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CRITÉRIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO LETIVO  

2020-2021 
 

 

No modelo organizativo das escolas, a gestão dos recursos humanos, físicos e materiais que lhe 

estão afetos, bem como os projetos em desenvolvimento constituem fatores relevantes para a distribuição 

de serviço docente numa perspetiva de permitir aprendizagens bem sucedidas nos alunos e na criação de 

ambientes favoráveis a um desempenho de qualidade das atividades letivas e não letivas com eco na 

imagem que se pretende projetar do agrupamento. 

1. Princípios  

1.1 A responsabilidade da distribuição do serviço docente é do Diretor, de acordo com o disposto na 

alínea d), ponto 4, do artigo 20º do Decreto-Lei nº 75/2008, alterado pelo Decreto-Lei nº 

137/2012; 

1.2 É competência do Diretor superintender a elaboração dos horários, aplicados os critérios definidos 

pelo Conselho Pedagógico e aprovados em Conselho Geral, de acordo com o disposto na alínea 

c), ponto 4 do artigo 20º, alínea l), ponto 1 do artigo 13º e alínea k) do artigo 33º do Decreto-Lei, 

acima mencionado; 

     1.3 A elaboração de horários quer das turmas quer dos professores obedecerá, primordialmente, a 

critérios de ordem pedagógica; 

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

inequívoco dos normativos legais vigentes e do Regulamento Interno; 

     1.5 De qualquer decisão poderá haver recurso escrito, fundamentado e individual. 

 

2. Critérios gerais 

2.1. A apresentação de cada horário obedecerá ao esquema de tempos letivos devidamente definidos 

quanto ao seu início e conclusão. 

2.2. Cada aula corresponderá a um segmento de 50 minutos ou bloco de 100 minutos, para 2º e 3º 

ciclos e secundário. 

2.3. O período mínimo destinado ao almoço será de uma hora de acordo com o estabelecido no ponto 

4.3, do Despacho nº 14026/2007, alterado pelo Despacho nº 5016-A/2012 

2.4 As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se 1 hora após o término do período definido para 

o almoço, em cada dia /turma, ponto 4.4 do Despacho citado no ponto anterior. 

2.5 As reuniões dos órgãos de administração e gestão, estruturas de orientação educativa e serviços 

especializados de apoio educativo, não podem colidir com as atividades letivas. 

 

3. Critérios de nomeação dos Diretores de Turma 
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3.1 Na atribuição das Direções de Turma deve atender-se aos seguintes critérios: 

a) Dar sequência ao cargo ao longo do ciclo de estudos. 

3.2 Para além dos critérios referidos anteriormente, deverá atender-se também ao perfil do docente, quer 

a nível da sua relação com os alunos e encarregados de educação, quer a nível do grau de desempenho 

do cargo, bem como à experiência do mesmo. 

3,3. Deve evitar-se a atribuição de mais do que uma direção de turma ao mesmo docente e a docentes 

que não tenham todos os alunos da turma. 

 

4. Definição das opções curriculares 

4.1  2º CEB – tempos de 50 min 

     5º 6º 

Português 4 4 

Inglês 3 3 

História e Geografia Portugal 3 3 

Cidadania e Desenvolvimento 0,5 0,5 

Matemática 5 4 

Ciências Naturais 2 3 

Educação Visual 2 2 

Educação Tecnológica 2 2 

Educação Musical 2 2 

TIC 0,5 0,5 

Educação Física 3 3 

Educação Moral e Religiosa 1 1 

Oferta Complementar 1 1 

Apoio ao Estudo 2 2 

CEA 2 2 

 

4.2 3º CEB – tempos de 50 min 
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  7º 8º 9º 

Português 4 4 4 

Inglês 2 3 3 

Língua Estrangeira II 3 2 2 

História 3 2 2 

Geografia 2 2 2 

Cidadania e 

Desenvolvimento 0,5 0,5 0,5 

Matemática 4 4 4 

Ciências Naturais 2 3 3 

Físico -Química 3 3 3 

Educação Visual 2 2 2 

CEA 1 1 1  

TIC 0,5 0,5 0,5 

Educação Física 3 3 3 

Educação Moral e Religiosa 1 1 1 

Oferta Complementar 1 1 1 

 

4.4 Oferta de Escola 

5º e 6º ano - Apoio ao Estudo 

5º, 6º, 7º e 8º anos - Complemento à Educação Artística 

 

 

5. Oferta complementar  

  1º Ciclo - TIC 

5º anos – Estudo ON 

  6º anos - Estudo ON 

  7º anos - Estudo ON 

8º anos – Estudo ON 

  9º anos – Estudo ON 
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 5.3 Critérios para a atribuição do tempo de Oferta Complementar 

5.3.1 Estudo ON 

● preferencialmente atribuído a um docente do Conselho de Turma, ou mais que um 

docente, caso seja possível. 

5.3.2 TIC 

● Docente do Agrupamento com formação na área 

 

6. Organização dos apoios educativos 

No 1º ciclo: 

Caso seja possível atribuir, a organização dos apoios educativos a desenvolver deve ter em linha 

de conta os seguintes pressupostos: 

6.1. Destinam-se a alunos que revelam dificuldades numa dada área curricular, propostos pelo 

docente titular de turma no âmbito dos planos de acompanhamento, e a alunos cujo rendimento 

escolar assim o exija. 

6.2. Requerem planos de intervenção e metodologias específicas e constituem-se como 

complemento às estratégias desenvolvidas na sala de aula, quer no âmbito da área curricular em 

causa quer no âmbito do apoio ao estudo. 

 

No 2º/3º ciclos do ensino básico e no ensino secundário: 

Apoio ao Estudo do 2º CEB, sempre que possível, atribuídos em cada turma a um docente da 

área das línguas e um docente da área das ciências. 

 A organização do Apoio ao Estudo deve ter em linha de conta os seguintes pressupostos: 

6.1. Destinam-se a alunos que revelam dificuldades numa dada disciplina, propostos pelo CT no 

âmbito dos planos de acompanhamento, e a alunos cujo rendimento escolar assim o exija, desde 

que, no âmbito da própria disciplina, não seja possível a respetiva recuperação. 

6.2. Requerem planos de intervenção e metodologias específicas e constituem-se como 

complemento às estratégias desenvolvidas na sala de aula. 

6.3. Podem ter carácter transitório sob proposta do professor da disciplina ao Conselho de Turma, 

ou seja, um dado aluno poderá frequentar as aulas de Apoio ao Estudo durante um determinado 

período de tempo. 

6.4.  Medidas de promoção de sucesso educativo 

6.4.1. 2º Ciclo: Apoio ao Estudo - Tendo por base os resultados do ano letivo anterior, e as propostas 

emanadas do Conselho de Turma do terceiro período, línguas e ciências são as áreas 
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disciplinares selecionadas para a concretização do apoio ao estudo; sempre que possível, os 

alunos por turma/ grupo, deverão estar constituídos em função das suas necessidades, 

dificuldades. A proposta dos alunos para este apoio deverá decorrer de uma análise individual 

dos alunos da turma, por parte do Conselho de Turma. 

6.4.2. 3º Ciclo: Privilegiar a atribuição de tutorias,  preferencialmente em grupo máximo de 3 alunos.  

6.5. O Apoio ao Estudo é de frequência obrigatória para os alunos para tal indicados pelo Conselho 

de Turma, desde que obtido o acordo dos encarregados de educação. O controlo das aulas de 

Apoio ao Estudo, deve ser efetuado no livro de ponto, ou sumários eletrónicos, devendo o 

docente numerar a sessão, registar as tarefas realizadas com os alunos e as respetivas ausências. 

6.6. As faltas dos alunos devem ser contabilizadas a fim de informar o encarregado de educação e 

contam apenas para efeitos estatísticos. 

6.7. O professor da disciplina, o professor do apoio educativo, o diretor de turma e o encarregado 

de educação devem partilhar informação relativa ao processo de aplicação e avaliação do apoio 

educativo. 

6.8. Os alunos sujeitos ao apoio educativo devem ser avaliados regularmente, tomando por 

referência o seguinte: 

a) Parâmetros de avaliação: a assiduidade e a pontualidade, o comportamento, a participação e o 

interesse, a evolução da aprendizagem e o grau de superação das dificuldades. 

6.9. No final de cada período letivo, o professor de apoio deve elaborar um relatório de avaliação 

por grupo, que será entregue ao Diretor de Turma. 

6.10. As horas de apoio devem constar no horário dos docentes. 

 

 

7. Crédito horário  

7.1. O agrupamento dispõe de um crédito de horas letivas semanal calculado de acordo com a 

fórmula expressa na lei vigente. Essas horas serão atribuídas a docentes existentes na escola 

sem turma atribuída, designadamente os que exercem funções de administração e gestão, 

coordenadores de departamento, coordenadores de estabelecimento ou docentes com 

insuficiência de tempos letivos. 

7.2. As prioridades na distribuição do crédito estruturam-se da seguinte forma: 

1.º tutorias 

2.º coadjuvações prioritárias/aplicação da medida seletiva “Antecipação e reforço das 

aprendizagens” 

3.º projetos Nonios e Invictus  

4.º apoio nas disciplinas sujeitas a Exame Nacional, que não beneficiem de projeto 
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5.º trabalho colaborativo 

 

CRITÉRIOS PARA A ELABORAÇÃO DOS HORÁRIOS DOS ALUNOS 

1. Organização das atividades letivas 

No Pré-escolar: 

1.1. O horário dos alunos deve ser distribuído ao longo dos 5 dias da semana de modo equilibrado, 

de acordo com o número de horas do respetivo plano de estudos. 

1.2. Auscultados os Encarregados de Educação e autarquia, deverá ser supervisionada a atividades 

de animação e apoio à família pela educadora. 

No 1º Ciclo: 

1.1. O horário dos alunos deve ser distribuído ao longo dos 5 dias da semana de modo equilibrado, 

de acordo com o número de horas do respetivo plano de estudos. 

1.2. As atividades curriculares serão geridas pelo professor tendo em conta as indicações legalmente 

previstas para cada área curricular disciplinar (matrizes curriculares do Decreto-Lei nº 

139/2012) e das opções assumidas pelo departamento, aprovadas em Conselho Pedagógico. 

1.3. O horário dos alunos organiza-se de acordo com os agrupamentos da seguinte forma: 

● Período da manhã: 

9.00h às 12.30h 

● Período da tarde: 

14.00h às 17h30h 

1.4. As atividades de enriquecimento do currículo decorrem em horário estipulado pela lei vigente. 

1.4.1. No sentido de ser implementada a modalidade teórico práticas, estas desenvolver-se-ão num 

bloco de dois tempos letivos. 

1.4.2. Deverão ser definidas em departamento curricular as formas de articulação das atividades 

curriculares da responsabilidade do professor titular de turma com as Atividades de 

Enriquecimento Curricular. 

1.5. No sentido de serem colmatadas as dificuldades sentidas pelas famílias, organizar-se-ão 

atividades de apoio às mesmas. 

Nos 2º/3º Ciclos do EB e no Ensino Secundário: 

1.1. O horário dos alunos deve ser distribuído ao longo dos 5 dias da semana de modo equilibrado, 

prevendo, pelo menos e sempre que possível, 1 tarde livre, de acordo com o número de horas 

do respetivo plano de estudos, à exceção dos alunos dos cursos profissionais. 

1.2. Nos dias com maior número de aulas, as atividades letivas que constam do currículo do aluno 

não devem ir além dos oito segmentos diários. 
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1.3. Nos dias com maior número de aulas, os horários deverão ter uma distribuição onde se integrem 

disciplinas de carácter teórico de manhã e disciplinas de carácter prático no período da tarde, 

sempre que possível. 

1.4. Os blocos das disciplinas de Língua Estrangeira e de Educação Física não devem ser lecionadas 

em dias seguidos. Relativamente às restantes disciplinas, quando a carga letiva tiver que ser 

distribuída por dois dias, ou mais dias, deve evitar-se, também, que estes sejam seguidos. No 

caso da Língua Estrangeira ter uma carga horária de 100 minutos, esta deve ser distribuída por 

dias diferentes (50+50). 

1.5. Na distribuição da carga letiva semanal não devem existir furos nem de aulas isoladas. 

1.6. Nenhuma turma poderá ter mais do que 5 segmentos de 50 minutos consecutivos; 

1.7. Relativamente ao funcionamento das aulas da tarde, nunca colocá-las na de 4ª feira à tarde, uma 

vez que pode colidir com as atividades do Desporto Escolar e Clubes. 

1.8. Se possível, não devem haver aulas no último tempo de 50 minutos de terça-feira, ou, se 

possível, nos dois últimos tempos. 

1.9. Se possível, não haver aulas nos dois últimos tempos de 6ª feira. 

 

2 Organização das atividades (Ocupação plena de tempos livres) 

As atividades de natureza lúdica, desportiva, cultural ou científica, devem desenvolver-se nos tempos 

letivos desocupados dos alunos por ausência imprevista de professores. 

 

 

3. Desdobramentos e simultâneos 

3.1. Nos 7º, 8º e 9º anos de escolaridade desdobrar, nos termos das orientações vigentes, as disciplinas 

de Ciências Naturais (CN) e Físico-Química (FQ), de modo a permitir a realização de atividades 

experimentais, desde que o número de alunos seja igual ou superior a 20. 

3.2. Nos cursos do ensino secundário criados podem ocorrer desdobramento nas disciplinas de Física 

e Química A e de Biologia-Geologia, nas disciplinas de Biologia e Química, desde que o 

número de alunos seja superior a 20. 

3.3. Nesta situação e quando houver lugar a desdobramento, os horários de funcionamento das 

disciplinas deverão ser simultâneos. 

3.4. Poderão existir outros se aprovadas pela tutela, no âmbito do plano de ação estratégica. 

 

CRITÉRIOS PARA ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO LETIVO 

1. No âmbito da distribuição de serviço docente, reafirma-se o primado da importância fulcral do aluno 

na escola, pelo que as preferências dos docentes apenas deverão ser tomadas em conta quando não 
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colidam com os objetivos da escola enquanto instituição, não prejudiquem o seu bom funcionamento 

nem contrariem as disposições legais e regulamentares. 

2. Procurar-se-á manter a continuidade do professor na turma, desde que não haja motivos que 

aconselhem a sua substituição (situações registadas em documentos oficiais ou do conhecimento da 

Direção) ou por proposta de melhor funcionamento das atividades letivas decidido em reunião de 

grupo. 

3. Nos Jardins de infância e escolas de 1º ciclo de lugar único, o docente aceita o grupo/ turma que lhe 

for atribuída.  

4. As turmas serão distribuídas pelos professores de acordo com as seguintes diretrizes: 

● Continuidade pedagógica; 

● Docente com mais tempo de serviço; 

5. Nos grupos disciplinares com 2 ou mais professores, as turmas serão distribuídas pelos professores 

de acordo com as seguintes diretrizes: 

● Continuidade pedagógica; 

● Adequação do perfil do docente ao perfil da turma. 

6. A atribuição de cargos será feita para que não exista acumulação; 

7. Na distribuição de serviço dever-se-á ter em linha de conta a adequação do perfil do professor às 

necessidades da turma designadamente quanto àquelas que apresentem problemas de assiduidade, 

indisciplina, insucesso repetido, etc. 

8. Dever-se-á evitar a atribuição de turmas com disciplinas sujeitas a exame final a professores para os 

quais haja previsibilidade de ausência prolongada. 

9. Na distribuição de serviço letivo ter-se-á em conta um número máximo de turmas e níveis a atribuir a 

cada docente de forma a assegurar o necessário equilíbrio global, garantindo um elevado nível de 

qualidade. Esse número máximo deverá ser casuisticamente definido em função da área de formação 

do docente e do serviço que resta distribuir. 

10. Os critérios de distribuição da componente letiva aos docentes são: a graduação profissional 

excetuando o caso em que o docente mais graduado opte pela continuidade pedagógica. A optar pela 

mesma, deverá prevalecer a continuidade com os alunos de uma turma ao longo de um ciclo de 

estudos/ ou prosseguimento de estudos, as situações referidas no ponto 2.  

11. Na organização dos horários dos docentes, reportados a 35 horas semanais, na componente não 

letiva, será efetuada a seguinte distribuição: 
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a. Componente não letiva de estabelecimento – 3 horas;1 

b. Trabalho Individual (inclui as reuniões) – 10 horas;1 

Consideram-se para a contagem dos 100 alunos apenas as disciplinas curriculares.  

12. O horário do docente não deve incluir mais de 5 segmentos de 50 minutos letivos consecutivos (deve 

evitar-se incluir mais de 8 segmentos letivos diários). 

13. O horário do docente deve contemplar um período para almoço de acordo com o estipulado na lei 

vigente. 

14. As horas de apoio educativo ou outras que sejam atempadamente conhecidas ou solicitadas pelos 

conselhos de turma farão parte integrante do horário do docente. 

15. Os docentes que ao longo do ano prevejam a redução de serviço letivo ou condicionamentos na 

elaboração do horário deverão dar conta da situação à Direção. 

ATIVIDADES DE OCUPAÇÃO DOS TEMPOS LETIVOS POR AUSÊNCIA  DO DOCENTE 

Enquadramento 

Este plano de atividades para a Ocupação Plena dos Tempos Escolares (OPTE), estrutura-se  

nas seguintes modalidades: 

De acordo com o Despacho Normativo nº6 de 2014, artigo 7º, número 2, alínea b): 

 

Conceitos 

● Falta por motivos previstos - As faltas por motivos previstos são aquelas que ocorrem com 

conhecimento prévio do docente, devendo este dar conhecimento da ocorrência à Direção, 

com a antecedência possível. Estão neste caso, por exemplo, as faltas por casamento, para 

consultas médicas, para tratamentos ambulatórios, para formação, ao abrigo do nº 2 do artigo 

102º do ECD, para cumprimento de obrigações legais, etc.  

● Falta por motivos imprevistos - A falta por motivos imprevistos é aquela que ocorre por causas 

alheias à vontade do professor sem possibilidade da sua previsão. Estão neste caso as faltas 

por atraso de transporte, por doença súbita, etc. O professor deve, também nestes casos, 

procurar avisar o mais rapidamente possível os serviços da escola.  

● Permuta - A permuta é a transposição recíproca de posição de duas ou mais aulas de diferentes 

disciplinas / áreas curriculares no horário de uma turma. 

 
1 Se o número de alunos que o docente leciona for superior a 100: Componente não letiva de Estabelecimento = 2 e 

Trabalho Individual = 11. 
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● Plano de aula - Conjunto de indicações contendo objetivos, conteúdos, estratégias/atividades 

e formas de avaliação, organizado de forma a permitir a lecionação de uma aula de uma 

determinada disciplina/ área curricular, a uma determinada turma. 

Operacionalização da Permuta 

1. O professor que prevê faltar pode efetuar, em situações justificáveis, permuta com um professor de 

outra disciplina da mesma turma. 

2. Os professores que efetuam a troca de aula devem, preferencialmente, ter os mesmos alunos inscritos 

nas disciplinas que lecionam; 

3. Para tal deverá ser elaborado um pedido com indicação das aulas e dos professores que pretendem 

permutar, o qual deverá ser entregue na Direção com uma antecedência mínima de dois dias úteis, 

para que seja concedida a respetiva autorização. 

4. Nestas condições não haverá lugar à marcação de falta ao docente substituído. 

5. Desta situação não poderá resultar, obviamente, prejuízo em número de aulas para os alunos nem 

desrespeito pelos tempos marcados no horário da turma. 

6. Os professores deverão informar os alunos com antecedência, para que estes sejam portadores do 

material didático necessário. 

7. O Livro de Ponto eletrónico da Turma será assinado pelo professor substituto que sumariará a matéria 

efetivamente lecionada e numerará a lição sequencialmente relativamente à sua disciplina; 

8. Os alunos não devem ficar com furos no horário, decorrentes da troca de aulas; 

9. A troca de aulas será assegurada num prazo máximo de duas semanas. 

10. Nos Cursos Profissionais, atendendo ao facto de os volumes de horas de formação serem executados 

conforme legislação, os docentes têm sempre que compensar as horas em falta, mesmo fora do seu 

horário normal, se necessário. À Coordenação da Equipa Pedagógica compete alocar outro docente 

sempre que seja possível prever a ausência do docente. 

 

Produção de efeitos 

1. O disposto no presente documento entrará em vigor no dia 1 de Setembro 2020; 

2. Os efeitos terão a duração do ano letivo de 2020-2021 ou até revogação total ou parcial do mesmo. 
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3. O presente documento não se aplica aos alunos do Curso Profissional, cuja organização e gestão 

curricular se regem por regras próprias. 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico a 

 

20-7-2020 

 

______________________________ 

O Diretor 

 

Aprovado em Conselho Geral a   

 

__-__-2020 

 

______________________________ 

O Presidente do C. Geral 

 

 

 

CRITÉRIOS PARA A CONSTITUIÇÃO DE TURMAS  

(Despacho normativo nº1-H/2016, de 14 de abril) 

 

Regras gerais a observar na constituição de turmas 

Pretende-se uniformizar, de uma forma esclarecedora, os critérios para a constituição de turmas. 

Disposições comuns à constituição de turmas: 

1. São elaboradas as listas de crianças/alunos matriculados na educação pré-escolar e nos ensinos 

básico e secundário. 

2. São elaboradas as listas de crianças/alunos admitidos na educação pré-escolar e nos ensinos 

básico e secundário. 

3. Na constituição das turmas, devem prevalecer critérios de natureza pedagógica, aprovados pelo 

conselho pedagógico, competindo ao Diretor aplicá-los no quadro de uma eficaz gestão. 

4. O desdobramento das turmas e ou o funcionamento de forma alternada de disciplinas dos ensinos 

básico e secundário e dos cursos profissionais é autorizado nos termos definidos em legislação e 

ou regulamentação próprias. 

5. As turmas dos anos sequenciais do ensino básico e dos cursos de nível secundário de educação, 

incluindo os do ensino recorrente, bem como das disciplinas de continuidade obrigatória, podem 

ser constituídas com um número de alunos inferior ao previsto nos artigos 19.º a 21.º e no número 

seguinte, desde que se trate de assegurar o prosseguimento de estudos aos alunos que, no ano 

letivo anterior, frequentaram o estabelecimento de ensino com aproveitamento e tendo sempre 
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em consideração que cada turma ou disciplina só pode ser constituída com qualquer número de 

alunos quando for única, mediante prévia autorização, nos termos do n.º 4. 

6. Nos cursos científico-humanísticos será criada, nos estabelecimentos de ensino que para tal 

disponham de condições logísticas e de modo a proporcionar uma oferta distribuída 

regionalmente, a modalidade de ensino recorrente. O número mínimo de alunos para abertura de 

uma turma de ensino recorrente é de 30. No caso de haver desistências de alunos, comprovadas 

por faltas injustificadas de mais de duas semanas, reduzindo -se a turma a menos de 25 alunos, a 

mesma extingue -se e os alunos restantes integram outra turma do mesmo estabelecimento de 

ensino ou de outro. 

7. A constituição ou a continuidade, a título excecional, de turmas com número inferior ao 

estabelecido nos artigos 18.º a 21.º e no número anterior, carece de autorização dos serviços do 

Ministério da Educação competentes, mediante análise de proposta fundamentada do diretor do 

estabelecimento de educação e de ensino ou de orientações do membro do Governo responsável 

pela área da educação, em casos em que se mostre oportuno implementar ofertas educativas ou 

disciplinas para as quais não exista a garantia de ter o número mínimo de alunos estipulado, 

atendendo, nomeadamente, à densidade populacional estudantil local ou à especificidade da 

oferta. 

8. A constituição ou a continuidade, a título excecional, de turmas com número superior ao 

estabelecido nos artigos 18.º a 21.º e no n.º 3 carece de autorização do conselho pedagógico, 

mediante análise de proposta fundamentada do diretor do estabelecimento de educação e de 

ensino. 

 

 

Funcionamento com número de alunos inferior ao previsto 

1. As turmas dos anos sequenciais do ensino básico e dos cursos de nível secundário de educação, 

incluindo os do ensino recorrente, bem como das disciplinas de continuidade obrigatória, podem 

funcionar com um número de alunos inferior ao previsto. A situação é permitida desde que se 

trate de assegurar o prosseguimento de estudos aos alunos que, no ano letivo anterior, 

frequentaram a escola com aproveitamento e tendo sempre em consideração que cada turma ou 

disciplina só pode funcionar com qualquer número de alunos quando for única.  

2. A constituição, a título excepcional, de turmas com número inferior ou superior ao estabelecido 

carece de autorização da respectiva Direção Regional de Educação, mediante análise de proposta 

fundamentada do órgão de direção executiva do estabelecimento de ensino, ouvido o conselho 

pedagógico. 
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Rede escolar 

1. Compete às Direções Regionais de Educação, em colaboração com o Diretor de cada escola, fixar 

caso a caso a capacidade máxima das instalações das escolas. 

 

Educação Pré Escolar 

1. Os grupos de crianças serão constituídos por um mínimo de 20 e um máximo de 25 crianças, não 

podendo ultrapassar esse limite, embora, quando se trate de grupo homogéneo de crianças de 3 anos de 

idade, não pode ser superior a 15 o número de crianças confiadas a cada educador.  

2. Deve ser respeitada em cada grupo turma a heterogeneidade de crianças por sexo e idade.  

3. Se possível, construir grupos de crianças tendo por base o grupo turma do ano letivo anterior, 

mantendo as crianças que continuam no Jardim de Infância. No Jardim de Infância de Oleiros, os alunos 

que integrarem o pré-escolar ao longo do ano letivo, serão distribuídos pelas duas turmas, por forma a 

ficarem os grupos equilibrados. 

 

1º Ciclo  

1. Prevalência de critérios de natureza pedagógica; 

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

3. Continuidade de turmas constituídas no ano letivo anterior, no caso dos 2º, 3º e 4º anos.  

4. Heterogeneidade de alunos por sexo e idade.  

5. Na formação de turmas de 1º ano deverão ser tidas em linha de conta as informações das Educadoras 

de Infância.  

6. Na formação de turmas do 1º ano os grupos oriundos dos jardins de Infância e Colégios, caso não 

possam integrar a mesma turma, serão divididos de acordo com as informações dadas pelas Educadoras 

de Infância e as preferências manifestadas pelos Encarregados de Educação.  

7. Integração de irmãos na mesma turma e/ou horário, salvo indicações em contrário do Encarregado de 

Educação.  

 

2º e 3º Ciclos  

1. Prevalência de critérios de natureza pedagógica;  

2. As turma serão constituídas com o número máximo de alunos permitido por lei.  

3. Heterogeneidade de alunos por sexo e idade. 

4. Para a constituição de turmas no 5º ano, deve atender-se às indicações pedagógicas fornecidas pelo 

Professor do 1º Ciclo (parecer do professor Titular de Turma) e/ou Psicólogo sobre os alunos do 4º ano.  
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5. Na formação de turmas do 5º ano os grupos oriundos das diferentes turmas dos estabelecimentos de 

ensino do 1º Ciclo poderão ser divididos de acordo com as informações dos Professores Titulares de 

Turma e preferências manifestadas pelos Encarregados de Educação.  

6. Na formação de turmas do 7º ano, os alunos serão distribuídos de acordo com a opção de Língua 

Estrangeira II.  

7. Na formação de turmas do 7º ano, os alunos agrupados de acordo com a Língua Estrangeira II serão 

distribuídos em turmas segundo a opção artística.  

8. Respeito pelas indicações dos Conselhos de Turma do final do 3º Período do ano letivo anterior.  

9. Continuidade de turmas constituídas no ano letivo anterior.  

10. Integração de irmãos na mesma turma e/ou horário, salvo indicações em contrário do Encarregado 

de educação.  

11. Prosseguimento de estudos em disciplinas de continuidade obrigatória. 

 

Constituição de turmas no ensino secundário 

1 — Nos cursos científico-humanísticos e nos cursos do ensino artístico especializado, nas áreas das 

artes visuais e dos audiovisuais, no nível secundário de educação, o número mínimo para abertura de 

uma turma é de 26 alunos e o de uma disciplina de opção é de 20 alunos, sendo o número máximo de 30 

alunos. 

2 — Nos cursos do ensino artístico especializado, o número de alunos para abertura de uma 

especialização é de 15. 

3 — Na especialização dos cursos do ensino artístico especializado, o número de alunos não pode ser 

inferior a oito, independentemente do curso de que sejam oriundos. 

4 — O reforço nas disciplinas da componente de formação específica ou de formação científico -

tecnológica, decorrente do regime de permeabilidade previsto na legislação em vigor, pode funcionar 

com 

qualquer número de alunos, depois de esgotadas as hipóteses de articulação e de coordenação entre 

estabelecimentos de ensino da mesma área pedagógica, mediante autorização prévia dos serviços do 

Ministério da Educação e Ciência competentes. 

5 — Nos cursos profissionais, as turmas são constituídas por um número mínimo de 24 alunos e um 

máximo de 30 alunos, exceto nos Cursos Profissionais de Música, de Interpretação e Animação 

Circenses e de Intérprete de Dança Contemporânea, da Área de Educação e Formação de Artes do 

Espetáculo, em que o limite mínimo é de 14. 

6 — As turmas de cursos profissionais que integrem alunos com necessidades educativas especiais de 

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

o justifique, são constituídas por 20 alunos, não podendo incluir mais de dois alunos nestas condições. 
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7 — É possível agregar componentes de formação comuns, ou disciplinas comuns, de dois cursos 

diferentes numa só turma, não devendo os grupos a constituir ultrapassar nem o número máximo nem o 

número mínimo de alunos previstos no n.º 5. 

8 — As turmas dos anos sequenciais dos cursos profissionais só podem funcionar com um número de 

alunos inferior ao previsto no n.º 5, quando não for possível concretizar o definido no número anterior. 

 

 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico a 

 

20 -07-2020 

 

______________________________ 

O Diretor 

 

 


