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ANEXO 
 

CRITÉRIOS GERAIS PARA A CONSTITUIÇÃO DAS TURMAS, ORGANIZAÇÃO 
DOS HORÁRIOS E ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS EDUCATIVOS  
 

A – Constituição das turmas  
 
1- Na constituição das turmas/grupos devem prevalecer critérios de natureza 
pedagógica, competindo ao diretor aplicá-los no quadro de uma eficaz gestão e 
rentabilização de recursos humanos e materiais existentes e no respeito pelas regras 
constantes da legislação em vigor. 
 
2- As turmas de continuidade dentro do mesmo ciclo devem manter-se, sendo possível 
administrativamente, a não ser que, excecionalmente, o conselho pedagógico dê o seu 
parecer favorável a procedimento diferente. Os alunos que venham de fora da escola para 
anos não iniciais de um ciclo devem ser distribuídos pelas turmas em que haja vaga, 
atendendo ao número de inscritos que todas as turmas já tenham e ao equilíbrio que deve 
existir entre alunos e alunas na mesma turma.  

 
3. No ensino pré-escolar deve dar-se continuidade aos grupos e introduzir os alunos que 
frequentem pela 1ª vez o pré-escolar de forma a manter a heterogeneidade etária, 
homogeneidade de número e de género.  

4. Os alunos repetentes devem ser distribuídos pelas turmas em que haja vaga, atendendo 
ao número de inscritos que as turmas já tenham e ao equilíbrio que deve existir entre alunos 
e alunas na mesma turma, a não ser que, excecionalmente, o conselho pedagógico dê o 
seu parecer favorável a procedimento diferente.  

5. Na mudança de ciclo, sendo possível, deve atender-se aos mesmos princípios referidos 
nos números anteriores, ou seja, manter na mesma turma, tanto quanto possível e o 
equilíbrio entre o número de rapazes e de raparigas o permitir, os alunos provenientes da 
mesma turma ou da mesma escola no ano anterior.  

6. A constituição das turmas do 1º ano, tanto quanto possível, deve ser equilibrada entre 
rapazes e raparigas e evitar que crianças que vêm do mesmo jardim de infância fiquem 
sozinhas numa turma. Os pedidos para que alunos fiquem na mesma turma, por virem do 
mesmo jardim de infância ou por outros motivos, devem ser atendidos, sendo possível, 
desde que subscritos por todos os encarregados de educação dos alunos visados.  

7. Os candidatos ao pré-escolar, aos primeiros anos de cada ciclo e ensino secundário (1º, 
5º, 7º e 10º anos) e os dos restantes anos de escolaridade que pretendem transferência de 
estabelecimento de ensino são seriados de acordo com os critérios estabelecidos pelo 
Despacho Normativo nº 6/2018, de 12 de abril, na redação dada pelo Despacho Normativo 
nº 10-B/2021, de 14 de abril.  

8. Os alunos dos anos intermédios de cada ciclo do ensino básico e do ensino secundário 
têm a renovação da matrícula na mesma escola assegurada, se não se candidatarem, no 
portal das matrículas, a outra escola e desde que a confirmem nos prazos divulgados no 
site do Agrupamento.  
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B – Organização dos horários  
 
I - Horários dos alunos  
 
1- Na elaboração de horários devem prevalecer critérios de natureza pedagógica, 
competindo ao diretor aplicá-los no quadro de uma eficaz gestão e rentabilização de 
recursos humanos e materiais existentes e no respeito pelas regras constantes do 
regulamento interno e da legislação em vigor. 

2- Na educação pré-escolar e no 1º ciclo, os horários dos alunos funcionam em regime 
normal. 

3. As aulas devem ser organizadas por unidades de 50 minutos nos 2°, 3° ciclos e 
secundário e de 60 minutos no Pré-escolar e 1°ciclo. 

4. A distribuição letiva deve ser equilibrada e sem sobrecargas. Não há tempos 
desocupados, nem tempos isolados. Em cada período (manhã/tarde) não pode haver 
tempos intercalados sem atividades curriculares. 

5. Nos dias com um maior número de aulas os horários devem ter uma distribuição onde 
se integrem disciplinas que visem harmoniosamente o desenvolvimento das várias 
capacidades cognitivas e emocionais, uma distribuição equilibrada entre as disciplinas de 
carácter teórico e prático. 

6. No mesmo dia, o número de aulas curriculares não deve ultrapassar os 7 tempos letivos.  

7. A interrupção para a hora de almoço é no mínimo de 60 minutos, dado que as escolas 
dispõem de serviço de refeitório, e o limite máximo entre aulas dos dois turnos distintos 
manhã/tarde será de dois tempos letivos. 

8. Deve evitar-se que todas as aulas de uma mesma disciplina lecionadas à mesma turma 
tenham lugar em dias consecutivos. 

9. As aulas das diferentes línguas estrangeiras devem ser lecionadas em períodos 
diferentes em dias diferentes, preferencialmente (na impossibilidade de serem lecionadas 
em dias diferentes, deve ser lecionada uma língua no período da manhã e outra no período 
da tarde). 

10. Para qualquer disciplina do plano curricular com três ou menos tempos letivos, deve 
ser feita uma distribuição criteriosa dos tempos letivos, evitando-se, o lançamento da carga 
horária total da disciplina em dias consecutivos. 

11. As aulas de Educação Física não devem ser lecionadas em dias consecutivos.  

12. No período da tarde, as aulas de Educação Física só podem iniciar-se uma hora depois 
de findar o período que a escola definiu para o almoço, em cada turma.  

13. O horário de funcionamento das Estruturas de Acompanhamento aos Alunos deve ser 
adaptado ao horário de cada turma e de modo a não criar “furos” no mesmo, devendo as 
atividades de apoio, tendo em conta o equilíbrio dos horários, ser distribuídas pelos dias da 
semana. 

14. Na eventualidade de existirem tempos destinados a disciplinas ou apoios não 
frequentados pela totalidade dos alunos, os referidos tempos devem ocupar o início ou fim 
do período da manhã ou da tarde. 
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15. Os horários das turmas devem possibilitar o acesso de todos os alunos às salas de 
funcionamento específico de cada disciplina (laboratórios, pavilhões, etc.).  
 
16. Sempre que se justifique, poderá haver algum ajuste nos horários das turmas para 
salvaguardar alguma ausência prolongada de algum docente, mantendo a mancha horária 
e tendo como ponto de partida a eficaz gestão e rentabilização de recursos humanos 
existentes no AEA, ou por recurso à reserva de recrutamento.  
 

II - Horários dos professores  
 
1. A distribuição do serviço docente tem por finalidade assegurar o serviço letivo decorrente 
das horas letivas dos grupos e turmas existentes na escola e garantir as condições para a 
implementação de medidas de promoção do sucesso educativo ou outras atividades que 
promovam a formação integral dos alunos assegurando, desta forma, as melhores 
condições de aprendizagem a todos. 

2. Deve atender-se à graduação profissional dentro do grupo de recrutamento.  

3. Deve minimizar-se as deslocações dos professores entre as escolas do agrupamento, 
visando a minimização de custos e de tempo gasto em deslocações, maximizando o 
conforto logístico desses docentes.  

4. Devem salvaguardar-se, sempre que possível, situações como restrições associadas a 
problemas de saúde dos mesmos e ou de familiares diretos (ascendentes, descendentes 
e cônjuges). 

5. Deve dar-se, sempre que possível, continuidade pedagógica às turmas.  
 
6. O serviço docente não deve ser distribuído por mais de dois turnos por dia, com exceção 
da participação em reuniões de natureza pedagógica convocadas nos termos legais, 
quando as condições da escola assim o exigirem. A duração das reuniões de natureza 
pedagógica que decorram de necessidades ocasionais e que não podem ser realizadas 
nos termos do artigo 82º, nº 3, alínea c) do EC, não devem exceder uma hora. 
 

C- Critérios para atribuição dos apoios educativos 
 
1. O apoio educativo faz parte integrante do horário da turma/aluno/docente e a sua 
distribuição deve ter em conta o equilíbrio do seu horário semanal.  Sempre que possível, 
o professor do apoio educativo deve ser o professor titular de turma ou da disciplina. 
 
2. No 1.º ciclo, o funcionamento dos apoios educativos é assegurado pelo professor titular 
de turma ou por docentes de apoio educativo, preferencialmente durante o tempo da    
atividade de apoio ao estudo. 
 
3. O Apoio ao Estudo no 2º CEB, deve ser preferencialmente atribuído às áreas prioritárias 
de promoção do sucesso escolar, nomeadamente Português e Matemática.  O Apoio ao 
Estudo deve ser preferencialmente atribuído a professores do respetivo conselho de turma 
de áreas disciplinares diferentes. A situação referida no ponto anterior não é aplicável 
sempre que, por motivos de distribuição de serviço letivo, se verifique a insuficiência de 
tempos nos horários dos docentes do quadro de Agrupamento ou de crédito horário. 
 
4. O centro de aprendizagem funciona diariamente com equipas multidisciplinares. deve 
ser preferencialmente atribuído às áreas prioritárias de promoção do sucesso escolar, 
nomeadamente Português e Matemática. O Centro de Aprendizagem deve ser 
preferencialmente atribuído a professores do respetivo conselho de turma de áreas 
disciplinares diferentes. A situação referida no ponto anterior não é aplicável sempre que, 
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por motivos de distribuição de serviço letivo, se verifique a insuficiência de tempos nos 
horários dos docentes do quadro de Agrupamento ou de crédito horário. 
 
5. O Reforço Complementar funciona, em todas as disciplinas do ensino secundário 
sujeitas exame nacional e é lecionado pelo professor da respetiva disciplina, em cada 
turma. A situação referida no ponto anterior não é aplicável sempre que, por motivos de 
distribuição de serviço letivo, se verifique a insuficiência de tempos nos horários dos 
docentes do quadro de Agrupamento ou de crédito horário. 
 
6. A coadjuvação em sala de aula é considerada prioritária nas áreas disciplinares de 
Português e de Matemática, valorizando-se as boas experiências e as práticas 
colaborativas que conduzam à melhoria do ensino. 
 
 

D - Horário e critérios distribuição das AECs 
 
1. As AECs são de natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural, incidindo nos 
domínios desportivo, cultural e recreativo e de Educação para a Cidadania, visando a 
formação integral e a utilização criativa dos tempos livres dos alunos. 
 
2. As AECs ocorrem, em regra, após o período curricular. No entanto, podem advir 
exceções devido à introdução do Inglês curricular nos 3º e 4º anos de escolaridade. 
 
3. É, ainda, salvaguardada alguma exceção que implique a viagem do docente / técnico 
entre as duas escolas do AE de Almeida.   
 
4. A entidade promotora das AECs é a Autarquia.  
 
4.1. A atribuição das horas destinadas a cada Atividade tem em conta o perfil e a 
experiência do Técnico que vai trabalhar com os alunos.  
 
4.2. Preferencialmente, deve manter-se em continuidade do ano anterior o mesmo técnico 
com o mesmo grupo de alunos.  
 
5. A supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das AECs são da 
competência dos professores titulares de turma, tendo em vista garantir a qualidade das 
atividades, bem como a articulação com as atividades curriculares. 
 
 
 


