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Nota introdutória 

 
 

O Projeto Cúrricúlar e Plano Anúal e Plúrianúal de Atividades de Desenvolvimento Edúcativo, enqúanto 

docúmento de planeamento, define, em fúnça o do Cúrrí cúlo Nacional e do Projeto Edúcativo do Agrúpamento, 

as estrate gias de desenvolvimento do cúrrí cúlo, as formas de organizaça o e condúça o do processo de ensino e 

de aprendizagem e de avaliaça o das aprendizagens dos alúnos. Propo e-se com este Plano:  

▪ Adaptar o cúrrí cúlo nacional, tendo em conta as caraterí sticas da escola, os recúrsos, as limitaço es, as 

caraterí sticas da popúlaça o escolar e do contexto social, econo mico e cúltúral em qúe a escola se 

insere. 

▪ Garantir mais e melhores aprendizagens para todos, assegúrando, deste modo, a formaça o integral 

dos alúnos. 

▪ Trabalhar em eqúipa, de modo a articúlar intenço es e aço es, nomeadamente analisando o contribúto 

de cada a rea cúrricúlar para úma formaça o global do alúno, definindo procedimentos e contribútos de 

articúlaça o de conteú dos e concretizando estrate gias de intervença o interdisciplinar qúe tragam 

novos sentidos para a aprendizagem e para o desenvolvimento das aprendizagens. 

As opço es organizativas e pedago gicas delineadas neste docúmento te m como base os diplomas legais, 

com particúlar enfoqúe para os Decretos-Lei n.os 54/ 2018, de 6 de júlho, com as alteraço es introdúzidas pela 

Lei n.º 116/ 2019, de 13 de setembro, e 55/ 2018, de 6 de júlho, as Aprendizagens Essenciais e o Perfil dos 

Alúnos a  Saí da do Ensino Secúnda rio, assim como o Programa de Digitalizaça o das Escolas, no a mbito do Plano 

de Aça o para a Transiça o Digital, de 21 de abril de 2020 (Resolúça o do Conselho de Ministros n.º 30/2020), o 

Plano 21|23 Escola+(Resolúça o do Conselho de Ministros n.º 90 /2021) e ainda os docúmentos estrútúrantes 

do Agrúpamento, nomeadamente, o Projeto Edúcativo, do qúal fazem parte as opço es cúrricúlares 

estrútúrantes, a Carta de Missa o do Diretor 2021/2025 e o Regúlamento Interno.  
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1. Calendário escolar 

 

INTERRUPÇÕES DAS ATIVIDADES LETIVAS 

INTERRUPÇÕES PERÍODOS 

1.ª interrupção 20 a 31 de dezembro 2021 

2.ª interrupção 28 de fevereiro a 02 de março de 2022 

3.ª interrupção 06 a 18 de abril de 2022 

 

2. Regimes de funcionamento 

2.1. Regime presencial 

2.1.1. Edúcaça o Pre -Escolar  

2.1.1.1. A especificidade da sitúaça o pande mica qúe ainda se verifica, impo e a manútença o da 

rotina pedago gica do ano letivo 2020/ 2021, tendo em conta os fúndamentos e princí pios 

da pedagogia para a infa ncia, constantes nas Orientaço es Cúrricúlares para a Edúcaça o 

Pre -Escolar (OCEPE). 

2.1.1.2. As interaço es e relaço es estabelecidas entre pares e adúltos devera o ter em conta o 

cúmprimento das novas regras de convive ncia social, devendo, no entanto, responder a s 

necessidades emocionais, fí sicas e cognitivas do desenvolvimento e aprendizagem de cada 

criança.  

2.1.1.3. As atividades pedago gicas devera o continúar a ser desenvolvidas em peqúenos grúpos 

oú individúalmente e as atividades em grande grúpo devera o ser realizadas em cí rcúlo 

alargado.  

2.1.1.4. Sempre qúe possí vel, dever-se-a  privilegiar o desenvolvimento de atividades em espaços 

abertos, evitando grandes concentraço es de crianças.  

2.1.2. 1.º Ciclo do Ensino Ba sico  

2.1.2.1. As matrizes cúrricúlares respeitantes ao 1.º CEB (1.º, 2.º e 3.ºanos de escolaridade e o 

4.ºano) te m como refere ncia a matriz cúrricúlar-base estabelecida no Anexo I do Decreto-

Lei n.º 55/2018, de 6 de júlho, nas va rias componentes do cúrrí cúlo, com úma carga 

hora ria semanal correspondente a úm total de 1500 minútos.  

2.1.2.2. Os hora rios escolares, assentes em únidades de tempo 60 minútos para todos os anos de 

escolaridade, obedecera o ao esqúema constante no presente docúmento, observando-se, 

sempre qúe possí vel, os procedimentos constantes na Resolúça o do Conselho de Ministros 

n.º 53-D/ 2020, de 20 de júlho, conjúgadas com as orientaço es da DGEstE e da DGS, de 4 de 

júlho de 2020, a saber:  

INÍCIO DAS ATIVIDADES LETIVAS TERMO DAS ATIVIDADES LETIVAS 

1.º PERÍODO 

17 de setembro de 2021 17 de dezembro de 2021 

2.º PERÍODO 

03 de janeiro de 2022 05 de abril de 2022 

3.º PERÍODO 

19 de abril de 2022 
07 de junho de 2022 – 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade.  
15 de junho de 2022 – 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade. 
30 de junho de 2021 – Educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico 
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a) a minimizaça o de contactos entre grúpos/ túrmas, atrave s das entrada e saí da 

alternadas dos alúnos/anos de escolaridade;  

b) a definiça o de circúitos no interior da escola;  

c) a atribúiça o de úma sala por túrma com úm lúgar fixo por alúno, sempre qúe possí vel;  

d) a salvagúarda de úm metro de distanciamento fí sico entre os alúnos e 

alúnos/docentes;  

e) a salvagúarda de concentraça o de alúnos em espaços como a Biblioteca Escolar e as 

salas de informa tica e de mú sica;  

f) a existe ncia de intervalos escolares de cúrta dúraça o, devendo os alúnos permanecer 

em zonas especí ficas, tais como recreios interiores e exteriores;  

g) a lecionaça o na sala da túrma, sempre qúe possí vel.  

2.1.2.3. Acesso aos recintos escolares dos centros escolares  

a) Apenas os porto es pedonais se mantera o permanentemente abertos, sob vigila ncia, de 

forma a evitar o toqúe freqúente nas súperfí cies;  

b) A  chegada a  escola devem ser observadas todas as regras de segúrança e de 

distanciamento fí sico;  

c) As crianças sa o entregúes a  porta dos centros escolares pelo seú encarregado de 

edúcaça o, oú por pessoa por ele designada, e recebidas pelas assistentes operacionais 

de serviço nesse momento;  

d) No acesso ao recinto escolar, o pessoal docente e pessoal na o docente deve úsar 

obrigatoriamente ma scara e o cúmprimento far-se-a  apenas com úm “Bom dia”;  

e) E  obrigato ria a higienizaça o das ma os a  entrada e a  saí da, com solúça o antisse ptica de 

base alcoo lica (SABA), assim como o cúmprimento dos procedimentos recomendados 

na informaça o afixada nos locais de estilo;  

f) Apo s a higienizaça o das ma os, os alúnos devem deslocar-se imediatamente para a súa 

sala;  

g) Na deslocaça o ate  a  sala, os alúnos devem respeitar as regras de segúrança e de 

distanciamento fí sico de, pelo menos, úm metro; 

h) Uma vez na sala, os alúnos ocúpam o seú lúgar e devem mante -lo em todas as 

atividades;  

i) O distanciamento fí sico deve ser respeitado tambe m dúrante os intervalos; 

j) Na o e  permitido partilhar material escolar;  

k)  A saí da da sala deve ser feita apo s chamada de cada alúno pelo(a) professor(a) e, so  

apo s a saí da da criança, qúando a mesma se tiver afastado da porta, se deve levantar a 

criança segúinte; 

l) Como as atividades se prolongam para o perí odo da tarde devem respeitar-se as 

regras de acesso e de segúrança sanita ria qúe venham a ser definidas para o 

refeito rio.  

2.1.2.4. Organizaça o Escolar  

a) Os alúnos tera o as atividades letivas nas salas a designar nos respetivos hora rios; 
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b) Os alúnos sa o organizados em grúpos, de acordo com a túrma a qúe pertencem, e 

devem manter esta organizaça o ao longo de todo perí odo de permane ncia na escola;  

c) O fúncionamento das atividades letivas esta  estabelecido no qúadro constante no n.º 

11 do presente docúmento; 

d) Apo s o final das atividades letivas, os alúnos devem abandonar imediatamente o 

recinto escolar;  

e) Na aúse ncia de úm docente, os alúnos realizam as atividades propostas pelo mesmo, 

na sala atribúí da no hora rio, sob a súpervisa o de úm/úma docente de súbstitúiça o;  

f) A sala atribúí da a cada túrma garante úma maximizaça o do espaço entre alúnos e 

alúnos/professor(a), assim como garante o distanciamento fí sico de úm metro de 

acordo com as Orientaço es da DGS nº 024/2020 de 8 de maio; 

g) Os alúnos devem ser dispostos o mais possí vel júnto das paredes e janelas, evitando 

úma disposiça o qúe impliqúe alúnos virados de frente úns para os oútros;  

h) A renovaça o freqúente do ar deve ser assegúrada com freqúe ncia, preferencialmente, 

com as janelas e portas abertas.  

2.1.3. 2.º e 3.º ciclos do Ensino Ba sico e Ensino Secúnda rio 

2.1.3.1. E  adotado o regime normal de fúncionamento, com aúlas presenciais repartidas pelo 

perí odo da manha  e pelo perí odo da tarde, sem prejúí zo de, por exige ncias da sitúaça o 

pande mica qúe se vive, poder ser adotado na escola sede do Agrúpamento o regime de 

aúlas presenciais, por túrnos, com as grelhas hora rias qúe vigoraram dúrante o ano letivo 

de 2020/ 2021, considerando qúe o mesmo e  o ú nico qúe permitira  o rigoroso 

cúmprimento das normas restritivas emanadas da DGS para o COVID-19. 

2.1.3.2. A adoça o do regime de fúncionamento por túrnos, previsto no n.º anterior, implica o 

alargamento do hora rio de fúncionamento do Agrúpamento, qúer no túrno da manha  qúer 

no túrno da tarde, conforme constante no n.º 11 deste docúmento. Assim, sa o adotadas as 

segúintes medidas organizacionais e pedago gicas: 

2.1.3.2.1. As matrizes cúrricúlares respeitantes ao 2.º CEB te m como refere ncia a matriz 

cúrricúlar-base estabelecida no Anexo II do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de júlho, 

nas va rias componentes do cúrrí cúlo, com úma carga hora ria semanal 

correspondente a úm total de 1550 minútos; 

2.1.3.2.2. A disciplina de Algoritmia e Programaça o, í nsita na componente cúrricúlar da 

Oferta Complementar, no 2.º ciclo do ensino ba sico, criada no a mbito do Plano de 

Aça o para o Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE), e  de oferta facúltativa, mas 

de freqúe ncia obrigato ria, com úma carga hora ria semanal de úm tempo letivo; 

2.1.3.2.3. As matrizes cúrricúlares dos anos de escolaridade do 3.º ciclo te m como 

refere ncia a matriz cúrricúlar-base estabelecida no Anexo III do Decreto-Lei n.º 55/ 

2018, de 6 de júlho, nas va rias componentes do cúrrí cúlo, com úma carga hora ria 

semanal correspondente a úm total de 1550 minútos; 

2.1.3.2.4. A disciplina de Algoritmia e Programaça o, í nsita na Componente de Edúcaça o 

Artí stica e Tecnolo gica, no 3.º ciclo do ensino ba sico, criada no a mbito do Plano de 
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Aça o para o Desenvolvimento Digital da Escola (PADDE), e  de oferta facúltativa, mas 

de freqúe ncia obrigato ria, com úma carga hora ria semanal de úm tempo letivo; 

2.1.3.2.5. As matrizes cúrricúlares dos cúrsos cientí fico-húmaní sticos do ensino 

secúnda rio (10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade) te m como refere ncia a matriz 

cúrricúlar-base estabelecida no Anexo VI do Decreto-Lei n. 55/ 2018, de 6 de júlho, 

nas va rias componentes do cúrrí cúlo;  

2.1.3.2.6. Os hora rios escolares, qúe te m por base a únidade de tempo de 50 minútos para 

todos os anos de escolaridade, obedecera o ao esqúema constante no presente 

docúmento, observando-se, sempre qúe possí vel, os procedimentos constantes na 

Resolúça o do Conselho de Ministros n.º 53-D/ 2020, de 20 de júlho, conjúgadas com 

as orientaço es da DGEstE e da DGS, de 4 de júlho de 2020, a saber: 

a) a minimizaça o de contactos entre túrmas, atrave s da entrada e saí da alternada 

dos alúnos, de acordo com os respetivos anos de escolaridade;  

b) a definiça o de circúitos no interior da escola;  

c) a atribúiça o de úma sala por túrma com úm lúgar fixo por alúno, sempre qúe 

possí vel;  

d) a salvagúarda de 1 metro de distanciamento fí sico entre os alúnos e 

alúnos/docentes;  

e) a salvagúarda de concentraça o de alúnos em espaços como a biblioteca escolar e 

as salas de informa tica; 

f) a existe ncia de intervalos escolares de cúrta dúraça o, devendo os alúnos 

permanecer em zonas especí ficas, a definir no plano de ocúpaça o dos espaços 

escolares.  

2.2. Regime Misto  

Por regime misto entende-se “aqúele em qúe o processo de ensino e aprendizagem combina 

atividades presenciais com sesso es sí ncronas e com trabalho aúto nomo em E@D”. Para a 

implementaça o deste regime, qúe apenas vigorara  em sitúaça o contingencial e em caso de necessidade 

tempora ria, o Agrúpamento promovera  a reorganizaça o dos hora rios escolares, com base no segúinte:  

1.1.1. Edúcaça o pre -escolar e 1.º ciclo do ensino ba sico  

O regime misto na o esta  previsto para estes ní veis de ensino.  

1.1.2. 2.º ciclo do ensino ba sico (apenas em sitúaça o contingencial), 3.º ciclo do ensino ba sico e ensino 

secúnda rio 

1.1.2.1. Este regime sera  implementado se, devido a  pandemia da doença COVID-19, se registar a 

impossibilidade da escola sede manter as túrmas em regime presencial e na o sendo possí vel 

oú súficiente a adoça o de medidas relativas ao normal hora rio de fúncionamento; 

1.1.2.2. Neste regime, a organizaça o e fúncionamento das atividades letivas e formativas devem 

obedecer ao estabelecido no n.º 12 da Resolúça o do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 

20 de júlho, conjúgada com as orientaço es da DGEstE e da DGS, de 4 de júlho de 2020; 

1.1.2.3. As aúlas presenciais e as atividades a realizar no a mbito do regime misto sa o efetúadas na 

pro pria escola para os segúintes alúnos:  
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a) Beneficia rios da Aça o Social Escolar;  

b) Em risco oú perigo sinalizados pela Comissa o de Proteça o de Crianças e Jovens (CPCJ);  

c) Identificados pelos Conselhos de Túrma como alúnos para os qúais o regime misto se 

afigúre inadeqúado ao desenvolvimento das aprendizagens.  

1.1.2.4. Os alúnos da túrma na o referidos no nú mero anterior tera o sesso es sí ncronas 

monitorizadas pelos docentes titúlares das disciplinas.  

2.3. Regime não presencial - Ensino à Distância (E@D)  

2.3.1. O regime na o presencial e  “aqúele em qúe o processo de ensino e aprendizagem ocorre em regime 

virtúal com separaça o fí sica entre os intervenientes”, implicando, por isso, a adoça o de abordagens 

e metodologias de ensino com recúrso generalizado a novas ferramentas, por parte dos 

professores, e adaptaço es nos processos de aprendizagem, por parte dos alúnos, sera  necessa ria a 

definiça o de úm novo hora rio semanal de trabalho. 

2.3.2. Em sitúaça o de súspensa o das atividades letivas e formativas presenciais, o Agrúpamento 

respeitara , com as necessa rias adeqúaço es, as normas constantes no Roteiro do Ensino a  Dista ncia, 

aprovado em reúnia o de Conselho Pedago gico extraordina rio, de 04 de fevereiro de 2021, em 

conjúgaça o com o estipúlado no n.º 16 da Resolúça o do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 

20 de júlho, conjúgada com as orientaço es da DGEstE e da DGS, de 4 de júlho de 2020 e oútras qúe 

venham a ser emanadas dos serviços da administraça o edúcativa territorialmente competentes oú 

das aútoridades de saú de..  

2.4. Educação inclusiva  

Cabe a  eqúipa múltidisciplinar de apoio a  edúcaça o inclúsiva (EMAEI) a execúça o dos planos 

edúcativos em regime presencial, de acordo com o segúinte:  

2.4.1. Os alúnos para os qúais foram mobilizadas medidas seletivas de súporte a  aprendizagem e a  

inclúsa o, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 54/ 2018, de 6 de júlho, com as alteraço es introdúzidas pela 

Lei n.º 116/ 2019, de 13 de setembro, freqúentam as aúlas, cúmprindo os hora rios estabelecidos 

para as respetivas túrmas;  

2.4.2. Os alúnos para os qúais foram mobilizadas medidas adicionais de súporte a  aprendizagem e a  

inclúsa o, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de júlho, com as alteraço es introdúzidas pela 

Lei n.º 116/ 2019, de 13 de setembro, com aútonomia para freqúentar as aúlas, cúmprem os 

hora rios estabelecidos para as respetivas túrmas, salvo as disciplinas contempladas no programa 

edúcativo individúal (PEI) qúe sera o lecionadas no Centro de Apoio a  Aprendizagem (CAA), com o 

mesmo hora rio;  

2.4.3. Os alúnos com dificúldades mais acentúadas ao ní vel da comúnicaça o, interaça o, cogniça o oú 

aprendizagem e para os qúais foram mobilizadas medidas adicionais de súporte a  aprendizagem e 

a  inclúsa o, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de júlho, com as alteraço es introdúzidas 

pela Lei n.º 116/ 2019, de 13 de setembro, com recúrso ao Centro de Apoio a  Aprendizagem, 

cúmprem os segúintes hora rios:  

a) 1.º Ciclo do ensino ba sico – das 09:00 a s 17:30;  

b) 2.º e 3.º Ciclos do ensino ba sico e ensino secúnda rio – de acordo com a grelha hora ria/ano de 

escolaridade;  
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2.4.4. Os alúnos aos qúais sa o prestados apoios no a mbito do Sistema Nacional de Intervença o Precoce 

na Infa ncia, cúmprem o hora rio estabelecido para o Pre -Escolar; 

2.4.5. Os apoios de reabilitaça o prestados pelos te cnicos do Centro de Recúrsos para a Inclúsa o (CRI) e 

pelo Lamego Edúca devem ser ajústados de acordo com o hora rio de cada alúno;  

2.4.6. Os apoios de reabilitaça o prestados por recúrsos da comúnidade (Associaça o de Paralisia 

Cerebral, hospital, clí nicas) devem ter lúgar fora do perí odo letivo.  

2.5. Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA)  

2.5.1. E  garantida, no Centro de Apoio a  Aprendizagem, úma resposta qúe complemente o trabalho 

desenvolvido em sala de aúla oú noútros contextos edúcativos, com vista a  inclúsa o de todos os 

alúnos a freqúentar a escolaridade obrigato ria, cújas medidas adicionais de súporte a  

aprendizagem sejam as previstas nas alí neas b), d) e e) do n.º 4 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 

54/ 2018, de 6 de júlho, com as alteraço es introdúzidas pela Lei n.º 116/ 2019, de 13 de setembro;  

2.5.2. Pode este recúrso ser tambe m mobilizado para todos os alúnos com o objetivo de promover a 

participaça o e a melhoria das aprendizagens;  

2.5.3. O fúncionamento desta estrútúra de apoio encontra-se em docúmento pro prio;  

2.5.4. Plano de trabalho  

2.5.4.1. A EMAEI reúnira  mensalmente, qúer para ana lise de novos processos de identificaça o, qúer 

para a realizaça o da monitorizaça o da implementaça o das medidas de apoio a  aprendizagem 

e a  inclúsa o;  

2.5.4.2. Para ale m dos docentes, tambe m os te cnicos do Serviço de Psicologia e Orientaça o (SPO), do 

Centro de Recúrsos para a Inclúsa o (CRI) e oútros te cnicos qúe trabalhem direta oú 

indiretamente com os alúnos, devem ter em atença o, na súa intervença o, as recomendaço es 

qúer da direça o do Agrúpamento, qúer da DGS;  

2.5.4.3. Os te cnicos do CRI fara o a súa intervença o com os alúnos mais vúlnera veis, nomeadamente, 

os alúnos com medidas seletivas e adicionais, de apoio a  aprendizagem e a  inclúsa o de forma 

articúlada com o Professor Titúlar de Túrma/Diretor de Túrma;  

2.5.4.4. A EMAEI reúnira , pelo menos úma vez por perí odo com os te cnicos do CRI e os te cnicos da 

Eqúipa Múltidisciplinar do Agrúpamento, visto os mesmos serem detentores de 

conhecimento especializado, de forma a garantir o acompanhamento dos alúnos;  

2.5.4.5. A EMAEI reúnira , sempre qúe necessa rio, com oútros te cnicos qúe trabalhem direta oú 

indiretamente com os alúnos, nomeadamente, os te cnicos da CPCJ e da Eqúipa Local de 

Intervença o Precoce (ELI);  

2.5.4.6. As docentes de edúcaça o especial reúnira o semanalmente para ana lise e discússa o de 

estrate gias de intervença o no aconselhamento aos docentes dos alúnos com medidas 

seletivas e adicionais, sobre estrate gias e materiais passí veis de útilizaça o, por exemplo, 

planificaça o de trabalho individúalizado e diferenciado de forma a assegúrar qúe a 

comúnicaça o e os recúrsos útilizados sejam acessí veis para todos os alúnos e possam ir ao 

encontro das necessidades especí ficas de cada úm, bem como ao contexto particúlar e 

extraordina rio em qúe se encontram; 
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2.5.4.7. As docentes da edúcaça o especial reúnira o com os professores titúlares de túrma/diretores 

de túrma, mensalmente, para articúlaça o do trabalho qúe ira  ser desenvolvido com os alúnos 

com RTP. Prestara o tambe m aconselhamento aos docentes dos alúnos com medidas seletivas 

e adicionais, sobre estrate gias e materiais passí veis de útilizaça o, na planificaça o de trabalho 

individúalizado e diferenciado, mobilizando para o efeito os recúrsos do CAA, por forma a 

assegúrar qúe a comúnicaça o e os recúrsos útilizados sejam acessí veis para todos os alúnos e 

possam ir ao encontro das necessidades especí ficas de cada úm.  

 

3. Constituição de turmas 

Na constitúiça o das túrmas prevalecem crite rios de natúreza pedago gica estabelecidos no art.º 68.º do 

Regúlamento Interno, competindo ao Diretor aplica -los no qúadro de úma eficaz gesta o e rentabilizaça o de 

recúrsos húmanos e materiais existentes e no respeito pelas regras constantes nos artigos 2.º a 7.º do 

Despacho Normativo n.º 10-A/ 2018, de 19 de júnho, com as alteraço es introdúzidas pelo Despacho 

Normativo n.º 16/ 2019, de 4 de júnho. 

3.1. Critérios específicos para a educação pré-escolar 

3.1.1. Sempre qúe possí vel, devem constitúir-se grúpos-túrma dando continúidade ao grúpo-túrma do 

ano letivo anterior, tendo em conta o perfil e as necessidades das crianças e o nú mero de anos de 

freqúe ncia no jardim-de-infa ncia, exceto se o conselho de docentes validar proposta diferente da 

edúcadora; 

3.1.2. Os grúpos sa o constitúí dos por úm nú mero mí nimo de 20 e úm nú mero ma ximo de 25 crianças. 

3.2. Critérios específicos para o 1.º ciclo do ensino básico 

3.2.1. As túrmas do 1.º ciclo do ensino ba sico sa o constitúí das por 24 alúnos, no 1.º ano de escolaridade, 

e por 26 alúnos, nos restantes anos de escolaridade; 

3.2.2. Na múdança de ciclo de ensino, do 4.º ano para o 5.º ano de escolaridade, as túrmas podem, por 

razo es pedago gicas, ser reorganizadas, na seqúe ncia de recomendaça o do professor 

titúlar/psico logo escolar validada pelo Conselho de Docentes e pelo Conselho Pedago gico; 

3.2.3. Os alúnos irma os qúe freqúentem o mesmo ano de escolaridade, salvo recomendaça o em 

contra rio do Conselho de Docentes e do Conselho Pedago gico, devem ser colocados na mesma 

túrma. 

3.3. Critérios específicos para os 2.º e 3.º ciclos do ensino básico  

3.3.1. As túrmas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino ba sico sa o constitúí das, no mí nimo, por 24 alúnos e, no 

ma ximo, por 28 alúnos;  

3.3.2. As túrmas sa o constitúí das por úm ma ximo de 20 alúnos, sempre qúe, em relato rio te cnico-

pedago gico seja identificada, como medida de acesso a  aprendizagem e a  inclúsa o, a necessidade 

de integraça o do alúno em túrma redúzida;  

3.3.3. As túrmas constitúí das nos termos do nú mero anterior na o podem inclúir mais de dois alúnos 

nessas condiço es;  

3.3.4. A redúça o do nú mero de alúnos por túrma prevista no nú mero anterior fica dependente do 

acompanhamento e permane ncia destes alúnos na túrma em, pelo menos, 60% do tempo 

cúrricúlar;  
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3.3.5. Nos 6.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade deve, sempre qúe possí vel, ser dada continúidade ao grúpo-

túrma do ano anterior, sem prejúí zo de serem consideradas as recomendaço es em contra rio dos 

conselhos de túrma, desde qúe resúltem de deliberaça o do Conselho de Túrma, devidamente 

fúndamentada e exarada em ata, e validada pelo Conselho Pedago gico;  

3.3.6. Os alúnos irma os qúe freqúentem o mesmo ano de escolaridade, salvo recomendaça o em 

contra rio do conselho de túrma, validada pelo Conselho Pedago gico, devem ser colocados na 

mesma túrma. 

3.4. Critérios específicos para o ensino secundário - Cursos Científico-Humanísticos  

2.1.1. Nas túrmas do 10.º ano de escolaridade dos cúrsos cientí fico-húmaní sticos, o nú mero mí nimo 

para abertúra de úma túrma e  de 24 alúnos e o nú mero ma ximo e  de 28 alúnos; 

2.1.2. Nas túrmas dos 11.º e 12.º anos de escolaridade dos cúrsos cientí fico-húmaní sticos, o nú mero 

mí nimo para abertúra de úma túrma e  de 26 alúnos e o nú mero ma ximo e  de 30 alúnos; 

2.1.3. O nú mero mí nimo de alúnos para fúncionamento de úma disciplina de opça o nas túrmas dos 

cúrsos cientí fico-húmaní sticos e  de 20 alúnos; 

2.1.4. As túrmas dos cúrsos cientí fico-húmaní sticos do ensino secúnda rio sa o constitúí das por úm 

ma ximo de 24 alúnos, sempre qúe, em relato rio te cnico pedago gico seja identificada, como medida 

de acesso a  aprendizagem e a  inclúsa o, a necessidade de integraça o do alúno em túrma redúzida, 

na o podendo inclúir mais de dois alúnos nestas condiço es. 

 
4. Exceções na constituição de turmas  

4.1.Nos ensinos ba sico e secúnda rio, as túrmas dos anos seqúenciais, bem como das disciplinas de 

continúidade obrigato ria, podem fúncionar com úm nú mero de alúnos inferior ao estabelecido, desde 

qúe se trate de assegúrar o prossegúimento de estúdos aos alúnos qúe, no ano letivo anterior, 

freqúentaram a escola com aproveitamento e tendo sempre em consideraça o qúe cada túrma oú 

disciplina so  pode fúncionar com qúalqúer nú mero de alúnos qúando for ú nica; 

4.2.A constitúiça o oú a continúidade, a tí túlo excecional, de túrmas com nú mero inferior ao estabelecido 

carece de aútorizaça o da DGEstE, enqúanto serviço territorialmente competente, mediante ana lise de 

proposta fúndamentada do Diretor; 

4.3.O Diretor fica aútorizado a constitúir oú a dar continúidade a túrmas com nú mero súperior ao 

estabelecido, desde qúe esse nú mero na o seja súperior a úm alúno. 

 
5. Atividades de enriquecimento curricular  

As Atividades de Enriqúecimento Cúrricúlar (AEC), destinadas aos alúnos do 1.º ciclo do ensino ba sico, 

sa o atividades de oferta obrigato ria por parte da escola, mas de freqúe ncia facúltativa por parte dos alúnos, 

revestindo natúreza cúltúral, recreativa e lú dica, com vista ao enriqúecimento das componentes do 

cúrrí cúlo obrigato rio daqúele ciclo de ensino. 

Sa o estabelecidas as segúintes orientaço es a observar no Centro Escolar de Lamego n.º 2 e no Centro 

Escolar de Lamego Súdeste, no perí odo de fúncionamento das Atividades Enriqúecimento Cúrricúlar:  
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5.1. As AEC desenvolvidas no 1.º ciclo do ensino ba sico devem ser atividades pedagogicamente ricas e 

complementares a s aprendizagens cúrricúlares ligadas a  aqúisiça o de compete ncias ba sicas, incidindo 

nos domí nios desportivo, artí stico e cúltúral; 

5.2. Para dar cúmprimento a estes princí pios, o Agrúpamento pode recorrer ao estabelecimento de 

protocolo com entidade promotora externa, depois de considerar qúe, para o cúmprimento com 

qúalidade do respetivo plano de oferta, na o dispo e de recúrsos húmanos internos adeqúados; 

5.3. A oferta sera  de 5 horas semanais para cada túrma dos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos de escolaridade, em 

ambos os Centros Escolares. As AEC sa o parte integrante do Plano Anúal de Atividades; 

5.4. A oferta das AEC deve ser adaptada ao interesse dos pais/ encarregados de edúcaça o e responder a  

recomendaça o do Conselho Pedago gico no sentido de manter o plano de oferta dos ú ltimos anos, por 

lhe reconhecer adeqúaça o pedago gica a  súa natúreza de enriqúecimento do cúrrí cúlo. Fúncionara o as 

segúintes ofertas: Atividades Fí sicas e Desportivas, Ensino da Mú sica, Ensino do Ingle s, Atividades 

Lú dico-Expressivas e TIC; 

5.5. A dúraça o de cada atividade e  de 60 minútos;  

5.6. Caso a entidade promotora seja úma entidade externa ao Agrúpamento, o Diretor celebra úm 

protocolo de parceria com a entidade promotora, a qúal sera  responsa vel pela contrataça o e 

distribúiça o dos te cnicos das AEC pelas diferentes túrmas dos centros escolares; 

5.7. Ao Agrúpamento cabe a validaça o dos cúrrí cúlos dos formadores e a definiça o dos hora rios, segúndo o 

primado do pedago gico sobre o administrativo; 

5.8. As AEC desenvolvem-se apenas dúrante os perí odos em qúe decorrem as atividades letivas, havendo 

interrúpça o daqúelas sempre qúe haja interrúpça o das atividades letivas, nos termos do calenda rio 

escolar aprovado pelo Despacho n.º 6726-A/ 2021, de 08 de júlho; 

5.9. O perí odo de fúncionamento de cada estabelecimento e os hora rios das AEC, no 1.º ciclo do ensino 

ba sico, sera o comúnicados aos encarregados de edúcaça o no iní cio do ano letivo;  

5.10. Os alúnos far-se-a o acompanhar do material de desgaste qúe trazem para a atividade letiva, 

nomeadamente la pis de carva o, esferogra fica, borracha, afia, la pis de cor, marcadores, eqúipamento 

para Atividade Fí sica e Desportiva oú oútro material qúe se jústifiqúe, qúando solicitado pelos te cnicos 

das atividades; 

5.11. Os te cnicos das AEC útilizara o os instrúmentos músicais, eqúipamentos desportivos e/oú oútros 

eqúipamentos aúdiovisúais existentes nas escolas sendo, para o efeito, acordados, com os 

Coordenadores de Estabelecimento, os procedimentos para a útilizaça o desses mesmos eqúipamentos; 

5.12. O material/eqúipamento útilizado pelos te cnicos das AEC devera  ser devidamente arrúmado nos 

locais pro prios para o efeito;  

5.13. No caso de a entidade promotora ser úma entidade externa, esta compromete-se a manter o 

Agrúpamento sempre informado de todos os assúntos qúe relevem nesta mate ria para efeito de 

prestaça o de contas aos o rga os de gesta o pedago gica e administrativa do Agrúpamento, como o 

Conselho Pedago gico e o Conselho Geral;  

5.14. As AEC devem desenvolver-se, preferencialmente, no hora rio entre as 16 horas e 30 minútos e as 17 

horas e 30 minútos.  
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5.15. Plano de oferta das AEC:  

 

 
6. Horas de redução da componente letiva dos docentes ao abrigo do art.º 79.º do ECD, em 

funções no Agrupamento em 2021/20211 

 

REDUÇÕES 2 HORAS 4 HORAS 5 HORAS 8 HORAS 

N.º de docentes 23 15 14 17 

Total de horas por redução 46 60 70 136 

Total de horas de redução 312 Horas 

 

7. Crédito horário 

7.1. Ca lcúlo das horas de cre dito hora rio para medidas de promoça o do súcesso escolar, exercí cio de cargos 

e fúnço es pedago gicas e projetos de desenvolvimento edúcativo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 O número de horas de redução pode sofrer alterações decorrentes da situação profissional dos docentes colocados ou ainda a colocar para o ano 

2021/2022. 

CEL n.º 2 CELS CEL n.º 2 CELS CEL n.º 2 CELS CEL n.º 2 CELS

2 1 2 1 2 1 2 1

Atividades físicas e desportivas 960 480 1440

Atividades
lúdico-expressivas

360 180 540

Ensino da música 480 240 720

Ensino do inglês 240 120 360

TIC 360 180 540

2400 1200

3600

Total de horas por 
unidade orgânica

120

60

120

A

B
A

CELS

3

CEL n.º 2

Carga letiva por atividade e ano de escolaridade

4.º Ano3.º Ano

Total de 
horas do 
projeto

1.º Ano 2.º Ano

A
AA

3 3 3

B

A

B

A

300300300300

B

60

120

60

60

120

60

60

60

 A

A
ti

vi
d

ad
e

s

120

60

60

60

Total de horas curriculares de cada ano de 

escolaridade

Total de horas letivas necessárias por ano de 
escolaridade

900900900900

N.º de turmas por UO

Anos de escolaridade

Unidades orgânicas

Turmas

Total de turmas por ano de 
escolaridade

Total de 
horas por 
atividade



Projeto Curricular e Plano Anual e Plurianual de Atividades de Desenvolvimento Educativo 2021/2022 

Página 14 de 46 
 

7.2. Aplicaça o das horas de cre dito hora rio 

 
 

8. Distribuição de serviço docente 

8.1. A componente letiva do hora rio semanal de cada docente respeita o disposto no artigo 77.º do ECD 

conjúgado com o artigo 79.º do ECD, considerando-se qúe esta  completa qúando totalizar 25 horas 

semanais, no caso do pessoal docente dos grúpos de recrútamento 100 e 110, oú 22 horas semanais 

(1100 minútos), no caso do pessoal dos restantes grúpos de recrútamento;  

8.2. Nos termos do artigo 79.º do ECD, a componente letiva do trabalho semanal a qúe esta o obrigados os 

docentes dos 2.º e 3.º ciclos do ensino ba sico e do ensino secúnda rio, bem como os da edúcaça o 

especial e  redúzida em 2, 4 oú 8 horas, consoante a idade e o tempo de serviço; 

8.3. A componente na o letiva do serviço docente encontra-se definida no artigo 82.º do ECD, em conjúgaça o 

com o art.º 6.º do Despacho Normativo n.º 10-B/ 2018, de 06 de júlho, e abrange a realizaça o de 

trabalho individúal e a prestaça o de trabalho na escola; 

8.4. O Diretor estabelece o tempo mí nimo, ate  ao limite de 150 minútos semanais, a inclúir na componente 

na o letiva de estabelecimento de cada docente, de modo a qúe fiqúem assegúradas as atividades 

previstas nos n.ºs 3 e 4 do artigo 82.º do ECD oú oútras aprovadas pelo Conselho Pedago gico; 

8.5. Sempre qúe úm docente tenha, no mesmo dia, serviço letivo distribúí do em diferentes 

estabelecimentos do mesmo agrúpamento, o tempo de deslocaça o entre eles e  considerado como 

componente na o letiva de estabelecimento; 

8.6. Os crite rios súbjacentes a  distribúiça o do serviço docente sa o definidos pelo Diretor e visam a gesta o 

eficiente e eficaz dos recúrsos disponí veis, tanto na adaptaça o aos fins edúcativos a qúe se destinam, 

como na otimizaça o do potencial de formaça o de cada úm dos docentes; 

8.7. Os docentes podem, independentemente do grúpo pelo qúal foram recrútados, lecionar oútra disciplina 

de diferente ciclo oú ní vel de ensino, desde qúe sejam titúlares da adeqúada formaça o cientí fica e 

certificaça o de idoneidade nos casos em qúe esta e  reqúerida; 

8.8. A distribúiça o de serviço concretiza-se com a entrega de úm hora rio semanal a cada docente da 

edúcaça o pre -escolar, dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino ba sico, do ensino secúnda rio e da edúcaça o 

especial, no iní cio do ano letivo oú no iní cio da súa atividade, sempre qúe esta na o coincida com o iní cio 

do ano letivo; 

8.9. O serviço docente na o deve ser distribúí do por mais de dois túrnos por dia;  
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8.10. Excetúa-se do previsto no nú mero anterior a participaça o em reúnio es de natúreza pedago gica 

convocadas nos termos legais, qúando as condiço es da escola assim o exigirem;  

8.11. As reúnio es, anteriormente referidas, na o devera o exceder a dúraça o de 50 minútos. Excetúa-se o caso 

das reúnio es ordina rias do Conselho Pedago gico, cúja dúraça o ficara  estabelecida em regimento 

pro prio; 

8.12. O Diretor garante, atrave s da plataforma eletro nica em úso no Agrúpamento, o controlo da 

pontúalidade e da assidúidade dos docentes e o registo de todo o serviço letivo e na o letivo constante 

do hora rio de cada professor, nos termos do n.º 3 do artigo 76.º do ECD; 

8.13. Súpletivamente ao meio eletro nico úsado para o efeito, podem ainda ser útilizados oútros meios de 

controlo e súportes de registo da assidúidade, pontúalidade e atividade letiva e na o letiva dos docentes; 

8.14. Com vista a melhorar a qúalidade da aprendizagem, o Diretor gere os seús recúrsos de forma a 

implementar as medidas previstas no art.º 11.º do Despacho Normativo n.º 10-B/ 2018, de 06 de júlho, 

qúe melhor se adaptem aos objetivos definidos;  

8.15. O serviço letivo resúltante das túrmas existentes na escola tem prioridade sobre qúalqúer oútro para 

efeitos do preenchimento da componente letiva a qúe cada docente esta  obrigado pelo disposto nos 

artigos 77.º e 79.º do ECD; 

8.16. A componente letiva de cada docente de carreira tem de estar completa, na o podendo, em caso algúm, 

conter qúalqúer tempo de insúficie ncia; 

8.17. A distribúiça o de serviço da componente na o letiva de trabalho de escola e  da compete ncia do Diretor 

do Agrúpamento, de acordo com as necessidades dos alúnos e do Agrúpamento; 

8.18. Da aplicaça o das medidas previstas nos nú meros anteriores na o podem resúltar horas para contrataça o 

de docentes;  

8.19. Sempre qúe núm grúpo de recrútamento se verifiqúe a necessidade de afetaça o oú de reafectaça o de 

horas letivas resúltantes, designadamente, de impedimentos tempora rios de professores, sera o as 

mesmas distribúí das, qúando possí vel, a docentes em serviço na escola, preferencialmente com hora rio 

incompleto; 

8.20. Na definiça o das disciplinas de Oferta de Escola deve ser assegúrada úma gesta o racional e eficiente dos 

recúrsos docentes existentes na escola, designadamente dos professores de carreira afetos a disciplinas 

oú grúpos de recrútamento afins;  

8.21. As horas de apoio a  escola para programaça o e desenvolvimento de atividades edúcativas da eqúipa TIC 

sa o eqúiparadas a atividade letiva, devendo, para o efeito, ser tida em consideraça o a disponibilidade 

do cre dito hora rio da escola; 

8.22. Na distribúiça o de serviço letivo devera  prevalecer, por esta ordem de prioridade, a lo gica de 

constitúiça o de eqúipas edúcativas por ano de escolaridade e a continúidade pedago gica do docente 

com os seús alúnos, exceto se, factos oú circúnsta ncias do conhecimento do Diretor e/ oú identificados 

nos docúmentos pedago gicos na o a possibilitarem;  

8.23. O docente obriga-se a comúnicar ao Diretor, por escrito, ate  ao final do me s de júlho, qúalqúer facto qúe 

impliqúe redúça o oú condicionamento legal na elaboraça o do seú hora rio;  

8.24. Devera  evitar-se a atribúiça o de diferentes cargos de súpervisa o pedago gica ao mesmo docente;  

8.25. O diretor de túrma e  obrigatoriamente professor da túrma, devendo para o exercí cio dessa fúnça o 

úsúfrúir de ate  150 minútos semanais eqúiparados a serviço letivo, a retirar do cre dito hora rio do 

Agrúpamento; 
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8.26. Sempre qúe, por razo es de distribúiça o de serviço, a contabilidade dos minútos da componente letiva 

de úm docente com direça o de túrma, com horas de redúça o do art.º 79.º do ECD, últrapasse o tempo 

semanal a qúe esta  obrigado, pode o diretor atribúir apenas 100 minútos eqúiparados a serviço letivo, 

devendo o tempo remanescente ser retirado da redúça o do art.º 79.º do ECD. 

 

9. Critérios de elaboração dos horários 

A elaboraça o de hora rios, das túrmas e dos professores, obedecera , prioritariamente, a crite rios de 

ordem pedago gica, estando sújeitos a alteraço es decorrentes do regime de fúncionamento adotado; 

Na elaboraça o dos hora rios devem ser tidos em consideraça o os interesses dos alúnos e da escola, 

no respeito pelas Orientaço es da DGS e os docúmentos estrútúrantes do Agrúpamento, nomeadamente 

o Projeto Edúcativo, do qúal fazem parte as opço es cúrricúlares estrútúrantes e Regúlamento Interno. 

9.1. Horários dos professores 

9.1.1. O hora rio semanal dos docentes e  de 35 horas; 

9.1.2. No a mbito da aútonomia pedago gica e organizativa das escolas, aqúando da elaboraça o dos 

hora rios e  tido em consideraça o o tempo necessa rio para as atividades de acompanhamento e de 

vigila ncia dos alúnos do 1.º ciclo do ensino ba sico, dúrante os intervalos entre as atividades 

letivas, com exceça o do perí odo de almoço; 

9.1.3. A elaboraça o de hora rios dos professores rege-se pelo hora rio letivo de fúncionamento da 

escola; 

9.1.4. O hora rio do docente na o deve inclúir mais de 6 tempos consecútivos de 50 minútos, nem deve 

inclúir mais de 8 tempos dia rios; 

9.1.5. O hora rio semanal do docente na o deve inclúir, de prefere ncia, mais de 3 tempos letivos segúidos 

desocúpados, com exceça o da disciplina de Edúcaça o Moral Religiosa e Cato lica; 

9.1.6. O hora rio letivo do docente deve assegúrar úm perí odo para almoço de, pelo menos, 1 hora; 

9.1.7. A componente de trabalho de escola a atribúir aos professores devera  ter em consideraça o a 

componente letiva a desenvolver e os cargos e fúnço es a desempenhar, obedecendo, 

genericamente, a  segúinte distribúiça o:  

NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR: NO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO: 
NOS RESTANTES CICLOS DO ENSINO BÁSICO E 

ENSINO SECUNDÁRIO: 
▪ 100 minutos para reuniões e trabalho 

colaborativo; 

▪ 20 minutos para supervisão das 

AAAF; 

▪ 30 minutos para atendimento aos 

encarregados de educação. 

 

▪ 100 minutos para reuniões e trabalho 

colaborativo; 

▪ 50 minutos para atendimento aos 

encarregados de educação. 

 

▪ 50 minutos para reuniões 

▪ 50 minutos para trabalho 

colaborativo; 

▪ 50 minutos para assegurar as 

necessidades de acompanhamento 

pedagógico e disciplinar dos alunos 

assim como atividades educativas 

necessárias à plena ocupação dos 

alunos durante o período de 

permanência na escola. 

9.1.8. Nos hora rios incompletos dos docentes dos 2.º e 3.º ciclos do ensino ba sico e do ensino 

secúnda rio, independentemente do nú mero de horas letivas, sa o sempre atribúí dos 50 minútos 

para reúnio es e trabalho colaborativo. O tempo remanescente, destinado a assegúrar as 

necessidades de acompanhamento pedago gico e disciplinar dos alúnos assim como atividades 

edúcativas necessa rias a  plena ocúpaça o dos alúnos dúrante o perí odo de permane ncia na 

escola, e  calcúlado de acordo com a segúinte fo rmúla: (n.º de horas letivas do hora rio x 100) / 

150, arredondado a  dezena por defeito, ate  ao limite de 50 minútos; 
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9.1.9. Sempre qúe as horas efetivamente letivas atribúí das a úm docente de carreira sejam inferiores 

ao nú mero de horas a qúe esta  obrigado, as horas de trabalho individúal sa o calcúladas 

proporcionalmente a s horas de serviço efetivamente letivo, segúndo a fo rmúla (n.º de horas 

efetivamente letivas x 10 / 22), acrescendo o nú mero de horas remanescentes do trabalho 

individúal a  componente de trabalho de escola. 

9.2. Horários das turmas 

9.2.1. As aúlas devem ser organizadas por: 

 únidades de tempo de 60 minútos para o 1.º ciclo do ensino ba sico; 

 únidades de tempo de 50 minútos para os anos de escolaridade relativos aos 2.º e 3.º 

Ciclos, bem como para os anos de escolaridade respeitantes ao ensino secúnda rio; 

9.2.2. No hora rio de cada túrma, na o podera o ocorrer perí odos desocúpados, vúlgarmente 

designados como “fúros”, exceto os destinados ao perí odo do almoço e, eventúalmente, a 

apoios edúcativos, ao apoio tútorial especí fico oú a  na o freqúe ncia de úma disciplina pela 

totalidade dos alúnos; 

9.2.3. No hora rio das túrmas, na o podera o constar mais de seis tempos letivos consecútivos; 

9.2.4. Em regime presencial a tempo inteiro, as atividades letivas concentram-se, preferencialmente, 

no túrno da manha , tendo todas as túrmas, no mí nimo, qúatro tempos letivos dúrante esse 

perí odo;  

9.2.5. Sempre qúe as atividades escolares decorram nos perí odos da manha  e da tarde, o intervalo, 

mí nimo, de almoço e  de úma hora;  

9.2.6. Deve haver úm desfasamento da hora de almoço nos diferentes ciclos/ anos de escolaridade;  

9.2.7. No regime presencial por túrnos, as túrmas dos 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos de escolaridade 

fúncionara o no túrno da manha , enqúanto qúe as túrmas dos 9.ºano e do ensino secúnda rio 

fúncionara o no túrno da tarde, com hora rios de entrada e saí da desfasados;  

9.2.8. A s túrmas dos 5.º, 6.º e 7.º anos deve ser atribúí da, dentro do possí vel, úma sala fixa, exceto 

qúando a natúreza das atividades a desenvolver reqúeira salas diferentes;  

9.2.9. Deve ser assegúrada a todas as túrmas, pelo menos, úma tarde sem atividades letivas;  

9.2.10. E  de evitar qúe a totalidade das horas letivas semanais de úma disciplina seja lecionada em 

dias consecútivos;  

9.2.11. As aúlas de Lí ngúa Estrangeira I e Lí ngúa Estrangeira II na o podem ser lecionadas em tempos 

consecútivos;  

9.2.12. No 3.º ciclo do ensino ba sico, sempre qúe o nú mero de alúnos da túrma for igúal oú súperior a 

20, e  aútorizado o desdobramento nas disciplinas de Cie ncias Natúrais e de Fí sico-Qúí mica e 

nas disciplinas de Portúgúe s e Ingle s, exclúsivamente para a realizaça o de trabalho pra tico oú 

experimental/oficinal, no tempo correspondente a úm ma ximo de 100 minútos; 

9.2.13. No ensino secúnda rio, sempre qúe o nú mero de alúnos da túrma for súperior a vinte, e  

permitido o desdobramento de túrmas exclúsivamente para a realizaça o de trabalho pra tico oú 

experimental no tempo correspondente 115 minútos;  

9.2.14. Recorrendo ao cre dito hora rio, o desdobramento nas disciplinas de Fí sica e Qúí mica A e 

Biologia e Geologia ocorre sempre qúe o nú mero de alúnos da túrma seja igúal oú súperior a 

20 (vinte); 



Projeto Curricular e Plano Anual e Plurianual de Atividades de Desenvolvimento Educativo 2021/2022 

Página 18 de 46 
 

9.2.15. As aúlas de Edúcaça o Fí sica no túrno da tarde so  podera o iniciar-se úma hora depois de findo o 

perí odo qúe a escola estipúloú para o almoço, conforme o Despacho n.º 14026/2007, de 3 de 

júlho;  

9.2.16. O hora rio de fúncionamento do Desporto Escolar, Clúbes e Projetos sera  definido de acordo 

com a disponibilidade dos alúnos, das instalaço es e dos hora rios dos professores e se o regime 

de fúncionamento do Agrúpamento o permitir;  

9.2.17. As aúlas de Edúcaça o Moral e Religiosa Cato lica devera o ocorrer de modo qúe os alúnos na o 

matricúlados na disciplina na o tenham perí odos desocúpados;  

9.2.18. Sempre qúe necessa rio, para efeitos de implementaça o dos domí nios de articúlaça o cúrricúlar 

oú de súbstitúiça o de docentes, podera o ser realizadas alteraço es pontúais aos hora rios dos 

alúnos. 

 

10. Distribuição de serviço de docentes da educação especial 

10.1. A distribúiça o de serviço aos docentes de edúcaça o especial e  feita mediante a aplicaça o das medidas 

de súporte a  aprendizagem e a  inclúsa o, de acordo com o Decreto Lei n.º 54/ 2018, de 6 de júlho e 

diplomas súbseqúentes qúe procedam a  súa alteraça o; 

10.2.O hora rio semanal distribúí do aos docentes da Edúcaça o Especial pode prever o desempenho das súas 

fúnço es em mais do qúe úm estabelecimento deste Agrúpamento de escolas e de acordo com o hora rio 

de cada ciclo de ensino. 

 

11. Horários de funcionamento 

11.1. Centros de Apoio a  Aprendizagem (CAA) 

11.1.1. CAA do Centro Escolar de Lamego n.º 2: das 09:00 a s 17:30; 

11.1.2. CAA da escola sede:  

 Sala N14 - das 08:15 a s 16:45; 

 Restantes salas – de acordo com o hora rio de entrada e de saí da do respetivo ano de 

escolaridade. 

11.2. Regime de fúncionamento da escola – hora rio escolar 

11.2.1. Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico 

De forma a evitar aglomeraça o a  entrada e a  saí da do recinto escolar e permitir a higienizaça o dos 

corredores de acesso, o hora rio/anos de escolaridade, no ensino presencial a tempo inteiro sera  

desfasado e obedecera  ao segúinte esqúema: 

 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 Centro Escolar de Lamego n.º 2 

 Entrada Intervalo de almoço Saída 

Sala A e Sala B 09:00 12:00 – 13:30 15:30 

Sala C 09:15 12:15 – 13:45 15:45 

 Centro Escolar Lamego Sudeste 

Sala A e Sala B 09:00 12:00 – 13:30 15:30 

 

1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Centro Escolar de Lamego n.º 2 e Centro Escolar de Lamego Sudeste 

Entrada manhã Intervalo manhã Intervalo almoço Entrada tarde Intervalo tarde Saída 

09:00 10:30 – 11:00 a) 12:30 –14:30 14:30 – 16:00 16:00 – 16:30 a) 17:30 
a) O tempo de intervalo, no período da manhã e no período da tarde é cumprido da seguinte forma: 
▪ 1.º e 2.º anos: os 15 minutos iniciais do intervalo são cumpridos em sala de aula, destinados ao lanche. Os restantes 15 minutos cumpridos no 

recreio; 
▪ 3.º e 4.º anos: os 15 minutos iniciais do intervalo cumpridos no recreio. Os restantes 15 minutos cumpridos em sala de aula, destinados ao 

lanche. 
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11.2.2.  2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário 

11.2.2.1. Hora rio de fúncionamento para os 5.º e 6.º anos (exemplo) 

Tempos Entrada Saída 2.ª feira 3.ª feira 4.ª feira 5.ª feira 6.ª feira 

1.º Tempo 08:00 08:50 5.º e 6.º 5.º e 6.º 5.º e 6.º 5.º e 6.º 5.º e 6.º 

2.º Tempo 08:50 09:40 5.º e 6.º 5.º e 6.º 5.º e 6.º 5.º e 6.º 5.º e 6.º 

3.º Tempo 09:50 10:40 5.º e 6.º 5.º e 6.º 5.º e 6.º 5.º e 6.º 5.º e 6.º 

4.º Tempo 10:40 11:30 5.º e 6.º 5.º e 6.º 5.º e 6.º 5.º e 6.º 5.º e 6.º 

5.º Tempo 11:35 12:25 5.º e 6.º  5.º e 6.º 5.º e 6.º  

6.º Tempo 12:25 13:15      

7.º Tempo 13:25 14:15  5.º e 6.º   5.º e 6.º 

8.º Tempo 14:15 15:05  5.º e 6.º   5.º e 6.º 

9.º Tempo 15:15 16:05  5.º e 6.º   5.º e 6.º 

11.2.2.2. Hora rio de fúncionamento para os 7.º e 8.º anos (exemplo) 

Tempos Entrada Saída 2.ª feira 3.ª feira 4.ª feira 5.ª feira 6.ª feira 

1.º Tempo 08:15 09:05 7.º e 8.º 7.º e 8.º 7.º e 8.º 7.º e 8.º 7.º e 8.º 

2.º Tempo 09:05 09:55 7.º e 8.º 7.º e 8.º 7.º e 8.º 7.º e 8.º 7.º e 8.º 

3.º Tempo 10:05 10:55 7.º e 8.º 7.º e 8.º 7.º e 8.º 7.º e 8.º 7.º e 8.º 

4.º Tempo 10:55 11:45 7.º e 8.º 7.º e 8.º 7.º e 8.º 7.º e 8.º 7.º e 8.º 

5.º Tempo 11:50 12:40 7.º e 8.º  7.º e 8.º 7.º e 8.º  

6.º Tempo 12:40 13:30  7.º e 8.º    

7.º Tempo 13:40 14:30  7.º e 8.º   7.º e 8.º 

8.º Tempo 14:30 15:20  7.º e 8.º   7.º e 8.º 

9.º Tempo 15:30 16:20  7.º e 8.º   7.º e 8.º 

11.2.2.3. Hora rio de fúncionamento para os 9.º e 10.º anos (exemplo) 

Tempos Entrada Saída 2.ª feira 3.ª feira 4.ª feira 5.ª feira 6.ª feira 

1.º Tempo 08:30 09:20 9.º e 10.º 9.º e 10.º 9.º e 10.º 9.º e 10.º 9.º e 10.º 

2.º Tempo 09:20 10:10 9.º e 10.º 9.º e 10.º 9.º e 10.º 9.º e 10.º 9.º e 10.º 

3.º Tempo 10:20 11:10 9.º e 10.º 9.º e 10.º 9.º e 10.º 9.º e 10.º 9.º e 10.º 

4.º Tempo 11:10 12:00 9.º e 10.º 9.º e 10.º 9.º e 10.º 9.º e 10.º 9.º e 10.º 

5.º Tempo 12:05 12:55 9.º e 10.º 9.º e 10.º 9.º e 10.º 9.º e 10.º 9.º e 10.º 

6.º Tempo 13:15 14:05      

7.º Tempo 14:05 14:55 9.º e 10.º   9.º e 10.º  

8.º Tempo 15:05 15:55 9.º e 10.º   9.º e 10.º  

9.º Tempo 15:55 16:45 9.º e 10.º   9.º e 10.º  

11.2.2.4. Hora rio de fúncionamento para os 11.º e 12.º anos (exemplo) 

Tempos Entrada Saída 2.ª feira 3.ª feira 4.ª feira 5.ª feira 6.ª feira 

1.º Tempo 08:45 09:35 11.º 11.º 11.º 11.º 11.º 

2.º Tempo 09:35 10:25 11.º e 12.º 11.º e 12.º 11.º e 12.º 11.º e 12.º 11.º e 12.º 

3.º Tempo 10:35 11:25 11.º e 12.º 11.º e 12.º 11.º e 12.º 11.º e 12.º 11.º e 12.º 

4.º Tempo 11:25 12:15 11.º e 12.º 11.º e 12.º 11.º e 12.º 11.º e 12.º 11.º e 12.º 

5.º Tempo 12:20 13:10 11.º e 12.º 11.º e 12.º 11.º e 12.º 11.º e 12.º 11.º e 12.º 

6.º Tempo 13:30 14:20      

7.º Tempo 14:20 15:10 11.º   11.º  

8.º Tempo 15:20 16:10 11.º   11.º  

9.º Tempo 16:10 17:00 11.º   11.º  

 

11.3. Fúncionamento da escola sede por túrnos 

A fim de dar cúmprimento a s nomas sanita rias da DGS qúe devem estar súbjacentes ao regime 

presencial como princí pio para o fúncionamento da escola, e  adotado o regime de fúncionamento por 

túrnos de acordo com o segúinte: 

11.3.1. A grelha hora ria para os túrnos da manha  e da tarde tera  como refere ncia a únidade de tempo de 

50 minútos; 
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11.3.2. Tanto nos túrnos da manha  como nos da tarde podera  haver úm ma ximo de seis tempos letivos 

consecútivos; 

11.3.3. A entrada e a saí da para os túrnos da manha  e da tarde far-se-a  de forma desfasada, a fim de evitar 

concentraço es de alúnos e docentes nos acessos ao recinto escolar; 

11.3.4. As túrmas dos 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos de escolaridade tera o aúlas nos túrnos da manha ; 

11.3.5. As túrmas do 9.º ano e do ensino secúnda rio tera o aúlas nos túrnos da tarde;  

11.3.6. Qúer nos túrnos da manha  qúer nos túrnos da tarde havera  dois intervalos, com úma dúraça o 

entre 5 e 10 minútos; 

11.3.7. Grelhas hora rias: 

Tempos 

Turno da manhã (1) Turno da manhã (2) 

Entradas/ saídas Duração dos intervalos Entradas/ saídas Duração dos intervalos 

5.º e 6.º anos 7.º e 8.º anos 

01.º tempo 08:00 – 08:50 --- 08:15 – 09:05 --- 

02.º tempo 08:50 – 09:40 
10 min 

09:05 – 09:55 
10 min 

03.º tempo 09:50 – 10:40 10:05 – 10:55 

04.º tempo 10:40 – 11:30 
05 min 

10:55 – 11:45 
05 min 

05.º tempo 11:35 – 12:25 11:50 – 12:40 

06.º tempo 12:25 – 13:15 --- 12:40 – 13:30 --- 

--- 13:15 – 13:45 Almoço 

 

Tempos 

Turno da tarde (1) Turno da tarde (2) 

Entradas/ saídas Duração dos intervalos Entradas/ saídas Duração dos intervalos 

09.º, 10.º e 11.º anos  12.º ano 

--- 12:45 – 13:15 Almoço 

07.º tempo 13:30 – 14:20 --- 14:15 – 15:05 --- 

08.º tempo 14:20 – 15:10 
10 min 

15:05 – 15:55 
10 min 

09.º tempo 15:20 – 16:10 16:05 – 16:55 

10.º tempo 16:10 – 17:00 
05 min 

16:55 – 17:45 
05 min 

11.º tempo 17:05 – 17:55 17:50 – 18:40 

12.º tempo 17:55 – 18:45 ---   

 

12. Matrizes da organização curricular 

 

 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR  Carga horária semanal 

TRANSVERSALIDADE 
E INTEGRAÇÃO 

ÁREAS 

25 

Formação pessoal e social 
Conhecimento de si, 
Socialização/Cidadania e Autonomia 

Expressão e 
comunicação 

Domínios 
Educação Física, Educação Artística 
Matemática 
Linguagem oral e Abordagem à escrita 

Conhecimento do Mundo 
Conhecimento do meio 
Ciências experimentais 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA (AAAF) 

ABRANGE OBJETIVOS 

Antecipação de Horário do Almoço 
Prolongamento de Horário 

Dar resposta às necessidades das famílias no que diz respeito à complementaridade 
de horário da componente letiva. 
Desenvolver a socialização da criança num ambiente de bem-estar, privilegiando a 
livre escolha e satisfação da criança. 
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1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
Carga horária semanal 

1.º e 2.º anos 3.º e 4.º anos 

Português 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
es

en
v

o
lv

im
en

to
**

 
T

IC
 

7 7 

Matemática 7 7 

Estudo do Meio 3 3 

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

5*** 5*** 

Apoio ao Estudo 2*** 0,5 

Oferta Complementar – Formação Cívica 1 0,5 

Inglês -- 2 

Educação Moral e Religiosa Católica* 1 1 

Atividades de Enriquecimento Curricular 5 5 

* Disciplina de oferta obrigatória, mas de frequência facultativa. 

**Área de integração curricular transversal, potenciada pela dimensão globalizante do ensino neste ciclo  

***Das 5 horas de Educação Artística e Educação Física são retiradas 2 horas para o intervalo nos 1.º e 2.º anos e 2,5 h para os 3.º e 4.º anos;  

  Das 2 horas do apoio ao estudo dos 1.º e 2.º anos é retirada 0,5 h para intervalo. 

 

 

2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
Carga horária semanal 

5.º ano  6.º ano   

Línguas e Estudos Sociais 10,5 10,5 

Português 2+1+1 2+1+1+0,5 

Inglês 1+1 1+1+0,5 

História e Geografia de Portugal 1+1+0,5 1+1+1 

Cidadania e Desenvolvimento 0,5 0,5 

Matemática e Ciências Naturais 7 7 

Matemática 2+1+1 2+1+1+0,5 

Ciências Naturais 1+1 1+1+0,5 

Educação Artística e Tecnológica 6,5 6,5 

Educação Visual 1+0,5 2 

Educação Tecnológica 2 1+0,5 

Educação Musical 2 2 

TIC 0,5 1 

Educação Física 3 3 

Educação Física 2+1 2+1 

Educação Moral e Religiosa Católica* 1 1 

Apoio ao Estudo  2 2 

Apoio ao Estudo 1+1 1+1 

Oferta Complementar** 1 1 

Algoritmia e Programação 1 1 

Domínios de 
Autonomia 
Curricular 

+ Comunicação (Português / Inglês) 0,5/0,5 - 

+ Mundo (HGP / Educação Visual) 0,5/0,5 - 

+ Ciência (Matemática / Ciências Naturais) 0,5/0,5 - 

* Disciplina de oferta obrigatória, mas de frequência facultativa.  

** Disciplina de oferta facultativa, mas de frequência obrigatória. 
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3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO  
Carga horária semanal 

7.º ano  8.º ano  9.º ano  

Português 4 4 4 

Português 1+1+1+0,5 1+1+1+1 2+1+1 

Línguas Estrangeiras 5 5 5 

Língua Estrangeira I - Inglês 1+1+0,5 1+1+1 2+1 

Língua Estrangeira II – Francês 1+1 1+1 2 

Ciências Humanas e Sociais 5,5 4,5 4,5 

História 1+1 1+1 1+1 

Geografia 1+1 1+1 1+1 

Cidadania e Desenvolvimento 0,5 0,5 0,5 

Matemática 4 4 4 

Matemática 1+1+1+1 1+1+1+1 2+1+1 

Ciências Físicas e Naturais 5 6 6 

Ciências Naturais 1+1 1+1+1 2+1 

Físico-Química 1+1 1+1+1 2+1 

Educação Artística e Tecnologia 3,5 3,5 3,5 

Educação Visual 2 1 + 0,5 1 + 0,5 

Algoritmia e Programação 1 1 1 

TIC 0,5 1 1 

Educação Física 3 3 3 

Educação Física 2+1 2+1 2+1 

Educação Moral e Religiosa Católica* 1 1 1 

Domínios de 
Autonomia 
Curricular 

+ Comunicação (Português / Inglês) 0,5/0,5 - - 

+ Mundo (História/Geografia) 0,5/0,5 - - 

+ Ciência (Ciências Naturais/Físico-Química) 0,5/0,5 - - 

* Disciplina de oferta obrigatória, mas de frequência facultativa.  

 
 

ENSINO SECUNDÁRIO 
Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias 

Carga Horária Semanal 

10.º ano 11.º ano 12.º ano 

F
o

rm
a

çã
o

 
G

er
a

l 

Português 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
es

en
v

o
lv

im
en

to
**

 

2+1+05min 2+1+30min 2+1+1 

LE I - Inglês 2+0,5 2+1 - 

Filosofia 2+1 2+1 - 

Educação Física 2+1 2+1 2+1 

F
o

rm
a

çã
o

 E
sp

ec
íf

ic
a

 

Matemática A 2+2+0,5 2+2+1 2+2+1+1 

Biologia e Geologia 2+2+2+15min 2+2+2+15min - 

Física e Química A 2+2+1+0,5+15min 2+2+2+15min - 

Economia A 2+2+1+20min - - 

Biologia - - 2+1 

Química - - 2+1 

Psicologia B/Sociologia - - 2+1 

Educação Moral e Religiosa Católica* 1 1 1 

Domínios de 
Autonomia 
Curricular 

+ Comunicação (Português / Inglês) 0,5/0,5 - - 

+ Ciência (Matemática A / Física e Química A) 0,5/0,5 - - 

 *Disciplina de oferta obrigatória, mas de frequência facultativa.  
**Componente desenvolvida com o contributo de disciplinas e componentes de formação 
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ENSINO SECUNDÁRIO 
Curso Científico-Humanístico de 

Socioeconómicas 

Carga Horária Semanal  

10.º ano 11.º ano 12.º ano 

F
o

rm
a

çã
o

 
G

er
a

l 

Português 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
es

en
v

o
lv

im
en

to
**

 

- 2+1+30min 2+1+1 

LE I - Inglês - 2+1 - 

Filosofia - 2+1 - 

Educação Física - 2+1 2+1 
F

o
rm

a
çã

o
 E

sp
ec

íf
ic

a
 

Matemática A - 2+2+1 2+2+1+1 

Economia A - 2+2+1+20min - 

Geografia A - 2+2+1+20min - 

Economia C - - 2+1 

Psicologia B - - 2+1 

Sociologia - - 2+1 

Educação Moral e Religiosa Católica*  - 1 1 

*Disciplina de oferta obrigatória, mas de frequência facultativa.  
**Componente desenvolvida com o contributo de disciplinas e componentes de formação. 

 
 

*Disciplina de oferta obrigatória, mas de frequência facultativa.  
**Componente desenvolvida com o contributo de disciplinas e componentes de formação. 

 

12.1. Plano Individual de Transição (PIT) 

De acordo com o art.º 25.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de júlho, com as alteraço es 

introdúzidas pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro, sempre qúe o alúno tenha úm programa 

edúcativo individúal deve este ser complementado por úm plano individúal de transiça o destinado a 

promover a transiça o para a vida po s-escolar e, sempre qúe possí vel, para o exercí cio de úma atividade 

profissional. 

O plano individúal de transiça o deve orientar-se pelos princí pios da edúcabilidade úniversal, da 

eqúidade, da inclúsa o, da flexibilidade e da aútodeterminaça o e a súa implementaça o inicia-se tre s anos 

antes da idade limite da escolaridade obrigato ria. 

12.2.  Oferta complementar 

No 1.º ciclo do ensino ba sico, a disciplina de FORMAÇA O CI VICA, lecionada pelo Professor(a) Titúlar 

de Túrma, constitúi a oferta complementar, tendo como objetivos: 

▪ Debater os problemas da túrma e resolver conflitos; 

▪ Monitorizar as aprendizagens; 

ENSINO SECUNDÁRIO 
Curso Científico-Humanístico de Línguas e 

Humanidades 

Carga Horária Semanal 

10.º ano 11.º ano 12.º ano 

F
o

rm
a

çã
o

 
G

er
a

l 

Português 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
es

en
v

o
lv

im
en

to
**

 2+1+05min 2+1+30min 2+1+1 

LE I - Inglês 2+0,5 2+1 - 

Filosofia 2+1 2+1 - 

Educação Física 2+1 2+1 2+1 

F
o

rm
a

çã
o

 
E

sp
ec

íf
ic

a
 

História A 2+2+0,5 2+2+1 2+2+1+1 

Geografia A 2+2+0,5+20min 2+2+1+20min - 

MACS/Literatura Portuguesa 2+2+1+20min 2+2+1+20min - 

Psicologia B - - 2+1 

Sociologia - - 2+1 

Educação Moral e Religiosa Católica* 1 1 1 

Domínios de 
Autonomia 
Curricular 

+ Comunicação (Português / Inglês) 0,5/0,5 - - 

+ Mundo (História A/Geografia A) 0,5/0,5 - - 
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▪ Valorizar as experie ncias vividas e sentidas pelos alúnos; 

▪ Promover o dia logo e a reflexa o sobre qúesto es relativas a  participaça o/atúaça o individúal e 

coletiva nos diferentes espaços da escola, regras de convive ncia e respeito mú túo na 

comúnidade edúcativa, qúestionando comportamentos, atitúdes e valores qúe visem a súa 

preservaça o e melhoria; 

▪ Promover o dia logo e a reflexa o sobre temas e problemas relevantes da comúnidade e da 

sociedade; 

▪ Consciencializar os alúnos para a importa ncia das relaço es húmanas e a existe ncia de regras de 

condúta social, contribúindo para a constrúça o da identidade e o desenvolvimento da 

conscie ncia cí vica dos alúnos; 

▪ Adqúirir ha bitos de participaça o democra tica ao ní vel do debate de ideias; 

▪ Aprender a exprimir opinio es fúndamentadas. 

No 2.º ciclo do ensino ba sico, a disciplina de PROGRAMAÇA O E ALGORITMIA, constitúi a oferta 

complementar, tendo como objetivos: 

▪ Criar ha bitos de útilizaça o das tecnologias de modo adeqúado e constrútivo; 

▪ Tornar os conceitos ligados ao pensamento compútacional tangí veis; 

▪ Proporcionar momentos para “aprender fazendo”. 

 
13. Medidas de promoção da qualidade do sucesso escolar 

13.1. As medidas de promoça o do súcesso edúcativo concretizam-se atrave s de: 

13.1.1. Apoio ao Estúdo (2. º ciclo do ensino ba sico); 

13.1.2. Programa de mentoria destinado a alúnos dos 2.º e 3.º ciclos; 

13.1.3. Coadjúvaça o em sala de aúla; 

13.1.4. Túrmas dina micas, no 1.º CEB, e na disciplina de Matema tica, no 7.º ano; 

13.1.5. Grúpos de homogeneidade (com o desdobramento de 115 minútos) na disciplina de Fí sica e 

Qúí mica A e Biologia e Geologia, do 11.º ano, sempre qúe a túrma tenha 20 oú mais alúnos e o 

cre dito hora rio o possibilite; 

13.1.6. Domí nios de articúlaça o cúrricúlar (DAC); 

13.1.7. Oficinas de Portúgúe s e Ingle s, nos termos do previsto na lei para as disciplinas experimentais; 

13.1.8. Salas de estúdo apoiado para os alúnos dos 2.º e 3.º ciclos; 

13.1.9. Gabinete de apoio ao alúno do ensino secúnda rio (GAAES), com recúrso a  componente na o letiva 

do hora rio do professor. 

13.2. Na gesta o dos apoios aos alúnos, devem ser tidos em consideraça o: 

13.2.1. a identificaça o e o acompanhamento dos alúnos com dificúldades o mais precocemente possí vel 

nos anos iniciais de ciclo; 

13.2.2. o reforço das medidas de apoio nas disciplinas/ anos de escolaridade, com menor taxa de súcesso;  

13.2.3. a necessidade de encontrar mecanismos de apoio aos alúnos com melhores desempenhos, no 

sentido de potenciar capacidades e melhorar resúltados.  

 

Programa%20de%20Mentoria%202021-23.pdf
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14. Acompanhamento de alunos 

14.1. No 1.º Ciclo, as súbstitúiço es dos professores titúlares de túrma sa o assegúradas, súcessivamente, do 

modo qúe se segúe e por esta ordem:  

14.1.1. docentes em mobilidade sem componente letiva atribúí da; 

14.1.2. docentes do apoio edúcativo; 

14.1.3. distribúiça o dos alúnos pelas restantes túrmas da escola; 

14.2. Cabe ao Diretor, no a mbito da gesta o das horas da componente na o letiva, constitúir, dentro do 

possí vel, úma bolsa de professores em nú mero adeqúado a s necessidades para qúe sejam 

assegúradas atividades de natúreza lú dica, desportiva, cúltúral oú cientí fica, nos tempos letivos 

desocúpados dos alúnos, por aúse ncia imprevista de professores; 

14.3. A ocúpaça o de tempos escolares destes alúnos podera  ser efetúada, tambe m, por oútros docentes na o 

afetos a  bolsa, nomeadamente por recúrso a  permúta oú por docentes da a rea/disciplina a súbstitúir 

e cúja componente letiva do seú hora rio se encontre incompleta. 

14.4. Sempre qúe as faltas dos docentes coincidam com o ú ltimo tempo do túrno letivo, os alúnos podem 

sair da escola mediante aútorizaça o escrita do encarregado de edúcaça o validada pelo diretor de 

túrma. 

 

15. Faltas de docentes por motivos previstos 

15.1. O professor qúe preve  faltar, deve procúrar assegúrar a permúta com úm professor de oútra disciplina 

da mesma túrma. 

15.2. Para tal, devera  solicitar a permúta na plataforma eletro nica dos súma rios, dentro do tempo 

regúlamentar, qúe indicara  as aúlas e os professores, para qúe seja concedida a respetiva aútorizaça o; 

15.3. Nestas condiço es na o havera  lúgar a  marcaça o de falta ao docente súbstitúí do; 

15.4. Desta sitúaça o na o podera  resúltar, obviamente, prejúí zo em nú mero de aúlas para os alúnos nem 

desrespeito pelos tempos marcados no hora rio da túrma; 

15.5. Os professores devera o informar os alúnos, com antecede ncia, para qúe estes sejam portadores do 

material dida tico necessa rio para a disciplina súbstitúta; 

15.6. No programa dos súma rios, o professor súbstitúto súmariara  a mate ria efetivamente lecionada e 

númerara  a liça o seqúencialmente relativamente a  súa disciplina. 

15.7. Caso na o seja possí vel realizar a permúta, o professor deve comúnicar ao Diretor do Agrúpamento a 

intença o de faltar com, pelo menos, 3 dias ú teis de antecede ncia, entregando nos Serviços 

Administrativos, oú ao Coordenador de Estabelecimento, no 1.º CEB, o Plano de Aúla para qúe úm 

professor da mesma a rea disciplinar lhe possa dar cúmprimento, caso haja disponibilidade para tal. 

 
16. Faltas de docentes por motivos imprevistos 

Em regime presencial, a tempo inteiro ou por turnos 

16.1. Recorrer-se-a  obrigatoriamente aos professores qúe fazem parte da bolsa de professores para 

ocúpaça o dos tempos escolares dos alúnos, de acordo com o crite rio geral da rotatividade;  

16.2. O acompanhamento dos alúnos e  assegúrado pelo docente na sala em qúe a túrma teria aúla; 
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16.3. Sempre qúe na o existam professores disponí veis na bolsa, os alúnos devera o ser encaminhados 

para o refeito rio oú para a sala de conví vio, com a súpervisa o de assistentes operacionais; 

16.4. O docente mobilizado para acompanhar alúnos regista, nos meios de controlo, a assidúidade e a 

atividade desenvolvida. 

 

17. Ocupação dos tempos escolares dos alunos 

17.1. A ocúpaça o do tempo de permane ncia dos alúnos na escola e  feita sob a súpervisa o dos professores; 

17.2. Para o efeito, o Diretor recorre a s horas da componente de trabalho de escola dos docentes. 

17.3. Para a ocúpaça o do tempo de permane ncia dos alúnos na escola, sa o criados os segúintes programas/ 

projetos/ clúbes/ atividades: atividade do desporto escolar de Ní vel II, prevista na alí nea a) do n.º 2 do 

Despacho n.º 7356/ 2021, de 23 de júlho, atividade do desporto escolar de Ní vel I, prevista na alí nea a) 

do n.º 2 do Despacho n.º 7356/ 2021, de 23 de júlho, Projeto Eco-escolas, Clúbe Eúropeú, Projeto 

Erasmús+/eTwinning, Múseú dos Catos, Ra dio Escola, salas de estúdo apoiado e gabinete de apoio ao 

alúno do ensino secúnda rio, oú oútros qúe possam vir a ser criados. 

17.4. No a mbito da componente do hora rio do docente relativa ao trabalho de escola, pode o diretor ainda 

atribúir fúnço es de acompanhamento e súpervisa o de alúnos na cantina e nos intervalos, no sentido de 

assegúrar o cúmprimento das normas de distanciamento fí sico entre alúnos, tal como determinado 

pelas orientaço es das aútoridades de saú de. 

17.5. Atividades de Animaça o e de Apoio a  Famí lia - AAAF (PRE -ESCOLAR) 

A Edúcaça o pre -escolar, como primeira etapa da Edúcaça o Ba sica no processo de edúcaça o ao longo da 

vida, deve proporcionar atividades de apoio a  famí lia, oú seja, deve dar resposta a s necessidades 

sociais, garantindo tempos de atendimento mais longos e com qúalidade, qúe respondam a s 

necessidades dos pais e ao bem-estar das crianças. 

Este projeto e  desenvolvido em parceria com a Ca mara Múnicipal qúe e  responsa vel na o so  pela 

contrataça o dos animadores, mas tambe m pelo eqúipamento das instalaço es onde decorrem estas 

atividades e pela disponibilizaça o de todo o material de desgaste e pedago gico. 

17.6. A componente de Apoio a  Famí lia - CAF (1.º CICLO) súrge como úma estrate gia complementar do 

sistema edúcativo qúe visa proporcionar atividades de apoio a  famí lia, antes oú depois das 

componentes do cúrrí cúlo e das AEC, bem como dúrante os perí odos de interrúpça o letiva. E  

desenvolvida em parceria com a Ca mara Múnicipal qúe e  responsa vel na o so  pela contrataça o dos 

animadores, mas tambe m pelo eqúipamento das instalaço es onde decorrem estas atividades e pela 

disponibilizaça o de todo o material de desgaste e pedago gico. 

 

18. Atividades 

Sa o privilegiadas as atividades qúe impliqúem alteraço es de pra ticas pedago gicas e dida ticas de forma a 

adeqúar a globalidade da aça o edúcativa a s finalidades do perfil de compete ncias dos alúnos, tendo em conta os 

princí pios, valores e a reas de compete ncias para o Perfil dos Alúnos a  Saí da da Escolaridade Obrigato ria. 

No presente ano letivo, para cúmprimento das normas de segúrança, devido a  ainda vigente sitúaça o 

epidemiolo gica do novo coronaví rús - COVID 19, as atividades presenciais a desenvolver com alúnos podera o 

ser condicionadas aos espaços e nú mero de participantes. 

18.1. Plano Nacional de Leitura 

Este projeto tem aplicaça o desde o pre -escolar ate  ao ensino secúnda rio. Para concretizaça o e 

dinamizaça o do mesmo, a rede de bibliotecas de Lamego trabalha em parceria. Para promover a leitúra 



Projeto Curricular e Plano Anual e Plurianual de Atividades de Desenvolvimento Educativo 2021/2022 

Página 27 de 46 
 

e as literacias, tem vindo a ser implementado, com conseqúe ncias múito positivas, a oficina de leitúra 

expressiva, encontros com aútores/ilústradores, concúrsos de leitúra/poesia/contos, hora do conto na 

biblioteca, semana da leitúra, recúrsos online, etc. 

18.2. Desporto Escolar 

Estas atividades, qúe envolvem alúnos do 2º ciclo ate  ao ensino secúnda rio, visam estimúlar a 

pra tica da atividade fí sica e da formaça o desportiva como meio de promoça o do súcesso dos alúnos, de 

estilos de vida saúda veis, de valores e princí pios associados a úma cidadania ativa. A atividade 

desportiva desenvolvida ao ní vel do DE po e em jogo potencialidades fí sicas e psicolo gicas, qúe 

contribúem para o desenvolvimento global dos jovens, sendo úm espaço privilegiado para fomentar 

ha bitos saúda veis, compete ncias sociais e valores morais, de entre os qúais se destacam: 

Responsabilidade; Espí rito de eqúipa; Disciplina; Tolera ncia; Perseverança; Húmanismo; Verdade; 

Respeito; Solidariedade; Dedicaça o; Coragem. 

 
 

 

 

 

 

 

18.3. Projeto Erasmus+/ eTwinning 

Os projetos Erasmus + e eTwinning te m como objetivo principal criar redes de trabalho colaborativo 

entre as escolas eúropeias, atrave s do desenvolvimento de trabalhos comúns, com recúrso a  Internet e 

a s Tecnologias de Informaça o e Comúnicaça o, dando, nomeadamente, enfoqúe a  identidade cúltúral 

eúropeia. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

18.4. Escola Associada UNESCO 

O agrúpamento de Escolas da Se , Lamego, integroú a rede de escolas associadas da UNESCO no ano 

letivo 2020/2021, apresentando, em 2021/2022 o seú plano de anúal de atividades, visando o 

desenvolvimento de úm trabalho qúe vai ao encontro das 3 a reas estabelecidas por esta rede: 

1. Cidadania Global e úma cúltúra de paz e na o viole ncia; 

2. Desenvolvimento Sústenta vel e estilos de vida sústenta veis; 

3. Aprendizagem intercúltúral e a valorizaça o da diversidade cúltúral e do patrimo nio. 

18.5. Projeto Eco-escolas 

Eco-Schools e  úm Programa internacional, coordenado pela Foundation for Environmental 

Education, implementado em Portúgal pela Associaça o Bandeira Azúl da Eúropa (ABAE), desde 1996.  

Tem como objetivo encorajar aço es, reconhecer e premiar o trabalho desenvolvido pela escola na 

melhoria do seú desempenho ambiental, gesta o do espaço escolar e sensibilizaça o da comúnidade. O 

acompanhamento e avaliaça o anúal das atividades, visa validar a qúalidade do trabalho desenvolvido 

pela escola, atrave s da atribúiça o simbo lica de úma bandeira verde Eco-Escolas.  

EQUIPAS RESPONSÁVEIS 

Andebol Infantil A Misto Paulo Miguel Monteiro Correia 

Voleibol Infantil B Feminino João Paulo Oliveira Moreira 

Futsal Infantil B Masculino António Mário Alves Pereira 

Futsal Iniciados Masculino José Filipe Veloso Teixeira 

Futsal Juvenil Masculino Augusto José Rocha Miguel 

Boccia Vários Misto Jorge dos Anjos Reis 

Coordenador Augusto José Rocha Miguel 

EQUIPA ERASMUS+ 

Benvinda de Jesus Vila Boa Lourenço 

Paulo Jorge Sanches Monteiro 

Rui Luís Moreira Rodrigues 

Coordenadora Maria Cristina de Sá Ribeiro Parente 

Plano%20de%20Atividades%20Escola%20Associada%20UNESCO_2021_2022_signed.pdf
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A súa metodologia visa garantir a participaça o das crianças e jovens na tomada de deciso es, 

promover úma cidadania responsa vel e contribúir para úma escola e úma comúnidade mais 

sústenta veis. 

 
 
 
 
 

 

18.6. Projeto Viajar com a ciência 

A troca de experie ncias entre os discentes dos diferentes ciclos e  o veí cúlo privilegiado para a 

consecúça o deste projeto, permitindo qúe os alúnos envolvidos, orientados pelos seús professores, sejam os 

constrútores da súa pro pria aprendizagem. Os objetivos deste projeto sa o: 

▪ Promovera cie ncia e a cúltúra/literacia cientí fica dos alúnos, contribúindo ao mesmo tempo 

para melhorar o súcesso escolar; 

▪ Promover e valorizar as atividades pra ticas/experimentais; 

▪ Desenvolver postúras crí ticas e tomada de deciso es informadas e fúndamentadas; 

▪ Estimúlar a edúcaça o ao longo da vida; 

▪ Reforçar a importa ncia de úma adeqúada Edúcaça o Cientí fica; 

▪ Integrar a teoria e a pra tica dúrante a exploraça o das atividades; 

▪ Desenvolver úm modelo de edúcaça o cientí fica na Escola em estreita cooperaça o com a 

comúnidade edúcativa; 

▪ Proporcionar conflitos cognitivos a s crianças; 

▪ Sensibilizar as famí lias para a presença da cie ncia no qúotidiano das pessoas. 

 

 

 

18.7. Museu dos Catos 

Espaço inaúgúrado em 2013, tendo em vista tre s objetivos principais: proporcionar a s plantas úm 

habitat ideal para o seú desenvolvimento, criar úm espaço pedago gico qúe fúncione como extensa o da 

sala de aúla, possibilitando a diversificaça o de contextos de aprendizagem, e projetar o agrúpamento na 

comúnidade lamecense atrave s de visitas gúiadas ao múseú, entre oútras aço es. 

O Múseú dos Catos pretende contribúir para o desenvolvimento das segúintes compete ncias e 

valores plasmados no perfil do alúno: cúriosidade cientí fica, sensibilidade este tica e artí stica, bem-estar, 

saú de e ambiente. 

 

 

 

18.8. Rádio Sé Lamego (RSL) 

Meio de difúsa o privilegiado de entretenimento, de notí cia, de debate, de opinia o e de crí tica, 

incrementando a prodúça o de conteú dos com a participaça o direta dos alúnos de todos os ní veis e ciclos de 

ensino e dos pais e encarregados de edúcaça o. 

 

 

 

 

EQUIPA 

Isabel Maria Gomes Pinto 

Tânia Filipe Pinto Magalhães 

Coordenadora Vera Ferreira Oliveira 

EQUIPA 

Ana Maria Carvalho Fonseca 

Fernando Amílcar Machado Parauta Funtão 

EQUIPA 

Ana Maria Carvalho Fonseca 

Maria da Conceição Oliveira Canelas Alves Ferreira 

EQUIPA 

Helena Maria Maravilha Morgado Sebastiana 

Jaime Fernando Correia Ferreira 

Paulo Jorge Guedes Cardoso Coelho 

Paulo Jorge Sanches Monteiro 

Coordenador Aurélio Paulo da Costa Henriques Barradas 

Viajar%20com%20a%20ciência.pdf
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18.9. Clube Ciência Viva na Escola 

Os Clúbes Cie ncia Viva fúncionam nas escolas como espaços abertos de contacto com a cie ncia e a 

tecnologia, para a edúcaça o e para o acesso generalizado dos alúnos a pra ticas cientí ficas, promovendo o 

ensino experimental das cie ncias.  

 

19. Órgãos de gestão 

Diretor Carlos Dinis Marques Almeida GR 330 

Subdiretora Nadir da Conceição Veiga Lopes GR 420 

Adjunta Maria do Rosário Proença Guedes GR 200 

Adjunta Marisa Sofia dos Santos Osório Rebelo GR 510 

Adjunta Rosa Maria Menino Saavedra GR 110 

 

19.1. Coordenaça o e representaça o de estabelecimento 

ESTABELECIMENTO COORDENAÇÃO 

Centro Escolar Lamego Sudeste Sandra Maria de Jesus Bastos Ventura Silva 

Centro Escolar de Lamego N.º 2 Acácio Cardoso Mendonça 

 

19.2. Conselho Pedago gico 

Presidente Carlos Dinis Marques Almeida 

Coordenadora Departamento do Pré-escolar Isabel Maria de Almeida Roseira Rei 

Coordenador Departamento do 1º ciclo Anabela do Rosário Ferreira Rodrigues 

Coordenador Departamento de Línguas Maria Hermínia Quintela Claro da Fonseca Oliveira 

Coordenadora Departamento de Ciências Sociais e Humanas Maria Leonor Fernandes Pinto Mendes da Costa 

Coordenadora Departamento de Matemática e Ciências Ana Maria Batista Oliveira 

Coordenadora Departamento de Expressões Maria Dalila Maravilha Pereira 

Coordenadora Diretores Turma 2º e 3.º CEB e Ensino Secundário Sandra Catarina Correia Botelho 

Professor Bibliotecário Paulo Jorge Sanches Monteiro 

Representante da Educação Especial Adelina Duarte Pereira 

Coordenadora da Equipa de Projetos de Inovação e Melhoria Maria Cristina de Sá Ribeiro Parente 

Psicóloga da EMAD Mariana Sabina Felisberto Matias 

Educadora Social da EMAD Rosa Cristina Cunha de Almeida 

Coordenadora da Educação para a Cidadania Benvinda de Jesus Vila Boa Lourenço 

Coordenadora de Estabelecimento Sandra Maria de Jesus Bastos Ventura Silva 
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20. Estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica 

 

21. Serviços técnico-pedagógicos 

21.1. Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) 

A EMAEI tem por objetivo responder a s necessidades edúcativas dos alúnos ao longo do seú 

percúrso escolar nas diferentes ofertas de edúcaça o e formaça o. Neste sentido, pretende-se fomentar a 

inclúsa o edúcativa e social dos alúnos, promover o seú acesso e súcesso edúcativo, assim como a súa 

aútonomia e estabilidade emocional, atrave s de respostas pedago gicas diversificadas, escolares e de 

transiça o para a vida po s-escolar, remoça o de barreiras na organizaça o do espaço e do eqúipamento 

para responder aos diferentes estilos de aprendizagem de cada alúno, paútando-se por úma filosofia de 

igúaldade de oportúnidades. 

FUNÇÕES ELEMENTOS 

Elementos 
Permanentes 

Coordenadora Rosa Maria Menino Saavedra 

Docente da Educação Especial Adelina Duarte Pereira 

Membros do Conselho Pedagógico 

Isabel Maria de Almeida Roseira Rei 

Ana Maria Batista Oliveira 

Maria Hermínia Quintela Claro da Fonseca Oliveira 

Psicóloga Mariana Sabina Felisberto Matias 

Elementos variáveis Consoante os casos A designar 

 

21.2. Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) 

O centro de apoio a  aprendizagem, em colaboraça o com os demais serviços e estrútúras da escola, 

tem como objetivos gerais:  

▪ Apoiar a inclúsa o das crianças e alúnos no grúpo/túrma e nas rotinas e atividades da escola, 

designadamente atrave s da diversificaça o de estrate gias de acesso ao cúrrí cúlo;  

▪ Promover e apoiar o acesso a  formaça o, ao ensino súperior e a  integraça o na vida po s-escolar;  

▪ Promover e apoiar o acesso ao lazer, a  participaça o social e a  vida aúto noma.  

 

ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO 

EDUCATIVA E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 

Coordenação de Ciclo 

 Coordenadora do Pré-Escolar 

 Coordenadora do 1 . º ciclo 

 Coordenadora dos 2.º e 3.º ciclos e do E.S. 

Departamentos Curriculares 

 Departamento da Educação Pré-

Escolar 

 Departamento do 1.ºCiclo 

 Departamento de Línguas 

 Departamento de Ciências Sociais e 

Humanas 

 Departamento de Matemática e 

Ciências Experimentais 

 Departamento de Expressões 

Representante do Grupo 

da Educação Especial 

 Docentes da Educação 

Especial 
 

Representantes de disciplina Conselho de Docentes 

 Educador ou Professor 

Titular de turma  

 Professores de Apoio 
 

Conselho de Diretores de 
Turma 

Conselhos de Turma 

 Diretor de Turma 

 Professores da turma 

 Delegado e Subdelegado de Turma 
 Representantes dos Pais /E.E. 
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21.3. Equipa multidisciplinar de ação diversificada (EMAD) 

A EMAD e  constitúí da por te cnicos especializados e docentes qúe interve m de forma articúlada com 

professores, diretores de túrma e demais elementos da comúnidade edúcativa, com vista a  prevença o de 

comportamentos de risco e abandono escolar, assim como a  promoça o de úma eficaz integraça o do 

alúno. 

FUNÇÕES ELEMENTOS 

Técnicas especializadas 
Psicóloga Mariana Sabina Felisberto Matias 
Educadora Social Rosa Cristina Cunha de Almeida 
Terapeuta da Fala Patrícia Sofia de Castro Camposana 

   

Gabinete de Saúde 
Coordenadora Ana Maria Carvalho Fonseca  
Enfermeira do ACES A designar pela UCC Lamego 

   
  

Coordenador do Desporto Escolar Augusto José Rocha Miguel 
  

Coordenadora dos DT 
2.º e 3.º CEB e 
Secundário 

Sandra Catarina Correia Botelho 

   

Coordenadora da EMCB  Maria Leonor Fernandes Pinto Mendes da Costa 

Coordenadora Marisa Sofia dos Santos Osório Rebelo 
 

21.4. Equipa de Mediação Comportamental e Bullying (EMCB) 

A EMCB e  úma estrútúra pedago gica, integrada na EMAD, constitúí da por docentes, designados pelo 

diretor. Fúnciona em todas as escolas do agrúpamento e visa intervir em sitúaço es de indisciplina e 

bullying, sob úma vertente predominantemente formativa e preventiva.  

 
 
 
 
 

 
 

21.5. Equipa de Educação para a Saúde (EES)/ Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno (GIAA) 

A EES, constitúí da nos termos da lei, e  úma estrútúra de apoio na a rea da saú de qúe, com a 

colaboraça o do serviço de enfermagem e saú de, desenvolve aço es de sensibilizaça o na a rea da saú de e a  

ligaça o escola-saú de qúe se concretizam atrave s do Gabinete de Informaça o e Apoio ao Alúno.  

O GIAA e  úm espaço de privacidade, integrado na EES, onde o alúno pode ser oúvido, encontrar 

respostas, receber informaça o disponí vel e, caso seja necessa rio, ser encaminhado para serviços 

especializados, no a mbito das parcerias estabelecidas e/ oú a estabelecer.  

 
 
 

 
 
 
 

EQUIPA 

Professores da Educação Especial  

Professores de Apoio Educativo 

Professores de diversas disciplinas 

Terapeutas 

Assistentes operacionais 

Outros técnicos 

Coordenadora Rosa Maria Menino Saavedra 

DOCENTES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS 

Esmeralda de Almeida Costa 
Mariana Sabina Felisberto Matias 
Rosa Cristina Cunha de Almeida 

Coordenadora Maria Leonor Fernandes Pinto Mendes da Costa  

EQUIPA 

Esmeralda de Almeida Costa 

Rui Luís Moreira Rodrigues 

Vânia João Cristino Pereira 

Coordenadora Ana Maria Carvalho Fonseca  
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21.6. Equipa de Avaliação Interna 

A EAI e  úma estrútúra responsa vel pela monitorizaça o e avaliaça o de dina micas dida tico-

pedago gicas e organizacionais do agrúpamento, atrave s da implementaça o de úm sistema de 

aútoavaliaça o condúcente a úma reflexa o sobre as pra ticas desenvolvidas e a úma interpretaça o 

integrada e contextúalizada dos resúltados obtidos.  

 

 

 

 

 

21.7. Equipa de Projetos, Inovação e Melhoria (EPIM) 

A EPIM e  úma estrútúra edúcativa, com representatividade no conselho pedago gico, qúe visa 

promover o enriqúecimento cúltúral e a participaça o cí vica dos alúnos, contribúindo para desenvolver 

conhecimentos, compete ncias, atitúdes e valores previstos no perfil dos alúnos a  saí da da escolaridade 

obrigato ria e no projeto edúcativo do agrúpamento.  

 
 

 

 

 

 

21.8. Biblioteca Escolar (BE)/Centro de Recursos 

O enfoqúe da BE e  colocado nos domí nios da formaça o, da informaça o, das literacias e do 

desenvolvimento pessoal e social. Privilegia-se a formaça o de cidada os aúto nomos, interventivos, 

criativos, cooperantes e aprendentes, na posse de ferramentas qúe lhes permitira o acompanhar a ra pida 

evolúça o do conhecimento e da informaça o. E  neste contexto qúe as BE do Agrúpamento definiram os 

seús objetivos estrate gicos: 

▪ Assegúrar serviço de biblioteca para todos os alúnos, na o esqúecendo as ofertas 

edúcativas/formativas. 

▪ Articúlar as atividades com os objetivos do Projeto Edúcativo, do Projeto Cúrricúlar do 

Agrúpamento e dos Planos de Trabalho das Túrmas. 

▪ Assegúrar a gesta o fúncional e pedago gica dos recúrsos de qúe dispo em. 

▪ Promover a integraça o dos recúrsos da informaça o nas pra ticas dos professores e dos alúnos. 

▪ Apoiar as atividades cúrricúlares e favorecer o desenvolvimento dos ha bitos e compete ncias de 

leitúra, da literacia da informaça o e das compete ncias digitais, trabalhando colaborativamente 

com todas as estrútúras do Agrúpamento. 

▪ Apoiar atividades livres, extracúrricúlares e de enriqúecimento cúrricúlar inclúí das no Projeto 

Edúcativo. 

▪ Estabelecer/participar em redes de trabalho cooperativo, desenvolvendo projetos de parceria 

com projetos (destaqúe para o serviço edúcativo do Múseú do Doúro) e entidades locais. 

EQUIPA 

Ana Maria Carvalho Fonseca  

Benvinda de Jesus Vila Boa Lourenço 

Dalila Dércia Almeida Dias de Carvalho 

Isabel Maria Gomes Pinto 

Maria da Conceição Oliveira Canelas Alves Ferreira 

Coordenadora Esmeralda de Almeida Costa 

EQUIPA 

Anabela do Rosário Ferreira Rodrigues 

Anabela Melo Trinta Angélico  

Benvinda de Jesus Vila Boa Lourenço 

Isabel Maria Colim da Silva 

Isabel Maria de Almeida Roseira Rei 

Coordenadora Maria Cristina de Sá Ribeiro Parente 
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▪ Interagir no reforço da Rede de Bibliotecas de Lamego, definindo/implementando: 

− Serviço de Apoio a s Bibliotecas Escolares (SABE); 

− Uma polí tica de gesta o articúlada e integrada da coleça o; 

− Manúal de procedimentos concelhio (esta  atúalmente a ser elaborado); 

− Cata logo bibliogra fico online; 

− Processos avaliativos da eficie ncia e efica cia das interaço es dos serviços, elaborando os 

respetivos relato rios anúais de aútoavaliaça o. 

As BE integram-se, pois, no desenvolvimento da missa o do Agrúpamento, assúmindo-se como úm 

instrúmento ativo ao serviço das súas polí ticas edúcativas. (Plano Anúal de Atividades – Bibliotecas 

Escolares) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.9. Equipa de Proteção Civil e Segurança (EPCS)  

A EPCS do agrúpamento e  designada pelo diretor, tendo em vista a organizaça o e execúça o das 

normas de segúrança estabelecidas na legislaça o em vigor e ao desenvolvimento de úma cúltúra de 

segúrança e bem-estar na escola.  

 
 

21.10. Equipa TIC 

Eqúipa cújo a mbito de atúaça o integra fúnço es em domí nios qúe permitem criar condiço es de 

útilizaça o dos recúrsos tecnolo gicos, garantir maior eficie ncia na súa manútença o e gesta o e 

acompanhar e prestar apoio a  escola na programaça o e desenvolvimento de atividades edúcativas qúe 

envolvam estes recúrsos. 

 
 

 
 
 
 

 
 

EQUIPA 

 ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA SÉ CENTRO ESCOLAR N.º 2 CENTRO ESCOLAR SUDESTE 

T
em

p
o

 
in

te
ir

o
 Ana Isabel Carujo Correia de Matos 

Maria Atília Martins de Carvalho 
Maria Otília da Silva Teixeira 
Paula Cristina Torres Santos 

Ana Margarida de Almeida 
Cardoso Roçado 
Zita Maria da Graça Botelho 

Cecília Maria de 
Magalhães Lobão 

T
em

p
o

 p
ar

ci
al

 

Altino da Silva 
Ana Maria Carvalho Fonseca  
António Manuel Correia Cardoso Pinto 
Cristina Maria Borges Teixeira 
Dalila Dércia Almeida Dias de Carvalho 
Isabel Maria Gomes Pinto 
João Francisco Monteiro dos Santos 
Jorge dos Anjos Reis 
Luís Miguel da Costa Pereira 
Maria da Conceição Oliveira Canelas 
Alves Ferreira 
Maria João Pereira Santos Almeida 
Madanelo 
Maria Margarida da Costa Ferreira 
Rui Luís Moreira Rodrigues 
Vera Regina Monteiro Martins Gonçalves 

Alda Maria Magalhães Pinto 
Fortes 
Ana Rosa do Nascimento 
Filipe 
Isabel Maria de Almeida 
Roseira Rei 
Maria Fernanda Costa 
Henriques Barradas Sengo 
Maria Licínia Lamelas 
Gonçalves Ribas Reis 
Maria Lúcia da Soledade 
Ribeiro e Silva Portugal 

Aida Zélia Cabral da 
Silva Ferreira 
Ana Margarida de Sousa 
Ferreira Filipe 
Ivone Maria Cardoso da 
Silva Rodrigues 

 

Responsável Ricardo Martinho da Costa 

EQUIPA 

Anabela Melo Trinta Angélico 

Paulo Jorge Guedes Cardoso Coelho 

Paulo Rodrigues Guerra 

Professor Bibliotecário Coordenador Paulo Jorge Sanches Monteiro 

Diretor:  Carlos Dinis Marques de Almeida 
Coordenadora Nadir da Conceição Veiga Lopes

Bibliotecas%20Escolares%20PAA%202021-22.pdf
Bibliotecas%20Escolares%20PAA%202021-22.pdf
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22. PADDE - Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola 

O PADDE constitúi-se como resposta aos objetivos pedago gicos do projeto edúcativo do Agrúpamento. A 

par desta resposta o PADDE constitúi-se como docúmento de refere ncia para a comúnidade escolar 

enqúanto docúmento orientador das pra ticas a implementar, núma perspetiva siste mica.  

Com o PADDE pretende-se desenvolver compete ncias digitais de alúnos e professores, úma melhoria da 

cúltúra organizacional da escola, do processo de ensino-aprendizagem e do processo de avaliaça o, assim 

como facilitar a inclúsa o. 

Sa o objetivos deste plano: 

▪ Incentivar a capacitaça o e inclúsa o digital dos membros da comúnidade edúcativa; 

▪ Melhorar as pra ticas pedago gicas dos professores; 

▪ Promover a melhoria da qúalidade do súcesso escolar; 

▪ Incrementar o ní vel de modernizaça o tecnolo gica dos eqúipamentos. 

 
23. Plano 21|23 Escola+ 

Com vista a  recúperaça o das aprendizagens e procúrando garantir qúe ningúe m fica para tra s, foi 

aprovado o Plano 21|23 Escola+, o qúal apresenta úm conjúnto de medidas qúe se alicerçam nas polí ticas 

edúcativas com efica cia demonstrada ao ní vel do reforço da aútonomia das escolas e das estrate gias 

edúcativas diferenciadas dirigidas a  promoça o do súcesso escolar e, sobretúdo, ao combate a s 

desigúaldades atrave s da edúcaça o. 

 
24. Plano Anual e Plurianual de Atividades 

O Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, repúblicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de júlho, qúe 

regúla o regime de aútonomia, administraça o e gesta o dos estabelecimentos pú blicos de edúcaça o pre -escolar 

e dos ensinos ba sico e secúnda rio consideram como instrúmentos de aútonomia o Projeto Edúcativo, o 

Regúlamento Interno, os Planos Plúrianúal e Anúal de Atividades e o Orçamento. 

Os Planos Plúrianúal e Anúal de Atividades sa o os docúmentos de planeamento qúe definem, em fúnça o 

do Projeto Edúcativo do Agrúpamento (PEA), os objetivos, as formas de organizaça o e de programaça o das 

atividades e qúe procedem a  identificaça o dos recúrsos necessa rios a  súa execúça o. 

O Plano Plúrianúal de Atividades do Agrúpamento de Escolas da Se  – Lamego tem como principal 

objetivo organizar e apresentar a  comúnidade edúcativa todas as aço es e a reas de intervença o para o 

qúadrie nio 2021/25, tendo em conta os objetivos estrate gicos definidos no Projeto Edúcativo, no Plano de 

Desenvolvimento do Cúrrí cúlo e na Carta de Missa o do Diretor para o mandato de 2021/2025. 

O Plano Plúrianúal, elaborado igúalmente para aqúele espaço temporal, constitúi-se como instrúmento 

qúe possibilita a concretizaça o do projeto edúcativo, atrave s dos planos anúais de atividades, de úma forma 

consistente e articúlada. 

A leitúra do plano anúal e plúrianúal de atividades implica a consúlta do Projeto Edúcativo, na medida em 

qúe as atividades propostas esta o súbordinadas aos eixos, objetivos estrate gicos e medidas definidos no 

mesmo.  

(Plano Anúal de Atividades 2021/22) 

 

PADDE%20(Aprovado%20em%20Conselho%20Pedagógico,%20em%2017-11-2021%20e%20Conselho%20Geral%20em%2002-12-2021)_signed_signed.pdf
Plano%20Agrupamento%2021-23%20Escola%20+%20(aprovado%20em%20Conselho%20Pedagógico%20de%2007-12-2021)_signed.pdf
PAA%202021-2022%20final.pdf
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24.1. Eixos e Objetivos Estratégicos - Medidas 

 

EIXOS ESTRATÉGICOS 
 

A - PEDAGÓGICO 
 

B - CIDADANIA 
 

Objetivos estratégicos 

B1 Desenvolver valores ao nível da cidadania, criando 
indivíduos responsáveis e autónomos; 

B2 Desenvolver comportamentos de cooperação e entreajuda, 
promovendo o cumprimento das regras de conduta 
respeitadores dos valores da comunidade; 

B3 Adotar comportamentos que promovam a saúde e o bem-
estar designadamente na alimentação, prática de exercício 
físico, sexualidade e nas relações com o ambiente e a 
sociedade. 

Objetivos estratégicos 

A1 Melhorar o nível da qualidade do sucesso escolar; 

A2 Propiciar a utilização de metodologias e estratégias 
inovadoras numa perspetiva de interação articulada 
entre diferentes disciplinas; 

A3 Promover a inclusão dos alunos atendendo à sua 
heterogeneidade; 

A4 Valorizar o estudo da língua e cultura portuguesas e 
línguas estrangeiras como veículos da identidade 
individual, de identidade nacional, global e 
multicultural e de facilitação do acesso à informação e à 
tecnologia; 

A5 Mobilizar literacias de múltiplas competências teóricas 
e práticas nas áreas científica e tecnológica; 

A6 Promover o desenvolvimento de capacidades de 
reflexão, espírito crítico e interventivo; 

A7 Aumentar a articulação entre os três ciclos de ensino 
básico e ensino secundário. 

Medidas 

1. Criação de equipas educativas; 

2. Adequação de medidas de suporte às necessidades e 
potencialidades de cada aluno; 

3. Diversificação de procedimentos e instrumentos de 
avaliação; 

4. Implementação de uma utilização eficaz de tempos 
comuns para o trabalho colaborativo; 

5. Desenvolvimento de projetos que estabeleçam a 
interrelação entre as diferentes disciplinas; 

6. Reforço do Ensino experimental e de Oficinas de 
comunicação e expressão; 

7. Formação de professores nas áreas da gestão flexível do 
currículo/articulação e inovação curricular/ técnicas de 
ensino e metodologias/ literacias da informação, 
mediática e digital. 

Medidas 

1. Dinamização de atividades/ações no âmbito da cidadania; 

2. Monitorização do cumprimento das regras de conduta pela 
EAI; 

3. Dinamização de atividades diversificadas no âmbito da 
educação para a cidadania em articulação com as outras 
disciplinas; 

4. Promoção de atividades que permitam aos alunos assumir 
uma cidadania ativa no respeito pelos valores democráticos 
e pelos direitos humanos. 

C - INFRAESTRUTURAS E ORGANIZAÇÃO 

Objetivos estratégicos 

C1 Promover o bem-estar dos alunos; 

C2 Melhorar e modernizar os equipamentos escolares; 

C3 Estreitar a relação entre a Escola/Associação de Estudantes 
/Associação de Pais e Encarregados de Educação; 

C4 Capacitar o pessoal não docente de formação para melhorar 
a qualidade dos serviços prestados. 

Medidas 

1. Melhoria das acessibilidades entre edifícios na escola sede; 

2. Melhoria dos espaços exteriores e das infraestruturas para 
a prática desportiva; 

3. Disponibilização de novos computadores e de software 
com acesso à internet; 

4. Dar acesso livre à INTERNET, a professores e alunos; 

5. Criação, em sala de aula, de áreas de trabalho cooperativo; 

6. Rentabilização das plataformas informáticas; 

7. Alargar à AP e AE a presença em pontos de encontro 
evocativos da história e da atividade da escola; 

8. Atualização do pessoal não docente nas respetivas áreas 
de intervenção. 

D - INTERAÇÃO LOCAL E GLOBAL 
 

Objetivos estratégicos 
D1 - Envolver e interagir com a Comunidade Local; 
D2 - Promover um espírito de cidadania europeia e mundial. 

Medidas 
1. Participação em atividades socioculturais; 
2. Adesão a programas de intercâmbio nacional e internacional; 
3. Estabelecimento de parcerias. 
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24.2. Divulgação, monitorização e avaliação 

Depois de emitido o parecer do Conselho Pedago gico e da aprovaça o por parte do Conselho Geral, 

os Planos Anúal e Plúrianúal de Atividades sera o divúlgados a toda a comúnidade escolar e 

disponibilizados online, na Pa gina do Agrúpamento. 

A prossecúça o dos Planos consúbstancia-se no Relato rio Anúal de Atividades, docúmento onde se 

relata as atividades realizadas, registam-se as alteraço es, avaliam-se os resúltados, identificam-se os 

recúrsos e estrútúra-se informaça o relevante para o fútúro pro ximo, núma perspetiva de 

desenvolvimento contí núo de todo o agrúpamento. 

No Relato rio Anúal de Atividades, cada Departamento, Projeto oú Estrútúra fara  úm balanço das 

atividades realizadas, úma apreciaça o geral dos resúltados atingidos, úma perspetiva sobre a 

continúidade das atividades mais relevantes e úma reflexa o crí tica de modo a qúe seja possí vel fazer 

ajústamentos oportúnos nos Planos, tendo em vista a súa eficie ncia e efica cia. Este processo de 

avaliaça o devera  contemplar os segúintes itens: 

1. O graú de concretizaça o das atividades; 

2. Feedback dos intervenientes; 

3. Constrangimentos e pontos fortes; 

4. As propostas de melhoria e desenvolvimento; 

5. Graú de articúlaça o; 

6. Recúrsos / Cústos. 

 

 

(Ver grelhas em anexo) 

 
Agrúpamento de Escolas da Se , Lamego, 20 de dezembro de 2021. 

 

O Diretor,
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ANEXOS 
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ANEXO I - Grupos de recrutamento 
 

 

 

GR 100 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

GR 110 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

GR 200 Português e Estudos Sociais/História 

GR 210 Português e Francês 

GR 220 Português e Inglês 

GR 230 Matemática e Ciências da Natureza 

GR 240 Educação Visual e Tecnológica 

GR 250 Educação Musical 

GR 260 Educação Física 

GR 290 Educação Moral e Religiosa Católica 

3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO 

GR 300 Português 

GR 320 Francês 

GR 330 Inglês 

GR 340 Alemão 

GR 350 Espanhol 

GR 400 História 

GR 410 Filosofia 

GR 420 Geografia 

GR 430 Economia e Contabilidade 

GR 500 Matemática 

GR 510 Física e Química 

GR 520 Biologia e Geologia 

GR 530 Educação Tecnológica 

GR 540 Eletrotecnia 

GR 550 Informática 

GR 600 Artes Visuais 

GR 620 Educação Física 

GR 910 Educação Especial 
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ANEXO II - Relatório de atividade 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADE 

Identificação da Atividade: 

 

 

Pontos fortes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pontos fracos: 

 

  

Data da realização: 

*Classificação:  

**Articulação:  

Professor Responsável: 

Proponentes: 

 

Nº de alunos envolvidos: 

Custos: 

Sugestões de melhoria: 

 
 
 
 
Avaliação da atividade (% por nível) 1 2 3 4 5 

Interesse da atividade      

Organização da atividade      

Avaliação global da atividade      
*Visita de estudo, comemoração datas e festas, concurso, sessões de sensibilização, outras… 
** Inter (Dept ou ciclo); intra (dept ou ciclo); sem articulação 

 
 

 

 

Data: ____/____/______ 

 

 

A/O Professor/a responsável 

 

_____________________________________________________________________ 
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ANEXO III - Avaliação da atividade por parte dos alunos 
 

 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE POR PARTE DOS ALUNOS 

Atividade: ________________________________________________________________________ 

Data da realização: _____/_____/_____ Ano de escolaridade: ______ Turma: ______Escalão: _____ 

Nome: ______________________________________________________________________________________________ 

Para cada um dos parâmetros, assinala com uma cruz (X), de acordo com o teu grau de 
satisfação pela atividade realizada (sendo que o nível 1 corresponde a Fraco e o nível 5 a Muito 
Bom). 

AVALIAÇÃO GLOBAL DA ATIVIDADE 1 2 3 4 5 

Interesse      

Organização      

Contributo para a aprendizagem nas diferentes disciplinas      

Contributo para a tua formação pessoal e académica      

Contributo para a melhoria dos teus resultados escolares      

Comentários/Críticas/Sugestões 

 

 

 

Para cada um dos parâmetros, assinala com uma cruz (X), de acordo com o teu envolvimento 
na atividade realizada (sendo que o nível 1 corresponde a Fraco e o nível 5 a Muito Bom). 

AUTOAVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 1 2 3 4 5 

Curiosidade      

Respeito pelas regras definidas      

Respeito pela opinião dos colegas      

Atenção às explicações e indicações dos professores/guias      

Envolvimento nas tarefas atribuídas      

Formulação de questões pertinentes      

 

Escola Básica e Secundária da Sé, Lamego, 

_____/_____/_____ 
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ANEXO IV - Relatório final de atividades 
 

RELATÓRIO FINAL DE ATIVIDADES 

ATIVIDADE 
REALIZADA 

(S/N) * 
ARTICULAÇÃO 

(Assinalar com X) 
CLASSIFICAÇÃO** CUSTOS 

 

 

 

 

Interdepartamento  

  

Interciclo  

Intradepartamento  

Intraciclo  

Outra   

Sem articulação  
* A não realização da atividade carece de justificação por parte do professor responsável. 
** Visita de estudo, comemoração datas e festas, concurso, sessões de sensibilização, outras… 
 

FEEDBACK DOS ALUNOS (MÉDIA PERCENTUAL POR NÍVEL) 

Avaliação da atividade  1 2 3 4 5 

Interesse da atividade      

Organização da atividade      

Avaliação global da atividade      

SÍNTESE DESCRITIVA 
Pontos fortes: Pontos fracos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sugestões de melhoria: 

 

 

 

 

 

 

 

Data: ____/____/______ 

 

A/O Professor/a responsável 

 

______________________________________________________ 
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ANEXO V - Educação Pré-Escolar 
 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE POR PARTE DAS CRIANÇAS 

Atividade: _________________________________________________________________________________________________ 

Data da realizaça o: ______/______/_________                            Sala: __________ 

Pinta a cara correspondente. 

AVALIAÇÃO GLOBAL DA ATIVIDADE Nada Pouco Muito 

Gostaste de fazer esta atividade? 

   

 

AUTOAVALIAÇÃO DA ATIVIDADE Nada Pouco Muito 

Estiveste atento/a? 

   

Respeitaste as regras? 

   

Aprendeste? 

   

 

Centro Escolar de Lamego_______________________________________, 

 

_____/_____/_____ 
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ANEXO VI - Planeamento de Visita de Estudo 
 

 

 

PLANEAMENTO DE VISITA DE ESTUDO 
Art.º 6.º do Despacho n.º 6147/ 2019, de 4 de júlho 

 
Todos os campos são de preenchimento obrigatório 

Turmas e nº de alunos envolvidos:  Alunos 
subsidiados 

Escalão A: 

Escalão B: 

Professor(es) responsável(eis): Contacto: 

Professor(es) acompanhante(s) da visita: Contacto: 

Assistentes Operacionais: Pais/Encarregados de Educação2: 

Calendarização: Duração: 

 
Razões justificativas da visita 

Competências, atitudes e valores a alcançar (previstos no Perfil do Aluno) 

 

Áreas curriculares envolvidas Aprendizagens a adquirir/desenvolver/ 
consolidar 

  

  

  

Avaliação dos alunos intervenientes 
(Indicar a forma como os alunos serão avaliados e como a visita de estudo se refletirá na avaliação individual do aluno) 

 
 

 
Local/ locais a visitar: Descrição do itinerário: (com indicação dos Km) 

Meios de transporte: Orçamento provável: 

Data de apresentação da visita em Conselho de 
Turma/Docentes 

N.º de alunos com consentimento expresso do 
encarregado de educação 

 

Plano de atividades para os alunos/turmas: 
(destinado aos alunos que, por circunstâncias excecionais, não 
podem participar na visita de estudo e para aqueles cujos 
professores nela participam. Anexar plano(s)). 

(Indicar n.º de alunos/turmas e disciplinas) 

 

 
2 Deve estar salvaguardada a participação de acompanhantes idóneos e em número adequado às atividades a desenvolver, de modo a garantir a 
segurança e a integridade física e moral das crianças e alunos.  

Visita n.º _____/20____ 

Parecer da EPIM: 

 

Visita n.º _____/20____ 

Despacho do Diretor: 
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ANEXO VII - Planeamento de Passeio Escolar 
 

 

 
 

PLANEAMENTO DE PASSEIO ESCOLAR 
(artigo 11.º do Despacho n.º 6147/ 2019, de 4 de julho)  

 
Todos os campos são de preenchimento obrigatório 

Turmas e nº de alunos envolvidos:  

Professor(es) responsável(eis): Contacto: 

Professor(es) acompanhante(s): Contacto: 

Assistentes Operacionais: Pais/Encarregados de Educação3: 

Calendarização: Duração: 

Local/ locais a visitar: Descrição do itinerário: 

Meio de transporte: Orçamento provável: 

Áreas curriculares envolvidas 

 
Parcerias:  

❏ Associação de Pais   

❏ Autarquia 

❏ Outras: 
 

Razões justificativas do Passeio Escolar: 

❏  Promoção da melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem 

❏ Concretização de um exercício efetivo de autonomia curricular 

❏ Desenvolvimento de projetos que aglutinem aprendizagens das diferentes disciplinas 

❏ Mobilização de literacias diversas, de múltiplas competências, teóricas e práticas 

❏ Promoção da educação para a cidadania e do desenvolvimento pessoal, interpessoal 

❏ Valorização das línguas estrangeiras, enquanto veículos de identidade global e multicultural 

❏ Outras: 

Competências, atitudes e valores a 
alcançar: 
(previstos no Perfil do Aluno) 

 

 

 

 
3 Deve estar salvaguardada a participação de acompanhantes idóneos, com registo criminal atualizado, e em número adequado às atividades a 
desenvolver, de modo a garantir a segurança e a integridade física e moral das crianças e alunos. 

Passeio Escolar n.º _____/20____ 
Despacho do Diretor: 
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ANEXO VIII - Planeamento de Intercâmbio Escolar 
 

 
 
 

PLANEAMENTO DE INTERCÂMBIO ESCOLAR 
 (Artigo 8.º do Despacho n.º 6147/ 2019, de 4 de júlho) 

 
Todos os campos são de preenchimento obrigatório 

IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS ENVOLVIDOS  

NOME N.º 
ANO E 

TURMA 
CONTACT

O 
ESCALÃO 

AUTORIZAÇÃO 

EE 

      

Professor(es) responsável(eis): Contacto: 

Professor(es) acompanhante(s): Contacto: 

Assistentes Operacionais: Contacto: 

Pais/Encarregados de Educação4: Contacto: 

Calendarização: Duração: 

Escola Parceira: Local: 

Meio de transporte: Descrição do itinerário: (com indicação dos Km) 

Orçamento provável: Data de apresentação do Intercâmbio em 
Conselho de Turma/Docentes: 

 
Caraterização das escolas envolvidas: 
 
 
 

Objetivos: 
 
 

Atividades: 
 
 
 

 

Plano de atividades para os alunos/turmas 
 (destinado aos alunos que, por circunstâncias excecionais, não 
podem participar na visita de estudo e para aqueles cujos professores 
nela participam- anexar) 

(Indicar n.º de alunos/turmas e disciplinas) 

 

 

 

 
4 Deve estar salvaguardada a participação de acompanhantes idóneos, com registo criminal atualizado, e em número adequado às atividades a 
desenvolver, de modo a garantir a segurança e a integridade física e moral das crianças e alunos.  

Intercâmbio Escolar n.º _____/20____ 
 
Despacho do Diretor: 
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ANEXO IX - Planeamento de Representação de Escola 
 

 

PLANEAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DE ESCOLA 

Artigo 9.º do Despacho n.º 6147/ 2019, de 4 de júlho 
 

Todos os campos são de preenchimento obrigatório 

Turmas e nº de alunos envolvidos com consentimento 
expresso do encarregado de educação:  

Alunos 
subsidiados 

Escalão A: 

Escalão B: 

Professor(es) responsável(eis): Contacto: 

Professor(es) acompanhante(s): Contacto: 

Assistentes Operacionais: Pais/Encarregados de Educação5: 

Calendarização: Duração: 
 

Fundamentação da atividade: 
 
 
 

Competências, atitudes e valores a alcançar (previstos no PA): 
 
 
 

 
 

 

Local/ locais da atividade: Descrição do itinerário: (com indicação dos Km) 

Meio de transporte: Orçamento provável: 

Data de apresentação da atividade em 
Conselho de Turma/Docentes (se aplicável): 

 

 
 

Plano de atividades para os alunos/turmas: 
(destinado aos alunos que, por circunstâncias 
excecionais, não podem participar na atividade e para 
aqueles cujos professores nela participam- anexar) 

(Indicar n.º de alúnos/túrmas e disciplinas) 

 

 

 

 
5 Deve estar salvaguardada a participação de acompanhantes idóneos e em número adequado às atividades a desenvolver, de modo a garantir a 
segurança e a integridade física e moral das crianças e alunos.  

Representaça o de Escola n.º _____/20____ 
 
Despacho do Diretor: 
 

 


		2022-01-06T16:00:53+0000
	Lamego
	CARLOS DINIS MARQUES DE ALMEIDA




