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Introdução 

 

No presente ano letivo é dada continuidade à realidade educativa consagrada nos decretos-leis nº 

54/2018, de 6 de julho, e nº 55/2018, de 6 de julho, com a implementação de medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão numa abordagem multinível, aprendizagens essenciais, autonomia e flexibilidade 

curricular, estratégia nacional de educação para a cidadania, perfil dos alunos à saída da escolaridade 

obrigatória. Assim, a organização do ano letivo de 2020/2021 reflete os pressupostos filosóficos dos documentos 

estruturantes deste Agrupamento de Escolas e contém diretrizes de acordo com o quadro legislativo em vigor. 

Pretende-se que este documento operacional seja um instrumento prático, facilitando o acesso célere às linhas 

orientadoras do Agrupamento a toda a comunidade educativa.  

Perante a crise de pandemia que atravessamos e tendo em conta o seu impacto, é fundamental dar 

respostas que mitiguem as desigualdades a fim de garantir a igualdade e equidade, prevendo-se, neste contexto, 

as modalidades de ensino presencial, misto e à distância (E@D)1.  

             A escola é geradora de confiança e é sentida por todos como um lugar de segurança; e é assim que deve 

continuar a ser, já que nos vemos como guardiães do nosso bem mais precioso: as nossas crianças e os nossos 

jovens. Este é o tempo de transformar as ameaças em oportunidades, convocando a nossa capacidade de 

adaptação que temos vindo a demonstrar nos últimos meses. Este é o tempo de nos fortalecermos enquanto 

seres humanos através da adoção de comportamentos que promovam a interação entre pessoas em segurança 

a par do crescimento individual e em conjunto.  

Todos juntos, a rumar para sermos, cada vez melhor, uma escola de referência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Optou-se pela forma registada em Houaiss, Antônio e Villar, Mauro de Salles, Dicionário Houaiss da língua portuguesa 

(2003), Lisboa: Círculo de Leitores, “ensino à distância”, em detrimento de “ensino a distância”. 
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1. Componente letiva e não letiva 

Os horários dos docentes são constituídos por uma componente letiva e outra não letiva. 

 

1. 1. Componente letiva  

Educação pré-escolar e 1º ciclo – 25 horas semanais (1500 minutos) 

Restantes níveis de ensino, incluindo grupos de recrutamento 120 e 910 – 22 horas semanais (1100 min) 

1.2. Componente não letiva 

 
Educação pré-escolar e 1º ciclo 

 Componente individual (CI) – 8 horas  

 Componente a nível de estabelecimento (CE) - entre 60 a 120 m, nº 3 e nº4, artº82º do ECD 

 

Restantes níveis de ensino 

Componente individual (CI) – 10 horas 

 Componente a nível de estabelecimento (CE) – 2h/100 min, alínea c), ponto 3, artº 82º do ECD (reuniões 

de natureza pedagógica)  

Componente a nível de estabelecimento (CE) – 1h/50 min, artº 79º e nº 3 e nº4, artº82º do ECD. 

Atividades a desenvolver na componente a nível de estabelecimento 

 Acompanhamento pedagógico e disciplinar dos alunos; 

 Atividades educativas que se mostrem necessárias à plena ocupação dos alunos durante o 

período na escola (designadamente, sala de convivência/mediação; biblioteca; dinamização de 

projetos); 

 Complemento do tempo para o exercício de direção de turma; 

  Atendimento aos encarregados de educação (pré-escolar e 1º ciclo); 

 Acompanhamento de execução de atividades de animação e de apoio à família (pré-escolar); 

 Componente de apoio à família- 1ºciclo (CAF); 

 Apoios educativos (designadamente, tutorias; apoios em contexto de sala de aula; apoios 

individualizados); 

 Coadjuvação e assessorias; 

 De entre as previstas no nº 3, artº82º do ECD: 

o A colaboração em atividades de complemento curricular que visem promover o 

enriquecimento cultural e a inserção dos educandos na comunidade; 
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o A informação e orientação educacional dos alunos em colaboração com as famílias e 

com as estruturas escolares locais e regionais; 

o A participação em reuniões de natureza pedagógica legalmente convocadas; 

o A participação, devidamente autorizada, em ações de formação contínua que incidam 

sobre conteúdos de natureza científico-didática com ligação à matéria curricular 

lecionada, bem como as relacionadas com as necessidades de funcionamento da escola 

definidas no respetivo projeto educativo ou plano de atividades; 

o A substituição de outros docentes do agrupamento de escolas na situação de ausência 

de curta duração, nos termos do nº 5; 

o A realização de estudos e de trabalhos de investigação que entre outros objetivos visem 

contribuir para a promoção do sucesso escolar e educativo; 

o A assessoria técnico-pedagógica de órgãos de administração e gestão da escola ou 

agrupamento; 

o O acompanhamento e apoio aos docentes em período probatório; 

o O desempenho de outros cargos de coordenação pedagógica; 

o O acompanhamento e a supervisão das atividades de enriquecimento e complemento 

curricular / ACS; 

o A orientação e o acompanhamento dos alunos nos diferentes espaços escolares; 

o O apoio individual a alunos com dificuldades de aprendizagem; 

o A produção de materiais pedagógicos. 

 Outras aprovadas pelo conselho pedagógico. 

 

Coordenação das estruturas de natureza pedagógica, designadamente de orientação educativa e de supervisão 

pedagógica (nº 1, artº 80º do ECD) 

 Coordenadores de departamento curricular 

o Educação pré-escolar   

o 1º CEB 

o Educação Especial 

o Línguas   

o Matemática e ciências experimentais 

o Ciências sociais e humanas 

o Expressões  
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Horas atribuídas: 

o Até 10 professores – 2h 

o 11 a 15 professores – 3h 

o 16 a 20 professores – 4h 

o 21 a 25 professores –  5h 

o 26 a 30 professores –  6h 

o Mais de 30 professores – 7h 

 

 Coordenadores de ciclo  

o 1º ciclo  

o 2ºciclo 

o 3º ciclo 

o Secundário 

Horas atribuídas – 4h 

 Diretores de turma 

o 2º ciclo  

o 3º ciclo 

o Secundário 

Horas atribuídas – 4h [Nº 4, artº 10º, desp. norm. 10-B/2018, 6 julho] 

 Diretores de curso  

o Técnico de Turismo 

o Técnico de Eletrónica, Automação e Comando 

o Técnico de Apoio Psicossocial 

o Técnico de Redes Elétricas 

Horas atribuídas – 4h  

 

 Coordenadora da estratégia para a educação e cidadania 

Horas atribuídas – 2h 

 Coordenadores de área disciplinar 

o Ciências naturais / Matemática – 2º ciclo 

o Educação física – 2º ciclo 

o Educação física – 3º ciclo/ secundário 

o Educação visual – 3º ciclo 

o Espanhol – 3º ciclo/ secundário 

o Filosofia – secundário  
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o Física e química – 3º ciclo/ secundário 

o Francês – 3º ciclo 

o Geografia – 3º ciclo/ secundário 

o História e geografia de Portugal – 2º ciclo 

o História – 3º ciclo/secundário 

o Informática/TIC – 2º ciclo/3º ciclo/secundário 

o Inglês – 2º ciclo 

o Inglês – 3º ciclo/secundário 

o Matemática – 3º ciclo/ secundário 

o Português – 2º ciclo 

o Técnico de Turismo 

o Técnico de Eletrónica, Automação e Comando 

o Técnico de Apoio Psicossocial 

o Técnico de Redes Elétricas 

Horas atribuídas: 

o Até 4 professores – 1h 

o Mais de 4 professores – 2h 

 Coordenadora dos serviços especializados de apoio educativo 

Horas atribuídas – 2h 

 Coordenadora da equipa multidisciplinar para a inclusão 

Horas atribuídas – 3h 

 Coordenador dos diretores de curso dos cursos profissionais 

Horas atribuídas – 4h 

 Coordenação do desporto escolar  

Horas atribuídas – 2h 

 Coordenador do estabelecimento  

Horas atribuídas – 14h [artº 4º, desp. norm. 10-B/2018, 6 julho] 

 Diretor de instalações  

Horas atribuídas – 1h 

Estes tempos são indicativos, sendo atribuídos apenas depois de garantido o serviço letivo resultante 

dos grupos e turmas existentes na escola (nº2, artº5º, despacho normativo nº 10-B/2018, de 6 de julho).  
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2. Oferta educativa 

 Para o presente ano letivo de 2020/2021, o Agrupamento dispõe de uma oferta diversificada: 

 Educação pré-escolar; 

 1º ciclo; 

 2º ciclo; 

 3º ciclo; 

  Cursos científico-humanísticos do ensino secundário: 

o Ciências e tecnologias;  

o Humanidades;  

o Ciências socioeconómicas. 

 Cursos Profissionais 

o Técnico de Turismo 

o Técnico de Eletrónica, Automação e Comando 

o Técnico de Apoio Psicossocial 

o Técnico de Redes Elétricas 

 

3. Desenhos curriculares 

 

Na educação pré-escolar, as aprendizagens e o desenvolvimento incidem nas seguintes áreas e 

domínios: 

  Área de formação pessoal e social 

  Área de expressão e comunicação  

o Domínio da educação física 

o Domínio da educação artística     

 Subdomínio das artes visuais  

 Subdomínio do jogo dramático/ teatro 

 Subdomínio da música 

 Subdomínio da dança  

o Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita 

o Domínio da matemática  

  Área do conhecimento do mundo  

Ainda, no presente ano letivo, vão vigorar, em simultâneo, no ensino básico, planos de estudos do 

decreto-lei 139/2012, de 5 de julho (apenas para o 4º ano do 1º ciclo) e do decreto-lei 55/2018, de 6 de julho. 

Apresentam-se as matrizes dos ensinos básico e secundário a funcionar no Agrupamento.  
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Matriz Curricular para a Educação Pré-escolar 

 

 

Áreas de 
Conteúdo 

Total de 25 horas semanais distribuídas equitativamente pelos 5 dias 

 

 
Formação 
Pessoal e 
Social 

 
Área transversal, com conteúdos e intencionalidade próprios, presente em todo o trabalho educativo 
realizado no jardim-de- infância, incidindo no desenvolvimento de atitudes, disposições e valores, que 
permitam às crianças continuar a aprender com sucesso e a tornarem-se cidadãos autónomos, 
conscientes e solidários. 

Componentes 

Construção da identidade 

e da autoestima 

Independência e 

autonomia 

Consciência de si como 

aprendente 
Convivência democrática 
e cidadania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Expressão e 
Comunicaçã
o 

 
Área básica, 
englobando 
diferentes 
formas de 
linguagem 
indispensáveis 
para a criança 
interagir com os 
outros, dar 
sentido e 
representar o 
mundo que a 
rodeia. 

                                                            
Domínios 

Componentes 

Domínio da 

educação física 

Constitui uma abordagem específica de desenvolvimento de 
capacidades motoras, em que as crianças terão oportunidade 
de tomar consciência do seu corpo, na relação com os outros 
e com diversos espaços e materiais 

Deslocamentos e 
equilíbrios 

Perícias e manipulações 
Jogos 

 
 

Domínio da 
Educação 
artística 

Engloba as possibilidades de a criança utilizar diferentes 
manifestações artísticas para se exprimir, comunicar, 
representar e compreender o mundo. A especificidade de 
diferentes linguagens artísticas corresponde à introdução de 
subdomínios que incluem artes visuais, jogo 
dramático/teatro, música e dança 

Subdomínios 

Artes visuais 

Jogo dramático/teatro 

Música 
Dança 

 
 

Domínio da 
linguagem oral e 

abordagem à 
escrita 

 
O desenvolvimento da linguagem oral é fundamental na 
educação pré- escolar, como instrumento de expressão e 
comunicação que a criança vai, progressivamente, 
ampliando e dominando, nesta etapa do seu processo 
educativo. Importa ainda facilitar, nesta etapa, a emergência 
da linguagem escrita, através do contacto e uso da leitura e 
da escrita em situações reais e funcionais associadas ao 
quotidiano da criança 

Componentes 

Comunicação oral 

Consciência linguística 
Abordagem à escrita 
Funcionalidade da língua 
escrita e sua utilização 
em contexto 

Identificação de algumas 

convenções da escrita 

Prazer e motivação para 
ler e escrever 

 

 
Domínio da 
matemática 

Tendo a matemática um papel essencial na estruturação do 
pensamento, e dada a sua importância para a vida do dia-a-
dia e para as aprendizagens futuras, o acesso a esta 
linguagem e a construção de conceitos matemáticos e 
relações entre eles são fundamentais para a criança dar 
sentido, conhecer 
e representar o mundo 

Números e 
operações 
Organização de 
dados Geometria 

Medida 
Interesse curiosidade pela 
matemática 

 

 
Conheciment
o do Mundo 

 

 
Área em que a sensibilização às diversas ciências é abordada de modo articulado, num processo de 
questionamento e de procura organizada do saber, que permite à criança uma melhor compreensão 
do mundo que a rodeia 

Componentes 

Introdução à 
metodologia 
científica 
Abordagem às 
ciências 
Conhecimento do 
mundo social 
Conhecimento do 
mundo físico e natural 
Mundo tecnológico e 
utilização das 
tecnologias 
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Matriz Curricular para o 1º ciclo (em vigor para o 1º, 2º e 3º anos) 

 
Componentes do Currículo 

1.º/2.º 

Anos 
3.º Ano 

Português 

 
C

id
ad

an
ia

 e
 D

es
e

n
vo

lv
im

en
to

  

TI
C

 

7 7 

Matemática 7 7 

Estudo do Meio 3 3 

Educação Artística 
(Artes Visuais, Expressão Dramática/Teatro, Dança e 
Música) 

 
 
5 

 
 
5 

Educação Física 

Apoio ao Estudo 2 0 

Oferta Complementar: Academia do Código a) 1 1 

Inglês 0 2 

Total 25 

Educação Moral e Religiosa (b) 1 

Atividades de Enriquecimento Curricular 5 

 

Matriz Curricular para o 1º ciclo (em vigor para  4º ano) 

Componentes do Currículo Nº de horas 

Português 7 

Matemática 7 

Inglês 2 

Estudo do Meio 3 

Expressões Artísticas 4 

Expressão Físico-motora 1 

Apoio ao Estudo 2 

Oferta Complementar: Academia do Código (a) 1 

                                          TOTAL 27  

 
FA

C
U

LT
A

TI
V

A
S 

 
Educação Moral e Religiosa (b) 

 
1 

 
Atividades de Enriquecimento Curricular 

 
3 

 

(a)  Atividades a desenvolver em articulação, integrando ações que promovam, de forma transversal, a 

educação para a cidadania e componentes de trabalho com as tecnologias de informação e 

comunicação (DL nº91/2013, de 10 de julho). 

(b) Disciplina de oferta obrigatória e frequência facultativa. 
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Matriz Curricular para o 2º ciclo 

 
(b) Disciplina de oferta obrigatória e frequência facultativa. 
 
 

A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento será implementada em regime anual, desenvolvida nos  

termos do art.º 15º - “área de trabalho transversal e com abordagem de natureza interdisciplinar, 

mobilizadora de contributos doutras componentes do currículo” - atribuída preferencialmente ao diretor de 

turma, por decisão do Conselho Pedagógico.  

A disciplina de TIC funcionará no 5º ano em regime semestral com a oferta complementar Ciência, 

Tecnologia e Ambiente. No 6º ano em regime anual.  

Componentes do Currículo 5.º ano 6.º ano  
TOTAL 
CICLO 

Áreas Disciplinares/ 
Disciplinas 

Minutos  
Tempos 

 
Minutos 

Minutos  
Tempos 

Minutos 

 
Português 

 
 
 
 
 

525 

5 
(2+2+1) 

 
250 

 
 
 
 
 

525 

5 
(2+2+1) 

 
250 

 
500 

 
Inglês 

3 
(1+1+1) 

 
150 

3 
(2+1) 

 
150 

 
300 

 
História e Geografia de Portugal 

2 
(1+1) 

 
100 

2 
(1+1) 

 
100 

 
200 

 
Cidadania Desenvolvimento 

1 
(1) 

 
50 

1 
(1) 

 
50 

 
100 

 
Matemática 

 
 

350 

5 
(2+2+1) 

 
250 

 
 

350 

5 
(2+2+1) 

 
250 

 
500 

 
Ciências Naturais 

2 
(1+1) 

 
100 

2 
(1+1) 

 
100 

 
200 

 
Educação Visual 

 
 
 
 
 

325 

2 
(2) 

 
100 

 
 
 
 
 

350 

2 
(2) 

 
100 

 
200 

 
Educação Tecnológica 

2 
(2) 

 
100 

2 
(2) 

 
100 

 
200 

 
Educação Musical 

2 
(1+1) 

 
100 

2 
(1+1) 

 
100 

 
200 

 
TIC a) 

 
0,5  

 
25 

 
1 

 
50 

 
75 

 
Educação Física 

 
150 

3 
(2+1) 150 

 
150 

3 
(2+1) 

 
150 

 
300 

 
Educação Moral e Religiosa b) 

 
50 

1 
(1) 

50 
 

50 
1 

(1) 

 
50 

 
50 

Oferta complementar: 
Ciência, Tecnologia e Ambiente 
a) 

 

 
25 

 

0,5 
25 

 
 

 
  

Apoio ao Estudo a)  
100 

2 

(1+1) 
100 

 
100 

2 

(1+1) 

 
100 

 
100 
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Na Oferta Complementar, o Agrupamento oferece a disciplina Ciência, Tecnologia e Ambiente, destinada a 

desenvolver gosto pelas ciências reforçando o trabalho prático e experimental, assente na articulação do 

currículo inserido com o meio físico e social em que se insere e procurando implicar os alunos na construção 

do próprio conhecimento. É oferecida com recurso ao crédito horário e implementada em regime 

alternância semestral com TIC no 5º ano (aprovado em Conselho pedagógico de 23 de julho de 2020). 

O Apoio ao Estudo será uma componente de apoio às técnicas e métodos de estudo, destinada a grupos 

homogéneos de alunos, sendo de oferta obrigatória, mas de frequência facultativa. 

A educação para sexualidade e para a saúde deve ser assegurada por cada conselho de turma, de acordo 

com o projeto de cada turma.  
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Matriz Curricular para o 3º ciclo 

 

TOTAL                                          1550             1550                                  1550 

    (a)Disciplina de oferta obrigatória e frequência facultativa  

Componentes do 
Currículo 

 

 7ºano 8º ano 9º ano 

Disciplinas Total Min. 
Tempo Total Min. Tempo Total Min. Tempo 

Português 200 4  

(2+1+1) 

200 4  

(2+1+1) 

200 4 

(2+1+1) 

Inglês  
 

250 

2  

(1+1) 

 
 

250 

3  

(2+1) 

 

250 

3 

(2+1) 

LE II 3 

(2+1) 

2  

(1+1) 

2 

(1+1) 

História  

 
250 

2 

(1+1) 

 

 
225 

2 

(1+1) 

 

225 

2 

(1+1) 

Geografia 2  

(1+1) 

2  

(1+1) 

2 

(1+1) 

Cidadania 
Desenvolvimento 

1  

(1) 

0,5  

(1) 

0,5 

(1) 

Matemática 200 4  

(2+1+1) 

200 4  

(2+1+1) 

200 4 

(2+1+1) 

Física - Química  
 

250 

2  

(1+1) 

 
 

300 

3  

(2+1) 

 

300 

3 

(2+1) 

Ciências Naturais 3  

(2+1) 

3  

(2+1) 

3 

(2+1) 

Educação Visual  

 
 

200 

2  

(2) 

 

 
 

175 

2 

 (2) 

 

 

175 

2 

(2) 

Complemento à Ed. 
Artística 

1  

(1) 

1  

(1) 

1 

(1) 

TIC 1  

(1) 

0,5 

 (1) 

0,5 

(1) 

Educação Física 150 3  

(2+1) 

150 3  

(2+1) 

150 3 

(2+1) 

Educação Moral e 
Religiosa (a) 

50 1  

(1) 

50 1  

(1) 

50 1 

(1) 

Oferta complementar: 

Projeto em Ciência 

50 1 

(1) 
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A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento será desenvolvida nos termos do art.º 15º - “área 

de trabalho transversal e com abordagem de natureza interdisciplinar, mobilizadora de 

contributos doutras componentes do currículo” - implementada em regime anual, no 7º ano de 

escolaridade e, nos restantes anos, em regime semestral em alternância com TIC, disciplina com 

a qual será privilegiada a articulação curricular, de modo a fornecer o suporte digital necessário 

à apresentação dos produtos que venham a surgir em Cidadania e Desenvolvimento. Será 

atribuída preferencialmente ao diretor de turma, ou quando tal não for possível, a outro 

professor do conselho de turma com perfil adequado. 

Na Oferta Complementar, o Agrupamento oferece a disciplina Projeto em Ciência aos alunos do 

7º ano, destinada a desenvolver gosto pelas ciências reforçando o trabalho prático e 

experimental, assente na articulação do currículo inserido com o meio físico e social em que se 

insere e procurando implicar os alunos na construção do próprio conhecimento. Sendo de 

frequência obrigatória, é oferecida com recurso ao crédito horário e implementada, 

preferencialmente, por docentes do grupo 510, em regime de desdobramento com as opções 

de Complemento à Educação Artística. 

A disciplina de Complemento à Educação Artística, está traduzida na oferta das disciplinas de 

Artes Plásticas ou Educação Musical, privilegiando os recursos humanos disponíveis e atribuindo 

horas do crédito horário, numa organização anual em regime de desdobramento; 

A educação para a sexualidade e para a saúde deve ser assegurada por cada conselho de turma, de 

acordo com o projeto de cada turma.  
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Matriz Curricular para os Cursos Científico-Humanísticos (em vigor para o 10º, 11º e 12ºanos) 

Curso de Ciências e Tecnologias 

 

DISCIPLINAS 

10.ºAno 11.ºAno 12.ºAno 

Minutos/ 

semana 

Carga Semanal Minutos/ 

semana 

Carga Semanal Minutos/ 

semana 

Carga Semanal 

X 50 Min X 50 Min X 50 Min 

Português 200 4 (2+2) 200 200 4 (2+2) 200 250 5 

(2+2+1) 

250 

Língua Estrangeira I, II, III 150 3 (2+1) 150 150 3 (2+1) 150 -- -- -- 

Filosofia 150 3 (1+1+1) 150 150 3 (2+1) 150 -- -- -- 

Educação Física 150 3 (2+1) 150 150 3 (2+1) 150 150 3 (2+1) 150 

Matemática 250 5 (2+2+1) 250 250 5 (2+2+1) 250 300 6 

(2+2+2) 

300 

Biologia e Geologia 350 7 (2+2+2+1) 350 350 7 

(2+2+2+1) 

350 -- -- -- 

Física - Química A 350 7 (2+2+2+1) 350 350 7 

(2+2+2+1) 

350 -- -- -- 

Opção 1 -- -- -- -- -- -- 150 3 (2+1) 150 

Opção 2 -- -- -- -- -- -- 150 3 (2+1) 150 

Educação Moral e Religiosa (a) 50 1 50 50 1 50 50 1 50 

Total 1650 1650 1650 1650       1050 1050 

(a) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa.
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Curso de Ciências Socioeconómicas 
 

DISCIPLINAS 

10.ºAno 11.ºAno 12.ºAno 

Minutos/ 
semana 

Carga Semanal Minutos/sem
ana 

Carga Semanal Minutos/sem
ana 

Carga Semanal 

X 50 Min X 50 Min X 50 Min 

Português 200 4 (2+2) 200 200 4 (2+2) 200 250 5 
(2+2+1) 

250 

Língua Estrangeira I, II, III 150 3 (2+1) 150 150 3 (2+1) 150 -- -- -- 

Filosofia 150 3 (2+1) 150 150 3 (2+1) 150 -- -- -- 

Educação Física 150 3 (2+1) 150 150 3 (2+1) 150 150 3 (2+1) 150 

Matemática 250 5 
(2+2+1) 

250 250 5 (2+2+1) 250 300 6 
(2+2+2) 

300 

Economia A 300 6 
(2+2+2) 

300 300 6 
(2+2+2+1) 

300 -- -- -- 

Geografia A 300 6 
(2+2+2) 

300 300 6 
(2+2+2+1) 

300 -- -- -- 

Opção 1 -- -- -- -- -- -- 150 3 (2+1) 150 

Opção 2 -- -- -- -- -- -- 150 3 (2+1) 150 

Educação Moral e Religiosa (a) 50 1 50 50 1 50 50 1 50 

Total 1550                1550 1550                  1550 
 
         1050 

      
                   1050 

(a) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 
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Curso de Línguas e Humanidades 

 

          

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

 

DISCIPLINAS 

10.ºAno 11.ºAno 12.º Ano 

Minutos 
Semana 

Carga Semanal Minutos 
Semana 

Carga Semanal Minutos 
Semana 

Carga Semanal 

X 50 Min X 50 Min X 50 Min 

Português 200 4 (2+2) 200 200 4 (2+2) 200 250 5 
(2+2+1) 

250 

Língua Estrangeira I, II, III 150 3 (2+1) 150 150 3 (2+1) 150 -- -- -- 

Filosofia 150 3 
(1+1+1) 

150 150 3 (1+1+1) 150 -- -- -- 

Educação Física 150 3 (2+1) 150 150 3 (2+1) 150 150 3 (2+1) 150 

História 250 5 
(2+2+1) 

250 250 5 (2+2+1) 250 300 6 
(2+2+2) 

300 

Matemática Aplicada Ciências Sociais 300 6 
(2+2+2) 

300 300 6 (2+2+2) 300 -- -- -- 

Geografia A 300 6 
(2+2+2) 

300 300 6 (2+2+2) 300 -- -- -- 

Opção 1 -- -- -- -- -- -- 150 3 (2+1) 150 

Opção 2 -- -- -- -- -- -- 150 3 (2+1) 150 

Educação Moral e Religiosa (a) 50 1 50 50 1 50 50 1 50 

Total 1550 1550 1550                 1550 
 

1050 
 

 
                  1050 
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A componente de cidadania e desenvolvimento irá ser desenvolvida nos termos previstos no 

artº 10º da portaria nº 226-A/2018, de 7 de agosto, optando-se, para o presente ano letivo, pelo 

desenvolvimento de temas e projetos, no âmbito das diferentes disciplinas da matriz, sob a 

coordenação de um professor da turma, preferencialmente o diretor de turma, ou grupos de alunos. 

Cabe a cada conselho de turma a decisão da operacionalização desta componente. Devem ser 

atribuídos no mínimo 14 tempos letivos, em cada turma, considerando os tempos letivos das 

diferentes disciplinas. 

As matrizes curriculares dos cursos de ciências e tecnologias, línguas e humanidades e 

ciências socioeconómicas, não obstante o art.º 16º, da Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto, são 

as seguintes para este ano letivo:    

A educação para a saúde e sexualidade deve ser assegurada por cada conselho de turma, de 

acordo com o projeto de cada turma. 

A abordagem de Cidadania e Desenvolvimento será feita de modo transversal, no âmbito das 

diferentes disciplinas da matriz, dos temas e projetos, sob coordenação de um dos professores da 

turma. 
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Matriz Curricular para os cursos profissionais (em vigor para o 10.º, 11º e 12ºanos) 

Componentes de Formação 
Carga horária 

Ciclo de formação horas 

Sociocultural 
 1000 

Português 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
es

en
vo

lv
im

en
to

 

320 

Língua Estrangeira I, II ou III 220 

Área de Integração 220 

Tecnologias de Informação e Comunicação Oferta de Escola 100 

Educação Física 140 

Científica 
 

Duas a Três disciplinas 500 

Tecnológica 
 

UFCD 1000 a 1300 

Formação em contexto de trabalho 600 a 840 

Educação Moral e religiosa (a) 

Total 3100 a 3440 

 

 

Relativamente aos cursos profissionais, a abordagem de Cidadania e Desenvolvimento será feita de modo 

transversal, no âmbito das diferentes disciplinas da matriz, dos temas e projetos, sob coordenação de um 

dos professores da turma, preferencialmente de Área de Integração ou da Área Técnica. 

(a) Disciplina de oferta obrigatória e frequência facultativa. 
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Curso de Técnico de Turismo 
 

 

COMPONENTES 
DE FORMAÇÃO 

 
DISCIPLINAS 

1º Ano 2º Ano 3º Ano Total 
(horas
) 

X 50’ X 50’ X 50’ 

 
 
 
 
 

SOCIOCULTURAL 

Português 5 (2+2+1) 5 (2+2+1) 3 (2+1) 320 

Língua Estrangeira I ou II 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (2+1) 220 

Área de Integração 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (2+1) 220 

Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação 

 
2 (2) 

 
2 (1+1) 

 
-- 

 
100 

Educação Física 2 (2) 2 (2) 2 (2) 140 

Total🖙 1000 

 

 
CIENTÍFICA 

Geografia 3 (2+1) 3 (2+1) 2 (1+1) 200 

História da Cultura e das Artes 3 (2+1) 3 (2+1) 2 (1+1) 200 

Matemática 2 (1+1) 2 (1+1) -- 100 

Total 500 

 
 
 
 

TECNOLÓGICA 

Comunicar em Francês, 
Espanhol, Alemão ou Inglês 

 
2 (1+1) 

 
2 (1+1) 

 
3 (2+1) 

 
165 

Turismo - Informação e 
Animação Turística 

 
4 (2+2) 

 
5 (2+2+1) 

 
6 (2+2+2) 

 
375 

Técnicas de Comunicação 
em Acolhimento Turístico 

 
3 (2+1) 

 
3 (2+1) 

 
3 (2+1) 

 
220 

Operações Técnicas em 
Empresas Turísticas 

 
4 (2+2) 

 
4 (2+2) 

 
6 (2+2+2) 

 
340 

Total 1100 

PRÁTICA 
Formação em Contexto de 
Trabalho/Estágio 

 
300 300 600 

Total de Horas do Curso 3200 
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Curso de Eletrónica, Automação e Comando 

 

 

COMPONENTES 
DE FORMAÇÃO 

 
DISCIPLINAS 

1º Ano 2º Ano 3º Ano Total 
(horas) X 50’ X 50’ X 50’ 

 
 
 
 
 

SOCIOCULTURAL 

Português 5 (2+2+1) 5 (2+2+1) 3 (2+1) 320 

Língua Estrangeira I ou II 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (2+1) 220 

Área de Integração 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (2+1) 220 

Tecnologias da 

Informação e Comunicação 

 
2 (2) 

 
2 (1+1) 

-- 
 

100 

Educação Física 2 (2) 2 (2) 2 (2) 140 

Total 1000 

 
CIENTÍFICA 

Matemática 4 (2+1+1) 4 (2+1+1) 4 (2+1+1) 300 

Física e Química 3 (2+1) 3 (2+1) 2 (1+1) 200 

Total 500 

 
 
 

TECNOLÓGICA 

Eletricidade e Eletrónica 6 (2+2+2) 4 (2+2) 5 (2+2+1) 350 

Tecnologias Aplicadas 4 (2+2) 3 (2+1) 4 (2+2) 250 

Sistemas Digitais -- 4 (2+2) 4 (2+2) 150 

Automação e Comando 5 (2+2+1) 4 (2+2) 6 (2+2+2) 350 

Total 1100 

PRÁTICA 
Formação em Contexto 

de 
Trabalho/Estágio 

 
300 300 600 

Total de Horas do Curso 3200 
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Curso de Técnico de Redes Elétricas 

 

COMPONENTES 
DE FORMAÇÃO 

 
DISCIPLINAS 

1º Ano 2º Ano 3º Ano Total 
(horas) X 50’ X 50’ X 50’ 

 
 
 
 

 
SOCIOCULTURAL 

Português 5 (2+2+1) 5 (2+2+1) 3 (2+1) 320 

Língua Estrangeira I ou II 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (2+1) 220 

Área de Integração 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (2+1) 220 

Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação 

2 (2) 2 (2) 0 
 

100 

Educação Física 2 (2) 2 (2) 2 (2) 140 

Total 1000 

 
CIENTÍFICA 

Matemática 4 (2+1+1) 4 (2+1+1) 4 (2+1+1) 300 

Física e Química 3 (2+1) 3 (2+1) 2 (1+1) 200 

Total 500 

 
 

 
TECNOLÓGICA 

Eletrotecnia 3 (2+1) 4 (2+2) 4 (2+2) 270 

Tecnologias Aplicadas 4 (2+2) 2 (1+1) 5 (2+2+1) 270 

Redes Elétricas 6 (2+2+2) 7(2+2+2+1) 8 (2+2+2+2) 460 

OCCTE (Orientação para o cliente, 
comunicação e trabalho em 
equipa) 

1 (1) 1 (1) 2 (1+1) 100 

Total 1100 

PRÁTICA 
Formação em Contexto 

de 
Trabalho/Estágio 

 
300 300 600 

Total de Horas do Curso 3200 
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Cursos de Técnico de Apoio Psicossocial 

 

COMPONENTES 
DE FORMAÇÃO 

 
DISCIPLINAS 

1º Ano 2º Ano 3º Ano Total 
(horas) X 50’ X 50’ X 50’ 

 
 
 
 
 

SOCIOCULTURAL 

Português 5 (2+2+1) 5 (2+2+1) 3 (2+1) 320 

Língua Estrangeira I ou II 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (2+1) 220 

Área de Integração 3 (2+1) 3 (2+1) 3 (2+1) 220 

Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação 

 
2 (2) 

 
2 (2) 

 
0 

 
100 

Educação Física 2 (2) 2 (2) 2 (2) 140 

Total 1000 

 
 

CIENTÍFICA 

Psicologia 3 (2+1) 3 (2+1) 2 (1+1) 200 

Sociologia 3 (2+1) 3 (2+1) 2 (1+1) 200 

Matemática 2 (1+1) 2 (1+1) 0 100 

Total 500 

 
 

 
TECNOLÓGICA 

Área de Expressões 5 (2+2+1) 5 (2+2+1) 
8 

(2+2+2+2+2
) 

440 

Comunidade e Intervenção Social 4 (2+2) 3 (2+1) 4 (2+2) 270 

Animação Sociocultural 2 (1+1) 3 (2+1) 4 (2+2) 220 

Psicopatologia Geral 2 (1+1) 2 (1+1) 3 (2+1) 170 

Total 1100 

PRÁTICA 
Formação em Contexto de 
Trabalho/Estágio 

 
300 300 600 

Total de Horas do Curso 3200 
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4. Educação para a cidadania  

Numa sociedade em que a mudança é o único fator imutável, é necessário capacitar os 

alunos de múltiplas literacias que lhes permitam responder a esta realidade que se impõe. Para tal, o 

Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória é um documento crucial para o trabalho a 

realizar neste âmbito. O documento orientador relativo à Estratégia nacional de educação para a 

cidadania, divulgado pela Direção-Geral da Educação, aponta formas de operacionalização em 

cidadania e desenvolvimento. Prevê, também, o perfil do coordenador da estratégia de educação 

para a cidadania e do professor da disciplina de cidadania e desenvolvimento. Cabe ao Agrupamento 

assegurar o disposto no artº 15º do decreto-lei nº 55/ 2018, de 6 de julho, para o qual é fundamental 

o desempenho e intervenção do coordenador da estratégia de educação para a cidadania e de uma 

equipa constituída por docentes dos diferentes ciclos de ensino e que assegurem o 

acompanhamento e monitorização dos trabalhos. 

4.1. Domínios a desenvolver  

 

 

 

 

 

5

. 

Estr

até

gias 

de 

ensi

no e 

das 

apr

end

izag

ens  

N

o 

contexto singular que caracteriza este ano foi necessário proceder a uma gestão criteriosa ao nível 

dos horários e dos espaços. A escola é geradora de confiança e é sentida por todos como um lugar de 

  
1.º Ciclo EB 

2.º Ciclo 
EB 

3.º Ciclo EB 
Ensino 

Secundário 

  1 2 3  4 5 6  7 8 9 10 11 12 

D
o

m
ín

io
s 

o
b

ri
ga

tó
ri

o
s 

p
ar

a 

to
d

o
s 

o
s 

ci
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s 

e
 

n
ív

e
is

 d
e

 e
n

si
n

o
 

Direitos Humanos    X X  X     x 

Igualdade Género X X    X X    X  

Interculturalidade   X  X   X  X   

Desenvolvimento 
Sustentável 

   X  X  X   X  

Educação Ambiental   X  X    X X   

Saúde X X    X   X   X 

D
o

m
ín

io
s 

o
b

ri
ga

tó
ri

o
s 

p
ar

a 

d
o

is
 c

ic
lo

s 
d

o
 e

n
si

n
o

 b
ás

ic
o

 Sexualidade      X X X     

Media     X  X      

Instituições e 
Participação 
Democrática 

     X X      

Literacia Financeira e 
educação para o 
consumo 

  X X    X     

Risco      X   X    

Segurança Rodoviária X X       X    

D
o

m
ín

io
s 

O
p

ci
o

n
a

is
 Empreendedorismo X X X X         

Mundo do Trabalho             

Segurança, Defesa e 
Paz 

            

Bem-estar animal             

Voluntariado             

Outro             
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segurança. Foi com base nesta premissa, que deve ser preservada, que construímos a organização 

dos horários e dos espaços e de medidas pedagógicas.  

São facilitadores desta organização, e de acordo com a experiência vivenciada no ano 

anterior em contexto de E@D as seguintes medidas de base: 

 a criação de emails institucionais para todos as crianças e alunos do Agrupamento; 

 a criação de uma classroom por turma que promova a articulação entre disciplinas, bem 

como um meio de contacto diretor@ de turma/ alun@s, diretor@ de turma encarregad@s 

de educação. 

 

5.1. Organização dos horários e dos espaços 

De acordo com as recomendações emanadas pelo Ministério de Educação (ME) e da 

Direção Geral de Saúde(DGS), foram adotados procedimentos que garantem o distanciamento 

físico e a segurança individual e de todos. 

Neste contexto, alocou-se uma sala e um espaço exterior a cada turma (JI,EB1,CE e EB2), 

Há, todavia, salas/espaços específicos, de uso comum, para os quais estão definidas as medidas 

de higienização necessárias.  

As manchas horárias do Pré-escolar, 1º, 2º, 3º ciclo e do secundário são as seguintes: 

 

 

 

2º,3º Ciclo e Secundário 

Início Fim 

08:30 09:20 

09:30 10:20 

10:30 11:20 

11:30 12:20 

12:30 13:20 

13:30 14:20 

14:30 15:20 

15:30 16:20 

16.30 17.20 

 

Estas manchas horárias: 

 respeitam pelo menos uma hora de almoço;  

 Início Fim 

Pré-escolar 09:00 15:00 

1ºCiclo 09:00 17:15 
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 permitem, nos horários dos professores, a lecionação entre as duas manchas, sem 

haver sobreposição. 

 

Devem, ainda, ser acautelados intervalos e almoços desfasados por turma/grupo, na 

medida do possível. 

Após a entrada na escola e a fim de evitar aglomerações, os alunos devem dirigir-se para a 

sua sala de aula ou para o espaço exterior definido para a sua turma (JI,EB1,CE e EB2), 

 

5.2. Organização das atividades 

 

5.2.1. Critérios para a Distribuição de Serviço (Regime presencial) 

a)  A continuidade pedagógica no grupo, sempre que possível, turma e disciplina, de acordo com 

decisão do diretor; 

b)  O perfil do docente e a sua relação com os alunos; 

c) As preferências manifestadas pelos docentes; 

d) Dentro de cada ciclo, deverá ser dada prioridade ao acompanhamento dos alunos, pela mesma 

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

e) Os horários dos docentes do mesmo departamento contemplarão períodos comuns sem 

atividade letiva para permitir trabalho , a definir pelo diretor; 

f) As aulas semanais de cada disciplina devem ser preferencialmente lecionadas em dias não 

consecutivos (obrigatoriamente nos casos de disciplinas com 2 aulas semanais de 50 minutos);  

g) Deve ser evitada, sempre que possível, a concentração de aulas num mesmo professor (exemplo 

- Português + Inglês) com uma mesma turma no mesmo dia; 

h) A coadjuvação deve ser implementada nas aulas do professor que as solicite e sempre que se 

justifique, por razões de ordem disciplinar ou de insucesso; 

i) A atribuição de coadjuvação a um professor e as tutorias devem ser implementadas desde o 

início do ano, sempre que possível; 

j) Os departamentos deverão prenunciar-se sobre a distribuição de serviço; 

k) Distribuição por docentes do 3º ciclo com habilitação para a docência de horas residuais do 2º 

ciclo. 

 

 

5.3. Medidas promotoras das aprendizagens 

Entende-se por medidas promotoras das aprendizagens não só as opções curriculares já 

aqui enunciadas mas também todas as demais que as complementam, tendo em vista as 
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competências previstas no Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. A concretização 

destas medidas está condicionada, anualmente, pela existência de professores e pelo crédito 

horário disponível. No presente ano, estão ainda dependentes da necessidade de garantir as 

condições de segurança inerentes à situação pandémica que vivemos. São elas, entre outras que 

podem surgir ao longo do ano, as que se discriminam: 

 Coadjuvação e assessorias e em contexto de sala de aula, numa lógica de trabalho 

colaborativo. 

 Apoios educativos sob proposta do conselho de turma em contexto de sala de aula 

e/ou individualizados; tutorias. 

 Aos alunos para os quais foram mobilizadas medidas adicionais, assegurar 

presencialmente, através do centro de apoio à aprendizagem: 

o  apoios prestados na sala de apoio à aprendizagem; 

o apoios prestados por técnicos especializados. 

 Programa de mentoria, constituído em documento próprio, visa estimular o 

relacionamento interpessoal e a cooperação entre alunos. 

 Apoio tutorial específico.  

 Aulas de reforço curricular a funcionar semanalmente de acordo com o que se 

apresenta seguir: 

Disciplina 9º 11º 12º 

Português 50’  50’ 

Matemática 50’  50’  

F. Q.  50’   

Inglês    

 

 Projetos/programas 

o Bibliotecas escolares (em articulação com os conselhos de turma no 

desenvolvimento curricular) 

o Clube europeu 

o Clube ciência viva / clube experimenta ciência  

o Clube de música 

o Desporto escolar 

o Educação para a saúde e educação sexual 

o Erasmus + 

o Gabinete de mediação escolar 

o Parlamento de jovens 
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o Programa ecoescolas 

Nos anos abrangidos pela flexibilidade e autonomia, constituem as equipas educativas os 

professores que lecionam o mesmo ano de escolaridade, sendo coordenadas, preferencialmente, no 

1º ciclo, pelo coordenador de departamento; nos restantes ciclos e por ano de escolaridade, assume 

essa função um diretor de turma ou um professor da equipa; nos cursos profissionais tem esse cargo 

a coordenadora dos cursos profissionais. Apesar da ação educativa se centrar privilegiadamente em 

cada conselho de turma/ professor titular, a fim de agilizar procedimentos e adotar estratégias que 

permitam rendibilizar tempos e instrumentos, os docentes que, lecionam cada um destes anos 

podem reunir em conjunto.   

Cabe aos responsáveis pelas equipas educativas garantir o previsto no artº 21º do decreto-lei 

nº 55/2018, de 6 de julho. 

De acordo com a alínea g), nº 20 da resolução do conselho de ministros nº 53-D/2020, de 

20 de julho, com o propósito de recuperação e consolidação das aprendizagens, identificadas em 

função do trabalho realizado por cada aluno no ano letivo transato, é fixado um período de 5 

semanas, a partir do início do ano letivo, definido no plano de atuação inscrito nº 6 deste 

documento. 

5.4. Apoios educativos 

Qualquer das medidas educativas tem um carácter temporário, podendo estender-se, 

excecionalmente, até ao final do ano letivo. 

O acompanhamento das medidas passa pelo controlo da assiduidade dos alunos, articulação 

entre os professores envolvidos e diretor de turma/professor titular e entre este e os encarregados 

de educação dos alunos abrangidos. 

São indicadores de monitorização o n.º de ocorrências referentes a faltas de material e ao 

cumprimento das tarefas escolares e os resultados escolares registados a meio e no final de cada 

período. 

5.4.1. Tutorias   

A tutoria constitui-se como um acompanhamento individualizado que visa dar respostas a 

necessidades específicas que promovam a inclusão social e o sucesso escolar. 

Beneficiam desta medida os alunos que identificados pela dificuldade de acompanhamento 

no passado ano letivo, os provenientes de sistemas estrangeiros de educação e os indicados pelos 

conselhos de turma. O trabalho a desenvolver centrar-se-á, prioritariamente, na aquisição de hábitos 

de estudo, métodos de trabalho e de organização, e no reforço de autoestima e autonomia. 

5.4.2. Centro de Apoio à aprendizagem 

A sala de apoio à aprendizagem garante uma resposta complementar ao trabalho 

desenvolvido em sala de aula ou noutros contextos educativos, através da intervenção de 
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docentes de educação especial e outros, com vista ao desenvolvimento de competências dos 

alunos com medidas seletivas e adicionais,  

5.5. Apoio tutorial específico / Mentorias 

É disponibilizado um crédito adicional para a implementação do apoio tutorial específico 

dirigido aos alunos do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico que ao longo do seu percurso escolar tenham 

acumulado duas ou mais retenções. Pretende-se com esta medida facilitar a integração dos alunos 

na turma e na escola; fomentar a criação de hábitos de estudo e rotinas de trabalho e proporcionar 

aos alunos uma orientação educativa adequada a nível pessoal, escolar e profissional, de acordo com 

as aptidões, necessidades e interesses manifestadas; levar os alunos a definir ativamente objetivos, 

decidir sobre estratégias apropriadas, planear o seu tempo, organizar e priorizar materiais e 

informação, mudar de abordagem de forma flexível, monitorizar a sua própria aprendizagem e fazer 

os ajustes necessários em novas situações de aprendizagem. Os horários das turmas com alunos em 

situação de tutoria devem prever tempos comuns para a intervenção do professor tutor e, sempre 

que necessário, mais do que uma sessão semanal. Para a constituição dos grupos, deve ter-se em 

consideração o perfil de cada aluno e o seu percurso escolar, designadamente, as competências 

sociais, o ritmo de aprendizagem, o apoio e orientação familiar, a organização do estudo e o 

interesse pelas atividades escolares. A constituição dos grupos pode ser reformulada ao longo do 

ano, de acordo com a evolução do aluno e /ou as necessidades manifestadas por cada aluno. Esta 

medida desenvolve-se em sala própria com vista à identificação do espaço e das atividades aí 

desenvolvidas, pelos alunos tutorandos. No início de cada ano letivo realiza-se uma reunião entre o 

professor tutor, o diretor de turma e o encarregado de educação de cada tutorando a fim de articular 

de forma pró-activa os trabalhos a desenvolver no âmbito desta medida. 

A intervenção do psicólogo escolar é fundamental neste trabalho colaborativo entre 

professor tutor, alunos, família, pessoal docente e não docente. Prestar apoio psicopedagógico a 

alunos; 

6. Plano de atuação de recuperação e consolidação das aprendizagens referentes a 

2019/2020 

O Agrupamento deve garantir a concretização do plano de atuação definido para a 

recuperação e consolidação das aprendizagens identificadas em função do trabalho realizado com 

cada aluno no ano letivo de 2019/2020. A recuperação e consolidação das aprendizagens deve 

ocorrer durante todo o ano letivo, com especial incidência no período inicial de cinco semanas (17 de 

setembro a 23 de outubro de 2020).  
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7. Plano de ocupação dos tempos escolares dos alunos 

 

De acordo com o artº 6º do despacho normativo nº 10-B/2018, de 6 de julho, e do artº 82º 

do Estatuto da Carreira Docente2, definiu-se o plano constante em 7.1 e 7.2, que prevê a realização 

de atividades necessárias à ocupação dos alunos durante o período de permanência na escola. 

                                                           
2 Cf. Estatuto da Carreira Docente – decreto-lei nº 139-A/90, de 28 de abril, alterado pelos decretos-leis nºs 105/97, de 29 de abril, 1/98, 

de 2 de janeiro, 35/2003, de 27 de fevereiro, 121/2005, de 26 de julho, 229/2005, de 29 de dezembro, 224/2006, de 13 de novembro, 

15/2007, de 19 de janeiro, 35/2007, de 15 de fevereiro, 270/2009, de 30 de Setembro, 75/2010, de 23 de junho, e 41/2012, de 21 de 

fevereiro) 
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7. 1. Plano de ocupação dos tempos escolares 

Educação pré-escolar 

Operacionalização 

Prioridades Substituição Procedimentos 

1ª 

Prevista/Imprevista 

A direção providencia a substituição da educadora, caso exista alguma educadora na bolsa. 

2ª 
Os alunos ficam ao cuidado do assistente operacional, sob a supervisão do(s) educador(es) em 

exercício de funções, onde exista mais que uma sala. 

3ª Os alunos ficam ao cuidado do assistente operacional do JI e da AAAF. 

4ª A substituição é assegurada por docentes com ausência/dispensa/ redução da componente letiva. 

5ª 
A substituição é assegurada pelo elemento do órgão de gestão responsável pela educação pré-

escolar. 

1º ciclo 

Operacionalização 

Prioridades Substituição Procedimentos 

1ª 

Prevista/Imprevista 

A direção providencia a substituição do professor, por um docente de apoio educativo. 

2ª A substituição é assegurada por docentes com ausência/dispensa/ redução da componente letiva. 

3ª A substituição é assegurada pelos coordenadores de estabelecimento. 

4ª A substituição é assegurada pelos coordenador de departamento. 

5ª A substituição é assegurada pelo elemento do 1.º ciclo da direção. 

6ª 
Os alunos ficam ao cuidado do assistente operacional, sob a supervisão do(s) professor(es) em 

exercício de funções. 
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7ª A Substituição é assegurada por professor de outros ciclos de ensino com disponibilidade de horário. 

 

2º e 3º ciclos e secundário, cursos profissionais e de educação e formação de adultos 

Planos Substituição Responsável Tempos utilizados Notas 

A
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A Troca direta. 

Professores  

do  

conselho de 

turma 

Tempos letivos 

(50’/100’) 

O professor X troca com o professor 

Y; o professor Y troca com o 

professor X. 

No sumário deve ficar essa 

indicação. 

A lição é numerada.  

Neste caso, o professor não tem 

falta. 

B 

Permuta ou acordo entre professores  

 

que lecionam a mesma disciplina 

 

 

Professores  

da mesma 

área disciplinar 

Tempos letivos 

(50’/100’) 

O professor da disciplina Y permuta 

(ou acorda) com o professor da 

disciplina Y. 

No sumário deve ficar essa 

indicação. 

A lição é numerada.  

Neste caso, o professor não tem 

falta. 
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Planos Substituição Responsável Tempos utilizados Notas 

C 

Lecionação da atividade letiva  

 

por um professor com formação adequada  

Direção 
Tempos letivos 

 (50’/100’) 

O professor leciona a atividade 

letiva. 

No sumário deve ficar essa 

indicação. 

A lição é numerada.  

Neste caso, o professor tem falta. 

A
ti
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u
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. l
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D 

Substituição da atividade letiva 

 

por um professor do conselho  de turma. 

Professores  

do  

conselho  de 

turma. 

Tempos letivos 

 (50’/100’) 

 

O professor X troca com o professor 

Y, mas não há possibilidade de o 

professor Y trocar com o professor 

X. 

No sumário deve ficar essa 

indicação. 

A lição é numerada. 

Neste caso, o professor não tem 

falta. 
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E 

Substituição da atividade letiva 

por outra atividade educativa 

 

por um professor designado no mapa. 

Direção 

Tempos letivos e não 

letivos 

 (50’) 

Utiliza-se a rotatividade, pela ordem 

de registo do mapa das 

substituições. 

No sumário deve ficar essa 

indicação. 

A lição não é numerada. 
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Operacionalização 

Planos Substituição Procedimentos 

A Prevista Os professores X e Y, antecipadamente, procedem à troca. 

B Prevista Os professores da mesma disciplina, antecipadamente, procedem à permuta ou acordo. 

C Prevista O professor Y leciona a atividade letiva no tempo do professor X. 

D Prevista 
Um professor substitui outro do mesmo conselho de turma por comum acordo, lecionando a sua 

própria disciplina. 

E 
Prevista 

O professor a substituir deixa, até à véspera, a planificação da atividade, com os respetivos materiais, 

a ser trabalhada no tempo letivo, na direção. 

Imprevista Vd. Nota 3 

 

1- Durante o período em que estão designados no mapa de ocupação dos tempos escolares, os professores da Escola Básica2 e da Escola Fernando 

Namora devem permanecer na sala designada para o efeito. 

2- No plano E, os alunos devem permanecer na sala de aula, em trabalho autónomo, sob orientação de um professor designado no mapa de ocupação dos 

tempos escolares. Podem também ser distribuídos por atividades educativas que coexistam nesse tempo letivo, de acordo com a lotação do espaço, ou 

podem, ainda, ser facultados os meios necessários aos alunos para que estes exerçam a sua autonomia na gestão destes tempos. 

3- Nos cursos profissionais , são aplicáveis os planos A, B, C e D. O professor tem um prazo de cinco dias úteis para repor a atividade letiva. 

4- A substituição de outros docentes do mesmo agrupamento de escolas será efetuada na situação de ausência de curta duração (pré-escolar e 1º ciclo, 

período não superior a 5 dias letivos; restantes níveis de ensino, período não superior a 10 dias letivos), de acordo com o nº5, artº 82º, do ECD). 

5- Nos planos B a E, pode ocorrer qualquer alteração pontual nos horários dos alunos; havendo alteração da mancha horária, devem os alunos e os 

respetivos pais e/ou encarregados de educação ser previamente informados.   
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8. Plano de ocupação das interrupções letivas 
 

O artº 91º do Estatuto da Carreira Docente prevê um plano de tarefas de natureza 

pedagógica ou organizacional durante a interrupção das atividades letivas, a seguir apresentado. 

 

1ª interrupção letiva (21 a 31 de dezembro) 

 

 Reuniões de departamento curricular do pré-escolar para avaliação; 

 Reuniões de departamento curricular do 1º ciclo para avaliação; 

 Reunião de avaliação das AECs. 

 Reuniões de conselhos de turma dos 2º e 3º ciclos e secundário para avaliação; 

 Reuniões de departamentos curriculares do pré-escolar e do 1º ciclo – articulação curricular; 

 Reunião de departamentos curriculares do 1º ciclo, de línguas, de matemática e ciências 

experimentais e de coordenação do 2º ciclo – articulação curricular; 

 Envio de avaliação aos encarregados de educação; 

 Trabalho colaborativo e interdisciplinar no planeamento e realização das atividades letivas 

e/ou das inscritas no plano anual de atividades; 

 Componente não letiva de trabalho individual: preparação das atividades letivas; preparação 

das iniciativas que integram o plano anual de atividades; 

 Frequência de ações de formação; 

 Realização de visitas de estudo; 

 Gozo de férias em situações excecionais, salvaguardando a realização das reuniões para 

avaliação ou de outro serviço distribuído. 

 
2ª interrupção letiva (15 a 17 de fevereiro) 

 Trabalho colaborativo e interdisciplinar no planeamento e realização das atividades letivas 

e/ou das inscritas no plano anual de atividades; 

 Componente não letiva de trabalho individual: preparação das atividades letivas; preparação 

e realização de iniciativas que integram o plano anual de atividades; 

 Frequência de ações de formação; 

 Realização de visitas de estudo; 

 Gozo de férias em situações excecionais, salvaguardando a realização de serviço distribuído. 

 
3ª interrupção letiva (25 de março a 05 de abril) 

 Reuniões de departamento curricular do pré-escolar para avaliação; 

 Reuniões de departamento curricular do 1º ciclo para avaliação; 
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 Reunião de avaliação das AECs. 

 Reuniões de conselhos de turma dos 2º e 3º ciclos e secundário para avaliação; 

 Reunião de departamentos curriculares do pré-escolar e do 1º ciclo – articulação curricular; 

 Envio de avaliação aos encarregados de educação; 

 Formação em contexto de trabalho dos cursos profissionais; 

 Trabalho colaborativo e interdisciplinar no planeamento e realização das atividades letivas 

e/ou das inscritas no plano anual de atividades; 

 Componente não letiva de trabalho individual: elaboração de informações das provas a nível 

de escola e de equivalência à frequência; preparação das atividades letivas; preparação e 

realização das iniciativas que integram o plano anual de atividades; 

 Frequência de ações de formação; 

 Realização de visitas de estudo; 

 Gozo de férias em situações excecionais, salvaguardando a realização das reuniões para 

avaliação ou de outro serviço distribuído. 

 

9. Calendário das atividades das estruturas/ reuniões 

O calendário de atividades educativas e escolares do Agrupamento é elaborado de acordo 

com as indicações do Ministério da Educação, no que respeita ao início e termo dos períodos letivos 

para os diferentes níveis de ensino. Para efeitos de funcionamento das disciplinas semestrais, define-

se o 1º semestre no período de 17 de setembro de 2020 a 12 de fevereiro de 2021 e o 2º semestre, 

de 18 de fevereiro a 30 de junho de 2021, para o 5ºano relativo às disciplinas de TIC e CTA. O 1º 

semestre no período de 17 de setembro de 2020 a 29 de janeiro de 2021 e o 2º semestre, de 1 de 

fevereiro a 9 de junho de 2021, e de 1 de fevereiro a 15 de junho, respetivamente para o 9ºano e 

8ºano a TIC e Cidadania. 

 

As medidas promotoras das aprendizagens do Agrupamento, com a definição de dinâmicas 

de trabalho pedagógico, têm de ser programadas, monitorizadas e avaliadas pelas equipas que as 

desenvolvem. As reuniões a realizar, preferencialmente à 4ª feira à tarde, as reuniões de conselho de 

turma intercalares e as de avaliação prosseguem este objetivo. 

As reuniões com convocatórias sobrepõem-se a quaisquer outras. 

De forma a conjugar a realização das diferentes reuniões, apresenta-se a seguinte 

calendarização, de carácter indicativo.  
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Semana do mês Reuniões 

1º semana 

Eqavet 

Equipas educativas 

Equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva 

2ª semana 
Áreas disciplinares 

Conselho Pedagógico 

3ª semana 

Áreas disciplinares 

Equipas educativas 

Departamentos curriculares 

4ª semana 

Equipas educativas 

Conselhos de turma 

Conselhos de diretores de turma/diretores de curso 

  

Outras reuniões, aqui não mencionadas, podem surgir, resultantes dos trabalhos em curso. 

 

  

Conclusão 

Este Agrupamento é um espaço onde se promove uma atitude crítica e reflexiva com uma 

visão integradora dos vários saberes e competências, essencial para a construção do indivíduo 

autónomo, responsável e interventivo. O equilíbrio “entre o conhecimento, a compreensão, a 

criatividade e o sentido crítico”3 é o desafio que se apresenta à escola, neste presente histórico, onde 

a mudança é o único fator imutável. 

Este documento constitui-se, pois, como um instrumento de referência na organização dos 

trabalhos do presente ano letivo com vista à implementação dos pressupostos pedagógicos em vigor. 

 

                                                           
3 Martins, Guilherme d’Oliveira (2017), Perfil dos alunos – século XXI:6. 

 


