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Agrupamento de Escolas de Azeitão 

DESTAQUES 

 
Quem somos? 

Somos um grupo de cinco professores 

que, fazendo parte de duas equipas, 

optou por juntar-se pois trabalhamos para 

o mesmo objetivo: promover o 

aprofundamento da articulação curricular 

e divulgar as atividades do Agrupamento 

de Escola de Azeitão desenvolvidas neste 

contexto.  

 

O Agrupamento já tem um blogue 

destinado a esta temática: 

http://ligararticular.blogspot.pt/. Assim, 

esta newsletter pretende ser uma 

extensão desse mesmo blogue e, por 

conseguinte, um reflexo daquilo que se 

vai passando pelas diversas escolas; 

queremos que tenha uma periodicidade 

mensal. Contamos com todos para 

preencher as nossas páginas e divulgá-las 

a toda a comunidade.  

 

Ana Paula Vieitos 

Sandra Caseiro 

Paulo Bonito 

Graça Bastos 

Teresa Marques 

Ana Galrinho 

 

Bom ano letivo! 

 

PONTO DE PARTIDA 
 

Estamos a partir da constatação do quão 

necessária é a articulação na vida de um 

Agrupamento de Escolas. Igualmente importante é a 

partilha de experiências, saberes e recursos neste 

contexto, indo desde a tomada de conhecimento de 

boas práticas, à aprendizagem que todos podemos 

fazer uns com os outros.  

Como forma de implementar esta ideia, 

pretendemos continuar algumas iniciativas que foram 

lançadas no ano letivo passado, a saber: 

 Dar destaque a iniciativas promotoras de formas 

de articulação nos planos de trabalho de cada 

turma; 

 Fazer a referência à planificação destas mesmas 

atividades, através de um painel informativo, a 

colocar nas diversas escolas do Agrupamento; 

 Elaborar uma agenda do Agrupamento, feita com 

base no plano anual de atividades, para uma 

leitura imediata das iniciativas que vão 

ocorrendo, os destinatários e os recursos 

envolvidos; 

 Fazer a divulgação de tais atividades a toda a 

comunidade, utilizando meios diversos, 

promovendo a partilha e a reflexão.  

Lançamos, agora, uma proposta: a cada mês, 

trazer ao conhecimento de todos, pelo menos, uma 

atividade de articulação numa das escolas do 

Agrupamento. Vamos convidar os organizadores a 

partilharem as suas experiências connosco.  
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