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1. INTRODUÇÃO 

O Plano Plurianual de Atividades (PPA) é o instrumento de planeamento/ execução, em 

permanente construção e atualização, como prevê o Regulamento Específico do PPA, que 

permite operacionalizar com clareza o Projeto Educativo (PE), apresentando-se como um 

instrumento importante no exercício de autonomia conforme preconiza o número 1, alínea 

c) do artigo 9º do Decreto-lei nº 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, 

de 2 de julho, que aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário.  

O Plano Plurianual de Atividades (PPA) assume-se como um dos “documentos de 

planeamento, que definem, em função do PE, os objetivos, as formas de organização e de 

programação das atividades e que procedem à identificação dos recursos necessários à sua 

execução”, conforme estabelece a alínea c) do ponto 1 do artigo 9.º, do mesmo diploma.  

O PPA operacionaliza o Projeto Educativo (PE) pelo período de três anos, pelo que, 

tendo sido aprovado no anterior, este ano apenas constará nele os novos projetos e parcerias 

promovidos pelo Agrupamento. O PPA programa as atividades a realizar de acordo com as 

prioridades e metas definidas no Projeto Educativo, considerando como elemento decisivo a 

afetação de meios, nos seus aspetos humano, material e financeiro.  

Neste contexto e com a experiência e aprendizagens vividas, o Agrupamento de 

Escolas de Cristelo (AEC) continua a desenvolver o seu plano de inovação (PI), definido nos 

termos e nas condições da autonomia e flexibilidade curricular no AEC, no âmbito da Portaria 

nº 181/2019, de 11 de junho, de forma a implementar uma gestão superior a 25 % das matrizes 

curriculares-base das ofertas educativas e formativas dos ensinos básico e secundário, com 

vista ao desenvolvimento de planos de inovação, regulamentando o n.º 3 do artigo 12.º do 

Decreto -Lei n.º 55/2018, de 6 de julho. 

Este documento não se esgota na simples listagem das atividades a realizar em cada 

um dos períodos letivos, deve, antes de mais, ser entendido como um guião que permitirá, 

às escolas do AEC, alcançar um patamar de qualidade mais elevado na execução do seu 

Projeto Educativo TEIP e, ao mesmo tempo, sirva de elemento de identificação e união de 

toda a comunidade educativa.  

As atividades que nele se incluem visam uma Escola que pretende acolher, educar e 

valorizar, proporcionando a aproximação desta com a comunidade, de forma a enriquecer a 

cultura, os saberes e os valores de todos os envolvidos, do ponto de vista individual e 

coletivo. O conjunto diversificado de atividades aqui descritas, pela sua variedade e riqueza, 

dão corpo a uma ideia central, de que a Escola não decorre apenas dentro da sala de aula, 
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devendo a aprendizagem, nas suas diversas vertentes, ocorrer sob as mais variadas formas e 

contextos, constituindo cada espaço num verdadeiro ambiente de aprendizagem. 

Estas responsabilidades, por nós assumidas, com o máximo sentido de serviço público, 

em prol da comunidade que servimos,  implicam que a Escola institua uma forte relação com 

os contextos e a comunidade em que está inserida, implicam autonomia e implicam os 

professores como agentes activos na configuração do currículo. Estes novos mandatos 

pressupõem uma Escola “que se constrói na e com a comunidade” e privilegia, 

simultaneamente, o “estabelecimento de relações com o exterior (...) e uma rede de 

comunicações no seu interior” Fernandes, P. et al. (2001). 

O documento de organização do ano letivo (em anexo), o qual se renova em cada ano 

letivo, fará sempre parte integrante deste documento. 

2. Plano Anual e Plurianual de Atividades – Normas e Procedimentos 

2.1. Atividades pertencentes ao Plano Anual e Plurianual de Atividades  

Todas as atividades a realizar têm, obrigatoriamente, de ser inseridas na plataforma 

GARE e que respondam a, pelo menos, a uma das seguintes situações:  

a) Impliquem a saída dos alunos dos recintos escolares do agrupamento;  

b) Se dirijam a um público-alvo que ultrapasse o contexto turma;  

c) Impliquem a participação de alguém externo à comunidade escolar;  

d) Impliquem a representação externa do agrupamento, mesmo que desenvolvida em 

contexto de sala de aula.  

3. Gestor de Atividades e Recursos Educativos (GARE)  

O AEC integra o módulo de Gestão de Atividades e Recursos Educativos (GARE), 

constituindo este, uma mais-valia fundamental na organização e funcionamento das Escolas 

que constituem o Agrupamento, quer em termos de integração, quer pelas muitas 

possibilidades ao nível da organização, estruturação, gestão e avaliação do PPA e pelos 

contributos para a monitorização e avaliação do Projeto Educativo do AEC.  

O GARE permite aos utilizadores a partilha e a articulação de todas as atividades que 

se pretende desenvolver, de acordo com o Projeto Educativo do AEC, dado que os objetivos 

do PE, divididos em três eixos, encontram-se inseridos no referido módulo.  

Em sintonia com o Plano Plurianual de Melhoria (PPM) e com o Plano de 

Inovação e em conformidade com um conjunto diversificado de medidas e ações de 

intervenção na escola e na comunidade resumidas, os três eixos de principais, são: 
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 EIXO 1 - Gestão Curricular, numa lógica de Autonomia e Flexibilidade 

 EIXO 2 – Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas 

 EIXO 3 – Parcerias e Comunidade 

Depois de inseridas, as atividades passam pelo Circuito de Aprovação composto pelas 

diferentes estruturas pedagógicas, Representantes de Áreas Disciplinares, Coordenadores 

de Departamento e outras Estruturas intervenientes no processo. Após a realização/ 

dinamização das mesmas, o GARE permite a autoavaliação das atividades, por parte dos 

dinamizadores e a avaliação dos participantes, bem como a avaliação da articulação com o 

Projeto Educativo. Do GARE também é possível a extração de dados de referência de cada 

atividade e/ ou de todas, em diferentes formatos Word, Excel, etc, bem como gráficos 

estatísticos, dando a possibilidade de fazer diferentes níveis de análise específica, de acordo 

com as necessidades e interesses de cada um. Também permite, mediante o Plano Plurianual 

de Atividades 2019/2022, o cruzamento de dados, verificar o grau de concretização dos 

objetivos do Projeto Educativo e das suas metas. 

4. Tipificação das atividades no GARE 

a) Ação de esclarecimento 

b) Atividade cultural 

c) Palestra 

d) Visitas de estudo 

e) Outras 

f) Workshop 

g) Saída de campo 

h) Exposição 

i) Webinar 

j) Convívio 

k) Concurso 

l) Intercâmbio 

m) Atividade desportiva 

5. Procedimentos obrigatórios  

a) Identificação da entidade proponente;  

b) Submeter a atividade na plataforma GARE, de acordo com os ciclos de aprovação;  

c) Aguardar aprovação da cadeia hierárquica;  
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d) Preparar e aplicar a atividade com recurso aos modelos disponibilizados 

(comunicação/autorização dos encarregados de educação, programa, lista de 

alunos participantes (nas saídas de escola);  

e) Preencher, no GARE, a autoavaliação e anexar o relatório de avaliação da atividade.  

6. Ciclos de Aprovação (datas limite de submissão) ano letivo em curso  

1º - até final de setembro de cada ano – lançar atividades – proposta   

2º - até 1º CP de outubro – validação das propostas pelos CD 

3º - CP de outubro – aprovação das propostas 

4º - CG de Outubro/novembro – Aprovação das novas propostas de atividades a inserir no 

PPA. 

Os departamentos poderão sempre propor atividade até a 1 mês anterior a cada CP, que 

será, posteriormente, aprovado pelo diretor, por delegação do Conselho Geral, desde que 

não implique a sobrecarga de orçamento. 

7. Plano de Ação do Diretor  

Este Plano define anualmente as Estruturas de Gestão e Supervisão Pedagógica, 

Turmas, Diretores de Turma, Coordenação de Clubes e Projetos, Coordenação de RIC, pelo 

que serve de base de trabalho para a configuração anual da plataforma GARE (Gestor de 

Atividades e Recursos Educativos) onde são lançadas todas as propostas de atividade do 

PPA.  

8. Estruturas do Gestor de Atividades e Recursos Educativos (GARE)  

A listagem que se segue discrimina as estruturas pelas quais, todas as atividades 

inseridas na plataforma GARE, obrigatoriamente, têm de passar para poderem ser aprovadas 

e possam ser realizadas.  

a) Coordenador do PPA e PE 

b) Controlo Financeiro  

c) Coordenadores de Departamento  

d) Representantes de Grupo Disciplinar  

e) Coordenadores de Estabelecimento  

f) Coordenadores de Diretores de Turma  

g) Coordenador para a Cidadania de Intervenção Social 

h) Coordenadora da BE/CRE e Coordenadora do PNL  

i) Clubes/ Programas/ Oficinas  

j) Coordenadora do programa Erasmus 
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k) Desporto Escolar  

l) Coordenador do Plano de Inovação 

m) Coordenadora da EMAEI 

n) Coordenadora do PESES 

o) Coordenador do Secretaria de Provas Externas 

p) Provedora do Aluno 

q) Coordenador do Plano de Contingência 

r) Coordenador da Educação Digital 

s) SPO  

t) Pais/ Encarregados de Educação 

u) Associações de Estudantes  

v) Observatório da Qualidade 

9. Plano de Intervenção  

O Plano de Intervenção, que se concretiza no PPM e no PI, é constituído por três eixos, 

divididos em vários domínios, de acordo como Programa TEIP. Cada um deles é sustentado 

por um objetivo central. Cada domínio, por sua vez, está organizado por subdomínios. Em 

cada subdomínio temos as áreas de intervenção, os objetivos estratégicos, as metas, os 

indicadores de avaliação, os meios de verificação e as estruturas participantes. 

Para melhor conhecimento destes planos deverá ser consultada a página da internet, 

onde os mesmo estão explanados de forma pormenorizada. 

Nestes planos é dado particular enfoque aos descritores do perfil dos alunos Áreas de 

competências do perfil dos alunos (ACPA): 

A. Linguagens e textos  
B. Informação e comunicação  
C. Raciocínio e resolução de problemas  
D. Pensamento crítico e pensamento criativo  
E. Relacionamento interpessoal  
F. Desenvolvimento pessoal e autonomia  
G. Bem-estar, saúde e ambiente  
H. Sensibilidade estética e artística  
I. Saber científico, técnico e tecnológico 
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10. Atividades inseridas na plataforma GARE (ano letivo 2020/2021) 

ID TÍTULO  EB CRISTELO 
 EB  D 

IGREJAS 
EB  

SOBROSA 
TIPOLOGIA 

DATA 
INÍCIO 

DINAMIZADORES DESCRIÇÃO OBJETIVOS 

95 
Formação de 
Utilizadores 

 EB Cristelo 
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Ação de 
Esclarecimento 

1-09-2020 Biblioteca 

* Apresentação da BE, regras e funcionamento; 
* Visualização de um PowerPoint; entrega e 

análise de um guião. 
* Leitura do Livro: “Boas maneiras na BE”. 

Dar a conhecer a organização das 
bibliotecas e ensinar a tirar partido 

das suas diferentes valências; 

39 SMartinho   
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Atividade 
Cultural 

1-09-2020 
Educadoras de 

Infância 

Distribuição de um cartucho de castanhas a cada 
aluno. Fogueira simbólica de sobreiro, jogos 

tradicionais da época. 
leitura e dramatização da história de S. Martinho 

Reviver as tradições relativas à 
estação do ano 

80 Ondas de leitura  EB Cristelo     
Atividade 
Cultural 

1-09-2020 Susana Namura Promoção da leitura e do PNL. 

Promover a leitura de obras e 
autores do PNL.,  

Divulgar autores da CPLP.,  
Fomentar a partilha de experiências 

de leitura (tertúlias).,  
Divulgação à comunidade. 

81 
MEL – Momento 

Extraordinário 
de Leitura 

 EB Cristelo     
Atividade 
Cultural 

1-09-2020 
Manuel Ribeiro e 

Lurdes Sá 
Momento de leitura simultânea em todas as 

salas de aula. 

Promover a leitura de obras e 
autores do PNL.,  

Divulgar autores da CPLP.,  
Fomentar a partilha de experiências 

de leitura (tertúlias). 

96 
Vamos ao teatro 

de fantoches 
  

 EB  D 
Igrejas 

  
Atividade 
Cultural 

1-09-2020 Biblioteca CEDI 
Os alunos visitam a BE e presenciam um 
pequeno teatro dinamizado pela equipa. 

Incentivar o uso da BE. 

103 
"Os 

Supersaudáveis" 
  

 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Atividade 
Cultural 

1-09-2020 
Leandra Nogueira, 

João Friões 

Durante 5 semanas os alunos são estimulados a 
incluir nas suas refeições diárias alimentos 
saudáveis, sendo-lhes atribuídas cartas e 

caderneta informativa. 

- Promover hábitos alimentares mais 
saudáveis;  

- Contribuir para a diversidade 
alimentar e para a redução do 

consumo de alimentos processados. 
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108 
"Prevenção do 

bullying em 
meio escolar" 

 EB Cristelo     Palestra 1-09-2020 
Psicólogo Dr. Vítor 

Azevedo 

Dinamização de várias ações de sensibilização 
subordinadas ao tema da prevenção do bullying 

e da violência em meio escolar. 

- Consciencializar os alunos para as 
diferentes formas de violência em 

meio escolar;,  
- Identificar/ denunciar situações de 

bullying. 

115 

Visita Virtual aos 
Ecotrilhos das 

nossas 
Freguesias 

 EB Cristelo 
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Visitas de 
Estudo 

1-09-2020 
Coordenação Eco-

escolas em parceria 
com município 

Na primeira Semana Temática, promover visitas 
virtuais aos ecotrilhos de Duas Igrejas e Sobrosa 

promover o património natural e 
cultural local 

46 
"Lanche 

Saudável" 
  

 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Outras 1-09-2020 
Leandra Nogueira e 

João Friões 

Todos os meses, os professores titulares de 
turma escolhem cinco dias para os alunos 
fazerem o registo da qualidade dos seus 

lanches. Alunos e encarregados de educação 
são sensibilizados para a importância da 

qualidade dos lanches cumprirem as regras de 
uma alimentação saudável. 

- Sensibilizar para a importância da 
adoção de hábitos alimentares 

saudáveis.,  
Conhecer a composição de um 

lanche saudável.   ,  
Fazer opções saudáveis no que 

respeita à escolha do lanche escolar. 

87 BI de um país  EB Cristelo     Outras 1-09-2020 Grupo de Geografia 
Os alunos irão realizar o BI de um país e fazer a 

sua apresentação. 
Consolidar aprendizagens; 

Incrementar a articulação disciplinar. 

89 

Concurso de 
fotografia: "A 
geografia das 

coisas por dizer" 

 EB Cristelo     Outras 1-09-2020 Grupo de Geografia 
Fotografar o que existe de bom e de mau no 

concelho que posteriormente serão 
georreferenciadas no google Earth. 

Desenvolver o espírito crítico e a 
criatividade; consolidar 

aprendizagens 

98 Teclar letrinhas   
 EB  D 
Igrejas 

  Outras 1-09-2020 Biblioteca CEDI 
As crianças escrevem pequenos textos para 

aprenderem a trabalhar no Word. 
Proporcionar diferentes experiências 

de aprendizagem. 

104 
"Medições de 

IMC e Consultas 
de Nutrição" 

 EB Cristelo 
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Outras 1-09-2020 

Leandra Nogueira, 
João Friões, Avelino 

Sá e Raquel 
Fernandes. 

Realização de medições de IMC aos alunos do 1º, 
2º e 3º ciclos, deteção de situações 

problemáticas e encaminhamento para a 
Unidade de Saúde/Consultas de nutrição. 
Realização de consultas de nutrição por 

nutricionista voluntária, mensais e ONLINE, 
tendo em vista a deteção e acompanhamento 
de situações de alunos e famílias com excesso 
de peso e outras problemáticas alimentares. 

- Deteção de situações problemáticas 
no que respeita à composição 

corporal (massa gorda) dos alunos.,  
-Deteção e acompanhamento de 

alunos e respetivas famílias no 
âmbito da alimentação saudável. 

114 
Ecovias 

pedagógicas 
 EB Cristelo 

 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Outras 1-09-2020 
Coordenação Eco-

escolas 

Continuação dos trabalhos de melhoria das 
Ecovias pedagógicas, em colaboração com 

Juntas de Freguesia e Ass. Pais 

Proporcionar um maior número de 
recursos pedagógicos no espaço 

escolar 
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130 
Grupo de Jovens 
Promotores de 

Saúde 
 EB Cristelo     Outras 1-09-2020 Raquel Fernandes 

Manutenção do grupo de JPS formado por 
alunos do 8º ano com vista à capacitação destes 
no âmbito da Educação para a saúde e educação 

pelos pares. 
 Reuniões quinzenais dinamizadas pela 

coordenadora de saúde e mensais com técnica 
da LPCC. 

Permitir que os alunos sejam capazes 
de reconhecer e aplicar estratégias 
de educação e promoção de saúde. 

131 
"Grupo de 

Voluntários do 
GPS" 

 EB Cristelo     Outras 1-09-2020 Raquel Fernandes 

Manutenção de um grupo de voluntários do 3º 
ciclo que auxiliem na dinamização de 

projetos/atividades previstas no PESES.  
 Reuniões quinzenais dinamizadas pela 

coordenadora de saúde. 

  

135 
Clube de Leitura 
dos Pequenitos 

  
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Outras 1-09-2020 Biblioteca 

As turmas do Pré escolar visitam a Biblioteca, 
ouvem uma história (de acordo com as 

possibilidades) e escolhem um livro (existe um 
pré-seleção) para ler em família. 

Promover a utilização da Biblioteca 
desde cedo. Motivar para a leitura. 

78 Storytelling   
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Workshop 1-09-2020 
Goreti Teixeira e 

Fátima Silva 
Reconto oral de histórias breves pelos alunos do 

3º e 4º anos, com dramatização. 

Promover a participação voluntária 
dos alunos.,  

Contribuir para uma melhoria da 
expressão oral. 

110 
"Pegmatito do 

Campo de 
Golfe" (10º ano) 

 EB Cristelo     
SAÍDA DE 
CAMPO 

1-09-2020 
Cátia Santos, Maria 

José Coelho 

Saída de Campo para observação de formações 
rochosas caraterísticas da zona onde se situa a 

escola. 

- Identificar o tipo de paisagem e de 
formações rochosas existentes na 

região onde a escola se localiza. 

111 
"Pegmatito do 

Campo de 
Golfe" (8º ano) 

 EB Cristelo     
SAÍDA DE 
CAMPO 

1-09-2020 
Raquel Fernandes e 

Carla Tavares. 

Saída de Campo para observação de formações 
rochosas caraterísticas da zona onde se situa a 

escola. 

- Identificar o tipo de paisagem e de 
formações rochosas existentes na 

região onde a escola se localiza.  

47 

Dia 
Internacional da 
Literacia (8 DE 

SETEMBRO) 

 EB Cristelo 
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Exposição 14-09-2020 
Equipa de trabalho 
do Projeto ciência 

viva na escola 

Comemoração do Dia Internacional da Literacia  
 

O objetivo da data é destacar a importância da 
literacia para as pessoas e para as sociedades. 

Numa sociedade moderna, tecnológica e 
avançada. 

O relatório PISA (Program for International 
Student Assessment) 2012 apontou Portugal 

como o segundo país que melhor combateu o 
insucesso escolar no novo milénio (em 17 países 

analisados). 
O dia mundial da literacia foi criado pela 

Difundir informação, cientificamente 
completa e consolidada,  

 
Despertar o gosto e preocupação 

sobre questões da atualidade. 
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UNESCO em novembro de 1965 e celebrado pela 
primeira vez em 1966. 

38 
Receção ao 

novo ano letivo 
  

 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Outras 14-09-2020 Educadoras 

Receção ao novo ano letivo/acolhimento aos 
alunos 

Atividade dinamizada pelas educadoras em 
articulação com a Associação de pais. 

proporcionar a inserção positiva dos 
alunos na escola/turma,  

Abertura da escola à comunidade,  
Salientar o papel dos pais na escola 

51 Um novo ano...   
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Outras 14-09-2020 
Professores do 1.º 

ciclo 
Abertura do novo ano escolar. 

Proporcionar a inserção dos alunos 
na escola/turma; 

52 O nosso E@D...   
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Exposição 15-09-2020 Professores 1.º Ciclo 

Organizar uma exposição com exemplos de 
alguns trabalhos realizados pelos alunos da 

escola no E@D 
Os trabalhos devem ser colocados na Classroom 

de cada turma. 

Reviver e partilhar alguns trabalhos 
do E@D;,  

Salientar o papel ativo dos pais na 
escola 

118 
Moinhos e 
Ribeiras de 

Paredes 
 EB Cristelo 

 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Exposição 1-10-2020 

Coordenação Eco-
escolas em Parceria 

com LIT (Loja 
Interativa de 
Turismo de 

Paredes), Pelouro 
do Ambiente e 

APRISOF 

Exposição e Visita Virtual nas redes sociais de 
recolhas realizadas ao longo destes anos sobre 

rios e ribeiras do concelho 

Promover os recursos locais no 
processo de ensino-aprendizagem 

35 

"Ementas à 
medida!" (Dia 

Mundial da 
Alimentação) 

 EB Cristelo 
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Atividade 
Cultural 

15-10-2020 

Marília Lobo, 
Leandra Nogueira, 
João Friões, Raquel 

Fernandes 

No âmbito da exploração dos conteúdos sobre 
“Dieta mediterrânica como padrão alimentar 
saudável”, os alunos e respetivas famílias são 

desafiados a elaborar uma sugestão de refeição 
saudável, partilhando a receita e modo de 

preparação, através de 
imagens/desenhos/fotografias (disponibilizados 
no padlet e expostos na classroom das turmas e 

nas TV´s da escola e da Biblioteca). 

- Identificar as principais 
características alimentares da Dieta 
Mediterrânica e relacioná-las com 
proteção da saúde.,  
- Compor refeições diárias, 
envolvendo as famílias, tendo por 
base a Roda da Alimentação 
Mediterrânica.,  
- Promover o consumo diário de 
frutas e hortícolas e de água; 
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74 Halloween  EB Cristelo 
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Atividade 
Cultural 

30-10-2020 
Maria José Carvalho 

e Célia Ribeiro 
Decoração individual de uma T-shirt com 

motivos alusivos à festividade. 

Comemorar o Halloween.,  
Conhecer aspetos da cultura e 

civilização dos povos de expressão 
inglesa.,  

Divulgação à comunidade. 

48 

Comemoração 
do Dia Nacional 
do Mar (16 DE 
NOVEMBRO) 

 EB Cristelo 
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Exposição 30-10-2020 
Equipa de trabalho 
do Clube de Ciência 

Viva 

O mar assume uma importância estratégica para 
Portugal, sendo um setor vital para a economia 

portuguesa e para o produto interno bruto 
(PIB). 

De acordo com dados divulgados em 2013, o 
mar português dá trabalho a 100 mil pessoas e 
representa uma riqueza anual de 8 mil milhões 

de euros. 
A celebração do Dia Nacional do Mar teve 

origem na "Convenção das Nações Unidas sobre 
o Direito do Mar", que entrou em vigor a 16 de 

novembro de 1994. Portugal ratificou o 
documento em 1997. 

Esta convenção é muito importante, pois é a 
partir dela que são estabelecidos, entre outros, 

os limites marítimos inerentes à Zona 
Económica Exclusiva e à Plataforma Continental. 

Portugal é um país fortemente ligado ao mar, 
ficando marcado para a posterioridade como o 

país dos Descobrimentos marítimos. 

- Despertar o gosto e preocupação 
sobre questões da atualidade.,  

- Envolver a comunidade educativa 
de forma interativa e atraente em 

temas relativos à ciência, ambiente, 
saúde e ainda à história da ciência;,  
- Ampliar o acesso da comunidade 

educativa à cultura científica;,  
- Difundir informação, 

cientificamente completa e 
consolidada; 

122 
Dia de Aulas ao 

ar livre 
 EB Cristelo 

 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Workshop 5-11-2020 

Coordenação Ecxo-
escolas em 

articulação com 
áreas curriculares 

Promover aulas ao ar livre 
Desafiar as diferentes áreas 

curriculares a dinamizar aulas ao ar 
livre 

54 
Workshop: 
“Internet 
segura” 

  
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Palestra 9-11-2020 
Professores 1.º ciclo/ 

Professor TIC 
Promoção de sessões para o uso seguro da 

internet. 
  

56 
1.ª Campanha de 

solidariedade: 
“E@Solidário” 

  
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Outras 9-11-2020 Professores 1.º ciclo 
Construção do cartaz da Campanha 

(alunos do 4.º ano); 
Dinâmica a ajustar 

Participar em ações de partilha; 
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138 

Workshop à 
distância sobre 

Inteligência 
artificial 
(STEAM) 

 EB Cristelo 
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Workshop 9-11-2020 

Natália Leão e 
equipa do clube 
ciência viva na 

escola 

Workshop no âmbito da STEAM sobre 
inteligência Artificial a realizar-se  nas semanas 

temáticas. 

- Desenvolver o espírito crítico e a 
criatividade 

55 S. Martinho...   
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Atividade 
Cultural 

11-11-2020 Professores 1.º ciclo 

Recreação da lenda de S. Martinho; 
Construção de cartuchos;  

Realizar o Magusto;  
Quadras e músicas alusivas ao magusto. 

Manter vivas as tradições do 
património cultural. 

73 S. Martinho  EB Cristelo 
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Atividade 
Cultural 

11-11-2020 
Grupo de Português 
, Coordenadoras de 

D.T. 

Elaboração de uma quadra alusiva por turma 
para concurso 2º e 3º ciclo, secundário. 

Sensibilizar para as tradições do dia.,  
Desenvolver o gosto pela escrita 

poética,  
Apelar à criatividade. 

57 
É Natal... 

Mensagens de 
Natal! 

  
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Atividade 
Cultural 

1-12-2020 Professores 1.ºciclo 
Criação de mensagens/ postais de natal para 

serem entregues na comunidade. 
Sensibilizar para a época natalícia; 

49 
O Dia Mundial 

do Solo (5 
DEZEMBRO) 

 EB Cristelo 
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Exposição 1-12-2020 
Equipa de trabalho 

do Clube Ciência 
Viva 

Este dia foi criado em 2002 pela União 
Internacional de Ciências do Solo (IUSS) para 
celebrar a importância crítica do solo para a 

humanidade. 
O Dia Mundial do Solo é uma oportunidade 

única para refletir sobre o tratamento humano 
que este recurso natural finito recebe. A 

Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO) também 

impulsiona a comemoração deste dia. 
Funções do solo 

• Proporcionar a alimentação humana 
• Conservar a biodiversidade 

• Possibilitar o ciclo hidrológico 
• Reduzir o impacto das mudanças climatéricas 

• Criar agroenergia 
• Proteger as águas subterrâneas e superficiais 

• Sustentar construções 
Neste dia realizam-se debates e outras 

iniciativas para consciencializar a população 

- Envolver a comunidade educativa 
de forma interativa e atraente em 

temas relativos à ciência, ambiente, 
saúde e ainda à história da ciência;,  

 
- Ampliar o acesso da comunidade 

educativa à cultura científica;,  
 

- Difundir informação, 
cientificamente completa e 

consolidada;,  
 

- Despertar o gosto e preocupação 
sobre questões da atualidade. 
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sobre o estado dos solos e a necessidade de os 
proteger. 

132 
Forum dos 

Cientistas em 
Cristelo 

 EB Cristelo 
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

WEBINAR 1-12-2020 
Maria José Coelho e 

Natália Leão 

Webinar onde os cientistas de palmo e meio e 
os alunos do agrupamento farão apresentação 

dos trabalhos realizados no âmbito da ciências e 
atividades experimentais à comunidade. 

Este Webinar  contará com a participação de 
professores/especialistas das temáticas 

abordadas do Departamento das Ciências da 
UTAD . 

Divulgar os trabalhos práticos e 
experimentais realizados,  

 
Aplicar e apresentar o método 

cientifico.,  
 

Realizar trabalhos de articulação com 
universidades 

37 
Mensagens de 

Natal 
 EB Cristelo 

 EB  D 
Igrejas 

  Exposição 17-12-2020 
Lurdes Sá, Marta 

Marques, Clara Lima 
Duas mensagens por turma. 

Sensibilizar para a época natalícia. ,  
Promover a escrita como 
propiciadora de emoções. 

58 
É Natal... 

chegada do Pai 
Natal 

 EB Cristelo 
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Convívio 22-12-2020 Associação de Pais 
Cooperação com a Associação de pais. 

Dinâmica a ajustar 

Sensibilizar para a época natalícia;,  
 

Participar em gestos de partilha. 

88 
Portugal em 

números 
 EB Cristelo     

Ação de 
Esclarecimento 

1-01-2021 Grupo de Geografia 
os alunos caracterizam a população portuguesa 

com base nos Censos 2011. 

Desenvolver o espírito crítico e 
criatividade; Incrementar a 

articulação disciplinar 
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102 

Sessões de 
sensibilização da 

comunidade 
educativa para a 

Educação 
Inclusiva 

 EB Cristelo     
Ação de 

Esclarecimento 
1-01-2021 

Grupo disciplinar de 
Educação Especial 

(GDEE), Equipa 
Multidisciplinar de 
Apoio à Educação 

Inclusiva 

Sessões de esclarecimento, sensibilização e 
debate do conceito de Escola Inclusiva 

- Sensiblizar para a Educação 
Inclusiva; - Discutir o conceito de 
escola inclusiva; - Consciencializar 
para os direitos e deveres de cada 

um; - Sensibilizar para a aceitação da 
diferença; - Sensibilizar para a 

tolerância; - Consciencializar para a 
importância de uma participação 

ativa na inclusão; - Promover o 
sentido de pertença na comunidade 
educativa; - Participar na construção 
de um projeto educativo comum e 

plural. 

42 Dia da Família   
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Atividade 
Cultural 

1-01-2021 Educadoras Comemorar o dia da família 

Educar para os valores da 
fraternidade e familia,  

proporcionar aos alunos atividades 
lúdicas 

107 

"Saudades do 
teu abraço" (Dia 

Mundial do 
Abraço) 

 EB Cristelo 
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Atividade 
Cultural 

1-01-2021 

Marília Lobo, 
Leandra Nogueira, 

João Friões e Raquel 
Fernandes 

Dinamização de várias atividades no decurso 
desta semana que culmina com o dia mundial do 

abraço:  
- Origamis em forma de coração (concebidos no 
Natal), destinados a um amigo secreto da turma 

(de forma a que todos recebam uma 
mensagem), criados em EMR, LP, Ing, FR. 

Ficarão de quarentena cerca de um mês. Serão 
distribuídos aos alunos, professores e auxiliares 

de ação educativa no dia 21 de janeiro; 
- Mensagens de afeto (criadas no Natal), em CC, 

em todas as turmas e sua divulgação na 
classroom e TV-escola nessa semana;  

- Divulgação de trabalhos criados pelos alunos 
sob o mote “A quem tens saudades de dar um 

abraço?” 

 Valorizar a amizade e a afetividade;  ,  
 

 Aprender a expressar sentimentos e 
afetos. 

119 

Tradições 
Populares na 

Rota do 
Românico 

 EB Cristelo 
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Concurso 1-01-2021 
Coordenação Eco-

escolas 
Recolha de tradições relacionadas com a água 

na nossa região 

Envolver a comunidade escolar na 
valorização do património cultural 

local 
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129 

"Prevenção da 
violência no 

namoro/domésti
ca" 

 EB Cristelo     Palestra 1-01-2021 Víctor Azevedo 

Ações de sensibilização sobre a prevenção da 
violência no namoro/doméstica dinamizadas 

pelo psicólogo escolar, como complemento ao 
trabalho desenvolvido em RIC2 e no âmbito dos 

PESES das turmas do 8º ano. 

- Informar sobre fatores sociais e 
pessoais que favorecem os 

comportamentos de violência no 
namoro/ doméstica;,  

 
- Debater possíveis efeitos desses 

comportamentos; ,  
 

- Promover a aquisição de 
competências sociais para os 

prevenir e evitar; ,  
 

- Saber a quem pedir ajuda face a tais 
situações. 

93 
Fazer o Natal 

brilhar... 
 EB Cristelo 

 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Outras 1-01-2021 Grupo de EMR 
Velas de natal (1º e 2º ciclo) 

Campanha de solidariedade (3º ciclo e 
secundário) 

Atualizar a mensagem de Natal para 
os nossos dias. 

105 
"Higiene 

corporal e das 
mãos" 

  
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

WEBINAR 1-01-2021 Marília Lobo 

Dinamização de sessões online no âmbito da 
higiene corporal e das mãos com a colaboração 

da equipa de saúde escolar da UCC Paredes – 
Rebordosa. 

Aquisição de conhecimentos sobre 
higiene individual. ,  

 
 Adoção de hábitos de higiene 

saudáveis 

106 "Higiene oral"   
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

WEBINAR 1-01-2021 
Leandra Nogueira, 

João Friões 

Dinamização de sessões online no âmbito da 
higiene oral com a colaboração da equipa de 
saúde escolar da UCC Paredes – Rebordosa. 

Aquisição de conhecimentos sobre 
higiene individual. ,  

 
Adoção de hábitos de higiene 

saudáveis. 

109 
"Internet 
segura" 

 EB Cristelo     WEBINAR 1-01-2021 
Delfim Gonçalves e 

Nuno Cunha 
Dinamização de sessões online subordinadas ao 

tema da navegação segura na internet. 
  

123 
"Planeamento 

familiar" 
 EB Cristelo     WEBINAR 1-01-2021 

Cátia Santos e Maria 
José Coelho 

Promoção de sessões de sensibilização onde 
será abordado o tema do planeamento familiar 
e dos métodos contracetivos, dinamizadas por 

técnicas da UCC Paredes/Rebordosa 

- Informar sobre a importância do 
planeamento familiar;  ,  

 
- Dar a conhecer os diferentes tipos 

de métodos contracetivos. 
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112 

"Estudo da 
Biodiversidade 
do Charco" (10º 

ano) 

 EB Cristelo     
SAÍDA DE 
CAMPO 

1-01-2021 
Cátia Santos e Maria 

José Coelho 

Estudo da biodiversidade e das relações entre os 
seres vivos de um charco existente na região 

onde a escola se localiza. 

Estudar a biodiversidade existente 
num charco.,  

 
Estudar as relações entre os seres 
vivos do charco e entre estes e o 

meio abiótico.  

113 

"Estudo da 
Biodiversidade 
de um charco" 

(7º ano) 

 EB Cristelo     
SAÍDA DE 
CAMPO 

1-01-2021 
Filipa Nogueira e 

Carla Tavares 
Estudo da biodiversidade e das relação entre os 

seres vivos e entre estes e o meio abiótico. 

Estudar a biodiversidade de um 
charco existente na região onde a 

escola se localiza; ,  
 

Estudar as relações existentes entre 
os seres vivos do charco e entre 

estes e o meio abiótico. 

116 
Saída de Campo 
Virtual às Rotas 

Concelhias 
 EB Cristelo 

 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

SAÍDA DE 
CAMPO 

1-01-2021 

Coordenação Eco-
escolas em parceria 

com município e 
APRISOF 

(Associação de 
Proteção dos rios 
Sousa e Ferreira) 

Atividade a distância, proporcionando uma saída 
de campo virtual ao meio envolvente, por 
espaços e atividades emblemáticas e de 
destaque sobre as diferentes temáticas 

Dar a conhecer as potencialidades do 
meio local próximo 

133 

Encontro de 
encerramento/

mostra dos 
trabalhos do 

Clube de Ciência 
Viva _2019/2020 

 EB Cristelo 
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Atividade 
Cultural 

21-01-2021 
Natália Leão e 
professores do 

clube ciência viva 

Cerimónia de encerramento e mostra dos 
projetos de todas as escola a nível nacional e 

estruturas que dinamizaram o projeto Clube de 
ciência Viva na escola com a ajuda dos parceiros. 

Divulgar os trabalhos dinamizados ao 
longo do projeto 
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50 

Comemoração 
do Dia 

Internacional da 
Vida Selvagem 
(3 de Março ) 

 EB Cristelo   
EB  

Sobrosa 
Exposição 1-02-2021 

Equipa de trabalho 
do Clube de Ciência 

Viva 

O objetivo deste dia criado em 2013 pela ONU é 
celebrar a fauna e a flora do planeta, assim 
como alertar para os perigos do tráfico de 

espécies selvagens animais. 
Foi escolhido o dia 3 de março para esta 

efeméride já que foi neste dia, em 1973, que se 
verificou a CITES - Convenção sobre o Comércio 

Internacional das Espécies de Fauna e Flora 
Selvagens Ameaçadas de Extinção. 

Este dia tenta relembrar o contributo das 
plantas e dos animais selvagens para o 

desenvolvimento sustentável e para o bem-
estar em geral da humanidade, além dos perigos 

diários que a vida selvagem corre em diversas 
frentes. 

- Envolver a comunidade educativa 
de forma interativa e atraente em 

temas relativos à ciência, ambiente, 
saúde e ainda à história da ciência;,  

 
 - Despertar o gosto e preocupação 

sobre questões da atualidade.,  
 

- Difundir informação, 
cientificamente completa e 

consolidada; ,  
 

 - Ampliar o acesso da comunidade 
educativa à cultura científica;  

61 “storyteling"   
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Atividade 
Cultural 

2-02-2021 
Professores de 

Inglês 
Uma atividade de criar ou recriar histórias, 

bilingues 
Desenvolver o gosto pelo Inglês;  

62 
Peddy-Paper  

pelo meio 
envolvente 

  
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Atividade 
Desportiva 

2-02-2021 Professores 1.º ciclo 
Prova pedestre de orientação com um percurso 

pelo meio envolvente 
Atividade a desenvolver ao longo da semana 

Promover a prática de desporto e 
competição com “ fair play” 

63 
2.ª Campanha de 

solidariedade: 
“E@Solidário” 

  
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Outras 2-02-2021 Professores 1.º ciclo 

Construção do cartaz da Campanha 
(alunos do 4.º ano); 

 
Dinâmica a ajustar 

Participar em ações de partilha; 

60 color week   
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Atividade 
Cultural 

3-02-2021 
Professores 1.º ciclo 

/ Professores de 
Inglês 

Cada dia é dedicado a uma cor; 
2.ª feira --- branco 3.02.2021 

3.ª feira --- amarelo 4.02.2021 
4.ª feira --- vermelho 5.02.2021 

5.ª feira --- verde 8.02.2021 
6.ª feira --- azul  9.02.2021 

 Toda a escola veste uma peça com a cor do dia; 
Explorar as diferentes cores ao longo da 

semana; 
Construção de um catavento ou flor com as 

cores da semana; 

Explorar as diferentes cores;,  
 

Exploras as Artes em torno das 
cores;,  

 
Explorar a escrita criativa;  
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75 La chandeleur  EB Cristelo     
Atividade 
Cultural 

3-02-2021 
Jaquelina Gonçalves 

e Marta Marques 
Receitas e vídeos sobre como fazer crêpes. 

Comemora a Chandeleur.,  
 

Conhecer aspetos da cultura e 
civilização dos povos francófonos.,  

 
Divulgação à comunidade. 

126 

"À descoberta 
da 

biodiversidade 
no Zoo de 

Lisboa" 

 EB Cristelo     WEBINAR 8-02-2021 
Carla Tavares e 
Filipa Nogueira 

Cada turma terá uma sessão interativa por 
videoconferência, com a duração de 30 minutos. 
Durante a sessão os Educadores Zoológicos irão 

dar uma aula ao vivo junto das instalações das 
várias espécies que habitam no Zoo, numa 

perspetiva de contextualização das 
aprendizagens desenvolvidas na sala de aula. 

-Compreender o conceito de 
ecossistema;,  

 
-Reconhecer o papel das espécies no 

equilíbrio dos ecossistemas;,  
 

-Identificar relações bióticas e 
apresentar exemplos de adaptações 
de seres vivos aos fatores abióticos;,  

 
-Identificar ameaças que afetam o 

equilíbrio dos ecossistemas;,  
 

-Dar exemplo de contribuições que 
cada cidadão pode fazer para a 

proteção dos ecossistemas;,  
 

- Reconhecer a importância do 
equilíbrio dinâmico dos ecossistemas 

para a sustentabilidade da vida na 
Terra. 

59 Carnaval  EB Cristelo 
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Atividade 
Cultural 

9-02-2021 Professores 1.º ciclo 
Desfile de Carnaval com animação de sala; 

Construção de máscaras de carnaval; 
Dinâmica a ajustar 

Manter vivas as tradições do 
património cultural. 

76 
S. Valentim / Dia 

dos afetos 
 EB Cristelo 

 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Exposição 10-02-2021 
Idalina Tavares e 

Natalina Nogueira 
Elaboração de mensagens. 

Promover a participação voluntária 
dos alunos.,  

 
Contribuir para uma melhoria da 

expressão oral e escrita. 
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41 Carnaval  EB Cristelo 
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Atividade 
Cultural 

16-02-2021 Educadoras 
Desfile com animação de rua, Queima do Velho 

(apenas em Sobrosa) 
  

77 
Os Nossos 

Poetas 
 EB Cristelo 

 EB  D 
Igrejas 

  Workshop 9-03-2021 
Manuel Ribeiro e 

Marisa Martins 
Os “nossos poetas” visitam a sala de aula por 

videoconferência /virtualmente. 

Desenvolver projetos de articulação 
curricular.,  

 
Sensibilizar para a poesia.,  

 
Enriquecer o universo poético dos 

alunos. 

64 
Encontros com 

escritores 
  

 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Atividade 
Cultural 

15-03-2021 Professores 1.º ciclo 

Um contador de história desloca-se  à escola 
com diferentes sessões ou por 

videoconferência. 
(Sugestão:  Clara Haddad); 

Organizar um Grupo itinerante 
 ( Professores do artº79 e bibliotecários): este 
grupo prepara um conjunto de leituras para os 

diferentes anos. 

Desenvolver o gosto pela leitura;,  
 

Promover o conhecimento de 
escritores/ contadores de histórias. 

79 St .Patrick´s Day  EB Cristelo     Exposição 17-03-2021 Célia Ribeiro 
Exposição de objetos relacionados com a 

festividade. 

Comemorar o dia de S. Patrício.,  
 

Conhecer aspetos da cultura e 
civilização dos povos de expressão 

inglesa.,  
 

Divulgação à comunidade. 

99 
Aprender com a 

BE- Rota do 
Românico 

 EB Cristelo     
Ação de 

Esclarecimento 
6-04-2021 Biblioteca 

Apresentação a cargo de técnicos da Rota do 
Românico durante 50 minutos. 

Sensibilizar para a preservação do 
património. 

127 
"Comemoração 
do Dia mundial 
sem Tabaco" 

 EB Cristelo     
Atividade 
Cultural 

6-04-2021 Raquel Fernandes 

- Concurso para criação de um autocolante para 
o carro sob o mote "carros sem fumo" (6º anos).  

 
- Dinamização de um Netpaper sobre os 

componentes do tabaco e seus malefícios para a 
nossa saúde (7ºanos). 

- Informar sobre a composição do 
cigarro e os malefícios do seu 

consumo;  ,  
 

- Debater os novos tipos de tabaco e 
seus efeitos no organismo 

97 
Conhece a 

minha terra 
 EB Cristelo   

EB  
Sobrosa 

Intercâmbio 6-04-2021 Biblioteca CEDI 
Intercâmbio com o agrupamento de Rio Novo 

do Príncipe - Cacia - Aveiro. A atividade irá 
realizar-se online. 

Proporcionar experiências 
inovadoras de aprendizagem; 

Conhecer e valorizar o património 
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117 

Encontro virtual 
com o Parque 
das Serras do 

Porto 

 EB Cristelo 
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Intercâmbio 6-04-2021 

Coordenação eco-
escolas, em parceria 

com Clube do 
Parque das Serras 

do Porto 

Intercâmbio de experiências com diferentes 
escolas do Clube do Parque das Serras do Porto 

potenciar os recursos locais no 
currículo  

124 

"Suporte Básico 
de Vida e 

Desobstrução 
da Via Aérea" 

 EB Cristelo     Palestra 6-04-2021 
Cátia Santos e Maria 

José Coelho 

Promoção de sessões práticas onde serão 
abordados e exercitados: a cadeia de 

sobrevivência; técnicas de desobstrução da via 
aérea e o SBV de criança e adulto.  

Dinamização a cargo de técnicas da UCC 
Paredes/Rebordosa.  

 
Nota: Caso não seja possível a sessão presencial 

esta será realizada online. 

- Dar a conhecer aos alunos a cadeia 
de sobrevivência;   ,  

 
- Permitir o conhecimento e 

aplicação prática de técnicas de 
desobstrução da via aérea e de SBV. 

137 

Visitas de 
Estudo ... ao 

longo do ano ... 
Visitas virtuais 

  
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Visitas de 
Estudo 

6-04-2021 
Professores de cada 

ano letivo 

Visitas de estudo 
Dinâmica e datas a ajustar 

 
Atividades sujeitas a marcações 

  

125 
Maré de Leituras 

- Semana da 
Leitura 

 EB Cristelo 
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Outras 6-04-2021 Biblioteca 
Atividades de leitura diversas em todo o 

agrupamento. 
Promover o gosto pela leitura. 

Influenciar comportamentos leitores. 

128 

"Fórum de 
Jovens 

Promotores de 
Saúde" 

 EB Cristelo     WEBINAR 6-04-2021 Raquel Fernandes 

Participação dos alunos Jovens Promotores de 
Saúde do nosso Agrupamento (alunos de 4 

turmas do 8º ano) num fórum anual promovido 
pela Liga Portuguesa Contra o Cancro e que 

reúne grupos de JPS de outras escolas da 
reunião Norte. Neste fórum os alunos partilham 

conhecimentos e experiências dando a 
conhecer os projetos por estes dinamizados nos 

respetivos Agrupamentos de Escolas. 

- Permitir que os alunos sejam 
capazes de reconhecer e aplicar 

estratégias de educação e promoção 
de saúde. 
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53 
Dia mundial das 
artes_15 de abril 

 EB Cristelo     
Atividade 
Cultural 

15-04-2021 
Susana Faustino e 

Manuel Ribeiro 

Comemoração do Dia Mundial das Artes 
(Exposições, música, coreografias/dança, 

performance,poesia, etc) 

Sensibilizar para a importância das 
artes no nosso quatidiano,  

 
Promover atividades de articulação 

que curricular,  
 

Desenvolver o espírito critico, 
sensibilidade estética e a 

criatividade,  
 

Promover a autonomia, colaboração 
e a inter-ajuda 

101 
Dia Mundial das 

Artes 
 EB Cristelo     Exposição 15-04-2021 

Professores do 
departamento de 
expressões e de 

línguas 

Comemoração do Dia Mundial das Artes_15 de 
Abril_ (Exposições, música, coreografias/dança, 

performance, poesia, cinema) 
Ciclo de Cinema 
Se eu Fosse… 

Apresentação de um filme/ curta metragem 
para sensibilizar para a aceitação da diferença e 

desenvolver o sentido da empatia 

OBJECTIVOS GERAIS: - Sensibilizar 
para a importância das artes no 

nosso quatidiano  - Promover 
atividades de articulação  curricular  - 

Desenvolver o espírito critico, 
sensibilidade estética e a criatividade  

- Promover a autonomia, 
colaboração e a inter-ajuda - 
Sensibilizar para a Educação 

Inclusiva; 

65 Dia da Ciência   
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Outras 19-04-2021 Professores 1.º ciclo 
Dia dedicado à realização de várias atividades 

relacionadas com a Ciência. 
Atividades organizadas em Conselho de ano 

Desenvolver o gosto pelas ciências 
experimentais;,  

Melhorar a literacia científica dos 
alunos. 

66 
Dia da 

Matemática 
  

 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Outras 20-04-2021 Professores 1.º ciclo 
Dia dedicado à realização de várias atividades 

relacionadas com a Matemática. 
Atividades organizadas em Conselho de ano 

Fomentar o gosto pela matemática;,  
Desenvolver o raciocínio 

matemático.  

67 
Dia da Leitura e 

da Escrita 
Criativa 

  
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Atividade 
Cultural 

21-04-2021 Professores 1.º ciclo 
Dia dedicado à realização de várias atividades 
relacionadas com a leitura e escrita criativa. 
Atividades organizadas em Conselho de ano 

Fomentar o gosto pela leitura e pela 
escrita; ,  

Estimular a criatividade;  
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120 
Dia Mundial da 

Terra 
 EB Cristelo 

 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Exposição 22-04-2021 
Coordenação eco-

escolas 

Comemorar o Dia mundial da Terra - 22 de abril 
  Alguns dos temas dos trabalhos expostos na 

exposições: 
- Tecnologias Verdes – de que cor é o teu futuro? 

- O clima está a mudar, e tu? 
- À procura da nova energia … 

Sensibilizar para as problemáticas do 
Planeta Terra 

68 Dia do Desporto   
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Atividade 
Desportiva 

22-04-2021 Professores 1.º ciclo 
Dia dedicado à realização de várias atividades 

relacionadas com o Desporto. 
Atividades organizadas em Conselho de ano 

Promover a prática saudável de 
diferentes atividades desportivas;  

69 

Dia do 
Movimento... 

(música; dança; 
drama; plástica) 

  
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Atividade 
Cultural 

23-04-2021 Professores 1.º ciclo 
Dia dedicado à realização de várias atividades 

relacionadas com as diferentes Artes. 
Atividades organizadas em Conselho de ano 

Fomentar o gosto pelas Artes;  

134 
Dia 

Internacional da 
Biodiversidade 

 EB Cristelo 
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Exposição 1-05-2021 
Natália Leão e 
professores do 

clube de ciência viva 

Exposição alusiva ao tema Dia Internacional da 
Biodiversidade , alguns dos temas expostos: 

No Mundo das Invasoras 
Espécies Invasoras –  a ameaça que não vem do 

espaço 
Vila do Conde Natural(mente) – conhecer para 

preservar 
Litoral de Vila do Conde – do passado ao futuro 

da paisagem protegida 
ANFÍBIOS - Uma pata na água e outra na terra 

Sensibilizar a comunidade educativa 
para a biodiversidade e a importância 

de a proteger,  
 

Divulgar a biodiversidade e sua 
importância 

121 
3ª Semana do 

Ambiente 
 EB Cristelo 

 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Outras 20-05-2021 

Coordenação eco-
escolas em 

colaboração com 
município de 

Paredes 

Assinalar um conjunto de dias comemorativos 
desde dia 20 a dia 25 de Maio 

  Dia Europeu do Mar e Dia Mundial da Abelha 
(20/5) 

       Dia Mundial da Diversidade cultural...(21/5) 
       Dia Internacional da Biodiversidade (22/5) 
       Dia Europeu dos Parques Naturais (24/5) 

       Dia Municipal das Eco-escolas (25/5) 

Cooperar com instituições locais na 
dinamização de temáticas ambientais 
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100 
Encontro com o 

Parque 
 EB Cristelo     Exposição 1-06-2021 

Profs de EVT,  EDV E 
EDF 

4º edição do Encontro com o ParqueExposição 
de trabalhos relacionados com a temática 
ambiental. Esta exposição poderá apenas 
realizar-se on-line. (ex.aguarelas, land art, 

reciclagem, etc) 

OBJECTIVOS GERAIS: - Sensibilizar 
para a defesa do ambiente; - Educar 
para a sustentabilidade. - Divulgar os 

trabalhos realizados pelos alunos. 
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS: - 

Experimentar técnicas artísticas 
utilizando os recursos naturais 

existentes no parque; - Desenvolver 
o sentido crítico, a criatividade e 

sensibilidade estética.  

45 
Festa de 

encerramento 
do ano letivo 

  
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Atividade 
Cultural 

21-06-2021 

Educadoras em 
articulação com o 

primeiro ciclo, pais e 
família e Associação 

de Pais 

Moldes da atividade a definir de acordo com os 
Centros Escolares 

Fomentar o convívio entre os alunos, 
docentes, auxiliares de acção 

educativa e restante comunidade 
envolvente. 

72 
Festa dos 

Finalistas do 1.º 
ciclo 

  
 EB  D 
Igrejas 

EB  
Sobrosa 

Convívio 2-07-2021 
Professores 1.º ciclo 
e Pais dos alunos do 

4.º ano 
Dinâmica a ajustar 

Promover o convívio e a socialização 
entre os Finalistas, Familiares e 

Professores envolvidos no percurso 
do 1.º ciclo. 
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11. Atividades da Associação de Pais da EBS – não inseridas na plataforma GARE (ano letivo 2020/2021) 

ID TÍTULO TIPOLOGIA DATA INÍCIO DESCRIÇÃO OBJETIVOS 

1 Reunião  
Ação de 

Esclarecimento 
Mensal 

Reunir mensalmente com os representantes 
dos Encarregados de Educação  

Sensibilizar os encarregados de educação sobre os assuntos que afetam os seus 
educandos; conhecer problemas que tenham sido detetados pelos alunos da 
escola  

2 
Supervisão de 

cantina 
SuperVisão 

2 em 2 
semanas 

Manter a visita à cantina de duas em duas 
semanas 

Continuar a manter a supervisão de forma a monitorizar a qualidade da comida e 
da cantina 

3 Voluntariado 
Atividade 

cultural 
1 dia anual Criar o Dia do Voluntariado 

Apoiar a realização d cabazes de alimentos 
Apoiar financeiramente o restauro de materiais da escola, tais como, mesas de 
ténis, material de laboratório, etc. 
Melhorar a Eco Via 

4 
Associação de 

Estudantes 
Ação de 

esclarecimento 
1 dia Articulação com a Associação de estudantes 

Conhecer o propósito e objetivo da Associação de Estudantes, de modo a 
colaborar em conjunto 
 

5 
Semanas 
temáticas 

Workshop 
Todos os 
períodos 

Participar em tertúlias temáticas, tertúlias 
dialógicas e grupos interativos, via online  

Continuar a participar nas semanas temáticas 

6 Questionários 
Avaliação/ 

monitorização 
2 vezes por 

ano 
Desenvolver questionários, online, a 
estimular a participação da família na escola 

Apoiar na realização de atividades com Diretores de Turma 

7 
Ação de 

sensibilização 
Palestra 2 vezes por 

ano 
Debate, sobre direitos e deveres, na 
comunidade escolar 

Conhecer, analisar e participar na política interna do agrupamento 
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1. INTRODUÇÃO  

 
O presente documento “Organização do Ano Letivo 2020/2021” estabelece algumas orientações para o 

ano letivo, em particular, os “Critérios de Constituição de Turmas” e os “Critérios para a Elaboração dos 

Horários”, fazendo parte integrante do Regulamento Interno e sendo alterado todos os anos letivos, 

mediante a legislação em vigor. 

Para além de dar cumprimento à legislação em vigor sobre estas matérias, este documento define 

procedimentos e práticas que visam a consolidação da organização curricular e escolar nas escolas do 

Agrupamento. 

As opções organizativas e pedagógicas delineadas neste documento tiveram como base os diplomas 

legais e os documentos estruturantes do Agrupamento. 

Este documento foi elaborado tendo presente a missão do Agrupamento: promover valores éticos, 

tornando a escola num espaço de cultura, aberta à comunidade e formadora de indivíduos, com vista ao 

sucesso educativo, esbatendo as diferenças sociais e criar uma cultura de avaliação de forma a alcançar 

a melhoria contínua, visando à construção de uma sociedade mais justa, fraterna e feliz. 
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2. CALENDÁRIO ESCOLAR – Despacho nº 6906-B/2020, de 3 de julho 
 

 

 1ª Semana Temática → De 9 a 13 de novembro 

 Reuniões de avaliação – 1º período → De 16 a 18 de novembro 

 2ª Semana Temática – De 3 a 5 e de 9 a 10 de fevereiro 

 Reuniões avaliação – 2º período → De 10 a 12 de fevereiro 

 3ª Semana Temática – De 19 a 23 de abril 

 Reuniões avaliação – 3º período → De 26 a 28 de abril 

 Reunião de vigilantes das Provas de Aferição → maio 2021 

 Reuniões avaliação 4º período (9º ano) → 11 de junho 

 Reunião de vigilantes das Provas Finais e Provas de Equivalência à Frequência → junho 2021 

 4ª Semana Temática → De 14 a 17 de junho 

 Reuniões de avaliação – 4º período (7º, 8º e 10º anos) → De 21 a 23 de junho 

 Reuniões de avaliação – 4º período (1º e 2º ciclos) → De 5 a 7 de julho 

  

Calendário para o pré-escolar, o ensino básico e o ensino secundário 

Períodos Início Termo 

1º 14 de setembro de 2020 13 de novembro de 2020 

2º 19 de novembro de 2020 9 de fevereiro de 2021 

3º 18 de fevereiro de 2021 23 de abril de 2021 

4º 29 de abril de 2021 

• 9 de junho de 2021 — 9.º ano de escolaridade 

• 17 de junho de 2021 —7.º, 8.º e 10º anos de escolaridade 

• 2 de julho de 2021 — Educação pré-escolar, 1.º e 2º ciclos 

Interrupções das atividades letivas  para o pré-escolar, o ensino básico e o ensino secundário 

Interrupções Início Termo 

1ª 16 de novembro de 2020 18 de novembro de 2020 

2ª 
23 

23 de dezembro de 2020 3 de janeiro de 2021 

3ª 10 de fevereiro de 2021 — Educação pré-
escolar, 1.º e 2º ciclos. 7º, 8º e 10º anos de 
escolaridade 
12 de fevereiro de 2021 — 9º ano de 
escolaridade 

17 de fevereiro de 2021 

4ª 29 de março de 2021 5 de abril de 2021 

3ª 26 de abril de 2021 28 de abril de 2021 
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Provas Finais de Ciclo, Provas de Aferição do Ensino Básico e Provas de Equivalência à 
Frequência 

Calendário das provas de aferição do ensino básico 

2º ano 

Disciplina Data Hora 

Educação Artística (27) e Educação Física (28) 3 a 11 de maio de 2021  

Português e Estudo do Meio (25) 18 de junho de 2021 10:00 

Matemática e Estudo do Meio (26) 16 de junho de 2021 10:00 

5.º ano 

Disciplina Data  

Português (55) 4 de junho de 2021 11:30 

Inglês (51) 8 de junho de 2021 11:30 

componente da interação oral de Inglês (51) 17 a 26 de maio de 2021  

8.º ano 

Disciplina Data  

Matemática (86) 4 de junho de 2021 09:30 

Inglês (81) 8 de junho de 2021 09:30 

componente da interação oral de Inglês (81) 17 a 26 de maio de 2021  

A disponibilização dos relatórios individuais de provas de aferição (RIPA), dos relatórios de escola de provas de aferição (REPA) e dos resultados globais das 
provas de aferição tem lugar até ao início do ano letivo de 2021-2022. 

Calendário das provas finais de ciclo 

9.º ano (1.ª fase) 

Disciplina Data Hora 

Português (língua não materna) (93)(94) 17 de junho de 2021 09:30 

Matemática (92) 21 de junho de 2021 09:30 

Português (91) e Português (língua segunda) (95) 25 de junho de 2021 09:30 

Afixação de pautas 13 de julho  

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação 13 de agosto  

9.º ano (2.ª fase) 

Disciplina Data Hora 

Matemática (92) 20 de julho de 2021 09:30 

Português (91), Português (língua não materna) (93)(94) e 
Português (língua segunda) (95) 

22 de julho de 2021 09:30 

Afixação de pautas 5 de agosto 

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação 27 de agosto 

Calendário das provas de equivalência à frequência do ensino básico 

Realização das provas 1ª fase 2ª fase 

1º ciclo   5 de julho a 15 de julho de 2021 

20 a 30 de julho de 2021 2º ciclo 5 de julho a 15 de julho de 2021 

3º ciclo 17 de junho a 9 de julho de 2021 

Afixação de pautas 1ª fase 2ª fase 

1º ciclo   16 de julho de 2021 2 de agosto de 2021 

2º ciclo 16 de julho de 2021 2 de agosto de 2021 

3º ciclo 13 de julho de 2021 5 de agosto de 2021 

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação 1ª fase 2ª fase 

1º ciclo   

13 de agosto de 2021 27 de agosto de 2021 2º ciclo 

3º ciclo 
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3. CONSTITUIÇÃO DE TURMAS 
 

a) 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 Decreto-Lei n.º 176/2012, de 2 de agosto e do Despacho Normativo nº 

6/2018 de 12 de abril, Despacho Normativo nº 10-A/2018 de 19 de junho e Despacho nº 

5754-A/2019, de 11 de junho. 

b) 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 escolar. 

c) Muito importante: na criação de turmas em todos os anos de todos os ciclos será de ter 

em conta a distribuição equitativa dos alunos com necessidades especiais (NE) e 

respetiva redução do número de alunos por turma, no estrito respeito do Despacho 

Normativo nº 6/2018 de 12 de abril, Despacho Normativo nº 10-A/2018 de 19 de junho, e 

Decreto-Lei n.º 176/2012, de 2 de agosto e Despacho nº 5754-A/2019, de 11 de junho. 

 

De acordo com a decisão do Conselho Pedagógico deste Agrupamento de 21 de julho de 

2020, os critérios para a constituição de grupos/turmas em 2020/2021 são os seguintes:  

 

3.1. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR  
 

Prioridades de acordo com o art.º 10º do Despacho Normativo nº 6/2018 de 12 de abril 

 

3.2. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR ENSINO BÁSICO 
 

Prioridades de acordo com o art.º 11º do Despacho Normativo nº 6/2018 de 12 de abril. 

 

A- 1º Ciclo  

1. As turmas serão constituídas com o número máximo de alunos permitido por lei.  

2. As turmas constituídas em 2019/2020 mantêm, sempre que possível, a sua constituição em 

2020/2021.  

3. Em casos excecionais, devidamente fundamentados, no contexto do Plano de Inovação 

(PI), pelo professor e por um técnico especializado, com a concordância do encarregado 

de educação e com a aprovação do Conselho Pedagógico, um aluno retido pode ser 
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integrado numa turma do ano que efetivamente vai frequentar. Esta integração deverá 

ser sempre precedida de uma intencionalidade pedagógica. Caso não se registe esta 

situação, aplica-se o ponto 10, art.º 32º, da Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto: Um aluno 

retido nos 1.º, 2.º ou 3.º anos de escolaridade pode integrar a turma a que pertencia por 

decisão do diretor, sob proposta do professor titular de turma. 

4. Formação de turmas de 1º Ano  

a) Deverão, sempre que possível, ser tidas em linha de conta as informações das educadoras 

de infância, através de grelha síntese da turma;  

b) Distribuir equitativamente rapazes e raparigas;  

c) Distribuir equitativamente os alunos de matrícula voluntária;  

d) Sorteio. 

 

B- 5º Ano 

1. Todas as turmas frequentarão o turno da manhã (predominantemente)  

2. São inscritos no 5º ano os alunos que (cumulativamente): 

a) Frequentaram em 2019/2020 o Agrupamento;  

b) Comprovarem através de fotocópia do recibo da água, eletricidade ou telefone fixo a 

residência do encarregado de educação ou declaração do local de emprego deste, na área 

pedagógica do Agrupamento.  

3. Atender às indicações pedagógicas fornecidas pelo professor do 1º Ciclo (Parecer do 

Professor Titular de Turma) e/ou Psicóloga sobre os alunos do 4º Ano.  

4. Distribuição equilibrada dos alunos com NE (necessidades específicas – DL nº 54/2018) pelas 

diferentes turmas, ouvida a EMAEI (equipa multidisciplinar da educação inclusiva), os Pais e 

Encarregados de Educação.  

5. Manutenção do grupo turma do ano letivo anterior ou separação de alunos, de acordo com 

o parecer do Professor Titular de Turma e ratificado pelo Conselho Pedagógico.  

6. Distribuição equilibrada dos alunos retidos, segundo o perfil destes.  

7. Constituição de turmas com níveis etários próximos e número equilibrado de alunos e 

alunas.  

8. Inclusão dos alunos nas turmas cujos pedidos de transferência de outras escolas entraram 

nos serviços de Administração Escolar após a afixação das listas.  

 

C- 6ºAno 

1. Todas as turmas frequentarão o turno da manhã (predominantemente). 

2. Distribuição equilibrada dos alunos retidos, segundo o perfil destes.  
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3. Sempre que possível, respeitar as indicações do Conselho de Turma e/ou Equipa Educativa. 

Manutenção do grupo turma do ano letivo anterior ou separação de alunos, de acordo com 

o parecer do Conselho de Turma e ratificado pelo Conselho Pedagógico. As mudanças de 

turma dos alunos, por razões administrativas, ocorrerão, preferencialmente, por indicação do 

Conselho de Turma (1º) ou ouvido o Diretor de Turma (2º).  

4. Constituição de turmas com níveis etários próximos e número equilibrado de alunos e 

alunas.  

5. Distribuição equilibrada dos alunos com NE (necessidades específicas – DL nº 54/2018) pelas 

diferentes turmas, ouvida a EMAEI (equipa multidisciplinar da educação inclusiva), os Pais e 

Encarregados de Educação.  

6. Inclusão dos alunos nas turmas cujos pedidos de transferência de outras escolas que 

entraram nos Serviços de Administração Escolar após a afixação das listas.  

 

D – 7° Ano  

1. Todas as turmas frequentarão o turno da tarde (predominantemente), caso a lotação não 

permita funcionar de manhã.  

2. Oferta de Escola – de acordo com o PIP – com enfoque na Educação Tecnológica, Música e 

outras formas de arte. 

3. Distribuição equilibrada dos alunos retidos, segundo o perfil destes.  

4. Sempre que possível, respeitar as indicações do Conselho de Turma e/ou Equipa Educativa. 

As transferências de turma dos alunos ocorrerão por indicação do Conselho de Turma (1º) ou 

ouvido o Diretor de Turma (2º).  

5. Constituição de turmas com níveis etários próximos e número equilibrado de alunos e 

alunas, sempre que possível.  

6. Distribuição equilibrada dos alunos com NE (necessidades específicas – DL nº 54/2018) pelas 

diferentes turmas, ouvida a EMAEI (equipa multidisciplinar da educação inclusiva), os Pais e 

Encarregados de Educação.  

7. Constituição de turmas com níveis etários próximos e número equilibrado de alunos e 

alunas.  

8. No caso de o número de alunos inscritos numa Língua Estrangeira II (Francês ou Espanhol) 

ser superior ao número de vagas existentes, o critério de seleção será por sorteio efetuado 

em Conselho Pedagógico.  

Oferta formativa da Escola:   

Opção de Língua Estrangeira Francês  
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E – 8º Ano  

1. Todas as turmas frequentarão o turno da manhã (predominantemente), caso a lotação 

permita. 

2. Distribuição equilibrada dos alunos retidos, segundo o perfil destes.  

3. Oferta de Escola – de acordo com o PIP – com enfoque na Educação Tecnológica e Música. 

4. Sempre que possível, respeitar as indicações do Conselho de Turma e/ou Equipa Educativa. 

As transferências de turma dos alunos só ocorrerão por indicação do Conselho de Turma 

(1º) ou ouvido o Diretor de Turma (2º). Manutenção do grupo turma do ano letivo anterior 

ou separação de alunos, de acordo com o parecer do Conselho de Turma e ratificado pelo 

Conselho Pedagógico. 

5. Distribuição equilibrada dos alunos com NE (necessidades específicas – DL nº 54/2018) 

pelas diferentes turmas, ouvida a EMAEI (equipa multidisciplinar da educação inclusiva), 

os Pais e Encarregados de Educação.  

6. Constituição de turmas com níveis etários próximos e número equilibrado de alunos e 

alunas.  
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F – 9º Ano  

1. As turmas do 9ºano serão todas no turno da manhã (predominantemente)  

2. Distribuição equilibrada dos alunos retidos, segundo o perfil destes.  

3. Sempre que possível, respeitar as indicações do Conselho de Turma e/ou Equipa Educativa. 

As transferências de turma dos alunos só ocorrerão por indicação do Conselho de Turma 

(1º) ou ouvido o Diretor de Turma (2º). Manutenção do grupo turma do ano letivo anterior 

ou separação de alunos, de acordo com o parecer do Conselho de Turma e ratificado pelo 

Conselho Pedagógico  

4. Distribuição equilibrada dos alunos com NE (necessidades específicas – DL nº 54/2018) 

pelas diferentes turmas, ouvida a EMAEI (equipa multidisciplinar da educação inclusiva), 

os Pais e Encarregados de Educação.  

5. Constituição de turmas com níveis etários próximos e número equilibrado de alunos e 

alunas.  
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G – 10º Ano  

1. As turmas do 10ºano serão todas no turno da manhã (predominantemente)  

2. Sempre que possível, respeitar as indicações do Conselho de Turma e/ou Equipa Educativa. 

As transferências de turma dos alunos só ocorrerão por indicação do Conselho de Turma 

(1º) ou ouvido o Diretor de Turma (2º).  

3. Manutenção do grupo turma do ano letivo anterior ou separação de alunos, de acordo 

com o parecer do Conselho de Turma e ratificado pelo Conselho Pedagógico e com as 

opções dos alunos. 

4. Distribuição equilibrada dos alunos com NE (necessidades específicas – DL nº 54/2018) 

pelas diferentes turmas, ouvida a EMAEI (equipa multidisciplinar da educação inclusiva), 

os Pais e Encarregados de Educação.  

 

Transferências para frequentar a Escola EB 2,3 de Cristelo no 7º, 8º e 9º ano dos alunos que:  

 

1. Tenham irmãos a frequentar este estabelecimento de ensino.  

2. Tenham pais a trabalhar neste Agrupamento.  

3. Por indicação de decisão judicial.  

 

Critérios mudança de horário 

1. Relatório médico, devidamente comprovado  

2. Atletas que representam a seleção nacional (devidamente comprovada)  

3. Data de entrada do requerimento.  

4. Idade.  

 

Distribuição de Salas por Turma 

Face ao número de alunos, não é possível atribuir uma sala fixa a cada turma, 

excetuando o caso das disciplinas práticas que funcionam em salas específicas, e em 

casos de alunos com limitações físicas-motoras. Para os alunos com baixa visão 

coloca-se sempre um quadro branco, a fim de lhe proporcionar um melhor 

acompanhamento das aprendizagens. 

 
 

Atribuição das Direções de Turma 

Dadas as funções inerentes ao cargo de Diretor de Turma, nomeadamente, as de 

coordenador do Conselho de Turma, gestor/coordenador do PT, 

interlocutor/mediador privilegiado entre professores, alunos e encarregados de 
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educação, este deve reunir as seguintes características: 

✓ Lecionar a totalidade ou a maioria dos alunos da turma; 

✓ Ser um docente com facilidade de comunicação/relacionamento 

interpessoal, capaz de criar um bom ambiente entre os intervenientes no 

processo educativo; 

✓ Saber gerir conflitos; 

✓ Gostar de trabalhar em equipa e ter competências de liderança e 

coordenação. 

 

3.4. EXCEÇÕES NA CONSTITUIÇÃO DE TURMAS 

1. No ensino básico, as turmas dos anos sequenciais, bem como das disciplinas de 

continuidade obrigatória, podem funcionar com um número de alunos inferior ao 

estabelecido, desde que se trate de assegurar o prosseguimento de estudos aos 

alunos que, no ano letivo anterior, frequentaram a escola com aproveitamento e 

tendo sempre em consideração que cada turma ou disciplina só pode funcionar 

com qualquer número de alunos quando for única. 

2. A constituição ou a continuidade, a título excecional, de turmas com número 

inferior ao estabelecido carece de autorização dos serviços territorialmente 

competentes (DGEstE), mediante análise de proposta fundamentada do diretor. 

3. A constituição ou a continuidade, a título excecional, de turmas com número 

superior ao estabelecido carece de autorização do Conselho Pedagógico. 

4. DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE 
(critérios de distribuição de serviço (alínea d) do artigo 20º do Decreto-lei 75/2008, de 22 de abril e 
respetivas alterações) 
 

O Despacho Normativo n.º10-B/2018, de 6 de julho, estabelece as normas relativas à 

distribuição de serviço docente. 

1. O horário semanal dos docentes é de 35 horas. 

2. A elaboração de horários dos professores rege-se pelo horário letivo de funcionamento 

da escola. 

3. A componente letiva 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 (incluindo intervalos), ou 22 horas semanais (1100 minutos), no caso do pessoal 

dos restantes ciclos e níveis de ensino, incluindo a educação especial. 

4. Nos termos do artigo 79.º do ECD, a componente letiva do trabalho semanal a que estão 
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obrigados os docentes dos 2.º e 3º ciclos do ensino básico e secundário e da educação 

especial é reduzida em 2, 4 ou 8 horas, consoante a idade e o tempo de serviço. 

5. A componente não letiva do serviço docente encontra-se definida no artigo 82.º do ECD 

e abrange a realização de trabalho individual e a prestação de trabalho na escola. 

6. A componente do trabalho individual será, no pré-escolar e no 1º ciclo de 8 horas e nos 

2º e 3º ciclos e secundário de 10 horas. Para além das 25 horas de componente letiva dos 

educadores e docentes do 1º ciclo e das 22 horas dos docentes dos 2º e 3º ciclos e 

secundário, deverão constar, do horário respetivo, também duas horas de 

estabelecimento para o 1º ciclo e três horas para os 2º e 3º ciclos e ES e as respetivas 

reduções ao abrigo do artigo 79º do ECD;  

7. Os até 150 minutos semanais, a incluir na componente não letiva de estabelecimento 

de cada docente, permitem que, nos termos do n.º 4 do artigo 82.º do ECD:  

a) Fiquem asseguradas as necessidades de acompanhamento pedagógico e disciplinar dos 

alunos;  

b) Sejam realizadas as atividades educativas que se mostrem necessárias à plena ocupação 

dos alunos / vigilâncias durante o período de permanência no estabelecimento escolar;  

c) Sejam asseguradas as atividades atribuídas à Equipa TIC. 

8. Um dos tempos da C.N.L. dos horários dos docentes com disciplinas sujeitas a avaliação 

externa deverá ser destinado a Apoio Pedagógico. 

9. Compete ao diretor distribuir o serviço docente, nos termos da alínea d) do n.º 4 do 

artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelo 

Decreto- Lei n.º 137/2012, de 2 de Julho. 

10. O diretor deve elaborar, por grupo de recrutamento, uma lista única, ordenando os 

docentes do respetivo grupo, tendo em conta o previsto no artigo 11.º do Decreto-Lei 

n.º 132/2012, de 27 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 

23 de maio. 

11. A distribuição de serviço concretiza-se com a entrega de um horário semanal a cada 

docente da educação pré-escolar, dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, do ensino 

secundário e da educação especial, no início do ano letivo ou no início da sua atividade, 

sempre que esta não coincida com o início do ano letivo. 

12. Os critérios subjacentes à distribuição do serviço docente 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. 

13. Os docentes podem, independentemente do grupo pelo qual foram recrutados, 

lecionar outra disciplina ou unidade de formação do mesmo ou de diferente ciclo 
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ou nível de ensino, desde que sejam titulares da adequada formação científica e 

certificação de idoneidade nos casos em que esta é requerida. 

14. O horário do docente não deve incluir mais de 5 tempos consecutivos de 50 minutos, 

nem deve incluir mais de 9 tempos diários. 

15. O horário semanal do docente não deve incluir, de preferência, mais de 3 tempos letivos 

seguidos desocupados. 

16. O horário letivo do docente deve contemplar um período para almoço de, pelo menos, 1 

hora. 

17. Deverão ser atribuídos a docentes com o mesmo cargo, ou que pertençam a uma mesma 

comissão de trabalho, tempos simultâneos da componente não letiva, para efeitos de 

articulação/desenvolvimento de atividades. 

18. Deverá ser atribuído um tempo de 50 minutos da CNL, em comum, aos professores para 

o desenvolvimento de trabalho colaborativo semanalmente, sempre que se justificar. 

19. Os horários dos docentes (CL + CNL + TI) deverão distribuir-se, o mais equitativamente 

possível, por cinco dias da semana, podendo, excecionalmente, haver alguma tarde ou 

dia sem componente letiva se for do interesse dos alunos. A existirem, deverão tender 

para uma distribuição em número igual, de segunda a sexta-feira; 

20. A distribuição de serviço da componente não letiva de trabalho de escola fica a cargo 

do Diretor do Agrupamento, de acordo com as necessidades dos alunos, das atividades 

previstas no Plano Anual de Atividades do Agrupamento e das necessidades das 

Bibliotecas Escolares de acordo com o definido no Regulamento Interno do 

Agrupamento, com o conteúdo do Despacho Normativo de Organização do Ano Letivo 

e demais legislação em vigor. 

21. As aulas de apoio pedagógico, sempre que possível, serão lecionadas pelo docente dos 

respetivos alunos e disciplinas;  

22. Sempre que possível, os horários de Matemática, Inglês e Português, pelo menos, 

deverão ser feitos de modo a que os respetivos docentes possam apoiar alunos que 

necessitem, no apoio pedagógico. 

23. Parte da componente não letiva do trabalho de estabelecimento será marcada, se 

possível, para que o docente possa apoiar os respetivos alunos. 

24. Na Educação Especial deverá ser dada continuidade pedagógica, sempre que possível, e 

os casos novos de alunos que surjam pela 1ª vez, deverão, por princípio, ser atribuídos 

aos docentes que já acompanham outros alunos na escola a que o aluno pertence, no 

contexto do DL nº 54/2018. 

25. O serviço docente não deve ser distribuído por mais de dois turnos por dia. 
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26. 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. 

27. O diretor garante, através dos meios adequados, o controlo da pontualidade e da 

assiduidade de todo o serviço docente registado no horário nos termos do n.º 3 do 

artigo 76.º do ECD. 

28. Com vista a melhorar a qualidade da aprendizagem, o diretor gere os seus recursos de 

forma a implementar as medidas previstas na legislação em vigor que melhor se 

adaptem aos objetivos definidos, designadamente: 

a. A coadjuvação, quando necessária, em qualquer disciplina do 1.º ciclo, com maior relevo 

para Português e Matemática, por parte de professores do mesmo ou de outro ciclo e 

nível de ensino pertencentes à escola, de forma a colmatar as primeiras dificuldades de 

aprendizagem que sejam identificadas; 

b. Coadjuvação nas disciplinas de Educação Artística e Educação Física do 1º ciclo 

(integradas nos RIC), por parte de docentes dos 2º e 3º ciclo, numa duração semanal de 

até 3 tempos de 50 minutos, consoante a disponibilidade de crédito horário. 

c. A coadjuvação em qualquer disciplina dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino 

secundário entre os docentes a exercer funções na escola, quando necessária; 

d. A constituição temporária de grupos de alunos de homogeneidade relativa, em 

qualquer ciclo de estudos ou nível de ensino, acautelando a devida articulação dos 

docentes envolvidos. 

29. Na distribuição do serviço docente deve ter-se em conta o tempo necessário para que 

os professores das disciplinas com provas a nível nacional que decorrem durante o 

período letivo realizem todas as tarefas inerentes à execução do trabalho de 

classificação de provas de avaliação externa. 

30. O serviço letivo resultante dos grupos e turmas existentes na escola tem prioridade 

sobre qualquer outro para efeitos do preenchimento da componente letiva a que cada 

docente está obrigado pelo disposto nos artigos 77.º e 79.º do ECD. 

31. Preferencialmente, as horas de componente não letiva deverão ser atribuídas às 

seguintes atividades: 

- Apoio a alunos; 

- Atividades de promoção do sucesso escolar; 

- Atividade de ocupação e acompanhamento dos alunos; 

- Trabalho do Diretor de Turma – 1 hora + 1 hora para Código de Conduta; 

- Outras; 
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32. A componente letiva de cada docente de carreira tem de estar completa, não podendo, 

em caso algum, conter qualquer tempo de insuficiência. 

33. Da aplicação das medidas previstas nos números anteriores não podem resultar horas 

para contratação de docentes. 

34. A eventual atribuição de serviço docente extraordinário, nos termos definidos no artigo 

83.º do ECD, visa dar resposta a situações ocorridas no decurso do ano letivo, para as 

quais seja insuficiente a aplicação de algum dos mecanismos previstos no n.º 7 do artigo 

82.º do ECD, no que às ausências de curta duração diz respeito e sem prejuízo do 

disposto no n.º 7 do artigo 83.º do ECD.  

35. Sempre que num grupo de recrutamento se verifique a necessidade de afetação ou de 

reafectação de horas letivas resultantes, designadamente, de impedimentos 

temporários de professores, serão as mesmas distribuídas, quando possível, a docentes 

em serviço na escola. 

36. Na definição das disciplinas de Oferta de Escola ou de Oferta Complementar deve ser 

assegurada uma gestão racional e eficiente dos recursos docentes existentes na escola, 

designadamente dos professores de carreira afetos a disciplinas ou grupos de 

recrutamento com ausência ou reduzido número de horas de componente letiva. 

37. O diretor constitui a Equipa TIC em função das necessidades e dos recursos disponíveis. 

38. As horas de apoio à escola para programação e desenvolvimento de atividades 

educativas das equipas TIC são consideradas como atividade letiva aquando da 

distribuição do serviço aos docentes de carreira. 

39. Os 5º e os 7º anos de escolaridade deverão ser prioritariamente distribuídos a 

professores de quadro de Agrupamento, com mais experiência. Deverá ser dada 

prioridade à continuidade pedagógica, numa lógica de ciclo. 

40. Não se podendo aplicar o anterior deverá dar-se prioridade na escolha, de acordo com 

a antiguidade dos docentes na Escola. 

41. O docente obriga-se a comunicar ao Diretor qualquer facto que implique redução ou 

condicionamento na elaboração do seu horário. 

42. Deverá evitar-se a atribuição de diferentes cargos de supervisão ao mesmo docente. 

43. O diretor de turma é obrigatoriamente professor da turma. 

 

5. CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DOS HORÁRIOS 
No âmbito das competências previstas na alínea l) do art.º 33º do D.L. 75/2008 de 22 de abril, alterado pelo D.L. 

137/2012, de 2 de julho, o Conselho Pedagógico, em reunião do dia 21 de julho de 2020, aprovou os seguintes 

critérios a ter em conta na elaboração de horários para o Ano Letivo 2020/2021. 

Estes critérios sofrem alterações sempre que for necessário, no contexto da pandemia por COVID-19. No ano letivo 

2020/2021, os horários terão ajustes, sobretudo no que toca aos intervalos, a fim de desencontrar os alunos – ver 
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Plano de Regimes de Ensino 
 
PRINCÍPIOS GERAIS  

1. Os horários dos docentes e dos alunos serão feitos de acordo com a legislação em vigor, 

nomeadamente os respetivos estatutos, o Regulamento Interno, o Despacho Normativo 

nº10-B/2018 e as Orientações para a OAL do Ministérios da Educação. 

2. A responsabilidade última da elaboração dos horários e consequente distribuição de 

serviço é da competência do Diretor;  

3. A elaboração de todos os horários obedecerá, primordialmente, a critérios de ordem 

pedagógica;  

4. Procurar-se-á manter a continuidade do professor na turma, bem como do Diretor de 

Turma, desde que não haja motivos que aconselhem a sua substituição (situações registadas 

em documentos oficiais ou do conhecimento do Diretor);  

5. A distribuição de níveis pelos vários professores do grupo de recrutamento deverá ser 

equilibrada.  

6. O Calendário Escolar norteia-se pelo proposto no Plano de Inovação , nos termos da 

Portaria nº 181/2019, de 11 de junho. 

 

CRITÉRIOS GERAIS 

1. O esquema de funcionamento do Agrupamento de Escolas de Cristelo, definido em função 

da previsão do número de turmas, número de tempos curriculares de cada ano e 

capacidade dos respetivos espaços, obedecerá aos seguintes regimes: 

a) Pré-escolar – normal 

b) 1º CEB – normal  

c) 2º CEB - desdobramento 

d) 3ºCEB – desdobramento  

e) Ensino Secundário (ES) – desdobramento 

2. A apresentação de cada horário obedecerá ao esquema de blocos/tempos letivos 

devidamente definidos quanto ao seu início e conclusão;  

3. O período do funcionamento decorrerá:  

a) No Pré-Escolar – 9h00min às 15h30min, salvaguardando as atividades de apoio à família, 

que serão condicionadas pelo estado de pandemia; 

b) No 1º CEB - 9h00min às 17h30min, incluindo as atividades de enriquecimento curricular. 

Esta norma está contextualizada no âmbito do PI. 

Os tempos de intervalo serão geridos, conforme a opção de EMR, sendo normalmente: i) 

manhã – 20 minutos; ii) tarde – 10 minutos.  
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c) No 2º, 3º CEB e Ensino Secundário as aulas serão organizadas segmentos de 50 minutos. 

Diariamente, o início das atividades será às 8.25 horas e o fim será às 17.30, com entradas 

variáveis, segundos os ciclos e anos, no contexto da pandemia por COVID-19. 

4. O período mínimo destinado ao almoço será de 1:00 h. 

5. As aulas práticas de Educação Física só poderão iniciar-se 1h00 minutos após terminus do 

período definido para o almoço. Estas aulas decorrerão nos termos da garantia de segurança. 

6. A elaboração de horários poderá estar condicionada à disponibilidade de espaços 

específicos, sobretudo no que respeita à normas segurança. No entanto, procurar-se-ão 

concentrar as aulas de cada turma dos 2º, 3º CEB e ES e das várias disciplinas, especialmente 

as disciplinas teóricas, na parte da manhã e numa mesma sala, exceto nas disciplinas que 

exigem uma sala específica.  

7. A elaboração de horários, quer das turmas quer dos professores, obedecerá, 

primordialmente, a critérios de ordem pedagógica. 

8. Para a elaboração de horários conjugar-se-ão os interesses dos discentes e da escola, no 

respeito inequívoco dos normativos legais vigentes, do Regulamento Interno e normas de 

segurança. 

9. No âmbito da autonomia pedagógica e organizativa das escolas, aquando da elaboração 

dos horários é tido em consideração o tempo necessário para as atividades de 

acompanhamento e de vigilância dos alunos do 1.º ciclo durante os intervalos entre as 

atividades letivas, com exceção do período de almoço, ao abrigo da alínea l) do n.º 3 do 

artigo 82.º do ECD, assim como o atendimento aos encarregados de educação. 

 

I. DAS TURMAS/ALUNOS  

1. No horário de cada turma não poderão ocorrer tempos desocupados, vulgo “furos” e 

deverão distribuir-se equitativamente de segunda a sexta-feira;  

2. No Pré-Escolar nenhuma turma poderá ter mais de 3h30min letivas consecutivas;  

3. No 1º CEB nenhuma turma poderá ter mais de 3h30min letivas consecutivas;  

4. Nos 2º, 3º CEB e ES, as aulas devem ser organizadas por períodos consecutivos de 50 

minutos. 

5. Nos 2º, 3º CEB e ES, nenhuma turma poderá ter mais do que 5 segmentos de 50 minutos 

consecutivos;  

6. No horário de cada turma dos 2º, 3º Ciclos e ES, não poderão ocorrer períodos 

desocupados, exceto aqueles destinados ao almoço e, eventualmente, a apoios, tutorias 

ou à não frequência de uma disciplina pela totalidade dos alunos. 

7. O número de tempos letivos diários não deve ser superior a 8, mas, excecionalmente, 

poderá ser superior, em dois dias da semana (nos dias em que a carga horária é 
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excecionalmente maior devem ser incluídas aulas da área das expressões e/ou disciplinas 

facultativas). 

8. Na elaboração de horários de funcionamento das turmas, sempre que os 

estabelecimentos de ensino reunirem condições físicas, deverão, obrigatoriamente, 

praticar horários em regime normal. 

9. Nos 2º, 3º Ciclos e ES, sempre que as atividades escolares decorram nos períodos da 

manhã e da tarde, o intervalo mínimo do almoço é de uma hora. 

10. O horário deverá, sempre que possível, ter uma distribuição letiva equilibrada, de modo 

a evitar dias muito sobrecarregados. 

11. Não deverá haver tempos letivos intercalados desocupados em resultado da não 

frequência de Educação Moral e Religiosa pela totalidade dos alunos;  

12. Dever-se-á procurar evitar que as aulas de uma mesma disciplina, à mesma turma, tenham 

lugar em dias consecutivos;  

13. As aulas de Língua Estrangeira II não devem ser lecionadas em tempos letivos 

consecutivos à Língua Estrangeira I e vice-versa;  

14. Será feito desdobramento às disciplinas previstas na lei e naquelas aprovadas no âmbito 

do PI. 

15. Pode haver pequenas alterações decorrentes de matérias diretamente relacionadas com 

as atividades de enriquecimento curricular (conceito de escola a tempo inteiro) ou por 

motivo de espaço físico disponível para a hora de almoço, o qual terá de ser por turnos. 

16. As atividades de Apoio ao Estudo (AE) no 5º ano e no 6º ano serão asseguradas, serão 

integradas no Referenciais de Integração Curricular e nas opções que vierem a ser 

constituídas, de acordo com o PI. 

17. Manter, na medida do possível, as turmas na mesma sala de aula, dando especial 

cumprimento a este princípio no âmbito da pandemia por COVID-19. 

18. As disciplinas sujeitas a avaliação externa, deverão, sempre que possível, ser lecionadas 

no período da manhã. 

19. O funcionamento das áreas disciplinares ou disciplinas de caráter mais teórico deve 

acontecer, sempre que possível, no turno da manhã, sendo atribuído, o horário da tarde 

a áreas não disciplinares e a disciplinas ou áreas disciplinares de caráter mais prático. 

20. As disciplinas da área das Expressões – integradas nos RIC – deverão, sempre que 

possível, ser colocadas no turno contrário ao da maioria da carga letiva da turma. 

21. Todas as turmas de 2º, 3º Ciclos e ES terão dois turnos (manhã/tarde) livres. 

22. Todas as turmas de 2º, 3º Ciclos e ES deverão ter a 4ªfeira de tarde livre e, sempre que 

possível, à 6ª feira às atividades letivas deverão terminar às 15:05. 
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23. Evitar-se-á que todas as aulas de uma mesma disciplina à mesma turma tenham lugar em 

dias consecutivos e/ou no mesmo período horário; 

24. Se, por exigência curricular, se dividir uma turma em dois “turnos” numa disciplina, dessa 

situação não poderá ocorrer nenhum período desocupado para qualquer deles. 

25. No 3.º ciclo do ensino básico e ES, quando o número de alunos da turma for igual ou 

superior a 20, é autorizado o desdobramento nas disciplinas de Ciências Naturais e Físico-

Química, exclusivamente para a realização de trabalho prático ou experimental, no 

tempo correspondente a um máximo de 100 minutos. 

26. Para além desse desdobramento, também será assegurado o desdobramento nas 

disciplinas de Português, Inglês, nos termos do ponto 6, art.º 13º do DN 10-B/2018, de 6 de 

julho. 

27. Poderá haver outras formas de desdobramento – como por exemplo Matemática – de 

acordo com a disponibilidade do crédito horário. 

28. As aulas de Língua Estrangeira II não devem ser lecionadas em tempos letivos 

consecutivos à Língua Estrangeira I e vice-versa. 

29. As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se duas horas após o almoço. 

30.O horário de funcionamento do Desporto Escolar será definido de acordo com a 

disponibilidade dos alunos, das instalações e dos horários dos professores. Os Clubes e 

Projetos deverão ser integrados nos RIC, no âmbito do PI, sempre que se justificar. 

 

6. DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 

A distribuição de serviço aos docentes de educação especial é feita mediante a 

aplicação das medidas educativas ou das modalidades específicas de educação 

estabelecidas no programa educativo individual dos alunos de acordo com o Decreto-Lei 

n.º 54/2018, de 6 de julho, conjugado com a especialidade dos referidos docentes para as 

crianças e jovens com necessidades educativas especiais de carácter permanente (NEE-

CP), nomeadamente em: 

1. Apoio especializado de docentes do grupo de recrutamento 910 em Unidade de 

Ensino Estruturado para a Educação de Alunos com Perturbações do Espetro do 

Autismo, quando existir. 

2. Apoio especializado a outros alunos com NEE,  não incluídos em unidades 
especializadas. 

6.1. ELABORAÇÃO DE HORÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

O horário semanal distribuído aos docentes da Educação Especial pode prever o 

desempenho das suas funções em mais do que um estabelecimento deste Agrupamento 
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de escolas. 

Nos intervalos os alunos estarão sob a responsabilidade de Assistentes Operacionais: 

• Acompanhamento e supervisão de atividades de enriquecimento e 

complemento curricular ou da componente de apoio à família em que 

participam alunos com NEE ou, ainda, de tutoria dos referidos alunos, 

• Acompanhamento de alunos na ausência do professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CRITÉRIOS GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DE HORÁRIOS 

Conselho Pedagógico de 2020/07/21 (Despacho normativo nº 10-B/2018, art.º 13º, 

ponto 1) 
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Critérios Deliberação 1 

a) Hora de início e de termo de cada um 
dos períodos de funcionamento das 
atividades letivas (manhã, tarde e noite) 

Diferenciado por ciclo e ano, de acordo com o plano de contingência 
(ver ponto 8). 

b) Distribuição dos tempos letivos, 
assegurando a concentração máxima 
das atividades escolares da turma num 
só turno do dia 

1º ciclo 2º e 3º ciclo 

Português e Matemática 
– manhã, de preferência  

Sempre que possível deve ser assegurado 
que todas as turmas tenham horário de 
manhã. Caso não seja possível deverá ser: 5º, 
6º e 9º - Manhã; Restante – tarde2 

c) Limite de tempo máximo admissível 
entre aulas de dois turnos distintos do 
dia 

3 tempos deverá ser o tempo máximo 

d) Atribuição dos tempos de disciplinas 
cuja carga curricular se distribui por três 
ou menos dias da semana 

As restantes disciplinas deverão ter atribuído o mínimo de 1 tempo e 
máximo de 2 num dia. 
Sempre que possível os tempos deverão ficar distribuídos por dias 
alternados. 

e) Distribuição semanal dos tempos das 
diferentes disciplinas de língua 
estrangeira 

Nunca deverão ser em tempos seguidos e, sempre que possível em dias 
alternados. 

f) Alteração pontual dos horários dos 
alunos para efeitos de substituição das 
aulas resultante das ausências dos 
docentes 

Os horários dos alunos podem ser alterados, por falta dos docentes, 
sempre que daí resulte o benefício pedagógico dos discentes. 

g) Distribuição dos apoios a prestar aos 
alunos, tendo em conta o equilíbrio do 
seu horário semanal. 

Por forma a assegurar o equilíbrio do horário semanal, o apoio aos alunos 
deverá ser distribuído equilibradamente.  
Sempre que possível deverão ser assegurados aos alunos 2 turnos por 
semana sem vir à Escola. 
Não deverá resultar do apoio um número de horas diárias total (aulas + 
apoio) superior a 9 tempos. 
3 tempos – dedicados ao desenvolvimento da prática desportiva – 
Desporto Escolar – poderá ser à 4ª Feira à tarde e/ou 6º feira de tarde. 

h) Desenvolvimento das atividades de 
enriquecimento curricular no 1.º ciclo do 
ensino básico atento o disposto no 
artigo 18.º da Portaria 644-A/2015, de 24 
de agosto. 

1º e 2º anos: Atividades lúdicas e de animação – 3horas; Brinc’Arte – 2 
horas. 
3º e 4º anos: Atividades lúdicas e de animação – 2horas; Brinc’Arte – 1 
hora. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. REGIME DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA – HORÁRIO ESCOLAR 

 

 
1 Os tempos no 1º ciclo são de 60 min. Nos restantes ciclos são de 50 min 
2 Salvaguardando, se possível, o turno da tarde 4ª feira para trabalho colaborativo entre docentes 
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9. MAPAS DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR - 1º, 2º e 3º CICLOS 
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Quadro I 
(Nos termos do n.º 1 do artigo 11.º e do n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho) 

 
Ensino básico geral 

1.º ciclo 
Tomando por referência a matriz curricular-base e as opções relativas à autonomia e flexibilidade curricular, o 

Agrupamento de Escolas de Cristelo organiza o trabalho de integração e articulação curricular com vista ao 

desenvolvimento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, de acordo com a seguinte matriz 

curricular. 
 

   Carga horária semanal 
(horas) 

Componentes de currículo   1.º e 2.º anos 3.º e 4.º anos 

 
Português…………………………………………. 
 
Matemática……………………………………… 

  

 
7 
 
7 

 

 
7 
 
7 

 

Referenciais de Integração Curricular (a)…………. 
 
    Estudo do Meio  
    Educação Artística 
      (Artes Visuais, Expressão Dramática/Teatro, 
      Dança e Música) (b) 
    Educação Física (b) 
    Inglês 
 
    Atividades de Enriquecimento Curricular (c)… 

C
id

ad
an

ia
 d

e 
In

te
rv

en
çã

o
 S

o
ci

al
 (

f)
 

T
ec

n
o
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gi
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 d

e 
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 e
 

C
o

m
u
n
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aç

ão
 (

f)
 

16 
 

(3) 
 
 

(8) 
 

– 
 

(5) 
 

14 
 

(3) 
 
 

(6) 
 

(2) 
 

(3) 
 

Criatividade e Inovação (d)………………………   – (2) 

Educação Moral e Religiosa (e)……………………   (1) (1) 

Total 
 

  30 
(31) 

30 
(31) 

(a) Área de integração curricular que se desenvolve nos termos do anexo V, agregando as componentes o currículo elencadas e as 

Atividades de Enriquecimento Curricular, e incluindo as horas de Apoio ao Estudo e de Oferta Complementar. 

(b) Coadjuvações na Educação Artística e na Educação Física, com a carga semanal de 90 minutos, privilegiando os recursos humanos 

disponíveis, recorrendo a professores dos 2º e 3º ciclos. 

(c) A oferta obrigatória de Atividades de Enriquecimento Curricular, de frequência facultativa, com natureza eminentemente lúdica, 

formativa e cultural, é integralmente incluída no âmbito dos Referenciais de Integração Curricular. 

(d) Disciplina que agrega horas de Estudo do Meio, Educação Artística e Educação Física e se desenvolve nos termos do anexo III. 

(e) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 

(f) Áreas de integração curricular transversal, potenciadas pela dimensão globalizante do ensino neste ciclo. 
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Quadro II 
(Nos termos do n.º 1 do artigo 11.º e do n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho) 

 
Ensino básico geral 

2.º ciclo 
Tomando por referência a matriz curricular-base e as opções relativas à autonomia e flexibilidade curricular, o 

Agrupamento de Escolas de Cristelo organiza o trabalho de integração e articulação curricular com vista ao 

desenvolvimento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, de acordo com a seguinte matriz 

curricular, organizando os tempos letivos em unidades de 50 minutos. 
 

  Carga horária semanal 
(minutos) 

Componentes de currículo 
 

 
5.º ano 6.º ano Total de ciclo 

Áreas disciplinares/Disciplinas: 
 
Línguas e Estudos Sociais ……………………………… 
 
    Português (h) 
 
    Inglês (h) 
 
    História e Geografia de Portugal 
 
    Cidadania de Intervenção Social (a) 

 

 
 

500 
 

(200) 
 

(150) 
 

(100) 
 

(50) 

 
 

500 
 

(200) 
 

(100) 
 

(100) 
 

(50) 

 
 

1000 
 

(450) 
 

(250) 
 

(200) 
 

(100) 

Matemática e Ciências …………………………………. 
 
    Matemática (h) 
 
    Ciências Naturais 

300 
 

(200) 
 

(100) 

400 
 

(200) 
 

(150) 

700 
 

(450) 
 

(250) 

Educação Artística e Tecnológica………………………. 
 
    Educação Visual e Tecnológica (c) 
 
    Educação Musical 

200 
 

(100) 
 

(100) 

200 
 

(100) 
 

(100) 

400 
 

(200) 
 

(200) 

Educação Física ……………………………………… 100 100 200 

Criatividade e Inovação (d)……………………………  100 – 100 

Oficina da Leitura  – 50 50 

Oficina dos Números  – 50 50 

Referenciais de Integração Curricular (e)………………. 
    Português 
    Inglês 
    Francês 
    História e Geografia de Portugal 
    Matemática 
    Ciências Naturais 
    Artes e Tecnologias: Tecnologias, Artes Visuais,  
      Dança, Música e Teatro 
    Educação Física C

id
ad

an
ia

 d
e 
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o
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n

o
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 d
e 
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 C
o
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u
n
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ão
 

(g
) 

400 400 1200 

Educação Moral e Religiosa (f) …………………………  (50) (50) (100) 

Total 
 

 1550 
(1650) 

1550 
(1650) 

3100 
(3200) 

(a) Disciplina que utiliza as horas de Cidadania e Desenvolvimento. 

(b) A área curricular de Complemento à Educação Artística é integralmente incluída no âmbito dos Referenciais de Integração 

Curricular. 

(c) Disciplina que agrega Educação Visual e Educação Tecnológica 

(d) Disciplina que agrega horas de Matemática ou Português e Educação Tecnológica, e se desenvolve nos termos do anexo III. 

(e) Área de integração curricular que se desenvolve nos termos do anexo V, agregando as componentes do currículo elencadas, em 

grupos de geometria variável, e incluindo 100 minutos de Apoio ao Estudo e 100 minutos de Complemento à Educação Artística, 

através da utilização do conjunto de horas de crédito. Funciona de um modo bimestral, de acordo com a alínea e) do n.º 2 do artigo 

19.º do Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho. 

(f) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa, com um tempo letivo de 50 minutos. 

(g) Áreas de integração curricular transversal, desenvolvidas integralmente no âmbito dos Referenciais de Integração Curricular. 

(h) Disciplinas que podem usufruir de desdobramento, com recurso a horas de crédito, de modo a promover o desenvolvimento da 

escrita, da oralidade, do pensamento crítico e criativo e da resolução de problemas. 
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Quadro II 
(Nos termos do n.º 1 do artigo 11.º e do n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho) 

 
Ensino básico geral 

2.º ciclo 
Tomando por referência a matriz curricular-base e as opções relativas à autonomia e flexibilidade curricular, o 

Agrupamento de Escolas de Cristelo organiza o trabalho de integração e articulação curricular com vista ao 

desenvolvimento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, de acordo com a seguinte matriz 

curricular, organizando os tempos letivos em unidades de 50 minutos. 
 

  Carga horária semanal 
(minutos) 

Componentes de currículo 
 

 
5.º ano 6.º ano Total de ciclo 

Áreas disciplinares/Disciplinas: 
 
Línguas e Estudos Sociais ……………………………… 
 
    Português (h) 
 
    Inglês (h) 
 
    História e Geografia de Portugal 
 
    Cidadania de Intervenção Social (a) 

 

 
 

500 
 

(200) 
 

(150) 
 

(100) 
 

(50) 

 
 

500 
 

(200) 
 

(100) 
 

(100) 
 

(50) 

 
 

1000 
 

(450) 
 

(250) 
 

(200) 
 

(100) 

Matemática e Ciências …………………………………. 
 
    Matemática (h) 
 
    Ciências Naturais 

300 
 

(200) 
 

(100) 

400 
 

(200) 
 

(150) 

700 
 

(450) 
 

(250) 

Educação Artística e Tecnológica………………………. 
 
    Educação Visual e Tecnológica (c) 
 
    Educação Musical 

200 
 

(100) 
 

(100) 

200 
 

(100) 
 

(100) 

400 
 

(200) 
 

(200) 

Educação Física ……………………………………… 100 100 200 

Criatividade e Inovação (d)……………………………  100 – 100 

Oficina da Leitura  – 50 50 

Oficina dos Números  – 50 50 

Referenciais de Integração Curricular (e)………………. 
    Português 
    Inglês 
    Francês 
    História e Geografia de Portugal 
    Matemática 
    Ciências Naturais 
    Artes e Tecnologias: Tecnologias, Artes Visuais,  
      Dança, Música e Teatro 
    Educação Física C
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 d
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 d
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(g
) 

400 400 1200 

Educação Moral e Religiosa (f) …………………………  (50) (50) (100) 

Total 
 

 1550 
(1650) 

1550 
(1650) 

3100 
(3200) 

(a) Disciplina que utiliza as horas de Cidadania e Desenvolvimento. 

(b) A área curricular de Complemento à Educação Artística é integralmente incluída no âmbito dos Referenciais de Integração 

Curricular. 

(c) Disciplina que agrega Educação Visual e Educação Tecnológica 

(d) Disciplina que agrega horas de Matemática ou Português e Educação Tecnológica, e se desenvolve nos termos do anexo III. 

(e) Área de integração curricular que se desenvolve nos termos do anexo V, agregando as componentes do currículo elencadas, em 

grupos de geometria variável, e incluindo 100 minutos de Apoio ao Estudo e 100 minutos de Complemento à Educação Artística, 

através da utilização do conjunto de horas de crédito. Funciona de um modo bimestral, de acordo com a alínea e) do n.º 2 do artigo 

19.º do Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho. 

(f) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa, com um tempo letivo de 50 minutos. 

(g) Áreas de integração curricular transversal, desenvolvidas integralmente no âmbito dos Referenciais de Integração Curricular. 

(h) Disciplinas que podem usufruir de desdobramento, com recurso a horas de crédito, de modo a promover o desenvolvimento da 

escrita, da oralidade, do pensamento crítico e criativo e da resolução de problemas. 
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Quadro III 
(Nos termos do n.º 1 do artigo 11.º e do n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho) 

 
Ensino básico geral 

3.º ciclo 
Tomando por referência a matriz curricular-base e as opções relativas à autonomia e flexibilidade curricular, o 

Agrupamento de Escolas de Cristelo organiza o trabalho de integração e articulação curricular com vista ao 

desenvolvimento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, de acordo com a seguinte matriz 

curricular, organizando os tempos letivos em unidades de 50 minutos. 
  Carga horária semanal 

(minutos) 

Componentes de currículo 
 

 7.º ano 8.º ano 9.º ano Total de ciclo 

Áreas disciplinares/Disciplinas: 
 

    Português (g)…………………………………...... 
  

Línguas Estrangeiras………………………………... 
 

    Inglês (g) 
 

    Francês (g) 

 

 
 

150 
 

200 
 

(100) 
 

(100) 

 
 

150 
 

200 
 

(100) 
 

(100) 

 
 

150 
 

200 
 

(100) 
 

(100) 

 
 

450 
 

600 
 

(300) 
 

(300) 

Ciências Sociais e Humanas………………………… 
 

    História 
 

    Geografia 
 

    Cidadania de Intervenção Social (a) 

 250 
 

(100) 
 

(100) 
 

–– 

250 
 

(100) 
 

(100) 
 

–– 

250 
 

(100) 
 

(100) 
 

–– 

750 
 

(300) 
 

(300) 
 

(–– 

    Matemática (g)…………………………………… 
 

Ciências Físico-Naturais…………………………… 
 

    Ciências Naturais (h) 
 

    Físico-Química (h) 

 200 
 

250 
 

(100) 
 

(150) 

200 
 

300 
 

(150) 
 

(150) 

200 
 

250 
 

(150) 
 

(100) 

600 
 

800 
 

(400) 
 

(400) 

Educação Artística e Tecnológica (b): ……………… 
 

    Educação Visual 

 100 
 

(100) 

100 
 

(100) 

100 
 

(100) 

300 
 

(300) 

    Educação Física …………………………………  100 100 100 300 

Referenciais de Integração Curricular (c)……………. 
    Português 
    Inglês 
    Francês 
    História 
    Geografia 
    Matemática 
    Ciências Naturais 
    Físico-Química 
    Artes e Tecnologias: Tecnologias, Artes Visuais, 
      Dança, Música e Teatro 
    Educação Física 

C
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 d
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f)
 300 300 300 900 

    Educação Moral e Religiosa (d) …………………  (50) (50) (50) (150) 

Total 
 

 1500 
(1550) 

1550 
(1600) 

1500 
(1550) 

4550 
(4700) 

Oferta Complementar (e)…………………………… 
 

    Oficina da Escrita 

 – – 50 
 

(50) 

50 
 

(50) 

(a) Disciplina que utiliza as horas de Cidadania e Desenvolvimento. 

(b) A área curricular de Complemento à Educação Artística é integralmente lecionada no âmbito dos Referenciais de Integração 

Curricular. 

(c) Área de integração curricular que se desenvolve nos termos do anexo V, agregando as componentes do currículo elencadas, em 

grupos de geometria variável, e incluindo 50 minutos de Oferta Complementar no 8º ano de escolaridade, através da utilização do 

conjunto de horas de crédito. Funciona de um modo bimestral, de acordo com a alínea e) do n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei nº 

55/2018 de 6 de julho. 

(d) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa, com um tempo letivo de 50 minutos. 

(e) Disciplina de oferta facultativa, mas de frequência obrigatória, com um tempo letivo de 50 minutos. 

(f) Áreas de integração curricular transversal, desenvolvidas integralmente no âmbito dos Referenciais de Integração Curricular. 

(g) Disciplinas que podem usufruir de desdobramento, com recurso a horas de crédito, de modo a promover o desenvolvimento da 

escrita, da oralidade, do pensamento crítico e criativo e da resolução de problemas. 

(h) Disciplinas que podem usufruir de desdobramento, sem recurso a horas de crédito, para desenvolvimento de trabalho experimental, 

nos termos dos normativos legais em vigor. 
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Quadro IV 
(Nos termos do n.º 1 do artigo 11.º e do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho e da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 6.º da Portaria n.º 226-A/2018 de 7 de agosto) 
 

Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias 

Tomando por referência a matriz curricular-base e as opções relativas à autonomia e flexibilidade curricular, o 

Agrupamento de Escolas de Cristelo organiza o trabalho de integração e articulação curricular com vista ao 

desenvolvimento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, de acordo com a seguinte matriz 

curricular, organizando os tempos letivos em unidades de 50 minutos. 
  Carga horária semanal 

(minutos) (a) 

Componentes de formação 
 

 10.º ano 11.º ano(b) 12.º ano(b) 

Geral: 
 

    Português…………………………………............. 
 

    Língua Estrangeira I (Inglês)……………………... 
 

    Filosofia………………………………………....... 
 

    Educação Física………………………………….. 
 

 

 
 

200 
 

150 
 

150 
 

150 

 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

Específica: 
 

    Matemática A 
 

    Biologia e Geologia 
 

    Física e Química A 
 

    Opção anual 1 
 

    Opção anual 2 
 

  
 

250 
 

350 
 

350 
 

--- 
 

--- 
 

 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

Projetos de Integração Curricular (c)……………. 
    Português 
    Inglês 
    Filosofia 
    Educação Física 
    Matemática A 
    Biologia e Geologia 
    Física e Química A 
    Opção anual 1 
    Opção anual 2 

C
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(150) --- --- 

    Educação Moral e Religiosa (d) …………………  (50) --- --- 

Total(f) 
 

 1620 
(1670) 

--- --- 

(a) Carga horária semanal de referência para cada componente de formação, gerida por período letivo. 

(b) Oferta não aplicável a 2020/2021. 

(c) Área de integração curricular que se desenvolve nos termos do anexo V, agregando, em grupos de geometria variável, as 

componentes do currículo elencadas, com recurso a 50 minutos da carga horária semanal de referência. Funciona de um modo bimestral, 

de acordo com a alínea e) do n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho. 

(d) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa, com um tempo letivo de 50 minutos. 

(e) Área de integração curricular transversal, desenvolvida integralmente no âmbito dos Projetos de Integração Curricular. 

(f) Do somatório das cargas horárias alocadas a cada disciplina resulta um tempo total inferior em 20 minutos ao total constante na 

matriz, cujo produto pelo número de semanas letivas do calendário escolar, será agregado em unidades de 50 minutos, geridas ao longo 

do ano letivo, para reforço, das componentes curriculares de Matemática A, Biologia e Geologia e Físico-Química A. 
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Quadro V 
(Nos termos do n.º 1 do artigo 11.º e do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho e da alínea b) do n.º 1 do 

artigo 6.º da Portaria n.º 226-A/2018 de 7 de agosto) 
 

Curso Científico-Humanístico de Ciências Socioeconómicas 

Tomando por referência a matriz curricular-base e as opções relativas à autonomia e flexibilidade curricular, o 

Agrupamento de Escolas de Cristelo organiza o trabalho de integração e articulação curricular com vista ao 

desenvolvimento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, de acordo com a seguinte matriz 

curricular, organizando os tempos letivos em unidades de 50 minutos. 
  Carga horária semanal 

(minutos) (a) 

Componentes de formação 
 

 10.º ano 11.º ano(b) 12.º ano(b) 

Geral: 
 

    Português…………………………………............. 
 

    Língua Estrangeira I (Inglês)……………………... 
 

    Filosofia………………………………………....... 
 

    Educação Física………………………………….. 
 

 

 
 

200 
 

150 
 

150 
 

150 

 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

Específica: 
 

    Matemática A 
 

    Geografia A 
 

    Economia A 
 

    Opção anual 1 
 

    Opção anual 2 
 

  
 

250 
 

300 
 

300 
 

--- 
 

--- 
 

 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

Projetos de Integração Curricular (c)……………. 
    Português 
    Inglês 
    Filosofia 
    Educação Física 
    Matemática A 
    Geografia A 
    Economia A 
    Opção anual 1 
    Opção anual 2 

C
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(150) --- --- 

    Educação Moral e Religiosa (d) …………………  (50) --- --- 

Total(f) 
 

 1530 
(1580) 

--- --- 

(a) Carga horária semanal de referência para cada componente de formação, gerida por período letivo. 

(b) Oferta não aplicável a 2020/2021. 

(c) Área de integração curricular que se desenvolve nos termos do anexo V, agregando, em grupos de geometria variável, as 

componentes do currículo elencadas, com recurso a 50 minutos da carga horária semanal de referência. Funciona de um modo bimestral, 

de acordo com a alínea e) do n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho. 

(d) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa, com um tempo letivo de 50 minutos. 

(e) Área de integração curricular transversal, desenvolvida integralmente no âmbito dos Projetos de Integração Curricular. 

(f) Do somatório das cargas horárias alocadas a cada disciplina resulta um tempo total inferior em 30 minutos ao total constante na 

matriz, cujo produto pelo número de semanas letivas do calendário escolar, será agregado em unidades de 50 minutos, geridas ao longo 

do ano letivo, para reforço, das componentes curriculares de Matemática A, Geografia A e Economia A. 
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Quadro VI 
(Nos termos do n.º 1 do artigo 11.º e do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho e da alínea c) do n.º 1 do 

artigo 6.º da Portaria n.º 226-A/2018 de 7 de agosto) 
 

Curso Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades 

Tomando por referência a matriz curricular-base e as opções relativas à autonomia e flexibilidade curricular, o 

Agrupamento de Escolas de Cristelo organiza o trabalho de integração e articulação curricular com vista ao 

desenvolvimento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, de acordo com a seguinte matriz 

curricular, organizando os tempos letivos em unidades de 50 minutos. 
  Carga horária semanal 

(minutos) (a) 

Componentes de formação 
 

 10.º ano 11.º ano(b) 12.º ano(b) 

Geral: 
 

    Português…………………………………............. 
 

    Língua Estrangeira I (Inglês)……………………... 
 

    Filosofia………………………………………....... 
 

    Educação Física………………………………….. 
 

 

 
 

200 
 

150 
 

150 
 

150 

 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

Específica: 
 

    História A 
 

    Geografia A 
 

    Matemática Aplicada às Ciências Sociais 
 

    Opção anual 1 
 

    Opção anual 2 
 

  
 

250 
 

300 
 

300 
 

--- 
 

--- 
 

 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

Projetos de Integração Curricular (c)……………. 
    Português 
    Inglês 
    Filosofia 
    Educação Física 
    História A 
    Geografia A 
    Matemática Aplicada às Ciências Sociais 
    Opção anual 1 
    Opção anual 2 

C
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(150) --- --- 

    Educação Moral e Religiosa (d) …………………  (50) --- --- 

Total(f) 
 

 1530 
(1580) 

--- --- 

(a) Carga horária semanal de referência para cada componente de formação, gerida por período letivo. 

(b) Oferta não aplicável a 2020/2021. 

(c) Área de integração curricular que se desenvolve nos termos do anexo V, agregando, em grupos de geometria variável, as 

componentes do currículo elencadas, com recurso a 50 minutos da carga horária semanal de referência. Funciona de um modo bimestral, 

de acordo com a alínea e) do n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho. 

(d) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa, com um tempo letivo de 50 minutos. 

(e) Área de integração curricular transversal, desenvolvida integralmente no âmbito dos Projetos de Integração Curricular. 

(f) Do somatório das cargas horárias alocadas a cada disciplina resulta um tempo total inferior em 30 minutos ao total constante na 

matriz, cujo produto pelo número de semanas letivas do calendário escolar, será agregado em unidades de 50 minutos, geridas ao longo 

do ano letivo, para reforço, das componentes curriculares de História A, Geografia A e Matemática Aplicada às Ciências Sociais. 
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10. ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS – SÍNTESE 

Conselho Pedagógico de 2020/07/21 (Despacho normativo nº 10-B/2018, art.º 11.º) 
Critérios Proposta sobre a organização dos tempos escolares3 Deliberação 

Medidas 10B  
 

Nos casos em que a equipa de 
docentes da turma identificar 
necessidades específicas de acesso às 
aprendizagens curriculares, a 
abordagem multinível permite o 
recurso a medidas universais, seletivas 
e adicionais.  

P2 

1º ciclo  2º e 3º ciclo 

A equipa multidisciplinar, em articulação com as equipas 
operacionais do Projeto Educativo (GPIA e GPIE) e do PIP, 
deverão identificar os alunos e as suas necessidades – para tal 
deverão contar com horas em comum no seu horário (1 tempo, 
no mínimo) 

Aprovado 

Oferta Complementar prevista nas 
matrizes curriculares dos 1.º, 2.º e 3.º 
ciclos 

P10 

Oferta de 60 min. semanais 
de EMRC 
Oferta Complementar – RIC’s 
– enfoque na Educação para 
a Cidadania e nas TIC e na CI 
(Criatividade e Inovação) – 3º 
e 4º ano – salas temáticas 

Oferta Complementar – RIC´S – 
com enfoque na Educação para 
a Cidadania e TIC  – 2º ciclo + CI 
(Criatividade e Inovação) 
Desenvolvimento da Oralidade 
e Produção Escrita – 6º ano e 7º 
ano (art.º 13º, ponto 6, DN 10-B) 
9º ano – Oficina da Escrita 

Aprovado 

Oferta de Escola prevista na matriz 
curricular do 3.º ciclo 

P17 ------ 
RIC´s, com enfoque nas Artes e 
TIC. 

Aprovado 

Apoio ao Estudo (AE), orientado para a 
satisfação de necessidades específicas, 
contribuindo para um trabalho de 
proximidade e acompanhamento 
eficaz do aluno face às dificuldades 
detetadas 

P7 
1º Ciclo – RIC – 1,5h  
2º Ciclo – RIC’s com a matriz 
curricular 

As medidas são as referidas no 
Plano de Melhoria 

Aprovado 

Atividades de apoio ao estudo através 
da consolidação e desenvolvimento 
das aprendizagens, visando o reforço 
do apoio nas disciplinas com maiores 
níveis de insucesso e o 
acompanhamento da realização de 
trabalhos que visem a integração das 
aprendizagens de várias áreas 
disciplinares, a prática de rotinas de 
pesquisa e seleção de informação e a 
aquisição de métodos de estudo 

P7 

O AE, no 2º ciclo, deverá ser integrado nos RIC, no 2º ciclo, com 
grande intencionalidade pedagógica e interdisciplinaridade. 
O AE, no 1º ciclo, deverá lecionado preferencialmente pelos 
docentes titulares de turma e integrado nos RIC 
Os docentes sem componente letiva ou com insuficiência de 
tempos letivos terão as restantes horas de apoio educativo. As 
medidas e os tempos referidos em cima deverão ser reforçadas 
nos PAP dos alunos. Os docentes com insuficiência de tempos 
letivos ou sem componente letiva e ou do Programa TEIP 
deverão reforçar em 100 min, no máximo, o AE destes alunos a 
Matemática e Português, respeitando o equilibro de horários dos 
discentes. 

Aprovado 

Constituição temporária de grupos de 
alunos em função das suas 
necessidades e ou potencialidades, 
promovendo, num trabalho de 
articulação entre docentes, a 
superação das dificuldades e o 
prosseguimento do trabalho na turma 

X 

Esta medida deverá privilegiar os alunos com menos 
dificuldades. Sempre que possível os grupos deverá permanecer 
um mínimo do tempo previsto para possibilitar a avaliação 
formativa – deverá ser articulado com o PPM, designadamente 
as ações TurmaMais – 1º ciclo e RIC´s 

Aprovado 

Coadjuvação em sala de aula, 
valorizando-se as experiências e as 
práticas colaborativas que conduzam à 
melhoria das práticas 

P5 
 

Sempre que possível cada disciplina intervencionada 
(Matemática, Português; Inglês, prioritariamente) deverá ter um 
máximo de 90 min. de coadjuvação, salvaguardando situações 
excecionais e pontuais, que poderão ter mais tempo 

Aprovado 

A coadjuvação, quando necessária, 
em qualquer disciplina do 1.º ciclo, 
com maior relevo para Português e 
Matemática. 
 

P5 

Feita por parte de professores do mesmo ou de outro ciclo e 
nível de ensino pertencentes à escola, de forma a colmatar as 
primeiras dificuldades de aprendizagem que sejam identificadas 
– mínimo 2 tempos, sempre que se justifique 

 

 
3 Os tempos no 1º ciclo são de 60 min. Nos restantes ciclos são de 50 min. 
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Coadjuvação nas disciplinas de 
Educação Artística e Educação Física 
do 1º ciclo (integradas nos RIC) 

P6 
Docentes dos 2º e 3º ciclo, numa duração semanal de até 3 
tempos de 50 minutos, consoante a disponibilidade de crédito 
horário. 

 

Estabelecimento de permutas 
temporárias de docentes, no 1.º ciclo 

X De acordo com as necessidades Aprovado 

Acompanhamento a alunos que 
progridam ao 2.º ou 3.º ciclo com 
menção Insuficiente ou classificação 
final inferior a 3 a Português ou a 
Matemática no ano escolar anterior; 

X 

Preferencialmente os alunos deverão usufruir de no mínimo 3 
tempos por semana de acompanhamento a cada disciplina. 
Nestas disciplinas os alunos deverão sempre usufruir de um 
Plano de Acompanhamento Pedagógico que lhes garanta o 
acesso às medidas de apoio da escola – levantamento com base 
na avaliação externa 

Aprovado 

Implementação de tutorias, visando o 
acompanhamento com vista à 
melhoria das aprendizagens e ao 
desenvolvimento de competências 
pessoais e sociais dos alunos 

X 

Estas tutorias, no 1º ciclo, deverão privilegiar os alunos que 
transitaram do 2º para o 3º ano, com muitas dificuldades de 
aprendizagem. 
 

Aprovado 
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11. APOIOS E OUTRAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR 

As atividades de promoção do sucesso escolar concretizam-se através de: 

- Apoio pedagógico 

- Apoio ao Estudo 

- Tutorias 

- Grupos de homogeneidade relativa temporários 

- Coadjuvação/Grupos Interativos 
 
 

Na gestão dos apoios a alunos, deve ser tido em atenção o seguinte: 

- Identificação e acompanhamento dos alunos com dificuldade o mais precocemente 

possível nos anos iniciais de ciclo; 

- Reforço das medidas de apoio nos anos de escolaridade com maior taxa de retenção 

e/ou nas disciplinas com menor sucesso; 

- Necessidade de encontrar mecanismos de apoio aos alunos com melhores 

desempenhos no sentido de potenciar capacidades e melhorar resultados. 

 

 13.1. APOIO AO ESTUDO  

No 1º ciclo, é constituído por 90 minutos e tem como objetivo apoiar os alunos na 

criação de métodos de estudo e de trabalho e visa prioritariamente o reforço do apoio nas 

disciplinas de Português e Matemática. O AE está inserido nos Referenciais de Integração 

Curricular (RIC), no âmbito do PIP. 

No 2º ciclo, o AE constitui-se como uma oferta obrigatória para a escola inserida 

nos RIC. 

O Apoio ao Estudo é parte integrante do horário da turma e dos professores. Serve 

para reforçar o trabalho de estudo, recuperação, preparação dos alunos, investimento na 

resolução de problemas de forma criativa, devendo, por isso, ao longo de todo o ano 

letivo, ser permanentemente frequentado pelos alunos. 

O Apoio ao Estudo é distribuído a professores que lecionam os RIC e pretende 

reforçar as aprendizagens nas diversas disciplinas. O Apoio ao Estudo organiza-se em 4 

aulas semanais de 50 minutos cada. 
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 13.2. AULAS DE APOIO NO 3º CICLO  

As aulas de apoio constituem-se como a atividade desenvolvida pelo docente, fora 

da aula regular ou através de coadjuvação, no sentido de ajudar os alunos a superar as suas 

dificuldades na disciplina que leciona. A frequência por parte de um aluno às aulas de 

recuperação está dependente da sua indicação em Conselho de Turma e da aprovação do 

seu Encarregado de Educação (EE). Por isso, o EE é imediatamente responsável pelo 

insucesso do seu educando se não colabora para a adequada frequência deste suplemento 

educativo oferecido pela escola. O apoio educativo dado por um professor pode ser 

destinado a alunos de mais do que uma das suas turmas. 

 

13.3. ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE PROGRIDAM PARA O 2ºOU 3º CICLOS COM 
CLASSIFICAÇÃO FINAL INFERIOR A TRÊS A PORTUGUÊS OU MATEMÁTICA 

Todos os alunos do 5º ano de escolaridade, vindos do 4º ano com negativa a 

Português ou Matemática, são automaticamente designados para terem 

acompanhamento nestas disciplinas. 

Todos os alunos do 7º ano de escolaridade, vindos do 6º ano com classificação final 

inferior a três a Português ou Matemática, são automaticamente designados para terem 

apoio educativo (que pode materializar-se em coadjuvação, a fim de não aumentar a carga 

letiva dos alunos) a essas disciplinas, com caráter prioritário relativamente às outras 

disciplinas e alunos da turma. 

Caso o E.E. não queira autorizar a frequência destas aulas, deve o DT informá-lo da 

gravidade desta decisão para o sucesso escolar do seu educando. Persistindo o EE na 

decisão de não autorização da frequência do Apoio ao Estudo, o EE deverá preencher um 

termo de responsabilidade indicando e fundamentando as razões da sua decisão. 

 13.4. TUTORIAS  

As tutorias são propostas em Conselho de Turma. Estas propostas são analisadas pela 

direção que prioriza as situações em função da disponibilidade de recursos humanos, 

atribuindo tutores e definindo horários para as tutorias. 

Neste capítulo enquadram-se, também, o Apoio tutorial específico, de acordo com o art.º 

12º do despacho do OAL. 

 

 13.5. COADJUVAÇÃO  

A coadjuvação em sala de aula será aplicada sempre que seja possível e de 

acordo com os recursos humanos disponíveis no agrupamento e com as prioridades já 

definidas. 
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12. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE HORAS DE REDUÇÃO DA 
COMPONENTE LETIVA SEMANAL  

G e s t ã o  d o  C r é d i t o  G l o b a l  d e  H o r a s  –  C P  1 4  d e  2 3 / 0 7 / 2 0 2 0  

(Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho e Orientações para Organização do Ano Letivo 2020/2021) 

Critérios de distribuição do número de horas de redução da componente letiva semanal 
 (Estruturas de coordenação pedagógica e supervisão - art.º 42.º a 46.º do Decreto-lei n.º 75/2008 de 22 de abril, alterado pelo 

Decreto-lei n.º 137/2012 de 2 de julho) 

Estruturas de coordenação pedagógica e supervisão (art.º 42.º a 46.º do Decreto-lei n.º 137/2012) 

▪ Coordenadores de Departamento (responsáveis pela articulação e gestão curricular – art.º 42 e 43.º do 

Decreto-lei n.º 137/2012). 

De acordo com o Regulamento interno do Agrupamento, os departamentos curriculares são 6: 

i) Pré-escolar;  
ii) 1.º Ciclo; 
iii) Línguas; 
iv) Ciências Sociais e Humanas; 
v) Matemática e Ciências Experimentais; 
vi) Expressões. 

A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades letivas a desenvolver com os alunos e 

a articulação entre a escola e as famílias é assegurada: 

i) pelo educador de infância, na educação pré-escolar;  
ii) pelo professor titular de turma, no 1.º ciclo do ensino básico; 
iii) pelo conselho de turma, coordenado pelo diretor de turma, no 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e 

secundário. 
(art.º 44 do Decreto-lei n.º 137/2012) 

Outras estruturas de coordenação (art.º 45.º do Decreto-lei n.º 137/2012) 
i) Coordenadoras dos Diretores de Turma: CDT1 – 5º; 6º; 7º ano; CDT2 – 8º, 9º, 10º ano. 

ii) Coordenador do Plano de Inovação. 

iii) Coordenador do Gabinete de Gestão dos Referenciais de Integração Curricular. 

iv) Coordenadora da Biblioteca e do Plano Nacional de Leitura. 

v) Coordenadora PTE, PAA e Projeto Educativo. 

vi) Coordenador do Observatório da Qualidade. 

vii) Coordenadora da Equipa de Supervisão das AEC e CAF, Serviços Técnico Pedagógicos e 

EMAEI (Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva). 

viii) Coordenador da Equipa de Secretariado de Exames e Testes Intermédios. 

ix) Coordenadora de Estabelecimento de Duas Igrejas. 

x) Coordenadora de Estabelecimento de Sobrosa. 

xi) Provedora do Aluno. 

xii) Coordenador da OEV (Orientação Escolar e Vocacional). 

xiii) Coordenador da educação e promoção para a saúde e sexualidade. 

xiv) Coordenador da Estratégia de Educação para a Cidadania. 

xv) Coordenador do desporto escolar. 

xvi) Coordenador da Supervisão Pedagógica e medição de impactos das medidas de sucesso. 
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Distribuição das horas de redução pelos cargos 

As horas de redução para coordenação referem-se sempre a tempos de 50 minutos e são atribuídas de 

acordo com os artigos 7.º, 9º e 10º do Despacho normativo n.º 10-B/2018 e outros Despachos específicos. 

 
Cargos 

A B C D E 

N.º total de 
tempos 

atribuídos 

DN10-
B/2018,  
artº 10º 

Tempos 
do art.º 79 

do ECD 

Trabalho 
de 

estab. 

Redução da 
componente 

letiva 
E=B+C  Nº docentes 

C
o

o
rd

e
n

ad
o

re
s 

d
e

 
d

e
p

ar
ta

m
e

n
to

s 

Pré-escolar 9 2 ---- --- 2 

1.º ciclo 23 7 4 ---- 3 ---- 

Línguas  7 2 2 3 4 

Ciências Sociais e Humanas  7 2 2 3 4 

Matemática e Ciências 
Experimentais 

 7 4 0 3 4 

Expressões  7 2 2 3 4 

  

 
Cargos 

N.º total 
de tempos 
atribuídos 

 

DN 10-
B/2018, artº 

4º 

Tempos 
do 

art.º 79 do 
ECD 

Trabalho 
de 

estab. 

Tempos 
de 

legislação 
própria 

1 Coordenador de Estabelecimento 8 8 ---- ---- ---- 

2 Provedora do Aluno 3 ---- ---- 3 RI 

3 Coordenador de Diretores de turma  4 ---- 4 ---- RI 

4 
Coordenação Projeto Educativo TEIP + 
Coordenador PAA 

3+3 6 0 ---- RI 

5 
Coordenadora da Biblioteca e do Plano Nacional 
de Leitura 

 1 turma – Portaria n.º 76/2011 

6 
Coordenador da educação e promoção para a 
saúde e sexualidade 

3 ---- ---- ---- 

3 
(Despacho 

n.º 
2506/2007/ 
Portaria n.º 
196-A/2010) 

7 Coordenador do desporto escolar 3 ---- --- 3 ---- 

8 
Coordenador Equipa de Supervisão das AEC e 
CAF, Serviços Técnico Pedagógicos e EMAEI 

3 3 --- --- ---- 

10 Coordenador do Observatório da Qualidade 6 3 1 2 ---- 

11 
Coordenador da equipa de Secretariado de 
Exames e Testes Intermédios 

3 ---- ---- 3 ---- 

12 
Coordenador da Estratégia de Educação para a 
Cidadania 

2 1 ---- ----- 

1 de crédito 
+ 1 de 

informação 
dg DGESTE) 

12 
Coordenador do Gabinete de Gestão dos 
Referenciais de Integração Curricular 

5 2 ---- 3 ---- 

13 Coordenador do Plano de Inovação Pedagógica 3 3 ---- ---- --- 

14 
Coordenador da OEV (Orientação Escolar e 
Vocacional) 

--- ------ ------ ------- ------ 

15 
Coordenador da Supervisão Pedagógica e 
medição de impactos das medidas de sucesso 

2 ---- ----- 2 ---- 

16 Representante de disciplina (RI) 2 --- ---- 2 ---- 

 Total  40    

Outros cargos: 

Cargos N.º total de tempos atribuídos 
Trabalho 

de 
estabelecimento 

Tempos 
do 

art.º 79 do ECD 

Tempos 
de 

legislação própria 

Diretor de turma 4 2 ---- 2 – DN 10-B/2018 

Responsável por 
grupo/equipa de desporto 
escolar 

3/4 (dependendo dos grupos) ---- ---- ---- 

Horas de crédito horário 
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Apuramento de crédito - dados MISI 

artº 79º 151 

   
    

Apuramento de crédito (outros) 

Dir (Anexo A) 

 nº de Adjuntos 3 

 nº de alunos do agrupamento 966 

50 

Dir (Art 4º) - ACRÉSCIMO 

nº de estabelecimentos <10 

50 

nº de crianças <=3200 

nº Estabelecimentos <20 50 

Nº de estabelecimentos com nº alunos >=250 e <500 e com designação de 
coordenador 

1 

Nº de estabelecimentos com nº alunos >500 e com designação de coordenador 0 

Dir (Artº 4º) - final (com 
acréscimo dos 
coordenadores) 

58 

       

Total do de turma de 1º, 2º, 
3º ciclo e secundário 

44 

       

Aplicação da fórmula do DN 
10-B/2018 

408,5 

       

Aplicação da fórmula do DN 
10-B/2018 + Dir 

466,5 

 
 
 

 
 
 
 
 

Cristelo, 27 de julho de 2020 
O Diretor 

 

13. OCUPACÃO DOS TEMPOS ESCOLARES DOS ALUNOS 
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De acordo com o Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho, Artigo 13.º, n.º 3, 

“organizar um conjunto de atividades de natureza lúdica, desportiva, cultural ou científica, 

a desenvolver nos tempos letivos desocupados dos alunos por ausência imprevista de 

professores”. A ocupação de alunos consta do documento “Plano de Ocupação Plena dos 

Tempos Escolares (POPTE) e segue os seguintes critérios: 

 

1. Na EB2,3 foi constituída uma bolsa de Ocupação de Tempos Escolares, em que os 

professores estarão disponíveis para desenvolver atividades educativas com os 

alunos, de acordo com os tempos registados nos respetivos horários com a 

designação de Ocupação de Tempo Escolares (OTE). Tais tempos estão marcados 

nos horários dos docentes e, sempre que não tenham alunos, serão ocupados em 

trabalho na biblioteca, Gabinete de Apoio ao Aluno e a Família (GAAF), apoio aos 

alunos, entre outros. 

2. A Ocupação de Tempos Escolares dos alunos poderá ser efetuada, também, por 

outros docentes não afetos a essa bolsa, nomeadamente por recurso à permuta ou 

por docentes da área/disciplina a substituir e cuja componente letiva do seu horário 

se encontre incompleta. 

3. No 1º CEB, as substituições dos professores titulares de turma são realizadas, 

sucessivamente, por: a) docentes sem componente letiva atribuída; b) docentes do 

apoio educativo; c) docentes da educação especial; d) distribuição dos alunos pelas 

restantes turmas da escola. 

4. As substituições de professores em falta poderão fazer-se também recorrendo a 

outras atividades. 

 
A – NO CASO DE FALTA POR MOTIVOS PREVISTOS 
 
 1 – PERMUTA 

a) O professor que prevê faltar por razões justificáveis deve procurar assegurar a 

permuta com um professor de outra disciplina da mesma turma. 

b) Para tal deverá ser preenchido um impresso que indicará as aulas e os 

professores a permutar o qual deverá ser entregue nos Serviços Administrativos 

com uma antecedência mínima de dois dias úteis, para que seja concedida a 

respetiva autorização. 

c) Nestas condições não haverá lugar à marcação de falta ao docente substituído. 

d) Desta situação não poderá resultar, obviamente, prejuízo em número de aulas 

para os alunos nem desrespeito pelos tempos marcados no horário da turma. 

e) Os professores deverão informar os alunos com antecedência, para que estes 
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sejam portadores do material didático necessário para a disciplina substituta. 

f) No programa dos sumários, o professor substituto sumariará a matéria 

efetivamente lecionada e numerará a lição sequencialmente relativamente à sua 

disciplina; 

 
2 – SUBSTITUIÇÃO POR DOCENTE DA MESMA ÁREA CURRICULAR 

a) Sem prejuízo da lei, o professor deve comunicar ao Diretor do Agrupamento a 

intenção de faltar com, pelo menos, 3 dias úteis de antecedência, entregando/e 

entregar nos Serviços Administrativos, ou ao Coordenador de Estabelecimento no 

1º CEB, o Plano de Aula para que um professor da mesma área disciplinar lhe possa 

dar cumprimento, caso haja disponibilidade para tal a não comunicação da intenção 

de faltar e a não apresentação do plano de aula constituem fundamento bastante 

para a injustificação da falta dada, sempre que a mesma dependa de autorização 

ou possa ser recusada por conveniência ou necessidade de funcionamento do 

serviço. 

b) A entrega do Plano de Aula deve ocorrer também nos casos em que o docente, 

estando ao serviço, falte às aulas, a uma ou a mais turmas, excetuando-se o serviço 

oficial e as situações de doença. 

c) O Plano de Aula deverá dar continuidade sequencial aos conteúdos previstos na 

Planificação para o período letivo a fim de contribuir para o cumprimento do 

programa da disciplina. 

d) O No programa dos sumários, o professor substituto sumaria a matéria 

efetivamente lecionada e numera a lição de forma sequencial relativamente à 

disciplina substituída com a indicação expressa no início do sumário: “Substituição 

com Plano de Aula” (e matéria lecionada). 

e) Será marcada falta ao professor substituído. 

f) Caso não seja possível afetar um professor da mesma área disciplinar a esta aula, 

recorrer-se-á à Bolsa de Professores para Ocupação dos Tempos Escolares dos 

alunos, procedendo-se como nos casos de falta por motivos imprevistos. 

 
B – NO CASO DE FALTA POR MOTIVOS IMPREVISTOS 
 

a) Recorrer-se-á obrigatoriamente aos professores que fazem parte da Bolsa de 

Professores para Ocupação dos Tempos Escolares dos alunos, de acordo com o 

critério geral da rotatividade, exceto no caso de se verificar interesse de algum dos 

restantes docentes disponíveis em utilizar a aula de substituição para desenvolver 
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uma atividade com os alunos, caso em que lhe será dada preferência. 

b) Os alunos da turma são encaminhados para salas temáticas, onde um docente em 

ocupação dos tempos escolares, assegura a ocupação educativa dos alunos, 

através da organização de atividades de enriquecimento e complemento curricular. 

c) As salas temáticas estão organizadas com atividades de natureza lúdica, 

desportiva, cultural ou científica que poderão ser desenvolvidas em (agora 

integrados nos RIC, no âmbito do PIP): 

– Clube de Línguas; 

– Clube Ciências Experimentais; 

– GAAF; 

– Galeria D’Artes; 

– Sala de estudo; 

– Biblioteca/Laboratório de Aprendizagem; 

– Sala de convívio. 

d) No caso de não existirem professores na Bolsa para substituir os colegas que se 

encontram a faltar, os alunos deverão ser encaminhados para outros espaços. 

e) O docente que for chamado a substituir outro docente, sumaria a atividade 

desenvolvida com referência expressa à situação de “SUBSTITUIÇÃO” e NÃO indica 

o nº de lição (mencionando a matéria lecionada). 

 
 
 
Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico em 21/07/2020. 

Ratificado em reunião de Conselho Geral em 23/07/2020, fazendo parte integrante do 

Regulamento Interno. 

 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

Mário Rocha 

 

O Presidente do Conselho Geral 

Dina Silva 


