo de Inglês, queremos perceber quais as alterações que 

estas atividades provocaram na aquisição de conhecimentos e que influências tiveram no 

rendimento escolar no ciclo seguinte. Procuramos ainda compreender se existe articulação e 

como é concretizada, bem como se tem implicações na continuidade pedagógica e no 

desenvolvimento de competências específicas da Língua Estrangeira – Inglês. O estudo 

realizou-se no ano letivo de 2011/2012 em sete Agrupamentos de ensino público 

pertencentes ao Concelho de Guimarães, com professores de ambos os ciclos. Trata-se de 

um estudo de caso, baseado numa metodologia de natureza qualitativa em que foram 

utilizados os seguintes instrumentos de recolha de dados: entrevistas exploratórias e 

inquéritos por questionário. Os resultados encontrados permitiram-nos perceber que os 

professores das AEC consideram-nas lúdicas, motivadoras e interessantes, embora 

desenvolvidas em espaços com condições inapropriadas. Os professores do 2.º Ciclo 

consideram estas atividades, de forma genérica, uma influência positiva no rendimento 

escolar dos alunos. Outro aspeto abordado neste estudo decorre do facto de ser necessário 

conhecer e entender como é feita a articulação entre os professores de ambos os ciclos, 

assim como perceber até que ponto existe continuidade curricular/pedagógica no processo 

de ensino e aprendizagem, do ensino da Língua Estrangeira de Inglês. Queremos, deste 

modo, realçar os aspetos positivos e/ou elaborar recomendações no sentido de superar 

algumas lacunas que possam existir na articulação curricular entre níveis e na continuidade 

pedagógica no Ensino de Inglês entre o 1.º e o 2.º Ciclo. 

 

 

Introdução 

Este estudo abarca o ensino e a aprendizagem da Língua Estrangeira (LE) de 

Inglês no 1.º Ciclo do Ensino Básico (1CEB), concretamente nas Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC), promovendo o desenvolvimento das suas 

competências gerais e transversais, fomentando a integração desta língua no 2.º 

Ciclo (Cruz, 2012). O Programa de Generalização do Ensino de Inglês (PGEI) no 

1CEB refere que “ao ensinar-se Inglês aos mais novos se está a contribuir para o 

desenvolvimento global da criança, não apenas para o seu sucesso na 
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aprendizagem de línguas” (Bento, 2005, p.10). 

As razões que estão na origem deste estudo prendem-se, sobretudo, com as 

abordagens à aprendizagem de Inglês no 1CEB. Nesse sentido, preocupa-nos 

também o seu contributo para as restantes aprendizagens deste nível de ensino, 

respeitando as suas características de ensino globalizante. 

Esta investigação pretende analisar as repercussões que a aprendizagem da 

LE de Inglês, iniciada no 1.º Ciclo, tem no 2.º Ciclo do Ensino Básico (2CEB). 

Pretendemos, assim, perceber se existem práticas de continuidade 

curricular/pedagógica no processo de ensino e aprendizagem da LE de Inglês 

entre estes níveis de ensino e em que processos de articulação se sustentam. Em 

face destas intenções, queremos ainda perceber se os professores do 2CEB 

reestruturam as suas práticas de ensino e como, por consideração com os 

conteúdos explorados e as experiências prévias dos alunos no âmbito das AEC. 

Vários autores defendem a criação de um ambiente de ensino que vá ao 

encontro dos interesses dos alunos, ambiente esse que deverá contemplar 

abordagens metodológicas de carácter holístico. Assim, as experiências de 

aprendizagem da LE devem ser entendidas como parte de um todo, em que é 

percecionada como um instrumento necessário à construção e alargamento do 

conhecimento (Cohen, 1991; Phillips, 1993). Todavia, a LE deverá ser entendida 

globalmente, de forma integrada e interdisciplinar, uma vez que, tal como refere 

Pereira (2003, p.3) esta “constitui um elemento que facilita e promove 

aprendizagens significativas, uma vez que permite a mobilização e transferência 

de conhecimentos e capacidades associadas às diversas áreas disciplinares”. 

Trabalhos recentes nesta área mostram que ainda não aprendemos o 

suficiente. Santos (2010) refere que os Agrupamentos de Escolas deverão definir 

os métodos de trabalho com os professores, incluindo os de AEC, e os 

Departamentos Curriculares, de forma a melhorar a qualidade das atividades, bem 

como a sua articulação com o currículo escolar. Considera ainda que deve existir 

uma maior programação entre os professores das AEC, bem como uma maior 

integração dos mesmos nos Departamentos Curriculares dos respetivos 

Agrupamentos de Escolas. Nesse sentido, conforme afirma Strecht-Ribeiro, 

“continua por resolver um fator crítico essencial: o da articulação” (2005, p.215). 
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Vasconcelos (2009) no seu trabalho de investigação, acrescenta que as AEC, 

apesar de não serem de caráter obrigatório e não fazendo parte da componente 

curricular do 1CEB, determinam, no entanto, entre outras atividades, o início da 

aprendizagem da LE de Inglês, pelo que devem ser encaradas com seriedade pelas 

partes envolvidas no processo educativo. Sabemos o quanto se torna fundamental, 

na sociedade moderna, a aquisição de competências linguísticas, nomeadamente 

ao nível da LE de Inglês, para a promoção da integração e sucesso profissional, 

bem como da própria realização pessoal. 

Parece-nos, desta forma, relevante que se comece a examinar a realidade das 

escolas a fim de verificar se a legislação é posta em prática. Se o professor tem de 

articular as atividades que promove com outros profissionais da educação, por que 

razão descura essa tarefa que lhe é exigida? Se o aluno é portador de 

conhecimentos e experiências prévias, por que razão não existe continuidade 

curricular e pedagógica?  

É a estas e outras questões que pretendemos dar resposta, para que, em 

primeiro lugar, se promova uma análise das práticas das escolas, e se necessário as 

reformulem, com o intuito de promover o sucesso educativo das crianças. Não 

temos a ousadia de pensar que as vamos alterar com a concretização deste estudo 

ou doutros desta natureza. Contudo, sem estes passos, certamente, não poderemos 

chegar sequer a pensar que isso é possível. E, de facto, a nossa experiência, nos 

contextos escolares, dizem-nos que mais do que possível, essas mudanças tornam-

se necessárias, se queremos uma educação capaz de responder melhor às 

necessidades das crianças dos nossos dias. 

De acordo com as considerações concretizadas, partimos para o estudo 

tendo por base uma questão global de investigação, a qual, em termos 

metodológicas, subdividimos em três outras questões, que procuram ser um meio 

de orientar os processos de indagação. Apresentamos de seguida a questão geral 

desta investigação: 

 Quais as perspetivas dos professores sobre o processo de transição entre o 1.º e o 

2.º Ciclo do Ensino Básico e as suas dinâmicas de concretização relativamente à 

aprendizagem da Língua Inglesa, trabalhada nos contextos das Atividades de 
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Enriquecimento Curricular, ao nível do 1.º Ciclo, e da disciplina desta área 

curricular, no 2.º Ciclo?  

Deste modo, como dissemos, para orientar o trabalho metodológico consideramos 

as três seguintes sub-questões: 

 (I) Quais as perceções dos professores do 1CEB e do 2CEB, no âmbito da Língua 

Inglesa, sobre a importância da AEC de Inglês? 

 (II) Que perspetivas têm os professores sobre a existência da continuidade 

pedagógica/curricular no processo de ensino aprendizagem, do ensino da Língua 

Inglesa, entre o 1CEB e o 2CEB? 

 (III) Que inferências fazem os professores acerca do processo de concretização da 

articulação entre o 1.º e 2.º Ciclo do Ensino Básico? 

Assim, orientamos o trabalho no sentido de verificar qual a preparação em LE que 

é ministrada por professores do 1CEB e suas implicações na promoção do ensino e da 

aprendizagem da LE junto das crianças do 2CEB. 

Uma vez formulado o problema e apresentadas as questões que nos orientam a 

investigação, decidimos estruturar o texto da dissertação em duas partes: a primeira 

parte, Enquadramento Teórico, é composta por dois capítulos (“As AEC no Contexto da 

Educação Básica em Portugal” e “A AEC de Inglês no Contexto da Aprendizagem de 

uma Língua Estrangeira”); e a segunda parte, Metodologia de Investigação, é 

constituída por três capítulos (“Metodologia de Investigação e Análise dos Resultados”, 

“Apresentação e Análise dos Resultados” e “Considerações Finais”), cujos conteúdos, 

tentaremos fazer aqui uma breve síntese, e para os quais reservamos para uma leitura 

atenta do texto integral da investigação (Cruz, 2012).  

Enquadramento teórico 

As AEC no Contexto da Educação Básica em Portugal 

Neste apartado dá-se destaque a temas que se entendem estar diretamente 

relacionados com a investigação, dando principal atenção ao sistema educativo 

português e à sua evolução, assim como analisa como se processa o desenvolvimento 

deste. Do ponto de vista do conhecimento e da aprendizagem esta não é uma realidade 

estanque, mas sim algo em permanente desenvolvimento com vista à promoção de uma 

educação de qualidade. Para entendermos o desenvolvimento humano temos que 

estudar e compreender os diferentes contextos inerentes ao crescimento da criança. 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

1119



Como tal, deve-se ter em conta todos os sistemas nos quais ela se desenvolve. A escola 

da atualidade, devido ao crescimento da sociedade, exige uma investigação e reflexão 

sobre a nossa ação para que, posteriormente, na prática educativa se trabalhe no 

caminho da inovação pedagógica e curricular que visam o desenvolvimento integral do 

aluno. O surgimento das AEC, no contexto do Ensino Básico em Portugal, é uma dessas 

realidades que precisam de ser estudadas e reequacionadas, no sentido de prestar os 

melhores serviços educativos de qualidade às crianças.  

A Educação é um direito de todos os seres Humanos, ideal também defendido por 

Gimeno (2005), que se encontra presente na constituição portuguesa e consagra a ideia 

de “assegurar o ensino básico universal” e “obrigatório e gratuito” (artigo 74.º, n.º 2). A 

Educação é um direito de todos os seres Humanos e procura assegurar uma formação 

que seja comum a todos os cidadãos, contribuindo desta forma para desenvolver as suas 

capacidades a nível de personalidade, de carácter e de cidadania. O sistema educativo 

português encontra-se organizado da seguinte forma, Educação pré-escolar, Educação 

Escolar (Básica, Secundária e Superior) e Educação extraescolar. “A educação escolar é 

uma das diferentes práticas sociais mediante as quais se ajuda o ser humano a 

desenvolver todas as suas capacidades pessoais, num determinado contexto cultural e 

social” (Alonso, 1996, p.6).  

De acordo com Roldão (2009, p.186), a educação de base, dos 0 aos 12 anos, não 

é “sinónimo de educação básica enquanto ciclo de um qualquer sistema”, mas deve ser 

entendida, por parte da sociedade e da comunidade educativa, como oferta e garantia do 

desenvolvimento e percurso educativo das crianças. 

Se atendermos às palavras de Bártolo Campos (1995), nos últimos anos foi 

possível estender o acesso à educação criando condições de funcionamento das escolas, 

proporcionar estabilidade à função docente e desenvolver novas práticas de ensino e 

aprendizagem. Podemos, assim, dizer que a educação só é de qualidade quando faz 

desenvolver o aluno e promove o seu potencial e para que tal ocorra é necessário que 

haja envolvimento. 

Foi a partir da aprovação em 1989, na Convenção sobre os Direitos da Criança, na 

Assembleia Geral das Nações Unidas, que se evidenciou a valorização do estatuto da 

criança e da importância da sua educação. Devido a um conjunto de preocupações, tais 

como a “dupla rotura no processo de escolarização das crianças”, a passagem do 
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Pré-escolar para o 1.º Ciclo e deste para o 2.º Ciclo (Alarcão, 2009, p.24). Em dezembro 

de 2006, o seminário internacional sobre “Educação das crianças dos 0 aos 12 anos”, 

promovido pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) teve como finalidade analisar a 

situação portuguesa tendo como referência outros países europeus, caraterizar a situação 

e tentar delinear novos rumos. 

A educação é considerada como parte integrante de uma sociedade. Compete à 

educação acompanhar as transformações desta, de modo a responder aos interesses 

globais do ser humano. A escolarização tem como objetivo preparar os sujeitos para 

participarem ativamente em sociedade, possuindo competências para que, de forma 

consciente e crítica, sejam capazes de compreende, participar e viver no mundo do qual 

são parte integrante.  

Os professores e as escolas são assim chamados a adequar e a contextualizar as 

orientações curriculares às suas realidades concretas através do Projeto Curricular de 

Escola e do Projeto Curricular de Turma. 

Mais concretamente, a elaboração do currículo nacional num contexto local 

requer, entre outros aspetos, que se planifique e desenvolva “práticas de diferenciação 

pedagógica que permitam trabalhar um currículo comum (igual para todos), através de 

estratégias que se adequem aos diferentes grupos presentes nas salas de aula” (Leite, 

2001, p.35). 

Pode assim afirmar-se que o conceito de currículo nesta reorganização engloba 

um currículo nacional flexível que determina as aprendizagens e competências 

essenciais a desenvolver pelos alunos ao longo do ensino básico, que deve ser 

contextualizado ao nível da gestão local, adaptando-se assim às necessidades e 

realidades de cada escola.  

Intimamente relacionadas com o currículo estão as “atividades integradoras” 

(Alonso, 1998,p.196). Estas são orientadas para a resolução de problemas com um 

sentido e uma intenção e devem estar presentes nos contextos experienciais das 

crianças, de forma a permitir a significatividade e a funcionalidade. Tudo o que a 

criança aprende deve ter um sentido e que possa usar o conhecimento atribuindo-lhe 

sempre um significado. Para que os alunos possam desenvolver as competências básicas 

temos que lhes transmitir a ideia que devem refletir no sentido de as suas aprendizagens 

serem construtivas (Escamilla, 2009, p.33). 
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Segundo Alonso (2006), o currículo é como um projeto de cultura e de formação 

educacional, e resulta de uma construção social complexa e participada, através de 

vários níveis e processos de decisão-ação-avaliação, que se articulam entre si com uma 

conceção de inovação, entendida como processo dinâmico, evolutivo e aberto de 

construção cultural, social e política da mudança, no contexto ecológico e complexo das 

escolas. 

Para que haja qualidade de ensino, no sentido de proporcionar a cada aluno as 

condições de aprendizagem adequadas às suas necessidades, de acordo com um projeto 

curricular, permitindo desta forma o sucesso educativo para todos e desenvolvendo todo 

o seu potencial de aprendizagem, não podemos deixar de falar de inovação e mudança. 

A medida educativa Escola a Tempo Inteiro (ETI), surge relacionada com a 

necessidade de ocupação educativa dos alunos, de forma plena, ao longo do tempo e no 

espaço escolar. O Ministério da Educação pretendia dar resposta aos problemas 

identificados no 1CEB, particularmente, a elevada taxa de insucesso escolar, revelada 

pelos resultados das provas de aferição. Com a implementação da ETI são criadas 

condições para a introdução de outras medidas que visam a melhoria deste nível de 

ensino, nomeadamente a garantia de atividades extracurriculares a todas as crianças, de 

modo a rentabilizar ao máximo o tempo letivo das áreas curriculares nucleares, o 

fornecimento de refeições escolares, e a formação dos professores (Matthews et al, 

2009, p.19). Perante a implementação das AEC, no âmbito da ETI, os docentes atuaram 

e foram percebendo a necessidade de se apropriarem do projeto e tomarem decisões ao 

nível da sua planificação e organização. A opção desta medida educativa é pertinente, 

pela sua dimensão educativa na escola atual, mas também porque corresponde a uma 

resposta social para todas as famílias, com a ocupação plena das crianças em atividades 

enriquecedoras (Matthews et al, 2009, p.17). 

A AEC de Inglês no Contexto da Aprendizagem de uma Língua Estrangeira 

A aprendizagem de uma segunda língua tem ocupado lugar de realce nos últimos 

anos no nosso país, tendo sido postas em prática medidas de promoção desta 

aprendizagem a partir de idades precoces. Torna-se preciso ganhar consciência da 

importância das novas perspetivas da educação em Línguas no contexto europeu e 

nacional, com especial relevo para a sua aprendizagem precoce e inserida no PGEI no 

1º ciclo do Ensino Básico em Portugal. Este apartado é uma chamada de atenção para 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

1122



aspetos relacionados com as perspetivas atuais inerentes ao ensino da LE a crianças, tal 

como é preconizado pelo Currículo Nacional do Ensino Básico (2001), que sugere que o 

mesmo deve proporcionar aos alunos momentos estimulantes ao se envolverem em 

tarefas, onde é privilegiada a abordagem comunicativa. 

A construção da Europa, para além da adaptação das medidas legislativas, passa 

pela emergência de uma consciência europeia que precisa da escola para se desenvolver. 

Foi na Cimeira da Comissão Europeia realizada, em Lisboa, em 200
1
 que se reconheceu 

a aprendizagem das línguas estrangeiras como competência chave essencial, tendo sido 

este reconhecimento validado na Cimeira de Barcelona em 2002
2
, que estabelece como 

objetivo o juntar de esforços para que os sistemas educativos dos países membros 

pretendam tornar-se como referência de qualidade a nível mundial. No contexto 

multicultural Europeu, torna-se necessário desenvolver o ensino das línguas estrangeiras 

(uma sociedade multilinguística), potenciar a mobilidade e o intercâmbio educativo. 

Portugal, enquanto país comunitário, segue estas recomendações assumindo a 

aprendizagem da LE como garantia de futuro para as novas gerações, facilitando a 

iniciação da aprendizagem de Inglês no 1CEB, registando, à semelhança de documentos 

publicados pela Comissão Europeia, a sua importância enquanto língua de comunicação 

“increasingly needed (…) virtually essential (…) an instrument of global 

communication” (Maalouf, 2008, pp.7-9). Na sequência destas decisões, assistimos, em 

2005, à criação do PGEI, que constitui um ponto de viragem no sistema educativo 

português, abrindo a possibilidade do ensino de Inglês a partir do 1CEB.  

Na sociedade contemporânea, global e tecnológica, o Inglês tornou-se, sem 

dúvida, uma língua universal e um instrumento de comunicação e de trabalho de crucial 

relevância, tornando-se de inquestionável importância a sua aprendizagem precoce. Para 

atingir este objetivo é necessário despertar para as línguas (Candelier, 2004), 

sensibilizar para a diversidade linguística, desde os primeiros anos de escolaridade, já 

que a sociedade onde vivemos é linguística e culturalmente diversificada. É necessário, 

então, que as escolas promovam uma mudança relativamente ao ensino e aprendizagem 

das línguas, no caso o Inglês, propondo uma oferta linguística diversificada. 

O normativo publicado em 2005, Despacho n.º 14753/2005, 24 de junho, regista a 

possibilidade de as escolas proporcionarem a aprendizagem de Inglês, no 3.º e 4.º ano 

                                                           
1
 Lisbon European Council, 23 and 24 March 2000, Presidency Conclusions, part I, 26. 

2
 Barcelona European Council, 15 and 16 March 2002, Presidency Conclusions, part I, 43.1. 
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de escolaridade. Posteriormente, já em 2008, com o Despacho n.º 14460/2008, de 26 de 

maio, alarga-se esta oferta ao 1.º e 2.º ano de escolaridade, atribuindo a responsabilidade 

da decisão sobre a sua frequência aos encarregados de educação das crianças.  

Atualmente há uma maior consciência da importância da aprendizagem precoce 

da LE para o desenvolvimento integral da criança. Com a inclusão da LE no 1.º Ciclo 

pretende-se que os contributos desta área vão de encontro aos objetivos gerais deste 

nível de ensino, tentando integrá-la nas restantes áreas do currículo. 

Este estudo visa incidir sobre o ensino e a aprendizagem do Inglês no 1CEB, 

promovendo o desenvolvimento das competências gerais e transversais do Ensino 

Básico e fomentando a integração desta língua nas outras áreas curriculares. O PGEI no 

1CEB refere que “ao ensinar-se Inglês aos mais novos se está a contribuir para o 

desenvolvimento global da criança, não apenas para o seu sucesso na aprendizagem de 

línguas” (Bento, 2005, p.10).  

Considerando a importância do desenvolvimento da LE no 1CEB, para o sucesso 

escolar futuro dos alunos, o Decreto-lei n.º 6/2001, que configura a Reorganização 

Curricular, estabelece os princípios orientadores da organização e gestão curricular do 

ensino básico, referindo no seu Artigo 7.º (Línguas Estrangeiras) que “as escolas do 

1.º ciclo podem, de acordo com os recursos disponíveis, proporcionar a iniciação a uma 

língua estrangeira, com ênfase na sua expressão oral” (ponto 1). 

Procedimento metodológico 

A motivação para este estudo empírico partiu da vontade de investigar e perceber, 

através dos professores das AEC e dos professores do 2.º Ciclo de Inglês, as alterações 

que estas vieram provocar nas aprendizagens da criança e que influências tiveram no 

rendimento escolar. Queremos ainda compreender se a articulação entre ciclos de 

escolaridade tem implicações na continuidade pedagógica e no desenvolvimento de 

competências específicas da LE – Inglês. 

O professor deve, colaborar na planificação/programação das atividades de Inglês, 

reunindo com os outros docentes e assumir, assim, uma atitude de colegialidade, 

abertura e cooperação, porque, de uma forma positiva, o objetivo é obter «feedback» 

sobre comportamentos de modo a melhorar e inovar o desempenho profissional, pois 

existem sempre aspetos a corrigir/aperfeiçoar (Moreira, 2005). 

Tratando-se de um trabalho assente em metodologias qualitativas, recorda-se que 
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estas metodologias requerem ajustamento ao objeto de análise, aos objetivos da 

investigação e à natureza das interpretações que se pretendem formular. Os objetivos 

são a descrição das várias realidades, o desenvolvimento da compreensão e o 

desenvolvimento de conceitos, através de dados descritivos, de documentos pessoais, 

discursos de sujeitos, etc. 

O paradigma neste tipo de abordagem é construtivista, significando isto que a 

realidade se traça através de um conjunto de significados que são socialmente 

construídos. Assim, o sujeito e o objeto a conhecer interagem e influenciam-se 

mutuamente. A realidade é interpretada, confrontando as diferentes construções dessa 

realidade, ou o significado elaborado por esses atores sociais. 

Paradigma qualitativo e metodologia de estudo de caso  

Autores como Howard e Sharp (1983, citados por Bell, 2002) afirmam que uma 

investigação/pesquisa é uma procura que pretende ampliar os nossos conhecimentos, 

utilizando métodos e processos que nos conduzam a novas descobertas. 

Este é um estudo de natureza empírica que assenta num paradigma qualitativo, 

pois procura conhecer em profundidade uma realidade social e esclarecer os passos da 

construção do conhecimento. A metodologia qualitativa é uma das mais utilizadas nas 

Ciências Sociais e Humanas e, por inerência, nas Ciências de Educação. Tem como 

objeto de estudo uma entidade bem definida – quase tudo pode ser um “caso”: um 

indivíduo, um personagem, um pequeno grupo, uma organização, uma comunidade ou 

mesmo uma nação (Coutinho, 2002). É a estratégia mais utilizada quando se pretende 

conhecer o “como?” e o “porquê?” que caraterizam o objeto de estudo fazendo justiça à 

sua unidade e identidade próprias (Yin, 2005) em que se pretende obter uma descrição 

detalhada de um determinado contexto ou problema. 

Outra característica da investigação qualitativa é o facto de o plano de 

investigação ser progressivo e não um documento inflexível, formal e fechado. Ele 

demonstra uma intenção, um conjunto de orientações gerais, flexíveis e abertas, 

suscetíveis de serem alteradas sempre que o problema a investigar o exija (Bell, 2002). 

À metodologia qualitativa, geralmente, aplicam-se procedimentos interpretativos, 

pressupostos relativistas e representação verbal após análise de dados, contrariamente à 

representação quantitativa. 

A opção por este paradigma deveu-se ao facto de considerarmos, tal como Guba 
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& Lincoln (1988, cit. por Vieira, 1998, p.147) que a realidade educativa é extremamente 

complexa. E como menciona Silva (2011, pp.40-41), na sua tese de doutoramento, 

[n]a origem da discussão sobre o carácter quantitativo ou qualitativo da 

investigação está a identificação de dois paradigmas na investigação 

educacional, formulados por Erickson (1986), e sistematizados por Lessard-

Hébert, Goyette e Boutin (1994): o paradigma positivista e o paradigma 

interpretativo. (…) No contexto do paradigma interpretativo, o objeto de 

investigação é formulado em termos de acção, que abrange não só o 

comportamento físico, mas também, e sobretudo, os significados que lhe são 

atribuídos pelos atores e por aqueles que interagem com os mesmos. Nesta 

medida, “o objecto da investigação social interpretativa é a acção e não o 

comportamento (p.127). 

 

“A essência de um estudo de caso é tentar esclarecer uma decisão ou um conjunto 

de decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como foram implementadas e com 

quais resultados” (Schramm, 1971). Assim, a presente investigação constrói-se com 

base na metodologia de estudo de caso enquadrando-se num paradigma qualitativo, 

descritivo e interpretativo. As técnicas de recolha de dados para responder às questões 

de investigação, seguem os pressupostos deste tipo de estudo. Conforme referem Goode 

& Hatt, o estudo de caso “não é uma técnica específica. É um meio de organizar dados 

sociais, preservando o carácter unitário do objecto social estudado" (1969, p.422). 

O estudo de caso é algo que acontece em ambiente natural, que não foi 

manipulado, isto é, não pretende alterar a realidade, mas investigá-la tal como ela é. É 

algo que se vai construindo, que vai crescendo e em que o nosso campo de intervenção 

também se vai ampliando. Tem que haver uma imensa variedade de instrumentos e 

estratégias de recolha de dados para fazer a comparação (triangulação dos dados), por 

exemplo: questionários, documentos e observações, pois tem um forte carácter 

descritivo que conduz a um grande alcance analítico. Baseia-se, principalmente, no 

trabalho de campo (é naturalista), sendo o caso sempre de grande interesse para o 

investigador – este é o principal instrumento de recolha de dados. Fidel (1992) refere 

que o método de estudo de caso é um método específico de pesquisa de campo. De 

acordo com Ponte (2006), as conclusões servem apenas um determinado caso, uma 

determinada realidade/contexto e não as podemos aplicar a outro caso. 

Através desta metodologia qualitativa, pensa-se que o estudo de caso se acomoda 

melhor ao objeto de análise, aos objetivos da investigação, à essência das informações 

recolhidas e das interpretações que se pretendem enunciar. Do mesmo modo, a visão 
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integrada e holística dos processos a investigar têm subjacente o conhecimento que se 

dispõe da temática da investigação, afirmando-se contudo a postura de vigilância quanto 

à formulação de juízos de valor aquando da interpretação da realidade organizacional, 

tal como exige o trabalho de investigação. 

Segundo Bell, a vantagem do “método de estudo de caso particular é 

especialmente indicado para investigadores isolados, dado que proporciona uma 

oportunidade para estudar, de uma forma mais ou menos aprofundada, um determinado 

aspeto de um problema em pouco tempo (…) de um determinado caso (…) 

interessando-se sobretudo pela interação de fatores e acontecimentos [para] permitir ao 

investigador a possibilidade de se concentrar num caso específico ou situação e de 

identificar, ou tenta identificar, os diversos processos interativos em curso”. Como 

desvantagem apresenta “o perigo da distorção (…), apontam o facto de a generalização 

não ser geralmente possível e questionam o valor do estudo de acontecimentos 

individuais” (2002, pp.22,24). Esta definição vai de encontro com o que pretendemos 

atingir e com os limites da nossa investigação. Contudo, um estudo bem conduzido, 

deve prestar-se a uma reflexão a diferentes níveis e deve realçar relações, questões 

pertinentes num determinado contexto, ou seja, a acção da realidade escolar. 

Sendo uma metodologia bastante diversa e/ou composta por diferentes 

elementos/tendências, pode permitir uma triangulação das técnicas e dos dados e uma 

maior consistência e singularidade das conclusões, o estudo de caso é, por isso, 

adequado com uma visão holística da realidade enquanto construção social. 

Objetivos e amostra 

Hernández et al. (2003) apontam os objetivos da investigação como um dos 

aspetos a ter em conta no levantamento do problema, já que permitem clarificar a 

intencionalidade das perguntas da investigação. Assim, os objetivos da investigação têm 

como finalidade, operacionalizar o processo metodológico, com o intuito de servirem 

como orientadores da pesquisa e assinalar o que se pretende alcançar com a 

investigação. 

No sentido de determinar qual o rumo a seguir, na procura de respostas para a 

problemática enunciada, definimos os seguintes objetivos: 

 (i) Perceber se existe articulação entre os Professores do 1.º Ciclo da AEC de 

Inglês e os Professores do 2.º Ciclo de Língua Inglesa na promoção da 
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aprendizagem desta área de conhecimento; 

  (ii) Analisar se existe e como se processa o trabalho colaborativo entre o 1CEB e 

2CEB.  

 (iii) Compreender se a articulação tem implicações na continuidade pedagógica e 

no desenvolvimento de competências específicas da Língua Inglesa; 

 (iv) Conhecer as perceções dos professores sobre a importância da integração 

curricular da AEC de Inglês no currículo escolar do 1CEB. 

Para desenvolver a presente investigação optámos por escolher sete dos 14 

Agrupamentos de Escolas do Concelho de Guimarães, os quais são constituídos por 44 

escolas do 1.º Ciclo, em que o número total de alunos é de 3565 (dados relativos a 

2011-12). Os sete Agrupamentos envolvidos são formados por sete Escolas Básicas do 

2.º e 3.º Ciclo, sendo o número total de alunos, do 2.º Ciclo, de 1931. Refira-se que esta 

informação foi recolhida através da consulta dos Projetos Educativos (PE) de cada 

Agrupamento. Não se faz uma citação nominal, pois procura-se proteger as identidades 

dos participantes “para que a informação que o investigador recolhe não possa 

causar-lhes qualquer tipo de transtorno ou prejuízo” (Bogdan & Biklen, 1994, p.77). 

Assim, por questões éticas, garantiu-se o anonimato dos participantes, sendo cada 

agrupamento denominado pelas letras de A a G. Pelas mesmas razões, os participantes 

envolvidos na investigação, também não foram identificados nominalmente. 

Os sujeitos do estudo são professores das AEC de Inglês do 1.º Ciclo (30) e 

professores de Inglês do 2.º Ciclo (38). Estes foram escolhidos por se mostrarem 

disponíveis para colaborar nesta investigação e por possuírem conhecimentos da 

realidade em causa, assim como os Agrupamentos não terem colocado qualquer objeção 

à realização do estudo. A existência ou não de recetividade demonstrada pelos Diretores 

dos Agrupamentos, desde o primeiro contacto, em relação ao estudo, tornou-se num 

fator decisivo na seleção dos contextos de investigação. Com o objetivo de conhecer as 

representações dos professores de Inglês do 1.º e 2.º Ciclo dos Agrupamentos em 

questão, inquirirmos o universo dos professores envolvidos nesta tarefa - 55 docentes. 

O motivo que levou à escolha destes deve-se à disponibilidade demonstrada pela 

comunidade escolar/corpo docente para o estudo em causa. Consideramos que o número 

de Agrupamentos que participam neste estudo acaba por ser suficientemente 

representativo da realidade Concelho de Guimarães para podermos inferir na análise de 
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resultados ideias que digam respeito, genericamente, a esta realidade na sua globalidade. 

Sendo um número difícil de apurar, devido às restrições que os Agrupamentos 

colocaram, ainda assim podemos dizer também que trabalhamos com um número de 

professores, tanto do 1.º como do 2CEB, na ordem dos 50% de todo o universo do 

concelho de Guimarães. 

Procedimentos e instrumentos 

Segue-se a apresentação dos procedimentos de recolha e análise da informação 

nas diversas fases do estudo. Numa fase inicial contactaram-se os/as Diretores/as dos 

Agrupamentos, na tentativa de solicitar a sua permissão para poder desenvolver a 

investigação que se pretendia efetuar. Estes contactos estabeleceram-se durante o mês 

de dezembro de 2011, com a finalidade de explicar os objetivos do estudo e verificar a 

disponibilidade para participarem no mesmo, garantindo a confidencialidade da escola e 

dos seus participantes. Obtida a autorização, entregamos os protocolos de investigação 

com o agrupamento devidamente assinados em duplicado por ambas as partes. 

As técnicas e instrumentos de recolha de dados utilizados foram: entrevistas 

semiestruturadas e inquéritos por questionário, com a finalidade de obter informações 

claras e pertinentes de modo a responder às questões pretendidas. Como lembra Bell 

(2002, p.85) “um estudo que recorre a inquéritos pode também possuir características 

qualitativas”. 

No decurso deste estudo utilizámos a entrevista semiestruturada como um 

procedimento para a recolha de informação, no sentido de conhecer com detalhe as 

problemáticas em questão, mas também como uma forma de enriquecer os dados para 

proceder à elaboração dos questionários. 

De acordo com Quivy & Campenhoudt as “leituras e entrevistas exploratórias 

devem ajudar a constituir a problemática de investigação. (…) [A]s entrevistas 

contribuem para descobrir os aspetos a ter em conta e alargam ou rectificam o campo de 

investigação das leituras” (1998, p.69). As entrevistas exploratórias têm como função a 

recolha de dados que podem ser fundamentais para a investigação.  

As entrevistas obedeceram à seguinte codificação: as referentes aos dois 

professores de AEC do 1CEB, são assinaladas da seguinte forma (Ent_xx_AEC). No 

2CEB também foram realizadas duas entrevistas cuja apresentação foi codificada como 

podemos observar (Ent_xx_2CEB). A expressão ‘xx’ corresponde ao número da 
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entrevista realizada aos professores. De salientar que os professores entrevistados não 

participaram no preenchimento dos questionários, não tendo qualquer vínculo aos 

agrupamentos que participaram no estudo. 

Um questionário é extremamente útil quando um investigador pretende recolher 

informação sobre um determinado tema. A importância dos questionários passa também 

pela facilidade com que se interroga um elevado número de pessoas, num espaço de 

tempo relativamente curto, processo durante o qual não houve qualquer tipo de 

interação entre estes e os inquiridos. Para tal, coloca-se uma série de questões que 

abrangem o tema desta investigação. 

Na opinião de Ghiglione e Matalon (1993), quando recorremos a este instrumento 

de recolha dos dados interessa-nos ter a possibilidade de retirar conclusões acerca do 

que os inquiridos dizem. 

Ambos os questionários foram sujeitos a um processo de validação interna e 

externa. Na validação interna foi submetido ao parecer de dois professores de Inglês do 

Ensino Básico, e por um docente do Ensino Superior, com a finalidade de dar uma 

opinião fundamentada e imparcial, uma vez que possuíam um distanciamento 

relativamente ao estudo em causa. Este processo contribuiu com algumas sugestões no 

sentido de clarificarmos questões que poderiam causar alguma insegurança nas 

respostas. Seguimos as suas recomendações e reformulamos algumas perguntas que 

poderiam parecer um pouco ambíguas. Todo o processo ficou concluído com a 

validação dos questionários ao nível do Ministério da Educação e Ciência (MEC), no 

sentido de a investigação poder ser concretizada nos contextos escolares. 

Tendo presentes estes pressupostos, procedemos, como já atrás referimos, à 

elaboração de dois questionários. Tendo em conta os objetivos de ambos, a estrutura dos 

mesmos baseou-se em três pontos que consideramos fundamentais: Articulação, 

Aprendizagem e Continuidade Pedagógica. 

Os questionários têm duas valências, um direcionado aos professores do 1.º Ciclo 

das AEC de Inglês e outro para os professores de Inglês do 2.º Ciclo, ambos com a 

finalidade de aferir as perceções dos professores do 1CEB e do 2CEB, no âmbito da 

Língua Inglesa, sobre a importância da AEC de Inglês; até que ponto existe 

continuidade pedagógica/curricular no processo de ensino-aprendizagem, do ensino da 

Língua Inglesa, entre o 1CEB e o 2CEB; como se processa a articulação entre o 1.º e 2.º 
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Ciclos do Ensino Básico e de que forma os professores de Língua Inglesa no 2CEB 

(5.º ano) modificam as suas práticas, tendo em consideração os conteúdos explorados 

nas AEC de Inglês no 1CEB. Como culminar do processo de tratamento e análise dos 

dados, procede-se a uma triangulação das informações, ao nível de análise interpretativa 

(Cohen e Manion, 1990). 

Para mais facilmente podermos identificar os inquiridos/entrevistados usámos 

siglas, que passamos a referir: Os inquéritos referentes aos professores de AEC são 

assinalados com (Quest_xx_AEC), sendo que o número do inquérito, representado pela 

expressão ‘xx’, pode variar entre 1 e 29. No 2CEB, são assinalados por 

(Quest_xx_2CEB) e variam entre 1 e 26. Os números correspondem ao número de 

professores que foram questionados. 

Resultados 

O presente estudo surge na sequência de existirem diversas opiniões mais ou 

menos controversas acerca das abordagens à aprendizagem de Inglês no 1CEB. 

Pretende-se perceber quais as perspetivas dos professores das AEC e do 2CEB, assim 

como se existem alguns pontos de confluência acerca deste assunto. Simultaneamente, é 

ainda nossa intenção compreender se a articulação tem implicações na continuidade 

pedagógica e no desenvolvimento de competências específicas da LE – Inglês, 

respeitando as suas características de ensino globalizante. Contudo, este estudo pretende 

ser uma mais-valia sobre o conhecimento que se tem sobre as AEC e pode indiciar 

tendências que acreditamos devem também ocorrer noutros contextos similares, 

espalhados por este país. 

Os Agrupamentos ao selecionarem a oferta das AEC devem ter em conta os 

objetivos definidos no PE. A sua articulação com as atividades curriculares é 

fundamental para garantir que as mesmas contribuam de forma contínua e equilibrada 

para o desenvolvimento das competências básicas dos alunos (ME/CAP, 2009, p.45). 

Na realidade, a congruência entre esta seleção da oferta formativa e as necessidades do 

Agrupamento, bem como com aquilo que é definido no âmbito do seu PE, nem sempre 

é possível de concretizar, uma vez que os Agrupamentos estão dependentes das 

Autarquias ou de outras entidades.  

Nos dados divulgados pela CAP em 2009, verificamos que a forma de articulação 

mais usual é a participação em reuniões de trabalho, seguida da reflexão conjunta sobre 
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metodologias e estratégias de ensino-aprendizagem e da programação de atividades. De 

assinalar que os professores das AEC, do 1.º e 2.º ano no ensino de Inglês, apresentam 

uma percentagem de 58% na participação em reuniões de trabalho. Contrariamente ao 

esperado, os professores do 3.º e 4.º ano participam nas reuniões de trabalho com menos 

frequência. 

As conclusões e as sugestões, apresentadas de seguida, foram retiradas a partir da 

análise das respostas aos questionários, aplicados aos professores do 1.º Ciclo da AEC 

de Inglês e aos professores de Inglês do 2.º Ciclo. Os resultados devem ser entendidos 

como indicações para compreender as perceções dos professores sobre a importância 

das AEC de Inglês. A ideia inicial estava, sobretudo, orientada para a articulação entre 

ciclos de ensino, mas, com a apresentação e análise dos resultados dos inquéritos, 

percebeu-se que os mesmos refletem outras preocupações no ensino do Inglês no 

1.º Ciclo e respetivas repercussões no 2.º Ciclo. Tentamos assim com esta reflexão 

responder aos objetivos de investigação colocados no início do estudo. 

(i) Perceber se existe articulação entre os Professores do 1.º Ciclo da AEC de 

Inglês e os Professores do 2.º Ciclo de Língua Inglesa na promoção da 

aprendizagem desta área de conhecimento. 

No que diz respeito à articulação entre os professores das AEC e os professores do 

2.º Ciclo, estes referem a importância dessa articulação mas reconhecem que não existe 

tanto quanto seria de esperar. Mesmo assim, é na parte de planificação das atividades 

que se torna mais evidente os problemas existentes ao nível dessa articulação curricular 

e pedagógica. Uma sugestão para melhorar a articulação seria a existência de mais horas 

destinadas a reuniões no horário dos professores de AEC, devidamente remuneradas. 

Apenas um número reduzido de professores defende que as atividades concretizadas são 

suficientes para promover o trabalho de articulação e de planificação. Sendo assim, a 

generalidade dos professores, defende a necessidade de incremento de trabalho nesta 

área, fundamental para a promoção da aprendizagem da Língua Inglesa de uma forma 

articulada. Só desta forma será possível caminhar para a melhoria dos processos 

curriculares e pedagógicos desta oferta formativa e, por inerência, da qualidade das 

aprendizagens desenvolvidas pelos alunos. 

Quanto à articulação com outros ciclos de ensino, esta ainda continua a ser 

reduzida, sendo emergente repensá-la para melhorar a qualidade pedagógica 
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e curricular. (Abrantes, 2009, p.16) 

 

A articulação curricular é, presentemente, uma das questões mais abordadas pelos 

docentes, qualquer que seja o nível de escolaridade em que desempenhem a sua prática 

profissional. Os educadores são confrontados com a problemática de, por um lado, 

assegurar uma identidade sólida aos alunos e, por outro, garantir que a aprendizagem é 

reveladora das suas apropriações. Sendo o currículo um todo que vai sendo construído 

pelos intervenientes no processo de ensino-aprendizagem, a articulação assume uma 

dimensão instrumental e processual. Ela é um dos instrumentos operativos do currículo, 

que permite a construção articulada do saber, do ser e do estar no espaço escola. 

Segundo Roldão (2001, p.67) “a questão da gestão coloca-se essencialmente ao nível do 

pensar e do diferenciar os modos de ensinar e de organizar as situações de ensino que 

resultem melhor”.  

Dos resultados obtidos, a maioria dos inquiridos considera importante a 

articulação entre ciclos. Todavia, a articulação carece de uma seriedade que atualmente 

parece-nos que não ocorre, pelo menos de uma forma consistente e estruturada, para que 

daí resultem evidências na melhoria das aprendizagens das crianças. 

Podemos dizer que os Agrupamentos encaram os processos para a promoção da 

articulação vertical de forma diferenciada. Assim, em dois Agrupamentos são 

promovidas reuniões mensais para o trabalho conjunto entre professores do ensino de 

Inglês. Nos outros casos, encontramos definidos processos que variam entre reuniões 

por período e até a realização de reuniões bienais. Em face da leitura dos resultados dos 

sete Agrupamentos que participam no estudo, encontramos resultados que encaram a 

articulação de uma forma positiva e dizem que têm um trabalho consistente nessa área, 

precisamente nos Agrupamentos que disponibilizam mais tempo para esses aspetos de 

articulação. Também de forma análoga, encontramos resultados que indicam um menor 

grau de envolvimento e de sistematização das questões da articulação, nos 

Agrupamentos que não cuidam tanto das condições para a sua concretização. Isto 

leva-nos a concluir que, embora não seja condição suficiente, é, sem dúvida, necessário 

encontrar espaços e tempos para que seja possível concretizar essa articulação, 

conforme indiciam os resultados de dois dos Agrupamentos estudados. 

Por aquilo que observamos, uma parte considerável dos professores das AEC 

apenas entram em funções depois das atividades letivas terem sido previamente 
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definidas e iniciadas, sendo esta a forma que as instituições promotoras destas 

atividades encontram como um meio de economizar recursos. Assim se compreende a 

frase de um professor que corrobora a observação: “Não conheço os professores do 

2.º Ciclo. Apenas houve uma reunião no início do ano e eu ainda não trabalhava neste 

Agrupamento” (Quest_03_AEC). 

Alonso (2004) explica que articulação vertical significa continuidade curricular, 

sequência progressiva e interligada entre unidades, anos e ciclos para que o aluno 

integre experiências de aprendizagens; articulação horizontal reflete o sentido da 

interdisciplinaridade, globalização e transversalidade. As atividades curriculares devem 

ter uma perspetiva globalizadora e integradora do saber e da experiência. 

Noutro sentido, a articulação horizontal entre professores de AEC e o professor 

titular acaba por acontecer de uma forma mais periódica e estruturada, evidenciando 

melhorias significativas nos processos. Contudo, verificamos que algum desse trabalho 

resulta ainda de encontros mais ou menos informais. De facto, a proximidade entre os 

contextos de trabalho destes profissionais acaba por ser um elemento promotor e 

facilitador dessa articulação, que resulta de momentos de partilha e de trabalho comum. 

As frases que se seguem são exemplos que, julgamos, corroboram esta perspetiva. 

A articulação é feita com os professores titulares de turma. 

(Quest_28_AEC). 

Em conversas informais há troca de materiais e informações entre os 

professores titulares de turma e os professores de AEC. (Quest_18_AEC) 

 

Parece-nos que uma das questões essenciais deste trabalho relaciona-se com a 

motivação das crianças para a aprendizagem do Inglês. De facto, quando a articulação é 

ineficiente na planificação e concretização das atividades, as AEC correm o risco de, ao 

invés de fomentar o gosto pela aprendizagem do Inglês, contribuírem antes para o 

desinteresse pela AEC de Inglês, que pode ter consequências nefastas, conforme é 

corroborado pelos professores, para a própria desmotivação geradora de insucesso 

escolar no 2.º Ciclo (APPI/CAP, 2009, p.15). 

(ii) Analisar se existe e como se processa o trabalho colaborativo entre o 1CEB e 

2CEB 

O segundo objetivo centra-se em perceber como se operacionaliza a articulação 

curricular entre os diferentes níveis de escolaridade. Alonso, Peralta e Alaíz (2001) 
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enfatizam a ideia de uma maior abertura e flexibilização em relação ao espaço curricular 

alargado, que normalmente é composto por normativos da tutela, nos quais estão 

incluídos os programas, mas também apresentam abertura ao trabalho 

participativo/colaborativo. 

A aprendizagem enquanto processo assente numa dinâmica de trabalho 

colaborativo, para o qual um conjunto de professores contribui, promove a construção 

partilhada do conhecimento. O currículo é entendido como resultado de um esforço 

conjunto, desenvolvido por alunos e professores. Na dinâmica deste trabalho 

perspetivamos os professores, os alunos e o contexto de realização como intervenientes 

ativos na promoção destas interações. Neste processo de construção partilhada do 

conhecimento, combinam-se esforços para atingir um mesmo objetivo, num contexto 

determinado. Para tal, torna-se necessário organizar as interações, de modo a 

potenciá-las, atendendo também às especificidades das atividades a realizar. 

Ao nível das intenções, os professores corroboram da importância da cooperação 

para a melhoria do ensino e, naturalmente, dos resultados das aprendizagens. Conforme 

refere um professor, “há um bom trabalho de equipa, partilhamos materiais e 

organizamos atividades” (Quest_10_AEC). Porém, as respostas dos inquiridos indiciam 

que o trabalho colaborativo é substancial, quando realizado, ao nível de ciclo, pois “a 

proximidade entre os professores facilita a colaboração” (Quest_23_2CEB). 

Na colaboração entre ciclos, encontramos resultados que indiciam a dificuldade de 

promover este tipo de trabalho, o que, provavelmente, tem implicações na qualidade dos 

processos de transição, não sendo salvaguardados, tal como seria exigível. Um 

professor das AEC refere, como exemplo, que “a relação com os professores do 2.º 

ciclo é quase nula (Quest_21_AEC). Verificamos, assim, que o grau de colaboração 

entre colegas do mesmo ciclo é muito superior à colaboração entre ciclos. 

Na sequência das ideias anteriores, pode-se também dizer que quanto maior o 

distanciamento entre os professores menor é a sua articulação. A proximidade entre 

colegas facilita a colaboração, discussão e reflexão de variadas temáticas. A existência 

de trabalho colaborativo seria uma mais-valia, podendo promover aprendizagens 

significativas. Isto também pode-nos remeter para os espaços de promoção da educação 

ao nível do ensino básico que, sendo uma unidade orgânica e organizativa, de acordo 

com a LBSE, não é uma unidade funcional e efetiva com resultados práticos ao nível 
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das práticas educativas. Agora que estamos num processo de remodelação da rede 

escolar, esta deveria ser pensada, não só por questões económicas e demográficas, mas 

ainda e sempre devido às questões curriculares e pedagógicas. 

Referindo Serra (2004), o objetivo máximo dos Agrupamentos de Escolas de 

diferentes níveis educativos é a possibilidade de se criarem relações de cooperação entre 

docentes, de trabalharem em conjunto, que traz, pelo menos, a ideia ténue de os 

professores trabalharem ou articularem em conjunto. Só a partir de práticas educativas 

reais, da partilha de espaços comuns de convívio ou de trabalho, pensado em conjunto e 

com objetivos comuns poderão ser promotores de conhecimento entre docentes e de 

facilitação de projetos educativos comuns. 

(iii) Compreender se a articulação tem implicações na continuidade pedagógica e 

no desenvolvimento de competências específicas da Língua Inglesa 

Para Serra (2004), ao nível legal, existe a preocupação em promover a 

sequencialidade e articulação, sobretudo ao nível da conceção da criança e ainda no que 

respeita às teorias pedagógicas subjacentes. Em termos de dispositivos legais e no que 

concerne à sequencialidade educativa, podemos verificar que a LBSE aponta para a 

existência de objetivos gerais que sugerem continuidade educativa com os objetivos 

gerais do 1CEB, refletindo a progressão de conteúdos e aprofundamento dos temas. 

Estes documentos realçam a perspetiva construtivista do saber para cada criança, 

considerando-a na sua diferença, valorizando as experiências anteriores, partindo do que 

o aluno já sabe e fazendo a construção de novos saberes através de processos interativos 

e gradualmente mais complexos. Consequentemente, parece-nos que cabe ao educador 

promover a continuidade educativa e sequencialidade curricular numa perspetiva de 

articulação curricular vertical do Pré-escolar para o 1CEB, favorecendo também todas 

as condições para que todas as crianças tenham sucesso nos ciclos seguintes. 

Os professores inquiridos consideram que a articulação tem implicações na 

continuidade pedagógica e no desenvolvimento de competências específicas da Língua 

Inglesa. As reuniões que visam promover a articulação dos processos de ensino e 

aprendizagem são fundamentais para que os docentes do 2CEB percebam claramente os 

conhecimentos adquiridos pelas crianças ao nível do 1CEB. Se isto não for tido em 

conta, estamos perante processos que, de alguma forma, tornam-se discriminatórios para 

as crianças, pois potenciam discrepâncias ao nível das aprendizagens promovidas no 
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1CEB. Estas situações são, conforme verificamos, contrárias aos objetivos do ensino 

básico, definidos pela LBSE, que estipula a igualdade de acesso e sucesso ao nível das 

aprendizagens a desenvolver. Ao invés de atenuar diferenças que os contextos 

socioeconómicos espelham, a escola incorre num processo de aprofundamento e 

legitimação da diferença contraditório com o sentido e a função da escola pública. 

Tal como estão consignadas as AEC, isso traduz-se numa menorização do seu 

estatuto na estruturação do currículo do 1CEB e por comparação com as áreas que 

fazem parte desse currículo. Contudo, constatamos que, no caso dos Agrupamentos em 

que existe um bom funcionamento das AEC, como são os exemplos dos Agrupamentos 

citados, as competências adquiridas no 1CEB têm implicações na continuidade 

pedagógica. Os professores do 2CEB admitem a importância dessas competências 

previamente adquiridas para o trabalho a desenvolver na aquisição de outras 

competências mais estruturadas e complexas no domínio da Língua Inglesa. Estes 

consideram essas competências e partem das mesmas para a continuidade dos processos 

pedagógicos. Deste modo, a aquisição de competências, situadas sobretudo ao nível da 

oralidade e do vocabulário, constitui-se como um elemento facilitador de novas 

aprendizagens, e, como tal, promotor do sucesso escolar do aluno. Um professor diz que 

“se houver articulação e trabalho conjunto, os professores do 2.º Ciclo estão sempre a 

par dos conteúdos que estão a ser lecionados e podem fazer sugestões para a melhoria 

da aprendizagem dos alunos” (Quest_14_AEC). Um outro professor do 2CEB corrobora 

da ideia referindo que com a “sequencialização e articulação dos conteúdos, o trabalho e 

os resultados dos alunos são muito satisfatórios” (Quest_19_2CEB). 

Em síntese, no caso do ensino do Inglês a continuidade pedagógica reveste-se de 

particular importância, dada a necessidade de adequação do currículo do 2.º Ciclo face 

às competências já adquiridas pelos alunos durante os processos desenvolvidos ao nível 

da AEC de Inglês no 1CEB. 

Para Zabalza (1992) a escola deve estar disponível para todas as oportunidades de 

formação, ser capaz de as integrar num projeto formativo, unindo os ciclos de 

aprendizagem e as dinâmicas sociais e institucionais de cada escola. A LBSE alerta para 

o facto de a articulação entre ciclos obedecer a uma sequencialidade progressivamente 

mais complexa, pelo que cabe “a cada ciclo a função de completar, aprofundar e alargar 

o ciclo anterior, numa perspectiva de unidade global do ensino básico” (Artigo 8.º, 
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ponto 2). Vasconcelos (2009) enfatiza este pressuposto, pois atribui ao ciclo seguinte a 

responsabilidade de dar continuidade ao ciclo anterior e não ao contrário. Pela nossa 

experiência e em face dos resultados deste estudo, tal parece ser frequentemente pouco 

praticado. Contudo, o estudo também indicia que vale a pena o esforço, pois os 

resultados obtidos pelas crianças são, de acordo com os professores, encorajadores, 

quando se trabalha no sentido de promover os processos de transição entre ciclos. Este 

pressuposto, segundo a autora citada, exige o conhecimento recíproco dos documentos 

de ambos os níveis educativos onde estão explícitas orientações claras e precisas quanto 

à continuidade educativa e aos processos de transição entre ciclos. 

(iv) Conhecer as perceções dos professores sobre a importância da integração 

curricular das AEC de Inglês no currículo escolar do 1CEB 

O professor enquanto gestor do currículo constitui-se como um promotor de 

ensino e de aprendizagem de todos alunos, em articulação com um projeto coerente que 

conduza ao sucesso, decidindo sobre o que ensinar e gerindo os momentos e contextos 

onde a aprendizagem ocorre (Roldão, 1999). 

A implementação das AEC reforça na escola a ideia de que o processo educativo 

tem de ser cada vez mais integrador, pois, como diz Patrício, “a acção educativa é, por 

sua natureza, integradora” (1996, p.128). O ideal seria que todos os alunos das escolas 

participassem nas AEC, tendo em conta que este ensino e aprendizagem parece oferecer 

vantagens no desenvolvimento integral dos alunos. A legislação em vigor considera que 

as AEC do Ensino Básico devem promover a formação integral dos alunos de modo a 

que estes rentabilizem melhor o seu tempo e com maior qualidade. As AEC ao serem 

consideradas de carácter não obrigatório pressupõem um público limitado, o que nos 

parece não ir ao encontro da promoção de um conjunto de competências consideradas 

essenciais e estruturantes no âmbito do desenvolvimento do currículo nacional e dos 

tipos de experiências educativas que devem ser proporcionadas a todos os alunos. 

As opiniões sobre esta área apontam, entre outros aspetos, no sentido de: melhoria 

do ensino do Inglês e, como tal, mencionam, mais uma vez, que o Inglês devia ser 

obrigatório; a importância da adoção de um manual, para regular o ensino e o tipo de 

competências a desenvolver; o aumento do número de horas semanais e a frequência de 

formações direcionadas para este nível de ensino.  

Devido ao carácter lúdico desta área, sobretudo, na opinião dos professores do 
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2CEB, a AEC de Inglês é vista numa perspetiva algo prejudicial e geradora de 

dificuldades para o trabalho exigido ao iniciar o ciclo seguinte. Neste sentido, são 

tecidas críticas ao tipo de aprendizagem que a criança concretiza, uma vez que esta não 

a encara com a seriedade que seria desejável para que, posteriormente, tenha uma 

atitude favorável para o tipo de ensino promovido no 2.º Ciclo. Neste ponto as respostas 

dos professores são claras: 

Deveria ser integrado no currículo como disciplina e não como opção 

extra-curricular. A aquisição e o ensino de uma língua exigem moldes 

sólidos e organizados. (Quest_08_AEC) 

Devia ter uma carga horária maior e não ter um aspeto tão lúdico, devia ser 

encarado com mais seriedade. (Quest_11_2CEB). 

 

Relativamente às atitudes e ao desempenho dos alunos considerados necessários 

para a aprendizagem do Inglês, os professores referem que uma predisposição positiva 

perante os mesmos são indispensáveis para a obtenção de resultados favoráveis nesta 

área. Por outras palavras, deseja-se que a aprendizagem do Inglês seja dotada de 

significado para os alunos. 

Também é reforçada a ideia da necessidade de haver mais e melhor trabalho 

colaborativo entre os colegas de ambos os ciclos. Ele existe sobretudo entre os colegas 

do mesmo ciclo de ensino: “há partilha de ideias, materiais (elaboração conjunta)” 

(Quest_25_2CEB), “estamos sempre em contacto, trocamos ideias e experiências" 

(Quest_27_AEC). Como diz Roldão, 

[e]ste cuidado com a qualidade cabe à escola – e é ela e os seus professores 

que têm de garantir, estabelecer critérios e zelar pelo seu cumprimento, 

supervisionando de forma adequada as atividades programadas, os seus 

processos e resultados no desenvolvimento e enriquecimento das crianças. 

(2007, p.9) 

 

É pois natural que a formação contínua do professor assuma um papel de destaque 

no desenvolvimento do currículo como um projeto inovador. Por sua vez, o professor 

tem um papel ativo no desenvolvimento do currículo, sendo estimulado a introduzir 

práticas de inovação curricular, numa lógica dum currículo mais abrangente capaz de 

contribuir para uma escola de qualidade. 

Na opinião de todos os professores que lecionam a AEC de Inglês é reforçada a 

ideia de que estes deviam ter formação pedagógica e que, por isso, deviam ser 

detentores de uma formação específica relacionada com o ensino. Assim se enquadram 
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as declarações dos professores que chamam a atenção para este aspeto: “também 

deviam ter uma formação adequada, ou seja, licenciatura em ensino de Inglês” 

(Quest_12_AEC), “a seleção de pessoal deve ser mais exigente e dar prioridade a quem 

tem formação pedagógica de base” (Quest_06_2CEB). 

De acordo com as recomendações do Conselho da Europa (2001), ao nível da 

formação dos professores da Língua Estrangeira, nomeadamente o Inglês, torna-se 

fulcral dar uma boa formação aos professores desta área de ensino para otimizar a 

aprendizagem das crianças, pois esta é entendida como relevante para a educação e 

formação do ser humano. Aprender línguas, considera o documento, é desenvolver uma 

consciência multilingue que proporciona uma construção e reflexão do conhecimento. 

Quanto ao modo como os professores orientam e planificam as suas aulas, 

constata-se haver a preocupação de diversificar estratégias, considerando o meio e a 

escola em que a criança se insere, no sentido de a motivar para a aprendizagem de uma 

nova língua. Tanto os professores das AEC como os do 2CEB visam diversificar e 

adequar métodos e estratégias de ensino às diferentes realidades. Consideramos isso um 

aspeto importante onde se denota uma evolução favorável ao nível das preocupações 

pedagógicas, revelando um sentido profissional das pessoas envolvidas neste processo. 

O professor deve ter presente fatores como a inovação, as especificidades do 

aluno, o respeito pela criatividade do mesmo, a importância da flexibilidade das 

planificações e a partilha do seu trabalho, das dúvidas, ideias e experiências com os seus 

colegas de profissão. 

Discussão e conclusões  

Ensinar é uma tarefa complexa. Não se pode dizer que exista uma regra para os 

alunos aprenderem ou para os professores ensinarem com eficiência, face à 

heterogeneidade das turmas. Atualmente existem diversas orientações sobre as formas 

de ensinar que parecem ser mais adequadas em face da diversidade de contextos e da 

sua complexidade crescente. Essas orientações devem ser consideradas aquando da 

tomada de decisões inerentes à atividade profissional. Para tal, os professores devem 

saber e compreender o que ensinam, assim como devem ser capazes de utilizar os 

conhecimentos de forma flexível no decurso das atividades didáticas. Concordamos 

com Strecht-Ribeiro, quando diz que “a partir de diversas experiências realizadas parece 

existir algum consenso quanto à necessidade de ligação da aprendizagem da LE com 
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aprendizagens de outras disciplinas e conteúdos” (1998, p.47). 

Analisados os dados é, agora, importante refletir sobre todo o trabalho realizado, 

no qual se enquadra, também, uma análise da evolução enquanto profissionais de 

educação. Neste último sentido, podemos dizer desde já que houve um sentimento de 

satisfação com a realização deste estudo e com os resultados obtidos. 

Um dos principais objetivos dos programas escolares consiste em estimular a 

autonomia e a aprendizagem dos alunos. Os professores devem por isso conhecer os 

alunos, ter em conta a sua faixa etária e, por isso, selecionar muito bem as estratégias 

pedagógicas e de avaliação. 

Foi bastante gratificante ter sido possível realizar este trabalho de forma a 

proporcionar uma visão mais clara sobre a realidade das AEC, e da AEC de Inglês em 

particular, contribuindo para a formação de atitudes positivas da parte de todos os 

intervenientes no processo educativo. Com a realização da investigação aprofundou-se o 

conhecimento profissional e pessoal sobre as AEC, tornou-se uma jornada 

extremamente enriquecedora, na medida em que permitiu encarar e perspetivar de uma 

maneira diferente o ensino e a aprendizagem da LE. A fase de análise de dados, 

tornou-se numa tarefa particularmente desafiante, pois conseguimos inferir algumas 

ideias que resultavam da experiência profissional e que agora confirmaram-se pelos 

resultados obtidos. Desta forma, a investigação assumiu um papel importante ao 

permitir-nos uma visão mais esclarecida e envolvente das potencialidades e 

condicionantes da oferta curricular proporcionada pelas AEC. De facto, o estudo 

constituiu-se como a primeira oportunidade de estudar e compreender determinados 

aspetos envolvidos na prática, proporcionando um novo olhar sobre os alunos e a 

atividade profissional. Conforme referem Serrazina e Oliveira (2002), conduzir 

investigação torna-se um novo modo de refletir sobre os alunos, sobre a mudança e o 

próprio papel do professor/investigador. Em síntese, olhando para os resultados obtidos, 

sentimos a necessidade de continuar o processo de aprendizagem profissional e pessoal 

e de compreensão das suas dificuldades, de modo a melhorar a prática neste tema. 

Para finalizar, a realização da investigação foi gratificante e constituiu um 

importante momento de aprendizagem porque permitiu aprofundar o conhecimento 

relativo ao ensino de Inglês, ainda que conscientes das limitações, próprias de um 

primeiro estudo, sem, contudo, menosprezar os contributos que, certamente, aportou ao 
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conhecimento sobre a temática em causa. 

Atendendo aos resultados obtidos, ao carácter pertinente do estudo, às suas 

potencialidades e sugestões, mas também às suas limitações, lacunas, e questões, 

esperamos que este resulte como um impulsionador para a avaliação da eficiência das 

AEC e que suscite a inquietude de se proceder a futuras investigações onde se possa 

problematizar questões como as que seguir sugerimos: – As AEC devem fazer parte do 

currículo nuclear? – Sendo as AEC de carácter facultativo, faz sentido falar em 

continuidade pedagógica? – Se o propósito das AEC da LE no 1CEB é de promover o 

sucesso escolar dos alunos, será que este é efetivo e interiorizado por alunos e 

professores para ser a chave do sucesso da LE no 2.º Ciclo? 

Acreditamos que é possível mudar, pois tal como Fullan (1998) refere, também 

nós acreditamos que a emoção e a esperança são as grandes motivações da mudança. 

Esperamos que o estudo possa ser um contributo para a melhoria da colaboração e 

articulação entre os intervenientes no processo educativo, sendo que “a procura da 

qualidade na educação em línguas e na formação de professores e de supervisores não 

se faz sem investigação e sem desenvolvimento profissional e institucional; nem tão 

pouco este se faz sem investigação” (Alarcão, 2001, cit. por Moreira, 2005, p. 379). 

Recomenda-se um maior envolvimento e responsabilização dos Agrupamentos 

das Escolas ao nível da articulação vertical com os docentes do 2.º e 3.º Ciclos, 

principalmente nas disciplinas de continuidade, como é o caso do Ensino do Inglês. Esta 

é condição basilar de todo o processo educativo ao nível do Ensino Básico, onde a 

condição da articulação deve evoluir para níveis de concretização cada vez melhores, 

que se traduzem em aprendizagens mais significativas e funcionais para os alunos. 
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na oferta das atividades de enriquecimento curricular e de animação e de apoio à 
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Bases do Sistema Educativo] 

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013 
                                                                                                                                          ISBN: 978-989-8525-22-2 

1146

macbook
Texto digitado
voltar


