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Contexto 

O projeto educativo constitui-se, no atual enquadramento legislativo, como o principal instrumento 

de autonomia, conforme preconizado no Art.º 9.º da Lei 75/2008, de 22 de abril. 

No entanto, essa autonomia consubstancia-se em muitos outros documentos e dimensões da 

escola. Em cada ano letivo, sob a égide do Projeto Educativo, é definido um conjunto de 

adaptações e orientações específicas que vão nortear a escolha de ofertas educativas, a sua 

adaptação curricular, a constituição de grupos/turmas, a distribuição de serviço docente letivo e 

não letivo e toda a organização da dimensão extracurricular. 

São as dimensões acima referidas que serão alvo do presente documento: Plano de Organização 

do Ano Letivo e de Desenvolvimento Curricular e Extracurricular. 

Este documento traduz e implementa os princípios e as medidas definidas nos Decretos-Lei n.º 54 e 

55, de 6 de julho de 2018, contendo, ainda, as orientações para o corrente ano letivo, constantes 

da Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2021, de 7 de julho e, nos pontos ainda em vigor da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho. O mesmo obedece, também, ao 

previsto nas Portarias 223-A e 226-A, de 7 de agosto de 2018 e 235-A, de 23 agosto de 2018 e no 

Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho. 

Estas orientações serão sempre subordinadas a eventuais orientações específicas, decorrentes do 

contexto pandêmico ainda em vigor,  emitidas ou a emitir pelas autoridades de saúde, locais e 

nacionais. 

O presente documento contempla, ainda, as necessidades e dinâmicas associadas à constituição 

do AESAS como Escola integrando uma UAARE – Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola, 

regulada pela Portaria n.º 275/2019, de 27 de agosto. 

As adaptações curriculares, constituição de turmas, construção de horários e distribuição de serviço 

seguem as orientações, os critérios e as condições determinados pela lei.  

As orientações constantes deste documento foram apreciadas no Conselho Pedagógico de 22 de 

julho de 2021 e no Conselho Geral de 26 de julho de 2021. 
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Definições 

● «Ano escolar» e «ano letivo» — os espaços temporais definidos nos diplomas que 

estabelecem a organização e a gestão dos currículos dos ensinos básico e secundário; 

● «Hora» — período de tempo de 60 minutos, no caso da educação Pré-escolar e do 1.º Ciclo 

do ensino básico, e período de 50 minutos, nos restantes níveis e ciclos de ensino; 

● «Tempo letivo» — 45 minutos, organizado preferencialmente em blocos de dois (90 minutos) 

é a duração do período de tempo que a escola propõe como unidade letiva, em função 

da carga horária semanal prevista nas matrizes curriculares para o 2.º e 3.º Ciclos e para o 

Ensino Secundário. 
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Modelo de Organização das escolas, construído como resposta à presente pandemia: 

Em todos os procedimentos do presente modelo (e dos seguintes) preside o princípio de minimizar 

os contactos de cada elemento do agrupamento, seja ele docente, funcionário ou aluno. No caso 

do grupo/turma, deve-se tentar sempre definir procedimentos que isolem o grupo em si mesmo 

(conceito de “bolha”), evitando, ao máximo, o contacto com elementos de outros grupos/turmas. 

Assim sendo, atividades que impliquem a junção, ainda que periódica, de alunos de diferentes 

grupos/turmas deverão ser evitadas, exceto se autorizadas expressamente pela direção, após 

parecer, sempre que possível, do Conselho Pedagógico. 

Deste modo, os Clubes e Oficinas, nas atividades que impliquem a junção de alunos de diferentes 

origens, deverão criar grupos que reduzam o número dessas distintas origens ou, alternativamente, 

funcionar,  sempre que a sua natureza o permita, em regime não presencial. 

Qualquer uma destas três primeiras orientações poderá deixar de vigorar em função de eventual 

evolução positiva da presente pandemia ou pela emissão de orientações distintas pela Tutela. 

Mantém-se como obrigatório que todas as atividades letivas recorram ao uso, em paralelo, de 

plataformas digitais de aprendizagem (preferencialmente a Google Classroom), que, desde o 

primeiro momento, devem ser o espaço de colocação de recursos letivos e, sempre que possível, 

de receção de trabalhos. Os alunos devem, desde o início do ano, preparados para a sua utilização 

regular, facilitando assim, caso necessária, a transição imediata do agrupamento, escolas, turmas 

ou alunos para o regime de E@D.  

A comunicação entre alunos e docentes, bem como entre docentes, deverá, obrigatoriamente, 

ser utilizado o e-mail institucional. Esta obrigação aplica-se também às reuniões e aulas via 

plataforma Meet. A única exceção será a comunicação e reuniões com os encarregados de 

educação.  

No entanto, e conforme as orientações da tutela, os alunos em risco ou de potencial insucesso em 

E@D, deverão frequentar o  ensino presencialmente, num estabelecimento de educação. 

No E@D recomenda-se, para possibilitar plenamente o ato pedagógico, que os alunos estejam 

sempre com a câmara ligada, salvo indicação contrária do docente ou situações excepcionais, 

em que o uso da câmara cause justificada  perturbação ao aluno. 

No caso de confinamento de turmas ou de alunos singulares, deve-se salvaguardar a 

eventualidade de os mesmos poderem assistir remotamente às aulas a partir da escola. Assim, todas 

as salas de aula do agrupamento devem possibilitar a colocação de câmaras vídeo orientadas ao 

quadro e ao docente, para que os alunos que estejam em E@D possam acompanhar as aulas. Este 

recurso deverá estar permanentemente disponível para o caso dos alunos que, por patologia 

específica justificada, não possam frequentar as aulas presenciais. 
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Regime  presencial 

 

Primeiro ciclo: 

O primeiro ciclo funcionará integralmente presencial, em horário normal, mas com os 3.º e 4.º anos 

a iniciarem as atividades letivas às 8:30 horas e os 1.º e 2.º anos às 9:00 horas. Nas turmas mistas 

funcionará o horário da parcela da turma com maior número de alunos. 

Os alunos dos 3.º e 4.º anos terminam as atividades letivas às 17:00 horas, estando as crianças ao 

cuidado de pessoal do agrupamento até às 17:30 horas. No entanto, caso os Encarregados de 

Educação o pretendam, poderão vir buscar as crianças a partir das 17:00 horas (ou antes, caso não 

inscritas nas AEC ou EMRC). 

Os intervalos, incluindo os de almoço, serão desfasados entre os diferentes grupos de alunos. 

Segundo ciclo: 

O segundo ciclo funcionará integralmente presencial, entre as 8:10 horas e as 13:00 horas e das 

13:35 às 18:25 horas. 

O quinto ano funcionará maioritariamente de manhã, com contraturno à tarde. O sexto ano 

funcionará maioritariamente de tarde, com contraturno de manhã. 

Terceiro ciclo: 

O terceiro ciclo funcionará integralmente presencial, entre as 8:10 horas e as 13:00 horas e das 13:35 

às 18:25 horas. 

Os 7.º e 9.º anos funcionarão, preferencialmente, de manhã, com contraturno à tarde. O 8.º ano 

funcionará, preferencialmente, de tarde, com contraturno de manhã. 

Secundário: 

O secundário funcionará integralmente presencial, entre as 8:10 horas e as 13:00 horas e das 13:35 

às 18:25 horas. 

Os 10.º e 11.º anos funcionarão, na maioria das turmas, preferencialmente de manhã, com 

contraturno à tarde. O 12.º ano funcionará, na maioria das turmas, preferencialmente de tarde, 

com contraturno de manhã. 

Por motivo de especificidade do ensino articulado de música ou de integração de atletas de alta 

competição poderão ocorrer alterações pontuais a esta estrutura. 

Horários e Intervalos: 

o Para fins de diminuição significativa de alunos em simultâneo fora das salas de aula, quer de 

manhã, quer de tarde, nos segundo e terceiro ciclos e no ensino secundário, o primeiro 

intervalo será de 15 minutos, com saída da sala, para os 5.º, 6.º, 10.º e 12.º anos e ainda para 
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o 3.º ano do ensino profissional. Para estas turmas, o segundo intervalo será de 5 minutos, 

sem saída da sala. Para os 7.º, 8.º, 9.º e 11.º anos e ainda os primeiro e segundo anos do 

ensino profissional, o primeiro intervalo será de 5 minutos, com permanência na sala, e o 

segundo intervalo de 15 minutos, com saída da sala;  

o Dada a inexistência de pessoal não docente e docente suficiente, os alunos poderão, neste 

curto intervalo de 5 minutos, permanecer na sala sozinhos, mas sempre com a porta aberta; 

o Caso esta organização se revele insuficiente face à evolução da pandemia ou à limitação 

de espaços interiores para os alunos, obrigatórios devido às condições climatéricas, 

aquando do intervalo maior, metade das turmas previstas para o cumprir farão o intervalo 

de 15 minutos ao fim de uma hora de aula (cumprindo depois a restante meia hora), 

mantendo a outra metade das turmas o registo previsto; 

o Os alunos não devem sair do espaço escolar durante toda a duração do turno letivo da 

manhã ou da tarde, exceto com autorização expressa pontual dos encarregados de 

educação. À hora do almoço é permitida a saída dos alunos, exceto indicação contrária 

do respetivo encarregado de educação; 

o Em todas as salas de aula existe um relógio de parede, que será o único referencial para 

organizar o horário de cada turma, não existindo toques; 

o Para minimizar o risco de contágio definiram-se, assim, para os segundo e terceiro ciclos e 

para o ensino secundário, duas grelhas horárias com intervalos desfasados: 
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5º; 6º; 10º; 12º e 3º Prof.      7º; 8º; 9º; 11º; 1º e 2º Prof.  

 

 

 

 

 

 

 

 

o As aulas práticas de EDF, em contra turno, assinaladas para as 15:30 ou 15:20, começarão 

efetivamente às 15:00 horas, para permitir tempo para a higienização dos balneários antes 

da aula seguinte; 

o As aulas de 90 min, em contra turno, que se iniciam no segundo tempo de um bloco de 90 

min, terminam obviamente, ao fim de 90 minutos, e não na hora assinalada na grelha do 

programa de horários. 
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Alerta: devido a limitações do programa, no horário dos professores que tenham turmas das duas 

grelhas horárias, as horas apresentadas poderão não estar totalmente corretas, devendo o 

professor cumprir a hora indicada nos horários das turmas.  

Outras medidas específicas de organização, decorrentes da pandemia ainda vigente: 

(as medidas seguintes poderão sofrer alterações, quer devido a orientações superiores ou das 

autoridades de saúde que se sobreponham, quer devido à alteração do contexto pandémico) 

● Extremo respeito, por todos os atores escolares, para os horários previstos de entrada e 

saída de cada escola, bem como de cada aula; 

● Respeito pelos circuitos de circulação, marcas de espera e lotação dos diversos 

espaços; 

● Uso  da máscara facial na escola e, fora da mesma, sempre que obrigatório ou 

recomendado; 

● A remoção da máscara facial para comer ou beber deverá durar o tempo estritamente 

necessário e respeitando uma distância de, pelo menos, dois metros das demais pessoas; 

● Sempre que possível e que as condições meteorológicas o permitam, utilização dos 

espaços exteriores das escolas; 

● Lavagem e desinfeção regular das mãos e manutenção da distância de segurança 

recomendada entre pessoas; 

● Limitação da partilha de objetos e utensílios ao estritamente necessário; 

● No interior dos recintos escolares, obrigatoriedade, por parte dos alunos, de respeitar 

rigorosamente as indicações emitidas pelo pessoal não docente e docente; 

● Conforme o Plano de Contingência do Agrupamento, cumprimento do dever de 

informar imediatamente as autoridades de saúde e o Agrupamento (para os números 

253 204 220 [Geral] ou 96 170 31 04 [Diretor] ou, ainda, para o email covid19@aesas.pt) 

das situações de suspeição ou contágio por COVID-19, não devendo ninguém, em 

circunstância e momento algum, dirigir-se às escolas sem a permissão expressa das 

autoridades de saúde ou do Agrupamento; 

● Para as aulas de educação física, dada a exiguidade dos balneários (em particular na 

Escola Secundária), recomendação para que os alunos, em particular nos contraturnos, 

venham equipados de casa e não utilizem os balneários, salvo situações excecionais, 

devidamente apreciadas pelos docentes e pela direção; 

Em caso de comportamento negligente ou culposo, que ponha em risco a segurança dos demais, 

para além da aplicação do previsto no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, a ocorrência poderá ser 

reportada às autoridades competentes. 
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1. Organização dos horários dos alunos: 

1.1. No 1.º Ciclo os tempos distribuem-se por horas (60 minutos); 

1.2. Serão aplicadas as Matrizes de 25 horas previstas no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.  

Total da Carga curricular semanal no 1.º Ciclo - 25 horas, distribuída da seguinte forma: 

● Português – 7 horas; 

● Matemática – 7 horas; 

● Estudo do Meio – 3 horas; 

● Educação Física – 1 hora  

● Educação Artística – 4 horas; 

● Apoio ao Estudo – 3 horas (no 1.º e 2.º anos serão cumpridas, com uma atividade de 

uma prática de atenção plena ao som e à respiração, a realizar-se em três 

momentos distintos do dia: na chegada à escola, de manhã; após o almoço; e no 

final do dia. O restante tempo será dedicado, preferencialmente, a Leituras 

Encenadas); 

● A Oferta Complementar (OC), bem como as TIC, são transversais ao Currículo. 

Total da Carga curricular semanal no 1.º Ciclo - 25 horas para os 3.º e 4.º anos, distribuída 

da seguinte forma: 

● Português – 7 horas; 

● Matemática – 7 horas; 

● Estudo do Meio – 3 horas; 

● Expressões Artísticas e Físico-Motoras – 5 horas; 

● Inglês Curricular – 2 horas; 

● Oferta Complementar – 1 hora (a OC, nestes anos, será cumprida com a 

Robótica/Programação); 

1.3. Os intervalos dos alunos, no 1.º Ciclo, cumprem-se nas 25 horas previstas nas matrizes 

referidas nos pontos anteriores; 

1.4. As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) deverão ocorrer, preferencialmente, 

após o fim das atividades letivas, sendo a carga total de 5 horas. 

1.5. Nos 2.º e 3.º ciclos e no ensino secundário, os horários serão, por regra, organizados em 

tempos de 45 minutos e, sempre que possível, em blocos de 90 minutos. O horário deve ter 

uma distribuição letiva equilibrada, ocupando um dos turnos do dia, preferencialmente o 
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matinal, num máximo, no 3.º ciclo, de dois contraturnos semanais por turma (conforme 

solicitação recorrente das Associação de Pais da E.B 2/3 de Nogueira); 

1.6. Nos dias com um número de tempos letivos superior a seis, os horários deverão ter uma 

distribuição onde se integrem disciplinas de carácter teórico e disciplinas de carácter 

prático, com privilégio das primeiras nos tempos iniciais; 

1.7. A disciplina de Educação Física não deve ser lecionada em dias seguidos, conquanto que 

tal não prejudique significativamente o horário global dos alunos; 

1.8. Os tempos de disciplinas cuja carga curricular se distribui por três ou menos dias da semana, 

como as de língua estrangeira, devem, dentro do possível, ser distribuídos 

preferencialmente por dias descontínuos: 

1.9. Disciplinas teóricas, cuja carga horária semanal seja de dois tempos, poderão ser 

lecionadas em dois dias distintos, um tempo em cada um, desde que exista parecer 

pedagógico positivo do Departamento Curricular que as integram e desde que não resulte 

prejuízo na construção do horário dos alunos; 

1.10. Sempre que as atividades escolares decorram no período da manhã e da tarde, o intervalo 

do almoço não poderá ser inferior a uma hora, nem superior a duas; 

1.11. As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se uma hora depois de findo o período 

definido para o almoço; 

1.12. O intervalo máximo para o período de almoço será de 120 minutos, sendo o mínimo de 60 

minutos; 

1.13. A distribuição dos apoios e salas de estudo a prestar aos alunos deverão, sempre que 

possível, integrar-se nos contraturnos, preferencialmente naqueles em que os alunos já se 

encontram na escola; 

1.14. O horário deve ter uma distribuição letiva equilibrada, de modo a que não existam dias 

com excesso de carga letiva, desde que tal não prejudique o horário global dos alunos; 

1.15. Sempre que possível, na distribuição da carga letiva semanal, deve evitar-se a existência 

de aulas isoladas ou tempos sem aulas; 

1.16. Nos cursos profissionais, vocacionais ou de educação de adultos, em sequência da 

adoção pelo agrupamento do tempo letivo de 45 minutos (organizados em blocos de 90 

minutos), será permitida, no superior interesse dos alunos, a existência de dias com cinco 

blocos letivos, desde que de tal resulte na existência de tardes ou manhãs livres para os 

mesmos. Os cinco blocos letivos, quatro vezes por semana, permitem conciliar o tempo livre 

para os alunos com o cumprimento, dentro de limites funcionais, do cronograma letivo 

anual. Essas tardes ou manhãs livres são consideradas imprescindíveis para a participação 
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do alunos, juntamente com os demais da escola, em atividades associativas estudantis, 

atividades extracurriculares e clubes e oficinas, bem como nas salas de estudo da escola 

para os alunos que pretendam realizar com sucesso, como é seu direito, exames nacionais; 

1.17. Nos cursos profissionais, as disciplinas técnicas cuja carga horária semanal seja de dois 

blocos ou mais deverão ser lecionadas em dias distintos, nunca ultrapassando dois blocos 

por dia, havendo lugar, necessariamente, a um dia de intervalo entre eles, desde que exista 

parecer pedagógico positivo do Departamento Curricular que as integram e não resulte 

prejuízo na construção do horário dos alunos; 

1.18. No 3.º ano dos cursos profissionais, deverá existir, nos horários dos alunos, um espaço 

semanal para orientação e preparação da Prova de Aptidão Profissional (PAP). Os horários 

dos docentes orientadores da PAP deverão acautelar, sempre que possível, não ter serviço 

distribuído nos referidos espaços; 

1.19. No Pré-escolar, o horário diário decorrerá entre as 9:00 horas e as 12:00 horas, de manhã e 

entre as 14:00 horas e as 16:00 horas, de tarde; 

1.20. O período noturno iniciar-se-á às 19:30 horas, prolongando-se, no máximo, até às 24:00 

horas; 

1.21. De acordo com prática recorrente do Agrupamento, e para cumprimento do previsto na 

alínea f) do n.º 1, do artigo 13.º do Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho, 

preconiza-se que a alteração do horário dos alunos para efeitos de substituição das aulas 

por ausência de docentes deverá ser excecional, executando-se no superior interesse dos 

alunos e carecendo de autorização prévia do Diretor. Caso esta seja pontual e dentro da 

mancha horária semanal das turmas, deverá, sempre que temporalmente exequível, ser 

comunicada previamente aos Encarregados de Educação. Se fora da mancha horária da 

turma ou não pontual, deverá ser comunicada aos Encarregados de Educação com uma 

antecedência mínima de 48 horas;  

1.22. A Direção, por razões de serviço, para garantir o cumprimento dos princípios enunciados 

na lei e na sequência das competências que lhe estão atribuídas, pode proceder a 

alterações de forma a garantir a melhor gestão possível dos recursos humanos e físicos da 

instituição. 
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2. Atividade de Enriquecimento Curricular (AEC): 

2.1. No presente ano letivo o AESAS dará continuidade ao projeto, em parceria com o 

Município, de operacionalização das AEC por via da implementação de um protocolo 

tripartido com uma entidade externa, no caso concreto com a E-plural, Cooperativa de 

Educação Não Formal; 

2.2. Se tal não se revelar, por alguma eventualidade, possível, o AESAS assumir-se-á como 

entidade promotora das AEC; 

2.3. De acordo com a orientação do Diretor-Geral de Educação de 28 de Junho de 2017, as 

AEC devem configurar-se como um importante instrumento de política educativa de 

promoção da igualdade de oportunidades, de redução das assimetrias sociais e de 

promoção do sucesso escolar. Assim, a organização das AEC deve salvaguardar: 

● o tempo de recreio necessário para a  brincadeira livre das crianças; 

● o caráter lúdico das atividades, que devem orientar-se para o desenvolvimento da 

criatividade e das expressões; 

● a utilização de espaços, materiais, contextos e outros recursos educativos 

diversificados, na comunidade, evitando-se a permanência em sala de aula; 

● a eliminação do agendamento de trabalhos de casa; 

● o enquadramento e apoios necessários para que todos os alunos possam participar 

nas atividades, independentemente das suas capacidades ou condições de saúde; 

● a garantia de que todas as componentes do 1.º ciclo são abordadas pelo docente 

da turma, em período curricular.  

Assim, definem-se como áreas de implementação das AEC no Agrupamento: 

● Atividade físico-desportiva; 

● Artes visuais e performativas; 

● Estímulo mental, emocional e criativo. 

2.4. A proposta apresentada encontra-se condicionada pelo previsto no Despacho Normativo 

10-B/2018, de 6 de julho. 

2.5. A Direção, por razões de serviço, para garantir o cumprimento dos princípios enunciados 

na lei e na sequência das competências que lhe estão atribuídas, pode proceder a 

alterações de forma a garantir a melhor gestão possível dos recursos humanos e físicos da 

instituição. 
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3. Constituição de Turmas: 

3.1. Na constituição das turmas devem prevalecer o quadro legal vigente, bem como os 

critérios de natureza pedagógica definidos pelos órgãos apropriados, competindo ao 

Diretor aplicá-los no quadro de uma racional e eficiente gestão de recursos humanos e 

materiais existentes e no respeito pela legislação em vigor; 

3.2. Por razões pedagógicas, de forma a garantir a estabilidade e a qualidade do trabalho 

letivo em sala de aula, só excecionalmente, por motivos devidamente comprovados, a 

submeter à apreciação do Diretor, deverão ser autorizadas mudanças de turma após o 

final da primeira semana do mês de outubro do ano letivo. 

 

Critérios gerais: 

3.3. As turmas do 1.º Ciclo devem ser constituídas preferencialmente com um só nível; quando 

tal for manifestamente impossível, por enquadramento legal e inexistência de autorização 

da tutela, devem ser constituídas com o menor número de níveis possível; 

3.4. Na constituição das turmas do 1.º ano deve procurar manter-se, se possível, salvo parecer 

expresso distinto da educadora responsável, o "núcleo" do grupo do Jardim de Infância do 

ano anterior; 

3.5. Deve manter-se o grupo/turma/professor ao longo do ciclo, salvo situações excecionais de 

eventual defesa da integridade dos alunos e professores ou da qualidade do ato 

educativo; 

3.6. No 1.º Ciclo, quando o número de alunos num grupo/turma de dois ou mais níveis for de 1 

a 4 poderão ser inseridos no grupo/turma mais adequado; 

3.7. As transferências de alunos interturmas no 1.º ciclo devem ser propostas pelo professor 

titular, com o parecer ou sob proposta do Encarregado de Educação (EE) e ouvida toda a 

equipa multidisciplinar e/ou a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

(EMAEI); 

3.8. Na constituição das turmas, deve procurar manter-se, se possível, o maior número de alunos 

dos grupos/turmas do ano anterior, excetuando-se indicações contrárias expressas pelo 

professor titular de turma/conselho de turma; 

3.9. Os processos de transferência de alunos interturmas devem ser analisados individualmente, 

pela Direção, em função da fundamentação apresentada pelo Encarregado de 
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Educação. Em caso de dúvida, a Direção deverá ouvir os professores titulares e diretores 

das turmas intervenientes; 

3.10. As turmas do 7.º ano são constituídas tendo em consideração as opções da segunda língua 

estrangeira, procurando manter, tanto quanto possível, os grupos/turma anteriores; 

3.11. Nos anos sequenciais deve ser garantida a continuidade do grupo/turma, desde que 

concretizável face às escolhas dos alunos, podendo, no entanto, a Direção e por proposta 

fundamentada dos EE, dos conselhos de turma, da Coordenadora da Equipa 

Multidisciplinar da Educação Inclusiva ou do Conselho Pedagógico, proceder à 

transferência de alunos de forma a garantir melhores condições para o respetivo sucesso 

educativo ou garantir aos respetivos grupos/turma um ambiente educativo mais 

adequado, incluindo matéria disciplinar; 

3.12. No 10.º ano de escolaridade, nos cursos com várias turmas, desde que os alunos 

apresentem as mesmas opções, consideram-se relevantes as propostas dos Pais e EE para 

a indicação de alunos na constituição dessas turmas, reconhecendo a experiência e 

interesse legítimo destes na condução do processo educativo dos seus educandos; 

3.13. Na constituição das turmas de anos iniciais do 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário é dada 

prioridade aos alunos que tenham frequentado, há pelo menos um ano,  o Centro de 

Formação de Ginástica da ESAS, as Oficinas de Teatro ou outras oficinas do AESAS, 

considerando-se os mesmos, sempre que legalmente possível, equiparados a alunos do 

agrupamento e a alunos matriculados no estabelecimento de ensino onde frequentam as 

atividades; 

3.14. Na constituição de grupos/turmas no Educação Pré-Escolar e nos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos, para 

além dos critérios legalmente previstos, devem ser aplicados os seguintes:  

a) Data de matrícula. 

3.15. Na constituição de turmas no 10.º Ano, para além dos critérios legalmente previstos, devem 

ser aplicados os seguintes:  

b) melhor média das classificações dos alunos no 9.º ano de escolaridade; 

c) melhor média das classificações obtidas pelos alunos nos exames nacionais de 9.º 

ano. 

3.16. Deve ser garantida a possibilidade de matrícula em qualquer uma das disciplinas de opção 

previstas nos diferentes cursos do ensino secundário regular (desde que cumprido o número 

mínimo de inscritos previsto na lei para funcionamento das respetivas disciplinas). Assim, as 
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turmas constituem-se em função das opções dos alunos, funcionando as disciplinas/opções 

com maior número de alunos inscritos; 

3.17. Por indicação dos docentes, dos Conselhos de Turma ou do Conselho Pedagógico, podem 

ser pontualmente constituídas turmas correspondentes à criação de grupos homogéneos 

de alunos de forma a implementar projetos próprios que tenham em vista colmatar 

dificuldades de aprendizagem, desenvolver capacidades e/ou promover a igualdade de 

oportunidades e sucesso. Estas iniciativas deverão funcionar, preferencialmente, com 

programação curricular específica; 

3.18. No ato da matrícula, dado o enquadramento legal em vigor, os alunos devem indicar, por 

ordem de preferência, nas disciplinas de opção, o máximo de disciplinas possível (um 

mínimo de três disciplinas); 

3.19. Após a constituição e divulgação dos grupos/turma dos estabelecimentos de 

educação/ensino do agrupamento, no caso de se verificarem vagas nos mesmos, as 

mesmas serão preenchidas dando-se prioridade à data de entrada do pedido de 

transferência ou do requerimento efetuado pelo Encarregado de Educação; após sua 

análise e deferimento ou indeferimento, a vigência do requerimento expira, não dando 

lugar a constituição de lista de espera; 

3.20. Por razões de dimensão das salas, quer na ESAS, quer na E.B. 2/3 de Nogueira, as turmas  

não deverão exceder os 28 alunos; 

3.21. Para a disciplina de EMRC, para evitar, por razões de segurança e respeito pelo conceito 

de “bolha”, a junção de alunos de muitas turmas, será possível criar grupos de dimensão 

inferior a 10 alunos, recorrendo, para o efeito e se necessário, ao crédito horário. Esses 

grupos, são situações excecionais, não deverão ser inferiores a 7 alunos; 

3.22. As aulas de EMRC que agrupem alunos de distintas turmas deverão ocorrer em espaços 

que possibilitem o devido distanciamento entre os grupos de alunos das diferentes turmas, 

devendo o docente registar a localização de cada aluno; 

3.23. A Direção, por razões de serviço ou de gestão do contexto pandémico COVID-19, para 

garantir o cumprimento dos princípios acima enumerados ou estabelecidos na lei, na 

sequência das competências que lhe estão atribuídas, pode proceder às alterações 

consideradas convenientes no sentido de uma melhor gestão dos recursos humanos. 

 

 

mailto:direcao@esas.pt


 

 

Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio 
Contribuinte n.º 600077594 | Sede: Rua Álvaro Carneiro 4715-086 Braga | Telefone: 253 204 220 | Fax 253204224 | Email: direcao@esas.pt | www.aesas. 

 

Constituição dos Grupos do Pré-Escolar 

■ Preâmbulo 

O despacho normativo n.º 1-B/2017, de 17 do abril de 2017, estabelece, no seu articulado, as 

orientações para a constituição dos grupos do Ensino Pré-Escolar, a saber e que se assumem: 

 

Artigo 17.º 

Constituição de turmas 

1 — Na constituição das turmas prevalecem critérios de natureza pedagógica 

definidos no projeto educativo e no regulamento interno do estabelecimento de 

educação e de ensino, competindo ao diretor aplicá-los no quadro de uma eficaz 

gestão e rentabilização de recursos humanos e materiais existentes e no respeito 

pelas regras constantes do presente despacho normativo. 

2 — Na constituição das turmas é respeitada a heterogeneidade das crianças e 

jovens, podendo, no entanto, o diretor, após ouvir o conselho pedagógico, 

atender a outros critérios que sejam determinantes para a promoção do sucesso 

e para a redução do abandono escolares. 

 

Artigo 18.º 

Constituição de turmas na educação pré-escolar 

1 — Na educação pré-escolar as turmas são constituídas por um número mínimo 

de 20 e um máximo de 25 crianças. 

2 — As turmas da educação pré-escolar que integrem crianças com necessidades 

educativas especiais de caráter permanente, cujo programa educativo individual 

o preveja e o respetivo grau de funcionalidade o justifique, são constituídas por 20 

crianças, não podendo incluir mais de duas crianças nestas condições. 

3 — A redução do grupo prevista no número anterior fica dependente do 

acompanhamento e permanência destas crianças no grupo em pelo menos 60 

% do tempo curricular. 

 

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE) estabelecem, 

relativamente à organização dos grupos do pré-escolar, que estes devem “proporcionar o 

contexto imediato de interação social e de socialização através da relação entre crianças, 

crianças e adultos e entre adultos”, sendo esta dimensão relacional a base de todo o 

processo educativo. Apresenta, ainda, os fatores que “influenciam o modo próprio de 

funcionamento de um grupo, tais como as características individuais das crianças que o 

compõem, o maior ou menor número de crianças de cada sexo, a diversidade de idades 

ou a dimensão do grupo.” 
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Afirma também que os referidos fatores “são influenciados pelas condições institucionais em 

que o jardim de infância se insere e pelas características demográficas da população que 

serve.” No entanto, indica que a “decisão da composição etária deve, porém, 

corresponder a uma opção pedagógica, tendo em conta que a interação entre crianças 

em momentos diferentes de desenvolvimento e com saberes diversos é facilitadora do 

desenvolvimento e da aprendizagem. A existência de grupos com crianças de diferentes 

idades acentua a diversidade e enriquece as interações no grupo, proporcionando 

múltiplas ocasiões de aprendizagem entre crianças”. 

Relativamente à constituição das turmas no pré-escolar, o Conselho Nacional de Educação 

(CNE)  estabelece que: “1 - Na educação pré-escolar as turmas são constituídas por um 

número mínimo de 20 e um máximo de 25 crianças; 2 – Quando se trata de um grupo 

homogéneo de crianças de 3 anos de idade, o número de crianças por turma não poderá 

ser superior a 15; 3 - As turmas da educação pré-escolar que integrem crianças com 

necessidades educativas especiais de caráter permanente, cujo programa educativo 

individual o preveja e o respetivo grau de funcionalidade o justifique, são constituídas por 20 

crianças, não podendo incluir mais de duas crianças nestas condições exceto parecer 

contrário do Conselho Pedagógico, emitido no superior interesse da criança. 

■ Critérios de Constituição de Grupos 

3.24. A constituição dos grupos de crianças no pré-escolar é feita de acordo com critérios de 

natureza pedagógica, em conformidade com a legislação em vigor, com parecer do 

educador do estabelecimento e em função dos recursos humanos e materiais disponíveis 

nos estabelecimentos de educação. 

3.25. Em sequência do enquadramento previamente explicitado, definem-se os seguintes 

critérios organizativos e pedagógicos a observar na constituição de grupos do pré-escolar: 

a. Os grupos são constituídos por um número mínimo de 20 e um máximo de 25 

crianças; 

b. Quando se trata de um grupo homogéneo de crianças de 3 anos de idade o número 

de crianças por turma não poderá ser superior a 15; 

c. Os grupos que integrem crianças com necessidades educativas especiais de caráter 

permanente, cujo programa educativo individual o preveja e o respetivo grau de 

funcionalidade o justifique, são constituídas por 20 crianças, não podendo incluir 

mais de duas crianças nestas condições, exceto parecer contrário do Conselho 

Pedagógico, emitido no superior interesse das crianças; 

d. Os grupos devem, preferencialmente, ter uma constituição que assegure uma 

natureza heterogénea (necessidades educativas de carácter permanente, etária, 

étnica e sociocultural), garantindo a convivência de desenvolvimentos e saberes 
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diversos, condição facilitadora da aprendizagem e do desenvolvimento global e 

intercultural da criança; 

e. Os grupos devem, sempre que possível, respeitar a equidade de género (M/F); 

f. Sempre que se apresentem à matrícula irmãos, nomeadamente gémeos, a 

frequência no mesmo grupo ou em grupos distintos depende da vontade expressa 

do encarregado de educação e disponibilidade existente no estabelecimento de 

educação; 

g. Nos casos de crianças de 5 anos, em situação condicional de transição, que 

permaneçam no nível pré-escolar, deve ser salvaguardada a existência de pelo 

menos mais um elemento do seu nível etário, aquando da constituição dos grupos; 

h. Nos anos sequenciais da educação pré-escolar, deve dar-se continuidade ao grupo;  

i. A integração de novos elementos deve respeitar a homogeneidade e o equilíbrio 

pré-estabelecidos. 
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Constituição dos Grupos Turma do 1.º Ciclo 

3.26.  As turmas são constituídas por 24 alunos; 

3.27.  As turmas nos estabelecimentos de lugar único, que incluam alunos de mais de dois anos 

de escolaridade, são constituídas por 18 alunos; 

3.28.  As turmas nos estabelecimentos com mais de um lugar, que incluam alunos de mais de dois 

anos de escolaridade, são constituídas por 22 alunos; 

3.29. As turmas que integrem alunos com necessidades específicas, e cujo Relatório Técnico-

Pedagógico (RTP) o preveja, são constituídas por 20 alunos, desde que a permanência do 

aluno na turma seja superior a 60%, não podendo incluir mais de dois alunos nestas 

condições, excepto parecer contrário excecional do Conselho Pedagógico, emitido no 

superior interesse das crianças; 

3.30. Nas turmas dos Cursos Profissionais que integrem alunos com necessidades específicas, e 

cujo Relatório Técnico-Pedagógico (RTP) preveja a redução do grupo turma, poderão, 

dado na maioria das disciplinas a turma se encontrar em turnos, execionalmente ser de 24 

alunos, para garantir, face a eventual abandono, a funcionalidade do grupo. No caso de 

turmas agrupadas, este limite poderá ser de 26 alunos; 

3.31.  Continuidade de turmas constituídas no ano letivo anterior, no caso do 2.º, 3.º e 4.º ano; 

3.32.  Garantia da heterogeneidade de grupos turma em termos de sexo, idade e etnia; 

3.33. Respeito pelas indicações pedagógicas fornecidas pelos docentes titulares de turma, 

designadamente na saída e integração de alunos noutro grupo/turma; 

3.34. Em caso de retenção no 1.º, 2.º ou 3.º ano de escolaridade, por princípio, o aluno deve 

integrar uma turma do ano em que ficou retido, desde que exista vaga. por decisão do 

Diretor, excepcionalmente, e em sequência de proposta do docente titular de turma ou da 

EMAI, o aluno poderá continuar integrar a turma a que pertencia; 

3.35. Em caso de retenção no 4.º ano de escolaridade, o aluno deve integrar, sempre que haja 

vaga, uma turma do 4.º ano; 

3.36. Na formação das turmas do 1.º ano deve ser respeitada, sempre que possível, a 

continuidade do(s) grupo(s) oriundo(s) do mesmo Estabelecimento de Educação do Pré-

Escolar, de modo a facilitar a integração do aluno; 

3.37. Os alunos que apresentem recorrentes de inclusão e comportamento, ponderada a 

especificidade de cada caso e ouvida a EMAEI, poderão, conforme a opção que mais 
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potencie o seu sucesso, ser redistribuídos por diferentes turmas ou agrupados em grupos 

homogéneos, conquanto tal potencie as suas oportunidades de sucesso educativo. 

■ Mudança de Turma/Estabelecimento de Ensino do Agrupamento 

3.38. Os pedidos de mudança de turma e/ou Estabelecimento de Ensino do Agrupamento, 

devem ser efetuados pelo Encarregado de Educação e dirigidos ao Diretor, devidamente 

fundamentados. Estes só serão atendidos caso haja vaga na turma/Estabelecimento 

pretendido e depois de ponderadas as implicações pedagógicas. 

■ Fusão/Divisão de Grupos/Turmas 

3.39. A constituição do grupo/turma deve, sempre que possível, obedecer ao princípio da 

continuidade pedagógica.  

3.40. Excecionalmente, poderá ser feita fusão/divisão do grupo turma, motivada por acréscimo 

e/ou diminuição de alunos, resultante do planeamento da rede escolar ou, ainda, 

resultante da necessidade de gerir os recursos humanos e os equipamentos de um 

determinado estabelecimento de ensino. Para o ato deve, sempre que possível, ser 

consultado a Educadora, o Diretor de Turma ou o Professor Titular de Turma. 

3.41. Sempre que se verificar esta situação prevista no ponto prévio, deve ser relevadas as 

seguintes condicionantes, em igualdade de valoração: 

● Distribuição de alunos com patologias específicas de forma equilibrada, atendendo 

ao tipo de problemáticas indicadas no PEI/RTP; 

● Distribuição equilibrada de alunos retidos no mesmo ano de escolaridade; 

● Aproveitamento global do grupo/turma; 

● Dimensão da turma; 

● Comportamento/atitudes dos alunos. 
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Constituição das Turmas do Ensino Profissional: 

3.42. Para o cumprimento do determinado na alínea a), ponto 10, art.º 4.º, do Despacho n.º 14 

758/2004, DR 172, Série 11, de 2004-07-23 (alterado pela Portaria n.º 165-B/2015, de 3 de 

junho e pela Portaria n.º 59-C/2014, de 7 de março), a definição de formandos "cujo 

percurso educativo anterior revele uma especial vocação para a frequência do ensino 

profissional" define-se da forma seguinte, em conformidade com os diferentes cursos: 

 

Curso Profissional Indicadores de vocação para a frequência do curso 

Ponderação: 
Com ponderação de 40%, em conformidade com os 

diferentes cursos: 

Com ponderação  

de 60%: 

Técnico de Gestão 

e Programação de 

Sistemas 

Informáticos 

Média aritmética das notas obtidas no ensino básico 

nas disciplinas de Matemática, T.I.C. e Inglês. 

Entrevista ou prova 

de aptidão, com 

critérios a propor 

pela Direção do 

respetivo Curso, 

classificada de 0,0 

a 5,0 valores. 

Técnico de 

Eletrónica, 

Automação e 

Computadores 

Média aritmética das notas obtidas no ensino básico 

nas disciplinas de Matemática, Ciências Físico-

Químicas e T.I.C. 

Técnico de 

Secretariado 

Média aritmética das notas obtidas no ensino básico 

nas disciplinas de Português, Línguas Estrangeiras e 

Matemática. 

Técnico de Turismo Média aritmética das notas obtidas no ensino básico 

nas disciplinas de Português e Línguas Estrangeiras. 

Técnico de 

Interpretação 

(Artes do 

Espetáculo) 

Média aritmética da nota obtida no ensino básico 

nas disciplinas de Português, Línguas Estrangeiras e 

Expressão Dramática. 

Técnico de 

Multimédia 

Média aritmética das notas obtidas no ensino básico 

nas disciplinas de Matemática, T.I.C. e Desenho. 

 

3.43. Na eventual necessidade de seriação destes candidatos, a sua ordenação será realizada 

selecionando os alunos que apresentam as médias aritméticas mais elevadas das 

disciplinas indicadas. Em caso de empate, serão ordenados pela média final do 9.º ano. 
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4. Distribuição do serviço docente: 

4.1. Nos termos da alínea d) do n.º 4 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 abril, com 

a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, compete ao diretor 

da escola a distribuição de serviço docente; 

4.2. O Despacho n.º 10-B/2018, de 6 de julho, veio estabelecer as regras a que deve obedecer 

a organização do ano letivo nos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e 

dos ensinos básico e secundário; 

4.3. De acordo com o n.º 2 do artigo 5.º do Despacho n.º 10-B/2018, "No preenchimento do 

horário de cada docente tem prioridade, sobre qualquer outro, o serviço letivo resultante 

dos grupos e turmas existentes na escola”; 

4.4. Estabelece o número 3 do artigo 7.º do citado diploma que "Os critérios em que assenta a 

distribuição do serviço docente são definidos pelo diretor e visam a gestão eficiente e eficaz 

dos recursos disponíveis, tanto na adaptação aos fins educativos a que se destinam como 

na otimização do potencial de formação de cada um dos docentes"; 

4.5. Por sua vez, o n.º 4 do mesmo artigo prevê que "Os docentes podem, independentemente 

do grupo pelo qual foram recrutados, lecionar outra disciplina ou unidade de formação do 

mesmo ou de diferente ciclo ou nível de ensino, desde que sejam titulares da adequada 

formação científica e certificação de idoneidade nos casos em que esta é requerida"; 

Assim: 

Critérios gerais para a distribuição de serviço docente: 

4.6. A distribuição de serviço deve ser pautada por critérios de bom aproveitamento dos 

recursos disponíveis, rentabilizando a formação dos professores e tendo como princípio 

orientador a defesa da qualidade de ensino e os legítimos interesses dos alunos. A 

aplicação destas orientações deve ser ponderada com flexibilidade, em função das 

necessidades de gestão dos espaços, da avaliação das relações do professor/turma e 

equipa de docentes; 

4.7. Dentro de cada ciclo, será dada prioridade ao acompanhamento dos alunos, pela mesma 

equipa pedagógica (e pelo mesmo Diretor de Turma) ao longo do ciclo; 

4.8. Aos docentes, independentemente do seu grupo de recrutamento, poderá ser atribuída a 

lecionação de qualquer disciplina, de qualquer ciclo, para a qual o docente tenha 

habilitação adequada, visando a gestão eficiente e eficaz dos recursos disponíveis, tanto 
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na adaptação aos fins educativos a que se destinam como na otimização do potencial de 

formação de cada um dos docentes; 

4.9. No primeiro ciclo, se o docente beneficiar de redução de cinco horas da componente 

letiva prevista no ECD ou de uma outra redução específica, tal como a amamentação, 

ainda assim o seu tempo letivo deverá, preferencialmente, abarcar todas as componentes 

do currículo, sendo o tempo remanescente, de todas ou parte das componentes, 

assegurado por outro docente, que com ele articula; 

4.10. O horário deverá prever o equivalente, no mínimo, a um tempo de 45 minutos (sempre que 

possível, um bloco de 90 minutos), comum a todos os docentes, para reuniões e para 

trabalho de articulação e colaborativo; 

4.11. Para turmas do 3.º ciclo com grupos de alunos de particular complexidade ou para garantir 

a continuidade do acompanhamento em disciplinas de currículo específico, poderão essas 

disciplinas ser atribuídas a docentes do 2.º ciclo que que tenham trabalhado anteriormente 

com esses alunos. O mesmo procedimento, de continuidade de projetos específicos, 

poderá ser adotado entre os 1.º e 2.º ciclos, desde que os docentes possuam habilitação 

para lecionar neste último; 

4.12. No ensino secundário, deve também ser preferencialmente assegurada a continuidade 

pedagógica (disciplina/turma), desde que solicitada pelo docente, quando 

pedagogicamente aconselhável (particularmente desde que que não tenha sido 

diagnosticada qualquer situação problemática de carácter relacional, pedagógico e/ou 

científico), nas situações em que se aplica, excluídas as situações em que há 

desmembramento de turma e desde que, preferencialmente, se garantam as condições 

que se seguem: 

a. Distribuição das disciplinas com exame nacional de 11.º ou 12.º anos a docentes do 

quadro e tendo em atenção a experiência de lecionação ou/e formação 

desenvolvida no âmbito dos Novos Programas e do IAVE;  

b. Distribuição das disciplinas com exame nacional, de 10.º ano, preferencialmente a 

docentes do quadro do agrupamento e tendo em atenção a experiência de 

lecionação ou/e formação desenvolvida no âmbito dos Novos Programas; 

c. Distribuição das disciplinas das áreas específicas ou técnicas dos cursos profissionais 

ou de educação e formação a docentes com experiência de lecionação ou/e 

formação desenvolvida nessa área; 

d. A lecionação da disciplina de área de integração, para além das orientações 

previstas na lei a cumprir, deverá ser assegurada, preferencialmente, por docentes 

dos grupos disciplinares de história, geografia, filosofia e economia; 
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e. Distribuição do serviço docente inerente às diferentes modalidades de formação de 

adultos, a docentes com experiência ou/e formação desenvolvida nessa área;  

4.13. Para o polo do Qualifica, docentes com experiência prévia ou formação nos extintos CQEP 

– Centros para a Qualificação e Ensino Profissional ou CNO - Centros Novas Oportunidades; 

4.14. Por razões de qualidade do processo e estabilidade dos mesmos, os grupos no Desporto 

Escolar devem ser assegurados por docentes que garantam a sua continuidade plurianual, 

devendo, assim, ser assegurados, preferencialmente, por docentes do quadro do 

agrupamento; 

4.15. A lecionação da disciplina de cidadania e desenvolvimento,, para além das orientações 

previstas na lei a cumprir, deverá ser assegurada, preferencialmente, por docentes cujo 

currículo anterior revele particular  apetência e/ou competência para a lecionação da 

disciplina,  ou pelo DIretor de Turma nos 2º e 3º ciclos ou por docentes que integrem o 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas; 

4.16. Deve ser atribuída a cada docente, e na medida do possível, uma distribuição de serviço, 

considerados os diferentes programas, que lhe assegure o necessário equilíbrio global, 

garantindo um elevado nível de qualidade ao ensino (conforme previsto no Estatuto da 

Carreira Docente); 

4.17. Na distribuição de serviço deve, deve respeitar-se o princípio da graduação profissional na 

manifestação de preferências, caso não contrarie os princípios previamente definidos; 

4.18. Os presentes critérios devem ser aplicados com a flexibilidade necessária, em função da 

avaliação efetuada e da boa gestão dos recursos; 

4.19. A Direção, por razões de serviço ou de gestão do contexto pandémico COVID-19, para 

garantir o cumprimento dos princípios acima enumerados ou estabelecidos na lei, na 

sequência das competências que lhe estão atribuídas, reserva a possibilidade de proceder 

às alterações consideradas convenientes no sentido de uma melhor gestão dos recursos 

humanos. 
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Critérios para à distribuição da Direção de Turma: 

4.20. O Diretor de Turma (DT) é designado pela Direção, de entre os professores da turma, 

preferencialmente profissionalizado e com experiência de exercício do cargo; 

4.21. O DT deve, preferencialmente, lecionar uma das disciplinas onde estejam matriculados 

todos os alunos; 

4.22. Sempre que não seja possível, por razões de serviço e construção de horários, garantir a 

condição exarada no ponto prévio, deve ser assegurado no horário da turma e do professor 

um tempo compatível para a realização de reuniões e atendimento de alunos; 

4.23. Deve ser assegurada a continuidade da Direção de Turma, desde que solicitada pelo 

docente, quando pedagogicamente aconselhável e nas situações em que se aplica (são 

excluídas as situações em que exista desmembramento de turma); 

4.24. Ao DT deve ser atribuído, sempre que possível e pertinente, a carga letiva máxima prevista 

na lei para o exercício dessas funções, num mínimo de dois tempos; 

4.25. Da carga letiva acima referida, um tempo deve ser destinado ao atendimento a Pais e EE 

e outro ao acompanhamento dos alunos. Esse tempo poderá ser concretizado nos tempos 

de aula de outras disciplinas da turma. Conforme previsto no Despacho-Normativo 10-

B/2018, de 6 de julho, devem ser contempladas horas na componente não letiva do 

docente para o exercício da função de Direção de Turma, em função da complexidade 

de cada grupo/turma, num mínimo de uma, podendo o tempo remanescente ser atribuído 

a outro docente do Conselho de Turma que o apoie; 

4.26. Nos 2.º e 3.º Ciclos, deverá ser marcado no horário da turma e do Diretor de Turma de um 

tempo comum, a ser utilizado, sempre que o Diretor de Turma entenda, para trabalho com 

a turma ou grupos de alunos selecionados; 

4.27. Conforme previsto no quadro legal, o Diretor de Turma poderá solicitar a colaboração e o 

tempo da aula de outros docentes da turma para acompanhamento dos alunos, no que 

concerne à sua função; 

4.28. A Direção, por razões de serviço, para garantir o cumprimento dos princípios acima 

enumerados ou estabelecidos na lei, na sequência das competências que lhe estão 
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atribuídas, pode proceder às alterações consideradas convenientes no sentido de uma 

melhor gestão dos recursos humanos. 

Organização dos horários dos docentes: 

■ Componente letiva 

4.29. O serviço docente não deve ser distribuído por mais de dois turnos por dia; 

4.30. Excetua-se do previsto no número anterior a participação em reuniões de natureza 

pedagógica convocadas nos termos legais, quando as condições da escola assim o 

exigirem; 

4.31. No cumprimento do previsto nos números 9 a 11, do artigo 7.º, do Despacho Normativo n.º 

10-B/2018, de 6 de julho, define-se que a duração das reuniões de natureza pedagógica 

que decorram de necessidades ocasionais e que não possam ser realizadas nos termos da 

alínea c) do n.º 3 do artigo 82.º do Estatuto da Carreira Docente, deverão ter uma duração 

que nunca poderá exceder as duas horas; 

4.32. A componente letiva (e eventual respetiva redução), a constar no horário semanal de 

cada docente, encontra-se fixada no artigo 77.º do ECD, considerando-se que está 

completa quando totalizar 25 horas semanais, no caso do pessoal docente da educação 

Pré-escolar e do 1.º Ciclo do ensino básico, ou 22 horas semanais (1100 minutos), no caso 

do pessoal dos restantes ciclos e níveis de ensino, incluindo a educação especial; 

4.33. A componente de estabelecimento dos docentes do 1.º Ciclo e do Pré-escolar é de duas 

horas (120 minutos) e nos restantes ciclos e ensino secundário de três tempos (135 minutos); 

4.34. Sempre que possível, devem ser respeitadas as solicitações dos docentes, indicadas na sua 

folha de manifestação de preferências, se das mesmas não resultar prejuízo para os horários 

dos alunos ou para o serviço; 

4.35. Nas interrupções letivas, bem como nos períodos de preparação e conclusão do ano letivo, 

o horário diário e semanal de trabalho dos docentes, quando não definido ou convocado 

por plano ou ordem de serviço específica e concreta, considera-se preenchido e cumprido 

na preparação autónoma das atividades letivas subsequentes, na articulação curricular, 

na avaliação e reporte das atividades educativas e escolares em que os docentes se 

encontrem envolvidos, bem como pelo planeamento, desenvolvimento e participação em 

projetos e oficinas extracurriculares e na formação contínua e interpares; 

4.36. A Direção, por razões de serviço, para garantir o cumprimento dos princípios acima 

enumerados ou estabelecidos na lei, na sequência das competências que lhe estão 
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atribuídas, pode proceder às alterações consideradas convenientes no sentido de uma 

melhor gestão dos recursos humanos. 

■ Componente Não Letiva 

4.37. A componente não letiva dos docentes deverá ser, prioritariamente, rentabilizada no apoio 

individual dos alunos e na promoção do seu sucesso educativo. Destacando-se, em 

particular, o apoio à integração de alunos estrangeiros no agrupamento, em particular os 

de mais tenra idade, o apoio aos alunos que procuram as Bibliotecas Escolares e o apoio 

ao funcionamento das salas de estudo, ainda que isso implique a sua atividade em mais 

do que uma escola; 

4.38. Caso a componente não letiva se revele insuficiente poder-se-á recorrer a crédito horário 

para os serviços assinalados com (1), desde que garantida a disponibilidade do mesmo 

após aplicação dos critérios definidos para tal. No caso dos docentes do 1.º ciclo e do pré-

escolar, essa aplicação está ainda dependente cumulativamente, de permitir as 

obrigatoriedades legais decorrentes da monodocência.  

4.39. Aos serviços assinalados com (2) poderá ser atribuída o remanescente da componente 

letiva do docente, quando nesse tempo não possa ser atribuído outro serviço letivo; 

Os tempos a aplicar na componente não letiva serão: 

a. Reunião de articulação – todos os docentes – 2 tempos; 

b. Componente Administrativa da Direção de Turma – 1 tempo (1); 

c. Apoio ao Diretor de Turma – 1 tempo (1); 

d. Apoio ao estudo previsto na Matriz Curricular do Segundo Ciclo (1)(2) – até 3 tempos, 

a retirar preferencialmente da Componente Não Letiva de Estabelecimento; 

e. Secção de formação do CF Braga/Sul – 3 tempos (1); 

f. Coordenador de Estabelecimento – remanescente da sua componente não letiva, 

após aplicação do previsto nas alíneas a) e b) (2); 

g. Coordenador de Departamento – 4 tempos (1); 

h. Delegado de Grupo – 2 tempos; 

i. Coordenador de ano – 1 tempo;  

j. Diretor de Curso Profissional – 4 tempos (1) (2); 

k. Assessor do Diretor de Curso Profissional – 2 tempos; 

l. Orientador de PAPs – 2 tempos (2); 

m. Coordenador de Clubes e Oficinas – 3 tempos (1) (2); 

n. Membro de Clubes e Oficinas (2) – 2 tempos; 

o. Sala de estudo (2) – 2 a 4 tempos; 

p. Equipa de Apoio e Procedimento Disciplinar – 4 tempos (2); 
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q. Apoio individual a alunos (2) – conforme disponibilidade da componente não letiva 

de cada docente; 

r. Assessoria à Direção (1) (2) – conforme o serviço a cumprir, por decisão do Diretor; 

s. Apoio à Direção (2) – conforme o serviço a cumprir, por decisão do Diretor. 
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5. Flexibilidade e Autonomia Curricular 

5.1. No âmbito das prioridades definidas no Programa do XXI Governo Constitucional para a 

área da educação, foi autorizada em 2017, em regime de experiência pedagógica, a 

implementação do projeto de autonomia e flexibilidade curricular dos ensinos básico e 

secundário, no ano escolar de 2017 -2018 (Despacho n.º 5908/2017, de 5 de julho). A partir 

do ano letivo de 2018/2019, o processo é alargado a todas as escolas nacionais por via do 

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, aguardando-se para breve legislação complementar 

associada. 

5.2. O Projeto de Autonomia e Flexibilidade visa a promoção de melhores aprendizagens 

indutoras do desenvolvimento de competências de nível mais elevado, assumindo a 

centralidade da escola, seus alunos e professores, permitindo a gestão do currículo de 

forma flexível e contextualizada, reconhecendo que o exercício efetivo de autonomia em 

educação só é plenamente garantido se o objeto dessa autonomia for o currículo.  

5.3. Essa liberdade conferida à escola para gerir o currículo dos ensinos básico e secundário, 

bem como a organização das matrizes curriculares-base ao nível das áreas disciplinares, 

disciplinas e carga horária, visa  o enriquecimento do currículo com os conhecimentos, 

capacidades e atitudes que contribuam para alcançar as competências previstas no perfil 

dos alunos à saída da escolaridade obrigatória.   

5.4. Isto implica, não só, um contexto de articulação e de promoção do sucesso individual, já 

tradicional no agrupamento, mas também uma orientação para o trabalho de projeto, em 

particular no espaço de sala de aula. 

Principais atividades a implementar 

1.º Ciclo: 

5.5. Práticas a implementar:  

1. Programa Fénix, em consequência do sucesso dos anos transatos, nas turmas do 1.º e 2.º 

ano, bem como nas turmas mistas; 

2. Disseminação do trabalho de projeto, principalmente associado às ciências 

experimentais, informática e robótica (decorrente da realidade do concelho); 

3. Reconfiguração experimental de salas de aula, de forma a facilitar dinâmicas 

educativas distintas e o trabalho de projeto. Esta última dimensão, fulcral para o sucesso 

do projeto Autonomia e Flexibilidade Curricular, tem como obstáculo natural a forma 

como as salas de aula têm estado, até à data, organizadas e equipadas. 

Assim, pretendemos a reconfiguração experimental dos espaços das salas de aula do 

1.º, 2.º e 3.º ciclo (caso os recursos financeiros reunidos o permitam, esta medida será 

alargada até quatro espaços de aula dos 1.º, 2.º e 3.º ciclo). 
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Pretende-se que essa reconfiguração dê resposta às necessidades decorrentes do atual 

enquadramento normativo, como também, inerentemente, o potencie. 

4. Os professores titulares com horas libertas pela lecionação por outro docente, do inglês 

curricular, serão designados, preferencialmente, para a dinamização projetos noutras 

turmas, em parceria com os respetivos docentes. 

2.º Ciclo e 3.º Ciclo: 

1. Dinâmica de Projetos na planificação das atividades letivas de todas as turmas; 

2. Redução do número de docentes por ano letivo, para facilitar a articulação; 

3. O Apoio ao Estudo do 2.º Ciclo poderá ser substituído por oficinas/clubes de promoção 

de áreas críticas para o sucesso educativo, como o “Apoio às Ciências Experimentais” 

(proposta em anexo) ou a “Oficina das Línguas”, que poderá abranger domínios críticos 

tais como o gramatical, a interpretação e oralidade do Português e do Inglês.  

4. Em função dos testes diagnósticos ou de necessidades surgidas durante o ano, serão 

mobilizados apoios ao estudo para trabalhar, por níveis de desempenho, os temas 

deficitários. 

Ensino Secundário: 

1. Dinamização do trabalho de projeto, incluindo projetos transdisciplinares e a 

concretização de Domínios de Articulação Curricular; 

2. Emparelhamento de turmas a disciplinas piloto (na mesma disciplina ou em disciplinas 

distintas), para potenciar dinâmicas de articulação ou de trabalho de grupos 

homogéneos. 

6. Crédito Horário  

6.1. O Crédito Horário, de acordo com o Artigo 8.º do Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 

de julho, “constitui um conjunto de horas atribuído a cada escola, que acresce ao total da 

carga horária prevista nas matrizes curriculares, tendo por finalidade o reforço, 

recuperação ou aprofundamento das aprendizagens dos alunos, bem como o exercício 

de funções de âmbito organizacional”. O mesmo despacho estabelece, no seu Artigo 10.º, 

os princípios gerais a que deve ser destinado o crédito horário: 

 

Artigo 10.º 

Utilização 

1 — O crédito horário destina -se prioritariamente a garantir: 

 a) A implementação de medidas de flexibilidade curricular que ao nível didático 

e pedagógico promovam o sucesso educativo nos diferentes níveis de ensino;  
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b) A implementação das ações que cada escola definiu ao nível do seu plano 

de ação estratégica com vista à promoção do sucesso escolar.  

2 — O crédito horário destina -se, ainda, ao exercício de:  

a) Funções de coordenação educativa e supervisão pedagógica nos termos do 

artigo 42.º do Decreto- Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação vigente;  

b) Funções de direção de turma, nas quais se incluem, entre outras:  

i) Assegurar o planeamento conjunto da lecionação dos conteúdos 

curriculares das diferentes disciplinas promovendo a interdisciplinaridade e 

uma eficaz articulação curricular;  

ii) Coordenar o processo de avaliação formativa das aprendizagens, 

garantindo a sua regularidade e diversidade;  

iii) Promover, orientar e monitorizar a conceção e implementação de medidas 

que garantam o sucesso escolar de todos os alunos;  

iv) Apoiar a integração dos alunos na escola e o acesso às diferentes ofertas 

por esta promovida;  

v) Desenvolver iniciativas que promovam a relação da escola com a família, 

em articulação com os docentes do conselho de turma;  

vi) Promover mecanismos de devolução de informação às famílias;  

c) Funções de assessoria à direção previstas no artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22 de abril, na redação vigente, cabendo às escolas definir, no 

âmbito da sua autonomia, os critérios para a constituição e dotação das 

mesmas;  

d) Atividades de manutenção e gestão dos recursos tecnológicos, bem como de 

programação e desenvolvimento de atividades educativas que os envolvam.  

3 — Com exceção das funções previstas na alínea b) do número anterior, a utilização 

das horas de crédito horário para o exercício das funções e atividades previstas nas 

restantes alíneas apenas pode ter lugar quando as horas da componente não letiva 

se revelem insuficientes.  

4 — Para o exercício das funções de direção de turma cada escola gere quatro 

horas semanais, a repartir entre a componente não letiva e as horas resultantes do 

crédito horário, garantindo neste um mínimo de duas horas podendo os diretores, 

ouvido o conselho pedagógico, encontrar outras formas de organização.  

5 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, a escola pode atribuir, até duas 

dessas horas, a outro docente do conselho de turma que seja responsável pelo 

acompanhamento dos alunos da turma.  

6 — Sempre que a escola considerar que a promoção de medidas com vista ao 

sucesso educativo dos alunos carece do contributo de técnicos especializados pode 
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solicitar à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares a sua contratação, 

mediante a demonstração, pela escola, de disponibilidade de horas do seu crédito 

horário.  

7 — O serviço prestado por técnicos especializados contratados nos termos do 

número anterior não é considerado serviço docente. 

Para operacionalização do acima previsto, prevê-se: 

6.2. Para cada elemento da Equipa Maia, e se possível, um número mínimo de 3 horas semanais 

retiradas da componente não-letiva. Sendo esta componente insuficiente, as horas em 

falta deverão ser asseguradas pelo crédito horário. 

6.3. Duas horas, na componente letiva, para Direção de Turma. Estes tempos devem ser gastos 

um em atendimento aos encarregados de educação e outro em trabalho direto com os 

alunos. Para o trabalho administrativo, deverá ser reservado um tempo da componente 

não letiva. O tempo remanescente previsto no ponto 4 do art.º 10.º do supracitado 

despacho deve ser atribuído a outro docente do conselho de turma para 

acompanhamento tutorial de alunos; 

6.4. Apoio pedagógico, no 1.º Ciclo e nos anos iniciais de ciclo, em volume similar ao do ano 

transato e gasto em: 

i. Apoio Educativo a alunos com dificuldades; 

ii. Programa Fénix; 

iii. Promoção do Ensino Experimental das Ciências e das Tecnologias; 

6.5. Apoio individualizado a alunos com Necessidade Específicas caso o seu RTP ou PEI assim o 

determine; 

6.6. Apoio, com crédito horário, se disponível, às disciplinas de Matemática e Português, no 12.º 

ano do Ensino secundário, até um tempo por turma; 

6.7. Apoio, também a Matemática, até um bloco semanal em turmas que se determine 

necessitar, nos diversos ciclos do ensino básico e no ensino secundário; 

6.8. Na operacionalização de clubes e oficinas, bem como a dinamização das atividades 

desportivas, caso a componente não letiva dos docentes associados se revele insuficiente; 

6.9. Caso a respetiva componente não letiva se revele insuficiente, e com vista ao 

desenvolvimento do projeto educativo, nos docentes integrados nas estruturas fixadas no 

regulamento interno que colaboram com o conselho pedagógico e com o diretor 

(incluindo assessorias aprovadas ou apoio à Direção), no sentido de assegurar a 
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coordenação, supervisão e acompanhamento das atividades escolares, promover o 

trabalho colaborativo e realizar a avaliação de desempenho do pessoal docente. 

7. Mentoria 

Enquadramento legislativo 

O programa de Mentoria e Tutoria do Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio, inscrito na 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, foi concebido para desenvolver e 

estimular o relacionamento interpessoal e cooperação entre alunos, numa dinâmica de 

trabalho colaborativo entre alunos e/ou entre alunos e professores tutores e no 

entendimento de que Mentoria e Tutoria são duas componentes que se complementam de 

forma a fomentar boas práticas e a minimizar situações mais problemáticas de natureza 

escolar e/ou educativa. Assim, a Mentoria e a Tutoria contemplam duas dimensões de 

intervenção prioritária, que se devem interligar: 

a.      Acolhimento e/ou integração, 

b. Cooperação entre alunos e/ou entre alunos e professores tutores para a 

consecução das várias áreas de competências do Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. 

Desta forma estes programas vão de encontro à missão do nosso projeto Educativo, pois a 

quem, “confiada uma missão educativa de serviço público cumpre, centrando-se na 

construção de uma educação integral, antes de tudo para a cidadania, promover o 

desenvolvimento da autonomia pessoal, favorecendo a clarificação de um sistema de valores 

e de práticas -sempre numa perspetiva claramente humanista - que permita aos indivíduos 

a interpretação crítica e fundamentada do mundo atual e os dote de capacidade de ação, 

com sucesso, no mesmo” (PE, 2016, p.3). 
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Objetivos 

a.      Envolver toda a comunidade educativa, reforçando a consciencialização de uma 

cultura de qualidade, bem como de intervenção e de responsabilidade solidária 

que privilegie o exercício da cidadania; 

b.      Fomentar o valor do trabalho voluntário; 

c.   Promover o trabalho colaborativo, designadamente no âmbito da partilha de 

experiências relevantes, estratégias de intervenção e construção de materiais de 

apoio; 

d. Implementar mecanismos de acompanhamento e de integração plena de 

estudantes referenciados ou que o solicitem no decurso dos respetivos ciclos de 

estudos, diminuindo dificuldades decorrentes de mudanças escolares, 

geográficas e culturais; 

e.      Envolver estudantes do mesmo ciclo de estudos promovendo sentimentos de 

bem-estar pessoal, de colaboração e de solidariedade; 

f.        Acompanhar/monitorizar a inclusão de alunos, procurando despertar neles 

atitudes positivas em relação à escola, aos professores e aos pares. 

“A mentoria entre pares visa promover as competências de relacionamento pessoal, 

interpessoal e académico, procurando que os alunos adequem os seus comportamentos em 

contexto de cooperação, partilha e colaboração e que sejam capazes de interagir com 

tolerância, empatia e responsabilidade, tal como preceituado no documento Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.”
 

Mentor e mentorando beneficiam da relação de mentoria quer a nível pessoal, quer a nível 

académico, relacional e social sendo importante a criação de uma relação de confiança e 

respeito, onde o contacto menos formal e uma maior proximidade linguística contribuem 

para o sucesso do programa. 

Mentor e mentorando beneficiam da relação de mentoria quer a nível pessoal, quer a nível 

académico, relacional e social sendo importante a criação de uma relação de confiança e 
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respeito, onde o contacto menos formal e uma maior proximidade linguística contribuem 

para o sucesso do programa. 

Os objetivos específicos a definir para um programa de mentoria variam de aluno para aluno, 

mas, normalmente, centram-se nas seguintes áreas de atuação: 

●       Motivação 

●    Rendimento escolar 

●        Relações interpessoais 

●        Comportamento 

●        Autoestima 

  Mentor e Mentorando 

  Perfil do mentor 

A figura do mentor surge associado ao papel de facilitador de aprendizagens e promotor do 

desenvolvimento de competências sociais e transversais como sejam a relação com o (s) 

outro(s), os hábitos de trabalho e métodos de estudo, as competências da leitura e escrita, 

a literacia digital e a resolução de situações problemática bem como o desenvolvimento da 

autonomia e da capacidade de análise e reflexão crítica dos alunos. 

O aluno mentor ao ajudar os colegas a aprender, também aprende, pois, gera estratégias 

metacognitivas de tomada de consciência das suas dificuldades e de organização dos seus 

próprios processos cognitivos para o poderem fazer com eficácia. 

O facto de o apoio ser realizado por um par mentor/mentorando propicia um contacto 

menos formal pelo que a transmissão da mensagem é favorecida pela menor distância 
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formal e de linguagem e realiza-se de acordo com a pirâmide da aprendizagem (William  

Glasser, 1998, citado por Bibliotubers, 2020).  

Consideram-se características determinantes num perfil de aluno mentor, os seguintes 

atributos: 

a.      Ser responsável, organizado, comunicativo, flexível, paciente e perseverante; 

b.      Manifestar motivação e interesse em participar no programa; 

c.       Apoiar os seus pares, acompanhando-os no desenvolvimento das aprendizagens, no 

esclarecimento de dúvidas, na preparação para os momentos de avaliação e noutras 

atividades conducentes à melhoria dos resultados escolares; 

d.      Revelar assertividade, proatividade, empatia, espírito de entreajuda e cooperação; 

e.      Respeitar o outro. 

  

Os alunos mentores devem ser informados acerca do programa no que diz respeito aos seus 

objetivos, benefícios, resultados esperados e possíveis desafios, demonstrando 

disponibilidade para a realização das suas funções. Os alunos que desejem inscrever-se 

como mentores, caso sejam menores de idade, devem ser autorizados pelos respetivos 

Encarregados de Educação. 

A seleção dos mentores deve ser efetuada, preferencialmente, por ano/turma como meio 

facilitador na formação de pares. A participação como aluno mentor será registada no 

certificado do aluno, podendo ser valorizada na sua classificação no ensino básico e 

secundário. No 2.º e 3.º ciclo, deverá ser ponderada na avaliação da área disciplinar de 
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Cidadania e Desenvolvimento. Esta participação também deve ser contemplada para a 

atribuição do Quadro de Mérito no Agrupamento – no parâmetro do Mérito Cívico. 

.  Perfil do mentorando 

Da mesma forma, o aluno mentorando, deverá: 

a.   Manifestar motivação e interesse em participar no programa; 

b.   Demonstrar interesse em esclarecer dúvidas e desenvolver aprendizagens; 

c.    Manifestar empenho em melhorar os seus resultados escolares; 

d.      Cooperar e escutar ativamente, demonstrando uma atitude flexível e respeito 

pelo outro. 

  

Consideram-se características prioritárias a ter em conta na referenciação de alunos 

mentorandos as seguintes: 

a.   Alunos com três ou mais níveis inferiores a três, dando-se prioridade aos 

casos em que se verifique cumulativamente insucesso escolar às disciplinas de 

Português e de Matemática; 

b.   Alunos com dificuldades de aprendizagem decorrentes de mudanças de 

contexto familiar, de âmbito escolar ou de natureza geográfica e/ou cultural; 

c.    Alunos que tiveram mais dificuldades de contacto e de acompanhamento das 

atividades promovidas pelo Agrupamento, nomeadamente na modalidade de 

ensino a distância. 

De acordo com estas características, os professores titulares e os diretores de turma, 

mediante a autorização dos respetivos Encarregados de Educação, referenciam 

alunos para integrarem este programa junto do respetivo coordenador de ano/de 

diretores de turma. O momento da seleção deverá ser antecedido por uma inscrição 

prévia de possíveis mentorandos. A seleção dos mentorandos deverá ser 

mailto:direcao@esas.pt


 

 

Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio 
Contribuinte n.º 600077594 | Sede: Rua Álvaro Carneiro 4715-086 Braga | Telefone: 253 204 220 | Fax 253204224 | Email: direcao@esas.pt | www.aesas. 

 

efetuada, preferencialmente, por ano/turma como meio facilitador na 

formação de pares. 
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8. Referencial de Educação para a Saúde  

Conforme acordo entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, a Promoção e Educação 

para a Saúde (PES) em meio escolar é um processo contínuo que visa o desenvolvimento de 

competências das crianças e dos jovens, permitindo-lhes confrontarem-se positivamente consigo 

próprios, construir um projeto de vida e serem capazes de fazer escolhas individuais, conscientes e 

responsáveis. A promoção da educação para a saúde na escola tem, também, como missão criar 

ambientes facilitadores dessas escolhas e estimular o espírito crítico para o exercício de uma 

cidadania ativa.  

Nas planificações curriculares e das atividades extracurriculares devem-se salvaguardar as 

orientações constantes do Referencial de Educação para a Saúde publicado em junho de 2017. 

O Referencial de Educação para a Saúde encontra-se organizado por níveis de educação e por 

ciclos de ensino, indicando, para cada um deles, propostas de abordagem específica. Os temas 

globais a abordar serão: 

 

● Saúde Mental e Prevenção da Violência; 

● Educação Alimentar; 

● Atividade Física; 

● Comportamentos Aditivos e Dependências; 

● Afetos e Educação para a Sexualidade.  
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9. Educação inclusiva 

Da Nota de Abertura do Manual de Apoio à Prática, previsto no recente Decreto-Lei n.º 54/2018, 

de 6 de julho: 

Assumindo claramente uma orientação inclusiva, o Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, 

vem reforçar o direito de cada um dos alunos a uma educação consentânea com as suas 

potencialidades, expetativas e necessidades, num conjunto de respostas planeadas no 

âmbito de um projeto educativo comum e plural que proporcione a todos a participação 

e o sentido de pertença em verdadeiras condições de equidade.  

Uma educação e uma escola inclusivas asseguram a incorporação de variáveis como a 

ética, relativa aos valores e princípios, visando o combate às atitudes discriminatórias e à 

criação de uma sociedade mais justa; a implementação de medidas de política educativa 

que recorram a uma abordagem holística de todo o sistema educativo e a um plano de 

ação coordenado entre os vários atores a práticas educativas de qualidade, com respeito 

pela diversidade, dando oportunidade a todos os alunos de desenvolverem o seu máximo 

potencial.  

O desenho universal para a aprendizagem e a abordagem multinível no acesso ao currículo 

constituem-se como as opções metodológicas subjacentes a este diploma. Para tal, as 

escolas veem reforçada a sua autonomia e a flexibilidade na mobilização de recursos e 

estratégias que promovam e assegurem a plena inclusão educativa de todos e de cada um 

dos alunos.  

Se, por um lado, se abandonam os sistemas de categorização de alunos, por outro, há um 

enfoque num continuum de ações, estratégias e medidas organizadas em três níveis de 

intervenção: universais; seletivas e adicionais. 

EMAEI - Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

Conforme o manual de Apoio à Prática “A equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva 

desempenha um papel fundamental na identificação das medidas de suporte mais adequadas a 

cada aluno, assim como no acompanhamento e monitorização da eficácia da sua aplicação. 

Nesta equipa, têm assento elementos permanentes conhecedores da organização da escola, e 

elementos variáveis nos quais se incluem todos os profissionais que intervêm com o aluno, 

salientando-se a participação dos pais ou encarregados de educação, cujo envolvimento em tudo 

o que respeite à educação dos seus filhos ou educandos se consigna como um direito e um dever.” 

É o diretor da escola que designa os elementos permanentes da equipa multidisciplinar de apoio à 

educação inclusiva e, ouvidos estes, o respetivo coordenador. Compete ainda ao diretor indicar 

qual o local de funcionamento da equipa. 
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ELEMENTOS PERMANENTES ELEMENTOS VARIÁVEIS 

Um dos docentes que coadjuva o diretor. 
O educador, o professor titular de turma ou o 

diretor de turma do aluno, consoante o caso. 

Um docente de educação especial. 
Outros docentes do aluno, bem como técnicos 

dos CRI que prestam apoio à escola ou outros. 

Três membros do conselho pedagógico com 

funções de coordenação pedagógica de 

diferentes níveis de educação e ensino. 

 

Um psicólogo. 

Estes elementos são identificados pelo 

coordenador da equipa multidisciplinar, em 

função de cada caso. 

 

Preconiza-se que no nosso Agrupamento esta Equipa se enquadre na Equipa Multidisciplinar de 

Apoio ao Aluno, prevista no nosso Regulamento Interno, devendo, preferencialmente, o seu 

coordenador ser comum. 

Realidade da Educação especial do Agrupamento Alberto Sampaio 

No âmbito da legislação anterior, a Educação Especial destinava-se aos alunos com limitações 

significativas ao nível da atividade e participação num ou vários domínios da vida, decorrentes de 

alterações funcionais de caráter permanente. No nosso Agrupamento, o serviço era parte 

integrante da Equipa Multidisciplinar de Apoio ao Aluno, serviço que já se assumia como uma mais-

valia na medida em que garantia a inclusão educativa e social, bem como o acesso ao sucesso 

educativo, à autonomia, à estabilidade emocional, à preparação para o prosseguimento de 

estudos ou para uma adequada transição da escola para a vida pós-escolar das crianças e dos 

jovens.  

A 6 de junho de 2017, o Agrupamento foi informado que, por Despacho da Diretora Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, de 04.07.2017, aposto à informação proposta com a referência 

I/3167/2017 da Direção de Serviços do Norte, de 02.06.2017, foi homologada a criação de uma 

Unidade de apoio especializado para a educação de alunos com multideficiência e surdocegueira 

congénita a funcionar na Escola Sede do Agrupamento. 

Previsivelmente, no próximo ano letivo, frequentarão o agrupamento cerca de uma centena de 

alunos com patologias específicas que implicam respostas educativas de caráter permanente. 

Estão afetos ao AESAS 8 docentes do Quadro de Escola, do grupo de recrutamento 910, bem como 

um outro com habilitações para o 910 e 920, a que poderão acrescer outros recursos derivados da 

mobilidade docente ou alocação superior. 
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A distribuição desses recursos será feita tendo em conta a gravidade das problemáticas de cada 

aluno.  
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10. Oferta Formativa e Qualificativa intencionada para o ano letivo 2021/2022: 

1. Pré-escolar em todos os Jardins de Infância do Agrupamento; 

2. 1.º Ciclo em todas as E.B. 1 do agrupamento; 

3. 2.º Ciclo na E.B. 2/3 de Nogueira; 

4. 3.º Ciclo na E.B. 2/3 de Nogueira e na ESAS; 

5. Cursos Científico-Humanísticos do Ensino Secundário (ESAS): 

a. Ciências e Tecnologias (opções: Física, Biologia, Química, AIB, Psic. B, Inglês e, no 

âmbito da Flexibilidade, Economia ou outra disciplina escolhida por número 

significativo de alunos); 

b. Línguas e Humanidades (opções: Geografia C, Sociologia, Psic. B, Inglês). 

c. Ciências Socioeconómicas (opções: Economia C, Geografia C, Sociologia, Direito, 

Inglês); 

d. Artes Visuais (opções: OA, OMB, Mat., Tecn, Inglês). 

6. Cursos Profissionais (ESAS): 

a. Técnico de Técnico de Interpretação Ator/Atriz  (1.º e 3.º anos); 

b. Técnico de Multimédia (1.º, 2.º e 3.º anos) 

c. Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores (1.º, 2.º e 3.º anos); 

d. Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos (1.º, 2.º e 3.º anos); 

e. Técnico de Secretariado (1.º, 2.º e 3.º anos); 

f. Técnico de Turismo (1.º, 2.º e 3.º anos); 

7. Ensino Recorrente (ESAS): 

a. Ciências e Tecnologias; 

b. Línguas e Humanidades; 

(na eventual turma diurna, também com Ciências Socioeconómicas). 

8. Português para Falantes de Outras Línguas - PFOL (ESAS): 

a. 4 Turmas – Nível A2; 

b. 1 Turma – Nível B2. 

9. Polo de Centro Qualifica do Município de Braga. 
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A Direção, por razões de serviço, nomeadamente de negociação urgente com a tutela, para garantir o 

cumprimento dos princípios enunciados no presente documento ou estabelecidos na lei, na sequência das 

competências que lhe estão atribuídas, solicita a possibilidade de proceder às alterações pontuais 

consideradas convenientes no sentido de uma melhor gestão dos recursos humanos e do superior interesse 

dos alunos. 
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11. Estruturas Organizacionais não previstas no Regulamento Interno 

Equipa Projeto MAIA - Monitorização, Acompanhamento e Investigação em 

Avaliação Pedagógica 

A avaliação não pode ser encarada como um processo isolado ou desligado do currículo e do 

desenvolvimento curricular. 

A Equipa MAIA do AESAS tem, assim, como função contribuir para um incremento das 

competências e conhecimentos inerentes ao processo de avaliação das aprendizagens por parte 

dos professores e apoiar e acompanhá-los no desenvolvimento de projetos pedagógicos e 

didáticos em torno de práticas de avaliação formativa, feedback e participação, critérios de 

avaliação e processos de recolha de informação. 

Para o ano letivo 2021/2022, definiram-se, como turmas de operacionalização do projeto, todas as 

turmas do 10.º ano do Ensino Secundário.  

EPSE-PID – Equipa de Promoção do Sucesso Educativo – Praticantes Intensivos de 

Desporto 

A Equipa de Promoção do Sucesso Educativo destina-se ao apoio aos alunos que sejam praticantes 

intensivos de desporto, com treinos e competições regulares. 

Dada que a prática enquanto atleta de competição necessita de uma elevada entrega e coincide 

temporalmente com idêntico momento de necessidade de elevado empenho no percurso escolar, 

entende-se que é uma obrigação da escola apoiar estes alunos no sucesso da sua dupla atividade. 

Ainda, porque muitas das características que se adquirem na prática desportiva também são 

potenciadoras do sucesso escolar. 

Assim, preconiza-se a criação de uma equipa e dinâmicas de apoio a estes alunos/atletas, quer se 

enquadrem no perfil legal UAARE ou não.  

As dinâmicas a aplicar a estes alunos são idênticas e complementares às seguidamente descritas 

para os alunos UAARE. 

UAARE – Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola 

O Projeto-piloto UAARE - “Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola (UAARE)”, foi criado por 

Despacho n.º 9386-A/2016, de 21 de julho, dos Gabinetes da Secretária de Estado Adjunta e da 

Educação e dos Secretários de Estado da Educação e da Juventude e do Desporto. 

Nestes termos, o AESAS integrou um conjunto de escolas que desenvolveram um um Projeto-piloto 

constituindo-se, por isso, em escolas de referência para a prática desportiva. 
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Dada a necessidade do meio envolvente, bem como do trabalho realizado, a UAARE Piloto do 

Agrupamento tornou-se, não só na maior UAARE nacional, frequentada por mais de meia centena 

de alunos atletas, como se tornou na primeira piloto a integrar a rede permanente nacional. 

Neste âmbito, o projeto destina-se prioritariamente: 

I - alunos-atletas que se integrem no estatuto de alto rendimento (Decreto-Lei n.º 272/2009 

de 1 de outubro); 

II - alunos-atletas que se integrem nos trabalhos e ou na seleção nacional (Decreto-Lei n.º 

45/2013 de 5 de abril); 

III – alunos-atletas com potencial talento desportivo (EU Guidelines on Dual Careers of 

athletes – Approved by the EU expert Group “Education & Training in Sport” at its meeting in 

Poznan on 28 September 2012; Conclusões do Conselho e dos Representantes dos Governos 

dos Estados-Membros, reunidos no Conselho sobre as Carreiras duplas dos atletas).  

■ Prioridade de Matrícula 

Os alunos/atletas de Nível I e II já são, pela legislação pertinente referida, prioritários no acesso à 

matrícula no Agrupamento. 

No que concerne ao Nível III foi indicado pela tutela, em mensagem de 18 de junho de 2020 que: 

a. Existe legislação específica para os alunos dos níveis I e II no que concerne a regras 

relativas aos processos de matrícula e de renovação da mesma; 

b. Foi publicado o Despacho Normativo n.º 6/2018, de 14 de abril, que estabelece os 

procedimentos da matrícula e da respetiva renovação no qual as prioridades 

definidas não contemplam a especificidade dos alunos do nível III. 

c. Assim, tratando-se de uma escola de referência, o processo de matrícula/renovação 

de matrícula deverá acautelar a necessária prioridade dos alunos do nível III 

porquanto não poderão desenvolver o seu percurso escolar noutra escola. 

■ Estrutura e Organização 

1. Estrutura 

A Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola doravante designado por UAARE 

é uma estrutura técnico-pedagógica, criada no âmbito da Direção Geral de 

Educação, facilitadora entre o rendimento desportivo e o sucesso escolar, em 

Escolas onde existam alunos (nível secundário) que sejam simultaneamente atletas 

provenientes dos Centros de Alto Rendimento Desportivo e ou de Federações, 

Associações ou Clubes. 

A UAARE, através do seu Coordenador Nacional, irá promover a instalação desta 

estrutura pedagógica nas escolas referenciadas como associadas/piloto, a que 
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previamente antecederá a necessária informação e análise dos diferentes contextos 

locais, pedagógicos e organizacionais (Escolas, Federações, Autarquias, 

Encarregados de Educação e outros), no sentido de serem encontradas as melhores 

soluções pedagógicas.  

Será igualmente assumida a adequada (contextualizada) supervisão e articulação 

pedagógica em todas as escolas UAARE. 

2. Âmbito 

O plano e os compromissos assumidos, deverão merecer a concordância e 

aprovação do Conselho Pedagógico e do Conselho Geral de cada 

Escola/Agrupamento, constituindo-se assim cada UAARE localmente, num 

importante instrumento de intervenção técnico-pedagógica. 

Competirá ainda, à Coordenação Nacional do Projeto UAARE, acompanhar e 

monitorizar a implementação desta estrutura pedagógica, numa primeira fase em 

projeto piloto nas escolas referenciadas, podendo numa segunda fase ser alargada 

a outras. Destina-se a jovens atletas (ensino básico e secundário) com estatuto de 

alto rendimento desportivo, que enquadrem seleções nacionais e ainda aqueles que 

evidenciem potencial talento desportivo (dependerá de processo de validação 

UAARE). Pretende-se que estes alunos/atletas encontrem no UAARE de cada Escola, 

coordenado por um Professor Acompanhante (enquadrado pelo Decreto-Lei n.º 

272/2009 de 1 de outubro) um apoio indispensável para coordenar e promover a 

articulação da sua difícil «vida dupla», com vista a alcançar e equilibrar o sucesso 

desportivo e o sucesso escolar. 

A Escola considera existirem, face a este quadro, interesses mútuos que importa 

salvaguardar e enquadrar: necessidade de articulação e acompanhamento 

pedagógico dos alunos/atletas, bem como usufruto da capacidade instalada quer 

técnica quer logística destas federações desportivas. Procura-se desta forma, 

identificar e analisar as dificuldades existentes na vida destes atletas e alunos para 

que a UAARE, enquanto estrutura e instrumento privilegiado de articulação e 

coordenação, contribua e facilite a associação entre o Sucesso Desportivo e o 

Sucesso Escolar.    

Neste contexto, são implementados apoios pedagógicos diferenciados em 

articulação com a Direção, Diretor de Turma e respetivo Conselho de Turma, bem 

como com as Federações Desportivas através do treinador/tutor e respetivos 

Encarregados de Educação (ainda que nalguns casos “deslocalizados”). Neste 

contexto e ajustado às diversas fases das escolas UAAREs (Associadas, Piloto e de 

Rede), cada escola deverá assumir a “Sala de Estudo Aprender+”, que, de forma 
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colaborativa e reflexiva com o respetivo conselho de turma, implementará o 

processo de diversificação e diferenciação pedagógica, mobilizando apoios 

presenciais e à distância com recurso a ambientes virtuais de aprendizagem com 

regulação do professor acompanhante.  

Devido a situações de desequilíbrios emocionais resultantes da sobrecarga 

(psicológica e física), estes alunos deverão igualmente ser apoiados e 

acompanhados psicologicamente, procurando-se soluções e ou apoios, 

nomeadamente em assuntos como a gestão dos períodos de sobrecarga, a 

definição de horários e rotinas, o apoio emocional e controlo da ansiedade, o 

enquadramento do sobre treino -  trabalho colaborativo entre o treinador e o 

psicólogo da escola.  Pretendem-se deste modo, criar e proporcionar reais 

oportunidades de sucesso, quer desportivo, quer escolar.   

3. Enquadramento legal 

Consideram-se praticantes com estatuto de alto rendimento aqueles que constem 

do registo organizado pelo Instituto do Desporto, de acordo com os critérios técnicos 

definidos pelo Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de outubro e pela Portaria n.º 325/2010 

,de 16 de junho, que vem regulamentar especificamente o que concerne ao nível C 

do referido estatuto.  

Este apoio será criado com o objetivo de facilitar e compatibilizar as atividades 

desportivas, de maneira a que o rendimento escolar do atleta/estudante não seja 

prejudicado pela prática desportiva. 

Esta prática desportiva de Alto Rendimento deve ser objeto de medidas de apoio 

específicas, em virtude das particulares exigências de preparação dos respetivos 

praticantes. Assim, essas medidas encontram-se consagradas na seguinte legislação: 

3.1. Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de outubro: este diploma estabelece as medidas 

específicas de apoio ao desenvolvimento do Alto Rendimento e procede à primeira 

alteração ao Decreto-Lei n.º 393-A / 99, de 2 de outubro, que regula os regimes 

especiais de acesso e ingresso no ensino superior. 

3.2. Portaria n.º 325/2010, de 16 de junho: estabelece as medidas específicas de 

apoio ao desenvolvimento do desporto de alto rendimento, relativamente ao nível 

C. 

3.3. Decreto-Lei n.º 393-A /99, 2 de outubro: regula os regimes especiais de acesso ao 

ensino superior. 

4. Destinatários 
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Aqueles que integrem a prática desportiva inserida no desporto de rendimento, que 

corresponde à evidência de talentos e de vocações de mérito desportivo 

excecional, aferindo-se os resultados desportivos por padrões internacionais, sendo 

a respetiva carreira orientada para o êxito na ordem desportiva internacional (artigo 

2º Decreto-Lei n.º272/2009, de 1 de outubro). 

São praticantes em regime de Alto Rendimento os alunos a quem seja conferido: 

- Os níveis A, B e C de acordo com os artigos 6.º e 7.º do Decreto-Lei n.º272/2009, de 

1 de Outubro, complementado com a Portaria n.º 325/2010, de 16 de junho (nível C). 

Poderão ser apoiados pela UAARE, três tipos de alunos-atletas: 

- portadores de estatuto de alto rendimento (Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de 

outubro); 

- representem a seleção nacional (Decreto-Lei n.º 45/2013, de 5 de abril); 

- sejam alunos-atleta de elevado potencial desportivo (Recomendação da EU aos 

Estados- Membros –Jornal Oficial da União Europeia, 14.6.2013) – após parecer prévio 

da respetiva Federação e entrega na Escola/UAARE. 

5. Comprovação e comunicação 

Cabe ao Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) comunicar, no início do 

ano letivo aos estabelecimentos de ensino, a integração de alunos seus no sistema 

de Alto Rendimento (artigo 13.º do Decreto-Lei n. º272/2009, de 1 de outubro).  

Àquele instituto incumbe comunicar às federações desportivas as informações que 

lhe sejam transmitidas pelos estabelecimentos de ensino relativo ao regime e 

aproveitamento escolar daqueles. 

Neste caso particular e devido à colaboração prevista, poderá esta comprovação 

anual ser efetuada pelas respetivas Federações, junto dos Serviços Administrativos 

da escola, através da entrega de listagem dos alunos integrados no sistema de Alto 

Rendimento – comprovada e certificada pelo IPDJ.  

6. Medidas de apoio previstas 

A política desportiva prevê a criação de determinadas condições facilitadoras, por 

parte da escola, relativamente à necessidade de compatibilizar um regime de 

treino/competição intensivo destes atletas com a necessária criação de 

oportunidade de frequência e sucesso escolar. 

Deste modo são conferidos os seguintes direitos: 

6.1. Matrículas e inscrições. 
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O atleta pode-se inscrever em estabelecimento de ensino fora da sua área de 

residência, sempre que seja declarado pelo IPDJ, que tal se mostre necessário ao 

exercício da sua atividade desportiva (art.º 14º do Decreto-Lei n.º272/2009, de 1 de 

outubro). 

6.2. Horário escolar e regime de frequência (artigo 15.º, do Decreto-Lei n.º272/2009, 

de 1 de outubro). 

O estabelecimento, seja de que grau de ensino for, deve facultar ao atleta o horário 

escolar e o regime de frequência que melhor se adaptem à respetiva preparação 

desportiva, podendo este frequentar turmas diferentes e obter aproveitamento 

escolar por disciplinas. 

6.3. Faltas (artigo 16 do Decreto-Lei n.º272/2009, de 1 de outubro). 

São relevadas as faltas dadas pelo atleta durante o período de preparação e 

participação em competições desportivas, mediante entrega de declaração 

comprovativa emitida pelo IDP. 

6.4. Avaliação (artigo 17.º, pontos 1 e 2 do Decreto-Lei n.º272/2009, de 1 de outubro). 

O atleta pode solicitar a alteração das datas de avaliação periódica e final quando 

as mesmas coincidam com o período de preparação e participação em 

competições desportivas e fixação de épocas especiais de avaliação, a pedido do 

aluno, mediante apresentação de declaração comprovativa emitida pelo IDP. 

6.5. Transferência de estabelecimento de ensino (artigo 18º do Decreto-Lei 

n.º272/2009, de 1 de outubro). 

Desde que o exercício da atividade desportiva o justifique, o atleta tem o direito de 

usufruir do direito de transferência, sendo este aspecto particularmente importante 

ao nível do ensino superior, dado serem extremamente reduzidas as vagas para este 

tipo de concurso. 

6.6. Professor acompanhante (artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de 

outubro). 

O Diretor do respetivo estabelecimento de ensino deverá propor um professor 

acompanhante para acompanhar e coordenar a evolução do aproveitamento 

escolar do aluno/atleta, a fim de detetar eventuais dificuldades e propor medidas 

para a sua resolução. Este docente terá 4 h de redução da componente letiva. 

Assim propõem-se as seguintes ações básicas: 

a) Orientar e apoiar o aluno desportista no ato da matrícula; 
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b) Fazer de interlocutor entre a Direção, o aluno, os professores, o diretor de 

turma, a federação e os encarregados de educação, de forma a garantir a 

necessária articulação do processo ensino aprendizagem destes 

alunos/atletas.  

c) Poderá ainda, sempre que necessário e por convocatória do diretor de 

turma, estar presente nos respetivos conselhos de turma de forma a participar 

na articulação pedagógica. 

d) Propor a lecionação de aulas de compensação, nomeadamente e 

relativamente às correspondentes faltas dadas (artigo 20.º, do Decreto-Lei 

n.º272/2009, de 1 de outubro). 

e) Monitorizar e propor reajustes aos planos pedagógicos em parceria com o 

diretor de turma. 

f) Elaborar, no final do ano letivo, o relatório final de aproveitamento escolar. 

6.7. Acesso ao ensino superior (art.º 27.º do Decreto-Lei n.º272/2009, de 1 de outubro). 

O atleta não é abrangido pelo regime geral de acesso que impõe os famosos 

“numeri clausi”, mas sim pelo regime especial de acesso, o que lhe dá maiores 

possibilidades de aceder ao curso desejado, uma vez que a sua entrada não 

depende das vagas existentes (alínea f) do art.º 3.º, do Decreto-Lei n.º 393-A /99, de 

2 de outubro) 

7. Deveres dos Alunos com Estatuto de Alto Rendimento 

A concessão de medidas de apoio na área escolar depende do aproveitamento 

escolar do aluno, que será declarado em relatório elaborado pelo professor 

acompanhante, a ser enviado ao IDP (artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 

de outubro). 

EPSE-CP – Equipa de Promoção do Sucesso Educativo - Cursos Profissionais 

Esta equipa de docentes de várias áreas, alocados por via da sua componente não letiva, serão 

coordenados pela Assessoria dos Cursos Profissionais, monitorizando o sucesso das diversas 

componentes dos cursos e provas de aptidão profissional, dinamizando práticas preventivas do 

insucesso escolar, bem como executando práticas de recuperação desse insucesso. 

A Equipa deverá ser dotada de um regimento interno. 

EPSE - Discip. – Equipa de Promoção do Sucesso Educativo - Disciplinar 

Equipa de docentes, alocados por via da sua componente não letiva (e, caso insuficiente, letiva), 

que executarão, em conjunto e em articulação estreita com o diretor e equipa diretiva, a ação 
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disciplinar e os procedimentos disciplinares, dinamizando ainda práticas e ações preventivas da 

harmonia, boa convivência e utilização dos espaços educativos. 

A Equipa deverá ser dotada de um regimento interno. 
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 Matrizes Curriculares  

 

1.º Ciclo do Ensino Básico – Flexibilidade  

 

Serão aplicadas aos 1.º e 2.º anos do 1.º ciclo as Matrizes de 25 horas previstas no Decreto-Lei n.º 

55/2018, de 6 de julho. Para uniformização funcional e pedagógica, será esta a organização dos 

outros anos quando integrem turmas mistas com o 1,º e 2.º anos, sendo que a carga letiva de Inglês 

é nestes casos acrescida. 

     

1º ciclo 1.º, 2.º anos Alunos Professores 

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos 

Português 420 7 7 420 

Matemática 420 7 7 420 

Estudo do Meio 180 3 3 180 

Expressões Artísticas  240 4 4 240 

Físico-Motoras 60 1 1 60 

Apoio ao Estudo 180 3 3 180 

E.M.R.C. 60 1 1 60 

AEC1 60 1 1 60 

AEC2 120 2 2 120 

AEC 3 120 2 2 120 
 

1º ciclo - 3.º e 4.º anos Alunos Professores 

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos 

Português 420 7 7 420 

Matemática 420 7 7 420 

Estudo do Meio 180 3 3 180 

Expressões Artísticas e Físico-

Motoras 
300 5 5 300 

Inglês Curricular 120 2 2 120 

Oferta Complementar 60 1 1 60 

E.M.R.C. 60 1 1 60 

AEC1 60 1 1 60 

AEC2 120 2 2 120 

AEC3 120 2 2 120 
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2.º Ciclo do Ensino Básico  

5º e 6º Ano – Flexibilidade (de acordo com o Decreto-Lei nº 

55/2018 de 06/07/2018) 
Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Inglês 135 3 3 135  

Diretor de Turma   2 100  

Português 225 5 5 225  

HGP 135 3 3 135  

Matemática 225 5 5 225  

Ciências da Natureza 135 3 3 135  

Apoio ao Estudo (45’ - Ciências Experimentais + 

45’- Oficina das Línguas) 
90 2 2 90 

 

Cidadania e Desenvolvimento 45 1 1 45  

Oferta Complementar – OE – Complementos da Matemática 45 1 1 45  

T.I.C. 45 1 1 45  

Educação Tecnológica 90 2 2 90  

Educação Musical 90 2 2 90  

Educação Visual 90 2 2 90  

Educação Física 135 3 3 135  

E.M.R.C. 45 1 1 45  
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3.º Ciclo do Ensino Básico  

7º Ano – Flexibilidade (de acordo 

com Decreto Lei nº 55/2018 de 

06/07/2018) 

Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Inglês 135 3 3 135  

Diretor de Turma   2 100  

Português 225 5 5 225  

Francês | Espanhol 90 2 2 90  

História (semestral 45’) 112,5 2,5 2,5 112,5  

Geografia (semestral 45’) 112,5 2,5 2,5 112,5  

Matemática 225 5 5 225  

Físico-química (semestral 45’) 112,5 2,5 4,5 202,5 >=20 

Ciências da Natureza (semestral 

45’) 
112,5 2,5 4,5 202,5 

>=20 

Oferta Complementar – OE 

(Música) 
52,5 1 1 52,5 

 

Cidadania e Desenvolvimento 45 1 1 45  

TIC  52,5 1 1 52,5  

Educação Visual 90 2 2 90  

Oficina Artística (complementos 

de EV) 
45 1 1 45 

 

Educação Física 135 3 3 135  

E.M.R.C. 45 1 1 45  

 

8º e 9º Anos – Flexibilidade (de 

acordo com o Decreto-Lei  nº 

55/2018 de 6 de julho) 

Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Inglês 135 3 3 135  

Diretor de Turma   2 100  

Português 225 5 5 225  

Francês | Espanhol 90 2 2 90  

História 90 2 2 90  

Geografia 90 2 2 90  

Matemática 225 5 5 225  

Físico-Química  135 3 5 225 >=20 

Ciências da Natureza  135 3 5 225 >=20 

Oferta Complementar – OE 

(Música) 
55 1 1 55 

 

Cidadania e Desenvolvimento 45 1 1 45  

TIC  55 1 1 55  
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Educação Visual 90 2 2 90  

Oficina Artística (complementos 

de EV) 
45 1 1 45 

 

Educação Física 135 3 3 135  

E.M.R.C. 45 1 1 45  

 

 

(O Diretor de Turma poderá, dada a complexidade dos perfis dos grupos/turmas, ter o tempo de 

redução letiva para a sua atividade acrescido, com recurso a crédito horário). 

Cursos Científico-Humanísticos 

Ciência e Tecnologias  

       

10.º Ano - Flexibilidade 

(de acordo com 

Decreto-Lei nº 55/2018 

de 06/07/2018) 

Alunos Professor 

 

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Direção de Turma   2 100  

Português 180 4 4 180  

Inglês Cont. 180 4 4 180  

Filosofia 180 4 4 180  

Educação Física 180 4 4 180  

Matemática A 270 6 6 270  

Físico-Química A 315 7 10 450 >20 

Geometria Descritiva A 270 6 6 270 >24 

Biologia-Geologia 315 7 10 450 >20 

E.M.R.C. 90 2 2 90  

 

11.º Ano (de acordo 

com o Decreto-Lei nº 

55/2018 de 06/07/2018) 

Alunos Professor  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Direção de Turma   2 100  

Português 180 4 4 180  

Inglês Cont. 180 4 4 180  

Filosofia 180 4 4 180  

Educação Física 180 4 4 180  

Matemática A 270 6 6 270  

Físico-Química A 315 7 10 450 >20 

Geometria Descritiva A 270 6 6 270 >24 

Biologia-Geologia 315 7 10 450 >20 

E.M.R.C. 90 2 2 90  
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12.º Ano Ano (de 

acordo com o Decreto-

Lei nº 55/2018 de 

06/07/2018) 

Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Direção de Turma   1 100  

Português 225 5 5 225  

Educação Física 180 4 2 90  

Matemática A 270 6 3 135  

Psicologia B 180 4 2 90  

Direção de Turma   2 100  

Física 180 4 6 270 >20 

Química 180 4 6 270 >20 

Biologia 180 4 6 270 >20 

Inglês 12.º  180 4 4 180  

Inglês 12.º  - NE 180 4 4 180  

Aplic. Informáticas B 180 4 4 180 >20 (*) 

E.M.R.C. 90 2 2 90  

Línguas e Humanidades 

10.º Ano - Flexibilidade 

(de acordo com 

Decreto-Lei nº 55/2018 

de 06/07/2018) 

Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Direção de Turma   2 100  

Português 180 4 4 180  

Inglês Cont. 180 4 4 180  

Filosofia 180 4 4 180  

Educação Física 180 4 4 180  

História A 270 6 6 270  

Espanhol I/II 315 7 10 450 >20 

Geografia A 270 6 6 270  

Francês Cont. 315 7 10 450 >20 

MACS 270 6 6 270  

E.M.R.C. 90 2 2 90  

 

11.º Ano (de acordo com 

o Decreto-Lei nº 55/2018 

de 06/07/2018) 

Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Direção de Turma   2 100  

Português 180 4 4 180  

Inglês Cont. 180 4 4 180  
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Filosofia 180 4 4 180  

Educação Física 180 4 4 180  

História A 270 6 6 270  

Espanhol I/II 315 7 10 450 >20 

Geografia A 315 7 10 450  

Francês Cont. 270 6 6 270 >20 

MACS 270 6 6 270  

E.M.R.C. 90 2 2 90  

  

    

12.º Ano Ano (de 

acordo com o Decreto-

Lei nº 55/2018 de 

06/07/2018) 

Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Português  225 5 5 225  

Direção de Turma   2 100  

Educação Física 180 4 4 180  

História A 270 6 6 270  

Psicologia B 180 4 4 180  

Sociologia 180 4 4 180  

Direito 180 4 4 180  

Geografia C 180 4 4 180  

Inglês 12.º 180 4 4 180  

Aplic. Informáticas B 180 4 4 180 >20 (*) 

E.M.R.C. 90 2 2 90  

 

Socioeconómicas 

10.º Ano - Flexibilidade 

(de acordo com 

Decreto-Lei nº 55/2018 

de 06/07/2018) 

Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Direção de Turma   2 100  

Português 180 4 4 180  

Inglês 12.º 180 4 4 180  

Filosofia 180 4 4 180  

Educação Física 180 4 4 180  

Matemática A 270 6 6 270  

Geografia A 270 6 6 270  

Economia A 270 6 6 270  

Língua Estrangeira 270 6 6 270 >20 

E.M.R.C. 90 2 2 90  
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11.º Ano (de acordo com 

o Decreto-Lei nº 55/2018 

de 06/07/2018) 

Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Direção de Turma   2 100  

Português 180 4 4 180  

Inglês Cont. 180 4 4 180  

Filosofia 180 4 4 180  

Educação Física 180 4 4 180  

Matemática A 270 6 6 270  

Geografia A 270 6 6 270 >20 

Economia A 270 6 6 270  

Língua Estrangeira 270 6 6 270 >20 

E.M.R.C. 90 2 2 90  

      

      

12.º Ano Ano (de 

acordo com o Decreto-

Lei nº 55/2018 de 

06/07/2018) Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Direção de Turma   2 100  

Português 225 5 5 225  

Educação Física 180 4 4 180  

Matemática A 270 6 6 270  

Psicologia B 180 4 4 180  

Inglês 12.º 180 4 4 180  

Economia C 180 4 4 180  

Geografia C 180 4 4 180  

Sociologia 180 4 4 180  

Direito 180 4 4 180  

E.M.R.C. 90 2 2 90  

Artes Visuais 

10.º Ano - Flexibilidade 

(de acordo com 

Decreto-Lei nº 55/2018 

de 06/07/2018) 

Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Direção de Turma   2 100  
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Português 180 4 4 180  

Inglês Cont. 180 4 4 180  

Filosofia 180 4 4 180  

Educação Física 180 4 4 180  

Desenho A 270 6 8 360 >20 

Geo. Descritiva A 270 6 6 270 >24 1T 

Matemática B 270 6 6 270  

Hist. Cult. Das Artes 270 6 6 270  

E.M.R.C. 90 2 2 90  

      

     

11.º Ano (de acordo 

com o Decreto-Lei nº 

55/2018 de 

06/07/2018) 

Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Direção de Turma   2 100  

Português 180 4 4 180  

Inglês Cont. 180 4 4 180  

Filosofia 180 4 4 180  

Educação Física 180 4 4 180  

Desenho A 270 6 8 360 >20 

Geo. Descritiva A 270 6 6 270 >24 1T 

Matemática B 270 6 6 270  

Hist. Cult. Das Artes 270 6 6 270  

E.M.R.C. 90 2 2 90  

      

  

     

12.º Ano Ano (de 

acordo com o 

Decreto-Lei nº 55/2018 

de 06/07/2018) 

Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Direção de Turma   2 100  

Português 225 5 5 225  

Educação Física 180 4 4 180  

Desenho A 270 6 8 360 >20 

Oficina de Artes 180 4 6 270 >20 

Of. Multimédia B 180 4 6 270 >20 

Psicologia B 180 4 4 180  

Aplic. Inf B 180 4 4 180 >20 
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E.M.R.C. 90 2 2 90  
(*) Pelo caráter laboratorial e insuficiência de equipamentos  

De acordo com o artigo 16º da Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto, os alunos podem optar por 

um percurso formativo próprio com permuta de uma das disciplinas bienais e ou de uma das 

disciplinas anuais da componente de formação específica por disciplina(s) correspondente(s) de 

um curso diferente do frequentado. 

A adoção de um percurso formativo próprio, através da permuta de disciplinas, é feita mediante 

requerimento do encarregado de educação ou do aluno, quando maior de idade, ao diretor da 

escola, devendo ser garantido o acesso a toda a informação relevante, designadamente as 

condições de conclusão e de prosseguimento de estudos. 
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Ensino Profissional 

1.º Ano 

Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores – Portaria n.º 889/2005, de 26 de setembro 

1A Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Português 270 6 6 270  

Diretor de Turma   2 90  

AI 180 4 4 180  

Inglês 180 4 4 180  

Educação Física 90 2 2 90  

Educação Física-NE 90 2 2 90  

TIC 180 4 4 180  

Físico-química 180 4 6 270  

Matemática 180 4 4 180  

 

2A Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Português 180 4 4 180  

Diretor de Turma   2 90  

AI 180 4 4 180  

Inglês 180 4 4 180  

Educação Física 90 2 2 90  

Matemática 180 4 4 180  

Físico-química 180 4 6 270  
 

3A Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Português 180 4 4 180  

Diretor de Turma   2 90  

AI 90 2 2 90  

Inglês 180 4 4 180  

Educação Física 90 2 2 90  

Matemática 270 6 6 270  

 

● Este curso já será operacionalizado nos termos previstos na Circular n.º 1/ANQEP/2016, que 

prevê a integração dos Cursos Profissionais no Catálogo Nacional de Qualificações 

● Assim, a Formação Tecnológica será organizada e ministrada em Unidade de Formação 

de Curta Duração (UFCD); 

● A Formação em Contexto de Trabalho será operacionalizada nos 2.º e 3.º anos, com 140 e 

460 horas, respetivamente; 

● 100 horas adicionais de FCT serão convertidas, também, em Unidade de Formação de 

Curta Duração. 
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Elenco de UFCDs selecionadas para o Curso: 

 

Ano UFCD Descrição horas 1ºano 2º ano 3º ano 

1ºano 6007 Corrente contínua 25 1     

1ºano 6008 Análise de circuitos em corrente contínua 25 1     

1ºano 6009 Magnetismo e eletromagnetismo - N3 25 1     

1ºano 6010 Corrente alternada 25 1     

1ºano 6011 Semicondutores 25 1     

1ºano 6012 Transístor bipolar 25 1     

1ºano 6013 Amplificadores com transístores 25 1     

1ºano 6024 Circuitos lógicos 25 1     

1ºano 6025 Circuitos combinatórios 25 1     

1ºano 6026 Circuitos sequenciais - assíncronos 25 1     

1ºano 6182 Introdução ao Hardware 25 1     

1ºano 6183 Sistemas operativos - N3 25 1     

1ºano 6186 Montagem de PC 25 1     

1ºano 6187 Periféricos de PC 25 1     

1ºano 6113 Robótica 25 1     

1ºano 6114 Robótica - aplicações 25 1     

2ºano 6015 Transístor de efeito de campo 25   1   

2ºano 6016 Amplificadores operacionais 25   1   

2ºano 6017 Amplificadores operacionais - aplicações 25   1   

2ºano 6028 Tecnologia dos componentes eletrónicos 25   1   

2ºano 6040 

Noções de higiene e segurança no trabalho - eletricidade e 

eletrónica 25   1   

2ºano 6051 Programação - algoritmia 25   1   

2ºano 6052 Programação - iniciação 25   1   

2ºano 6054 Programação de alto nível - iniciação 25   1   

2ºano 6072 Microcontroladores - N3 25   1   

2ºano 6074 Dispositivos programáveis - memórias 25   1   

2ºano 6075 Instalações elétricas - generalidades 25   1   

2ºano 6085 Instalações ITED - generalidades 25   1   

2ºano 6127 Redes - comunicação de dados 25   1   

2ºano 6129 Redes de computadores - instalação 25   1   

2ºano 6184 Microcomputadores - introdução 25   1   

2ºano 6130 Redes de computadores - configuração 25   1   

2ºano 6055 Programação de alto nível - aplicações 25   1   

3ºano 6030 Projeto e montagem de um equipamento eletrónico 50     1 

3ºano 6181 Controlo e regulação de processos 25     1 

3ºano 6018 Osciladores 25     1 

3ºano 6019 Eletrónica de potência - dispositivos 25     1 

3ºano 6021 Fontes de alimentação 25     1 

3ºano 4564 Gestão da Manutenção - Introdução 25     1 

3ºano 6029 Tecnologia e montagem de circuitos eletrónicos 25     1 

3ºano 6059 Autómatos programáveis 25     1 

3ºano 6061 Autómatos programáveis - aplicações industriais 25     1 

3ºano 6063 Autómatos programáveis - aquisição e tratamento de dados 25     1 

3ºano 6064 Autómatos programáveis - redes 25     1 

3ºano 6071 Sensores e transdutores - N3 25     1 

3ºanoFCT 6034 Máquinas elétricas de corrente alternada (c.a.) 25     1 

3ºanoFCT 6060 Autómatos programáveis - linguagens de programação 25     1 
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1.º Ano 

Técnico de Multimédia – Portaria n.º 1315/2006, de 23 de novembro  

(Publicado no Despacho n.º13456/2008, de 14 de maio, que aprova a versão inicial do Catálogo Nacional de Qualificações. 

1.ª Atualização publicada no Boletim do Trabalho do Emprego (BTE) nº 14 de 15 de abril de 2010 com entrada em vigor a 15 

de julho de 2010. 2.ª Atualização publicada no Boletim do Trabalho do Emprego (BTE) nº 13, de 08 de abril de 2015, com 

entrada em vigor a 08 de julho de 2015. 3ª Atualização em 01 de setembro de 2016.) 

1ª Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Português 270 6 6 270  

Diretor de Turma   2 90  

AI 180 4 4 180  

Inglês 180 4 4 180  

Educação Física 90 2 2 90  

TIC 180 4 4 180  

História e Cultura das Artes  270 6 6 270  

Matemática 180 4 4 180  

 

● Este curso já será operacionalizado, no 1.º ano, nos tempos previstos na Circular n.º 

1/ANQEP/2016, que prevê a integração dos Cursos Profissionais no Catálogo Nacional de 

Qualificações. 

● Assim, a Formação Tecnológica já será organizada e ministrada em Unidade de Formação 

de Curta Duração (UFCD). 

● A Formação em Contexto de Trabalho será operacionalizada nos 2.º e 3.º anos, com 140 e 

460 horas, respetivamente. 

● 100 horas adicionais de FCT serão convertidas, também, em Unidade de Formação de 

Curta Duração;  

 

Elenco de UFCDs selecionadas para o Curso: 

 

Código1 Descrição Horas Ano 

133 E-Direito 25 1º ano 

135 Design  comunicação e multimédia 25 1º ano 

136 Desenho  esboço e perspetiva 25 1º ano 

137 Desenho vetorial  criação e manipulação de imagens 50 1º ano 

138 Caracterização de vários tipos e formatos de imagens 25 1º ano 

139 Criação e tratamento de imagens matriciais 25 1º ano 

140 
Fórmulas, parâmetros para seleção da cor, procedimentos e técnicas de 

retoques de imagem 
25 1º ano 

151 Linguagem HTML e construção de páginas para Internet 25 1º ano 

152 Estrutura de um sítio para Internet 25 1º ano 

153 Finalização de um sítio para Internet 25 1º ano 

8846 Design de interação e usabilidade 25 1º ano 

8848 Web marketing 25 1º ano 
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132 Noções de hardware e sistemas operativos para multimédia 50 2º ano 

134 Algoritmia 50 2º ano 

141 Animação 2 D 50 2º ano 

142 Action script 50 2º ano 

143 Animação 3D  configurações, parágrafos, janelas, comandos e menus 50 2º ano 

144 Conceção de animações 3D 50 2º ano 

146 Imagem/vídeo  captação, registo e edição 50 2º ano 

154 Estilos em CSS (Cascading Style Sheets) 25 2º ano 

159 Guionismo (geral e para aplicação em projecto) 50 2º ano 

160 Promoção e apresentação de um projeto multimédia 50 2º ano 

145 Som/áudio  captação, registo e edição 50 3º ano 

155 Base de dados para Internet (server-side) 50 3º ano 

156 ASP (Active Server Pages) 50 3º ano 

158 Java script 50 3º ano 

161 Execução do produto multimédia final 50 3º ano 

8847 Animação interativa 25 3º ano 

8849 Desenvolvimento de conteúdos multimédia para dispositivos móveis 25 3º ano 

8850 HTML5 50 3º ano 

 

 

Técnico de Artes do Espetáculo – Interpretação – Portaria 874/2005, de 21 de setembro  

1I Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Português 270 6 6 270  

Diretor de Turma   2 100  

AI 180 4 4 180  

Inglês 180 4 4 180  

Educação Física 90 2 2 90  

TIC 180 4 4 180  

HCA 180 4 4 180  

Psicologia 180 2 2 180  

Interpretação 270 6 6 270  

Movimento 180 4 8 360  

Voz 180 4 8 360  

  

 

 

Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos – Portaria 916/2005, de 26 de setembro

     

1P Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Português 270 6 6 270  
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Diretor de Turma   2 100  

AI 180 4 4 180  

Inglês 180 4 4 180  

Educação Física 90 2 2 90  

TIC 180 4 4 180  

Físico-química 180 4 6 270 >20 

Matemática 180 4 4 270  

RC1 180 4 6 270  

RC2 180 4 6 180  

AC1 180 4 4 180  

AC2 180 4 4 180  

PSI1 360 8 8 360  

PSI2 360 8 8 360  

  

Técnico de Secretariado – Portaria n.º 915/2005, de 26 de setembro     

1S Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Português 270 6 6 270  

Diretor de Turma   2 100  

AI 180 4 4 180  

Inglês 180 4 4 180  

Francês 180 4 4 180  

Educação Física 90 2 2 90  

TIC 180 4 4 180  

TS1 180 8 8 360  

TS2 180 8 8 360  

Economia 180 4 4 180  

LCFL 180 4 4 180  

Psicologia-Sociologia 180 4 4 180  

  

Técnico de Turismo - Portaria n.º 1288/2006, de 21 de novembro     

1T Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Português 270 6 6 270  

Diretor de Turma   2 100  

AI 180 4 4 180  

Inglês 180 4 4 180  

Educação Física 90 2 2 90  

TIC 180 4 4 180  

HCA 180 4 4 180  

CI 180 4 4 180  

Geografia 180 4 4 180  
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OTET1 180 4 4 180  

OTET2 180 4 4 180  

TCAT 180 4 4 180  

TIAT1 180 4 4 180  

TIAT2 180 4 4 180  

 

Técnico de Desenho Digital 3D - Portaria 915/2005, de 26 de Setembro     

2D Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Português 180 4 4 180  

Diretor de Turma   2 100  

Área de Integração 180 4 4 180  

Inglês 180 4 4 180  

Educação Física 90 2 2 90  

HCA 90 2 2 90  

Geometria Descritiva 180 4 4 180  

DTAG 270 6 6 270  

DDMT 360 8 8 360  

DRC 180 4 4 180  

CRD 180 4 4 180  

      

Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos – Portaria 916/2005, de 26 de setembro

      

2P Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Português 180 4 4 180  

Diretor de Turma   2 100  

Área de Integração 180 4 4 180  

Inglês 180 4 4 180  

Educação Física 90 2 2 90  

Físico-Química 180 4 6 270 >20 1U+1D 

Matemática 180 4 4 180 >15 

AC 90 2 2 180 >15 

PSI 450 10 20 900 >15 

RC 180 4 6 270 >15 1U+1D 

SO 180 4 8 360 >15 

 

Técnico de Artes do Espetáculo – Interpretação – Portaria 874/2005, de 21 de setembro   

2I Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Português 180 4 4 180  

Diretor de Turma   2 100  
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Área de Integração 180 4 4 180  

Inglês 180 4 4 180  

Educação Física 90 2 2 90  

Interpretação 270 6 6 270  

HCA 90 2 2 90  

Dramaturgia 180 4 4 180  

Psicologia 270 6 6 270  

Movimento 270 6 6 270  

Voz 270 6 6 270  

 

Técnico de Turismo - Portaria n.º 1288/2006, de 21 de novembro      

2T Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Português 180 4 4 180  

Diretor de Turma   2 100  

Área de Integração 180 4 4 180  

Inglês 180 4 4 180  

Educação Física 90 2 2 90  

Matemática 180 4 4 180  

HCA 90 2 2 90  

Comunicar em Inglês 180 4 4 180  

Geografia 180 4 4 180  

OTET 180 4 4 180  

TCAT 180 4 4 180  

TIAT 270 6 6 270  

 

Técnico de Secretariado – Portaria n.º 915/2005, de 26 de setembro     

2S Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Português 180 4 4 180  

Diretor de Turma   2 100  

Área de Integração 180 4 4 180  

Inglês 180 4 4 180  

Francês 180 4 4 180  

Educação Física 90 2 2 90  

Matemática 225 5 5 225  

ECO 90 2 2 90  

LCFL 90 2 2 90  

TCC 180 4 4 180  

Psicologia-Sociologia 180 4 4 180  

TS 450 10 20 900  
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3.º  

Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores - Port. 889/2005, de 26 de Setembro 

3A Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Português 180 4 4 180  

Diretor de Turma   2 100  

Área de Integração 90 2 2 90  

Inglês 90 2 2 90  

Educação Física 90 2 2 90  

Matemática 270 6 6 270  

AUTC 540 12 24 1080 >15 

Eletrónica 180 4 8 360 >15 

TA 450 10 20 900 >15 

 

Técnico de Artes do Espetáculo – Interpretação – Portaria 874/2005, de 21 de setembro   

3I Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Português 180 4 4 180  

Diretor de Turma   2 100  

Área de Integração 90 2 2 90  

Inglês 90 2 2 90  

Educação Física 90 2 2 90  

Interpretação 450 10 10 450  

Psicologia 180 4 4 180  

Movimento 270 6 6 270  

Voz 180 4 4 180  

  

Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos – Portaria 916/2005, de 26 de setembro

         

3P Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Português 180 4 4 180  

Diretor de Turma   2 100  

Área de Integração 90 2 2 90  

Inglês 90 2 2 90  

Educação Física 90 2 2 90  

Matemática 270 6 6 270  

PSI 540 12 24 1080 >15 

RC 180 4 6 270 >15 1u+2d 

SO 180 4 8 360 >15 

 

Técnico de Secretariado – Portaria n.º 915/2005, de 26 de setembro 
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3S Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Português 180 4 4 180  

Diretor de Turma   2 100  

Área de Integração 90 2 2 90  

Inglês 90 2 2 90  

Francês 90 2 2 90  

Educação Física 90 2 2 90  

Economia 180 4 4 180  

Psicologia-Sociologia 90 2 2 90  

TCC 180 4 4 180  

TS1 630 14 28 1260  

 

Técnico de Turismo - Portaria n.º 1288/2006, de 21 de novembro     

3T Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Português 180 4 4 180  

Português-NE 180 4 4 180  

Diretor de Turma   2 100  

Área de Integração 90 2 2 90  

Inglês 90 2 2 90  

Educação Física 90 2 2 90  

HCA 180 4 4 180  

OTET 360 8 8 360  

TCAT 180 4 4 180  

TIAT 540 12 12 540  
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Ensino Recorrente 

Diurno 

Poderá existir, caso o número de alunos o justifique e superiormente autorizada, uma turma 

constituída primordialmente por alunos UAARE. Será considerada uma turma de continuidade, pelo 

que o número de alunos inscritos em cada disciplina poderá ser inferior ao estabelecido na Lei. No 

entanto, a carga letiva semanal da turma, em regime presencial, será inferior à de uma turma dos 

CH regulares.  

Previsão de matriz curricular: 

12.º  E.S. Recorrente Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Português 270 6 6 270  

Diretor de Turma   2 100  

História 270 6 6 270  

Matemática A 270 6 6 270  

Geografia C (Opção) 135 3 3 135  

Biologia 135 3 3 135  

 

Noturno 

10.º  E.S. Recorrente Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Português 135 3 3 135  

Diretor de Turma (*)   2 100  

Inglês 90 2 2 90  

Filosofia 135 3 3 135  

Geografia A 180 4 4 180  

História 180 4 4 180  

Macs 180 4 4 180  

 

11.º  E.S. Recorrente Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  

Português 270 6 6 270  

Diretor de Turma (*)   2 100  

Inglês 90 2 2 90  

Filosofia 135 3 3 135  

Geografia A 180 4 4 180  

História 270 6 6 270  

Macs 180 4 4 180  

      

12.º  E.S. Recorrente Alunos Professores  

Disciplina Minutos Tempos Tempos Minutos  
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Português 270 6 6 270  

Diretor de Turma (*)   2 100  

História 270 6 6 270  

Geografia C (Opção) 135 3 3 135  

(*) a cumprir somente na Componente Não Letiva. 
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Anexo – Equipas 

1. Conselho Geral 

● Maria Helena Leite (Presidente) 

● ??? 

2. Direção 

● João Manuel Esteves Dias de Andrade (Diretor) 

● Maria do Carmo Fernandes Cunha (subdiretora) 

● Domingos Manuel Machado Oliveira (Adjunto) 

● Manuela Valentina Almeida de Sousa (Adjunta) 

● Maria Armanda Barata Portugal Duarte (Adjunta) 

3. Conselho Pedagógico 

● Maria Manuela Alves Pereira da Fonseca - 100 Educação Pré-Escolar 

● Teresa Jesus Pinto Araújo - 110 1.º Ciclo do Ensino Básico 

● Eduardo Coelho - 300 Línguas Clássicas e Românicas 

● Maria Fernanda Dias Lopes Rodrigues - 330 Línguas Estrangeiras 

● Maria Dores Barbosa Silva Braga Alves - 410 Filosofia e Expressões Artísticas 

● Fernanda Maria Moreira Nunes - 420 Ciências Sociais e Humanas  

● Célia Regina Pinto Rodrigues Resende - 500 Matemática e Ciências da Natureza 

● José Carlos Ferreira Ribeiro - 510 Ciências Experimentais 

● Hélio Manuel Vilas - 550 Economia, Informática e Eletrónica 

● Ana Maria Silva Moreira  - 620 Educação Física e Desporto 

● José Cachada Dias - 110 Representante dos Coordenadores de ano do 1.º ciclo do Ensino 

Básico 

● Eugénia Sofia Serra Monteiro Sousa - 290 Representante dos Coordenadores de Diretores de 

Turma do 2.º e 3.ºciclos do Ensino Básico 
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● Maria Manuela Campos Ferreira Rocha – 330 Representante dos Coordenadores de 

Diretores de Turma do Ensino Secundário Cursos Científico-Humanísticos 

● Helena Paula Correia Rodrigues Duque Nogueira - 290 Coordenador das Bibliotecas 

● Rui Augusto Campos Martins (Grupo 550) Representante dos Diretores dos Cursos Profissionais 

● Nair Isilda Pereira Pires Urzal (Grupo 420) Coordenador da Equipa Multidisciplinar de Apoio 

à Educação Inclusiva 

● João Manuel Esteves Dias de Andrade – Grupo 550 (Diretor) 

4. Coordenadores e Representantes de Estabelecimento 

● Maria do Sameiro Alves (E.B. 2,3 de Nogueira) 

● Maria Alexandrina Rodrigues (E.B.1 de Nogueira) 

● … 

●  

5. Assessorias da Direção 

● Marina Eduarda da Cunha Ribeiro (Coordenadora do Polo Qualifica e Ensino Básico da 

ESAS) 

● Maria da Conceição Costa Coutinho (Cursos Profissionais) 

● José Joaquim Fernandes Monteiro (Ensino Recorrente e PFOL) 

● Maria Amélia Fernandes Silva Barbosa (Área de Alunos do Ensino Secundário) 

● Cláudia Silva (Área de Alunos E.B. 2,3 de Nogueira) 

● Thereza Christina Vianna Ferreira 

6. Apoio à Direção 

● Teresa Jesus Pinto Araújo 

● Ana Maria Bravo Marinho  

● Adelaide Esteves Martins 

7. Diretores de Cursos Profissionais 

● ??? (Técnico de Secretariado) 

● Marta Filipa Miranda M. Beltrão Coelho (Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos) 

● Tânia Maria Barroso Fernandes  Dias (Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores) 

● Hugo Miguel da Costa Rodrigues (Técnico de Multimédia) 

● Marlene da Costa Faria (Técnico de Turismo) 

● ???(Artes do Espetáculo - Interpretação) 
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8. EMAEI (Permanente) 

● Nair Isilda Pereira Pires Urzal 

● ??? 

9. ENES/ENEB 

Esas 

● Ana Maria da Silva Moreira (Coordenadora) 

● Lígia Maria Costa Palhete Pereira (Subcoordenadora) 

● Marina Eduarda Cunha Ribeiro (Técnica) 

● Maria do Céu Costa Veloso  (Técnica) 

E. B. 2, 3 de Nogueira 

● Marta Filipa Miranda Magalhães Beltrão Coelho (Coordenadora) 

● ????? (Subcoordenadora) 

10. EQAVET 

● Jorge Hilário Afonso Melo Borges (Coordenador) – 620 – Educação Física 

● João Manuel Esteves Dias de Andrade (Diretor) – 550 - Informática 

● Maria Conceição Costa Coutinho (Assessora da Direção) – 530 – Educação Tecnológica 

● Rui Augusto de Campos Martins (Coordenador dos Diretores de Curso) – 550 - Informática 

● Marlene Costa Faria (Diretora do Curso Profissional de Técnico de Turismo)– Técnica Especial 

● ??? (Diretor do Curso Profissional de Técnico de Secretariado) 

● Marta Filipa Miranda M. Beltrão Coelho (Diretora do Curso Profissional de Técnico de Gestão 

e Programação de Sistemas Informáticos) 

● Tânia Maria Barroso Fernandes  Dias (Diretora do Curso Profissional de Técnico de Eletrónica, 

Automação e Computadores) 

● Hugo Miguel da Costa Rodrigues (Diretor do Curso Profissional de Técnico de Multimédia) 

● ???(Diretor do Curso Profissional de Artes do Espetáculo - Interpretação) 

 

11. Equipa de Constituição de Turmas 

3.º ciclo e Cursos Científico-Humanísticos 

● Domingos Manuel Machado Oliveira 

● Manuela Valentina de Almeida Sousa 

● Maria Arminda da Cunha Fernandes 

● Paula Maria Martins Cruz Morais Macedo  
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● Maria Amélia Fernandes Barbosa Silva  

● Vasco Filipe Oliveira Carvalho Silva 

● Maria Alice Falcão Torres Castro Mendes 

● Marina Eduarda Cunha Ribeiro 

● Isabel Cristina Santos Peixoto 

● Ana Paula Cunha 

● Marco Aurélio Andrade 

●  Herlander José Gonçalves 

● Teresa Sanches 

Cursos Profissionais 

● Hélio Manuel Vilas 

● Fernanda Alvim Gonçalves 

● Paulo Alexandre Serafim 

● Sandra Maria Parente Rosa Queiroz 

● Maria José Rodrigues Soares 

● José Manuel Silva Gonçalves 

● Conceição Costa Coutinho 

Ensino Básico, 2.º e 3.º Ciclo 

● Manuela Valentina de Almeida Sousa 

● Cláudia Silva 

● Marinha Paula de Sá Nogueira Fernandes  

● Maria José Ferreira 

● Susana Vieira 

Pré-Escolar e 1.º ciclo do Ensino Básico 

● Maria Armanda Barata Portugal Duarte 

● Teresa de Jesus Pinto Araújo 

12. Horários 

● Domingos Manuel Machado Oliveira 

● Thereza Christina Vianna Ferreira 

● Mário Euclides Afonso Mendes Pinhal 

● Sandra Nazaré Pereira Araújo 

● Maria do Carmo Horta 

● Maria Armanda Barata Portugal Duarte 
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13. Plano Nacional das Artes 

● Vânia Marieta Ferreira (Coordenadora)  

● Teresa Cortez (Pré-Escolar) 

● Teresa Jesus Pinto Araújo; Filomena Maria Sobreiros (1º ciclo do ensino básico) 

● Maria José Rodrigues; Sónia Rodrigues (2º ciclo do ensino básico) 

● Maria Sameiro Alves; Helena Paula Duque Nogueira  (3º ciclo do ensino básico)  

● Joana Maia; Jorge Marques (Ensino secundário: Cursos Científico-humanísticos) 

● Maria João Mata  (Ensino secundário: Cursos Profissionais) 

● Amadeu Santos e José Miguel Braga (Consultores internos) 

 

14. Plano Nacional de Cinema 

● Vânia Marieta Ferreira (Coordenadora)  

●  Helena Botelho (Pré-Escolar) 

● Alexandrina Rodrigues  (1º ciclo do ensino básico) 

● Sandra Vieira; Maria José  Ferreira; Cecília Pires ( (2º ciclo do ensino básico) 

● Eugénia Sousa; Gabriela Ferraro; Marina  Ribeiro; Ana Patrícia Ribeiro  (3º ciclo do ensino 

básico) 

● Maria Angelina Barbosa; Maria José Soares (Ensino secundário: Cursos Científico-

humanísticos) 

● Maria João Mata  (Ensino secundário: Cursos Profissionais) 

15. Projeto MAIA - Acompanhamento da Avaliação Pedagógica 

● Cristina Margarida da Silva Fontes (Grupo 300) 

● Ana Andrea de Abreu Soeiro de Barros (Grupo 400) 

● Maria de Fátima Sancho Fontes Rodrigues (Grupo 410) 

● Isabel Cristina Mesquita Cunha  (Grupo 600) 

● Seila Isabel Freitas de Oliveira (Grupo 500) 

● Teresa de Jesus Pinto Araújo (Grupo 110) 

● Isabel Maria Roque dos Santos (Grupo 500)  

●  Tânia Maria Barroso Fernandes Dias (Grupo 550) 
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●  João Manuel Esteves Dias Andrade  (Grupo 550) 

  

16. Dinamização de Projetos 

● Maria José Ferreira - 530 - Educação Tecnológica 

● Jorge Hilário Afonso Melo Borges – 620 – Educação Física 

● Lúcio Manuel da Costa Botelho – 550 – Informática 

● Cláudia Sousa – 230 – Matemática e Ciências Naturais 

● Cláudia Silva – 500 - Matemática 

17. Reapreciação de Exames 

● Maria Helena Rodrigues Lobo (Coordenadora) 

● Maria Margarida Lobato Lopes 

● Paulo Filipe Gonçalves Gomes da Silva 

● Maria do Céu Reis Ferreira 

● Vanessa Irene Lima da Fonseca 

18. Receção de Exames 

● Ana Maria Monteiro (Coordenadora Equipa de Secretariado de Exames) 

● Paula Sobral Gomes (Subcoordenadora Equipa de Secretariado de Exames) 

● Maria do Carmo Cunha (Subdiretora)  

● João Manuel Esteves Dias de Andrade (Diretor) 

19. Secretariado de Exames 

ESAS 

● Ana Maria Moura Silva Monteiro (Coordenadora) 

● Paula Alexandra Carvalho Sobral Gomes (Subcoordenadora) 

● Maria Aurora Oliveira Matos 

● Gracinda Anjos Machado Alves Oliveira 

● Marina Clarisse Azevedo Sequeira Leite 

● Maria Angelina Alvim P. Silva Pereira 

● Isabel Cristina Mesquita Cunha 

● Maria Odete Fernandes costa e Silva 

● Marina Palmeira Parente Costa Jácome Vasconcelos 

E. B. 2, 3 de Nogueira 

● Maria José Calheno Pereira (Coordenadora) 
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● Armanda Maria da Rocha Soares Braga(Subcoordenadora) 

● Maria José Silva Barbosa Costa Lopes 

● Isabel Maria Roque dos Santos 

● Maria Carmo Costa Horta 

Pré-Escolar e 1.º ciclo do Ensino Básico                                 

● Teresa de Jesus Pinto Araújo 

● Isabel Maria Rocha Pimenta 

20. UAARE 

● Arnaldino Ferreira 

● Vasco Araújo 

● Docentes da Sala de Estudo Aprender Mais (SEAM) 

21. Verificação de Pautas 

ESAS 

● Maria Rosa Sousa (Coordenadora) 

● Lígia Maria Costa Palhete Pereira 

● Maria Alice Falcão Torres Castro Mendes 

● Marina Eduarda Cunha Ribeiro 

● Vítor José Pinho Ferreira Silva 

● Fernanda Gomes 

E. B. 2, 3 de Nogueira 

● Cláudia Alexandra Silva 

● Guida Maria Teixeira 

● Clarisse Maria Tavares 

● Maria Augusta Pombal  

● Paula Maria da Cunha Pereira 

● Helena Cristina Machado 
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Legislação enquadradora 

 

Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho  

Estabelece as regras a que deve obedecer a organização do ano letivo nos estabelecimentos 

públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. 

 

Despacho normativo n.º 1-B/2017, de 17 de abril 

Dos gabinetes da Secretária de Estado Adjunta e da Educação e do Secretário de Estado da 

Educação, que estabelece os procedimentos da matrícula e respetiva renovação, bem como as 

normas a observar na constituição de turmas para o ano letivo 2017/18 e subsequentes. 

 

Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho 

Homologa o O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

Despacho conjunto n.º 9386-A/2016, de 21 de julho 

Dos Gabinetes da Secretária de Estado Adjunta e da Educação e dos Secretários de Estado da 

Educação e da Juventude e do Desporto,  que cria o projeto-piloto das “Unidades de Apoio ao 

Alto Rendimento na Escola (UAARE)” . 

Portaria n.º 69/2019, de 26 de janeiro 

Procede à regulamentação das modalidades educativas de ensino individual e de ensino 

doméstico previstas, respetivamente, nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 

55/2018, de 6 de julho. 

 

Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto 

A Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto, procede à regulamentação dos cursos científico-

humanísticos, a que se refere a alínea a) do n.º 4 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de 

julho, designadamente dos cursos de Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Línguas e 

Humanidades e de Artes Visuais, tomando como referência a matriz curricular-base constante do 

anexo VI do mesmo decreto-lei. Define ainda as regras e procedimentos da conceção e 

operacionalização do currículo dos cursos previstos no número anterior, bem como da avaliação e 

certificação das aprendizagens, tendo em vista o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 
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Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto 

A Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto, procede à regulamentação das ofertas educativas do 

ensino básico, previstas no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, 

designadamente o ensino básico geral e os cursos artísticos especializados, definindo as regras e 

procedimentos da conceção e operacionalização do currículo dessas ofertas, bem como da 

avaliação e certificação das aprendizagens, tendo em vista o Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. 

Tomando como referência as matrizes curriculares-base dos cursos artísticos especializados 

constantes dos anexos IV e V do mesmo decreto-lei, estabelece ainda o regime destes cursos, 

designadamente nas áreas da dança, música e canto gregoriano, bem como as suas regras 

específicas de frequência e de matrícula. 

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho 

Estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário, os princípios orientadores da sua conceção, 

operacionalização e avaliação das aprendizagens, de modo a garantir que todos os alunos 

adquiram os conhecimentos e desenvolvam as capacidades e atitudes que contribuem para 

alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho 

Estabelece os princípios e as normas que garantem a inclusão, enquanto processo que visa 

responder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos alunos, 

através do aumento da participação nos processos de aprendizagem e na vida da comunidade 

educativa. 

Despacho n.º 9180/2016 - Diário da República n.º 137/2016, Série II de 2016-07-19 

Homologa as orientações curriculares para a educação pré-escolar. 

Lei n.º 65/2015, de 3 de julho 

Primeira alteração à Lei n.º 85/2009, de 27 agosto, estabelecendo a universalidade da educação 

pré-escolar para as crianças a partir dos 4 anos de idade. 

Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto 

Estabelece o regime de escolaridade obrigatória e consagra a universalidade da educação pré-

escolar para as crianças a partir dos 5 anos de idade. 

 

Lei n.º 46/86, de 14 de outubro 

Lei de Bases do sistema Educativo 

 

mailto:direcao@esas.pt


 

 

Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio 
Contribuinte n.º 600077594 | Sede: Rua Álvaro Carneiro 4715-086 Braga | Telefone: 253 204 220 | Fax 253204224 | Email: direcao@esas.pt | www.aesas. 

 

Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril 

Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, que estabelece os 

princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos dos ensinos básico e secundário, 

da avaliação dos conhecimentos a adquirir e das capacidades a desenvolver pelos alunos e do 

processo de desenvolvimento do currículo dos ensinos básico e secundário. 

Despacho normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril 

O Despacho normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril regulamenta o regime de avaliação e certificação 

das aprendizagens desenvolvidas pelos alunos do ensino básico, bem como as medidas de 

promoção do sucesso educativo que podem ser adotadas no acompanhamento e 

desenvolvimento das aprendizagens. 

Portaria n.º 304-B/2015, de 22 de setembro 

Diploma que procede à primeira alteração à Portaria n.º 243/2012, de 10 de agosto. 

Decreto-Lei n.º 176/2014, de 12 de dezembro 

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 27/2006, de 10 de fevereiro, à segunda alteração 

ao Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 

de maio, determinando a introdução da disciplina de Inglês no currículo, como disciplina 

obrigatória a partir do 3.º ano de escolaridade, bem como à definição da habilitação profissional 

para lecionar Inglês no 1.º ciclo e à criação de um novo grupo de recrutamento. 

Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho 

Estabelece as novas matrizes curriculares do 1.º ciclo do ensino básico e dos cursos profissionais do 

ensino secundário. Os ajustamentos agora introduzidos visam a integração nos curriculos de 

componentes que fortalecem o desempenho dos alunos e que proporcionam um maior 

fortalecimento das suas capacidades. 

Despacho Normativo n.º 7A/2013, de 10 de julho 

Visa dar cumprimento às condições estabelecidas no compromisso assumido pelo Ministério da 

Educação e Ciência com as organizações sindicais em matéria de distribuição de serviço docente. 

São definidos mecanismos para o ano letivo de 2013-2014 que possibilitam às escolas promover e 

implementar as atividades de enriquecimento curricular do 1.º ciclo do ensino básico e que 

otimizam os recursos docentes existentes que de outra forma ficariam sem componente letiva. 

Despacho Normativo n.º 7/2013, de 11 de junho 

O presente despacho visa atualizar e desenvolver os mecanismos de exercício da autonomia 

pedagógica e organizativa de cada escola e harmonizá-los com os princípios consagrados no 

regime jurídico de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. 
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Despacho Normativo n.º 13/2014, de 15 de setembro 

Regulamenta a avaliação e certificação dos conhecimentos adquiridos e das capacidades 

desenvolvidas pelos alunos do ensino básico, nos estabelecimentos de ensino público, particular e 

cooperativo. 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de Julho 

Estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos, da avaliação dos 

conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver pelos alunos dos ensinos básico e 

secundário. (inclui as matrizes curriculares do Ensino Básico e Secundário) 

Despacho Normativo 13-A/2012, de 5 de junho  

Portarias dos cursos científico-humanísticos 

Na sequência da publicação do Decreto -Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, são agora disponibilizadas 

as portarias previstas no artigo 6.º, que regulam os Cursos Científico Humanísticos vocacionados 

para o prosseguimento de estudos de nível superior e os Cursos Científico-Humanísticos do Ensino 

Secundário na modalidade de ensino recorrente. 

Portaria n.º 242/2012. D. R. n.º 155, Série I, de 10 de agosto 

Define o regime de organização e funcionamento dos cursos científico-humanísticos de nível 

secundário de educação, na modalidade de ensino recorrente, ministrados em estabelecimentos 

de ensino público, particular e cooperativo, e estabelece os princípios e os procedimentos a 

observar na avaliação e certificação dos alunos. 

Portaria n.º 243/2012. D. R. n.º 155, Série I, de 10 de agosto 

Define o regime de organização e funcionamento dos cursos científico-humanísticos de Ciências e 

Tecnologias, de Ciências Socioeconómicas, de Línguas e Humanidades e de Artes Visuais, 

ministrados em estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo, e estabelece os 

princípios e os procedimentos a observar na avaliação e certificação dos alunos. 

(alterado pela Portaria n.º 304-B/2015, de 22 de setembro) 

 

DISCIPLINA DE PORTUGUÊS DO 12.º ANO - MELHORIA DA EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA  

Metas Curriculares 

Despacho N.º 9442/2015, DR. n.º 161, Série - II, de 19 de agosto 

Homologa as Metas Curriculares da disciplina de Inglês dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, 

reajustadas em função da atualização do currículo nacional do ensino básico com a inclusão da 

disciplina de Inglês no 1.º ciclo. 
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Despacho N.º 151/2015, DR. n.º 4, Série - II, de 7 de janeiro 

Homologa as Metas Curriculares da disciplina de Inglês do 1.º ciclo do ensino básico. 

Portaria n.º 260-A/2014, de 15 de dezembro 

Regula a aquisição de qualificação profissional para a docência nos grupos de recrutamento que 

já detenham, ou venham a obter, formação certificada no domínio do ensino de inglês no 1.º ciclo 

do ensino básico, e os níveis de proficiência linguística em Inglês do 3.º ao 12.º ano nos ensinos 

básico e secundário. 

Decreto-Lei n.º 176/2014, de 12 de dezembro 

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 27/2006, de 10 de fevereiro, à segunda alteração 

ao Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 

de maio, determinando a introdução da disciplina de Inglês no currículo, como disciplina 

obrigatória a partir do 3.º ano de escolaridade, bem como à definição da habilitação profissional 

para lecionar Inglês no 1.º ciclo e à criação de um novo grupo de recrutamento. 

Despacho N.º 9633/2014, DR.n.142, Série II, de 25 de julho 

Atualiza o calendário de implementação das Metas Curriculares das disciplinas constantes do 

Anexo I do Despacho n.º 15971/2012, de 14 de dezembro. 

Despacho N.º 868-B/2014, DR. n.º 13, Suplemento,Série - II, de 20 de janeiro 

Homologa os Programas e Metas Curriculares das disciplinas de Português, de Matemática A e de 

Física e Química A do Ensino Secundário e as Metas Curriculares das disciplinas de Física e de 

Química do Ensino Secundário. 

Despacho N.º 110-A/2014, DR. n.º 2, Suplemento, Série - II, de 3 de janeiro 

Homologa as Metas Curriculares das disciplinas de Geografia, de História e de Ciências Naturais do 

9.º ano de escolaridade (3.º Ciclo). 

Despacho N.º 7000/2013, DR. Série - II, de 30 de maio 

Prolonga o mandato do grupo de trabalho responsável pela coordenação de todo o processo de 

formulação das Metas Curriculares e dos reajustamentos necessários aos Programas, bem como 

cria as condições necessárias à realização de um plano de formação de professores em todo o 

país. 

Despacho N.º 6651/2013, DR. Série - II, de 22 de maio 

Homologa as Metas Curriculares da disciplina de Inglês dos 2.º e 3.º ciclos, constituindo-se estas 

como orientações recomendadas para a disciplina em apreço no ano letivo de 2013-2014. 

Despacho N.º 5122/2013, DR. Série - II, de 16 de abril 
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Homologa as Metas Curriculares das disciplinas de História e Geografia de Portugal dos 5.º e 6.º anos 

de escolaridade (2.º ciclo), de Ciências Naturais dos 5.º e 6.º anos de escolaridade (2.º ciclo) e dos 

7.º e 8.º anos de escolaridade (3.º ciclo), de História dos 7.º e 8.º anos de escolaridade (3.º ciclo) e 

de Físico-Química dos 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade (3.º ciclo), apresentando estes documentos 

como orientações recomendadas para estas disciplinas no ano letivo de 2013-2014. 

Declaração de retificação N.º 669/2012, DR. Série - II, de 23 de maio 

Retifica o Despacho n.º 5306/2012, de 18 abril, designadamente a alínea c) do n.º 3, o n.º 6, o n.º 12 

e o n.º 14. 

Despacho N.º 5306/2012, DR. Série - II, de 18 de abril 

Prevê a realização de Metas Curriculares para as diferentes disciplinas dos ensinos básico e 

secundário, criando, para este efeito, um grupo de trabalho coordenador e diversos subgrupos de 

trabalho consoante as diferentes disciplinas dos ensinos básico e secundário. 

Despacho N.º 15971/2012, DR. Série - II, de 14 de dezembro 

Define o calendário de implementação das Metas Curriculares enquanto documentos de utilização 

obrigatória por parte dos professores, bem como os seus efeitos na avaliação externa dos alunos. 

Despacho N.º 10874/2012, DR. Série - II, de 10 de agosto 

Homologa as Metas Curriculares das disciplinas de Português, de Matemática, de Tecnologias de 

Informação e Comunicação, de Educação Visual e de Educação Tecnológica do ensino básico, 

apresentando estes documentos como orientações recomendadas para estas disciplinas no ano 

letivo de 2012-2013. 

Despacho N.º 17169/2011, DR. Série - II, de 23 de setembro 

Revoga o currículo nacional do ensino básico, prevendo a realização de documentos clarificadores 

das prioridades nos conteúdos fundamentais dos Programas, na forma de Metas Curriculares. 

 

Programas 

Despacho N.º 7442-D/2015, de 03 de julho  

Homologa o Programa de Português do Ensino Básico 

Despacho N.º 2109/2015, de 27 de fevereiro 

Incumbe o Subgrupo de Trabalho de Português de submeter à consideração da tutela a nova 

proposta de Programa de Português para o Ensino Básico, a qual será colocada em discussão 

pública e deverá harmonizar-se com as Metas Curriculares desta disciplina. Estabelece ainda que 

o Programa de Português para o Ensino Básico homologado em março de 2009 fica revogado, 
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entrando o novo Programa e Metas Curriculares de Português em vigor já no ano letivo de 

2015/2016. 

Despacho N.º 9888-A/2013, de 26 de julho  

Homologa o Programa de Matemática do Ensino Básico, estabelecendo a data da sua entrada em 

vigor (ano letivo de 2013-2014. 

Despacho N.º 5165-A/2013, de 16 de abril  

Revoga o Programa de Matemática do Ensino Básico de 2007, a partir do ano letivo de 2013-2014, 

prevendo a realização de uma nova proposta de Programa que agregue as Metas Curriculares 

desta disciplina, de forma a constituir um documento único perfeitamente coerente. 

Portaria N.º 266/2011, de 14 de setembro  

Define o calendário de entrada em vigor do Programa de Português do Ensino Básico homologado 

em 2009. 

Despacho N.º 7158/2011, de 11 maio 

Define o calendário de entrada em vigor do Programa de Português Língua Segunda (PL2) para 

alunos surdos. 

Despacho N.º 124 ME/91, de 17 de agosto  

Prevê a aplicação generalizada dos Programas do 2.º ano do 1.º ciclo do ensino básico aprovados 

pelo Despacho n.º 139/ME/90, de 16 de agosto. Aprova os Programas das disciplinas que integram 

os planos curriculares para os 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e para o ensino secundário, constantes 

nos mapas anexos ao Despacho em apreço. 
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