
CAPÍTULO IX – Organização do Ano Letivo 

Secção XXXVII – Matrículas e Frequência 

Artigo 190 – Obrigatoriedade de matrícula e frequência 

1. Todos os alunos com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos devem 

frequentar o regime de escolaridade obrigatória nos termos previstos na Lei 

2. A escolaridade obrigatória determina: 

a) Para o encarregado de educação, o dever de proceder à matrícula do seu 

educando; 

b) Para o aluno, o dever de frequência. 

3. A escolaridade obrigatória cessa: 

a) Com a obtenção do diploma de curso conferente de nível secundário de 

educação; ou 

b) Independentemente da obtenção do diploma de qualquer ciclo ou nível de 

ensino, no momento do ano escolar em que o aluno perfaça 18 anos de idade. 

4. Os alunos com necessidades educativas especiais que frequentaram o ensino 

básico com currículo específico individual, nos termos da alínea e) do n.º 2 do 

artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, frequentam o ensino 

secundário ao abrigo da referida disposição legal 

5. Ao incumprimento dos deveres de matrícula e de frequência previstos no presente 

diploma são aplicáveis as disposições legais em vigor. 

Artigo 191 – Matrícula e renovação de matrícula 

1. A frequência de qualquer das ofertas educativas dos estabelecimentos da rede 

pública e do ensino particular e cooperativo implica a prática de um dos seguintes 

atos: 

a) Matrícula; 

b) Renovação de matrícula. 

2. A matrícula tem lugar para ingresso pela primeira vez: 

a) Na educação pré-escolar; 

b) No 1.º Ciclo; 

c) No ensino secundário recorrente; 



d) Em qualquer ano de escolaridade dos níveis e modalidades de ensino por 

parte dos alunos que pretendam alterar ou retomar o seu percurso formativo, 

nas situações e nas condições legalmente permitidas; 

e) Em qualquer ano de escolaridade dos níveis e modalidades de ensino por 

parte dos candidatos titulares de habilitações adquiridas em países 

estrangeiros. 

3. Os procedimentos exigíveis para a concretização do dever de proceder à matrícula 

e respetiva renovação são definidos por despacho do membro do Governo 

responsável pela área da educação 

4. A responsabilidade pela matrícula cabe: 

a) Ao encarregado de educação, quando o aluno seja menor; 

b) Ao aluno, quando maior, ou emancipado nos termos da lei. 

5. O pedido de matrícula é apresentado preferencialmente, via Internet, na aplicação 

informática disponível no Portal das Escolas, www.portaldasescolas.pt, entre o dia 

15 de abril e o dia 15 de junho do ano letivo anterior àquele a que a matrícula 

respeita, com o recurso à autenticação através de cartão de cidadão, ou de modo 

presencial nos serviços de administração escolar da escola sede do agrupamento. 

6. A renovação da matrícula tem lugar nos anos escolares subsequentes ao da 

matrícula, até à conclusão dos ensinos básico e secundário, em qualquer uma das 

suas ofertas. 

7. A renovação da matrícula realiza -se automaticamente no agrupamento de 

escolas ou no estabelecimento frequentado pelo aluno no ano escolar anterior 

àquele em que se pretende inscrever. 

8. Excetuam -se do disposto no número anterior as disciplinas de oferta obrigatória 

pela escola e de frequência facultativa pelos alunos. 

Artigo 192 – Transferência 

1. Durante a frequência de cada ciclo ou nível de ensino não são permitidas, em 

regra, transferências de alunos entre agrupamentos de escolas ou escolas não 

agrupadas. 

2. Excetuam -se do disposto no número anterior as transferências de alunos com os 

seguintes fundamentos: 



a) A mudança de curso ou de disciplina de opção não existentes na escola que 

o aluno frequenta; 

b) A aplicação de medida disciplinar sancionatória que determina a 

transferência de escola; 

c) As situações, devidamente reconhecidas pela direção do agrupamento, em 

que é solicitada a transferência por vontade expressa do encarregado de 

educação ou do aluno, quando maior. 

Artigo 193 – Restrições à frequência 

1. Não é permitida a matrícula ou renovação de matrícula em qualquer dos ciclos do 

ensino básico a alunos que à data de início do ano escolar que pretendam 

frequentar já tenham atingido os 18 anos de idade. 

2. Excetuam-se do disposto no número anterior os alunos que, não tendo 

interrompido estudos no último ano escolar, tenham transitado de ano de 

escolaridade 

3. Os alunos a frequentar os 2.º e 3.º ciclos do ensino básico com duas retenções no 

mesmo ciclo ou três retenções durante o seu percurso no ensino básico são 

encaminhados para a oferta educativa que melhor se adeque aos seus interesses 

e capacidades, tendo que, para esse efeito, existir o comprometimento e a 

concordância do seu encarregado de educação 

4. Excetuam -se do número anterior os alunos que ficaram retidos por motivos de 

uma doença comprovada que limitou o sucesso no seu percurso. 

5. Os alunos que tenham completado os 20 anos de idade até à data do início do 

ano escolar só podem matricular -se em cursos do ensino recorrente ou noutras 

ofertas de educação e formação destinadas a adultos. 

6. Excetuam -se do disposto no número anterior os alunos que tenham transitado de 

ano e não tenham interrompido estudos no último ano escolar ou cujo limite de 

idade previsto em legislação própria seja superior a 20 anos. 

7. Aos alunos do ensino secundário que, à data de início do ano escolar, já tenham 

atingido 18 anos de idade não é permitida, em caso algum, a frequência pela 

terceira vez do mesmo curso no mesmo ano de escolaridade. 



8. Aos jovens habilitados com qualquer curso do ensino secundário só é permitida a 

frequência de novo curso ou de novas disciplinas do mesmo curso, desde que, 

feita a distribuição de alunos, exista vaga nas turmas já constituídas. 

Artigo 194 – Controlo da matrícula e falsas declarações 

1. O controlo do cumprimento do dever de matrícula compete aos órgãos de gestão 

e administração do agrupamento. 

2. A prestação de falsas declarações no ato de matrícula ou da sua renovação 

implica procedimento criminal e disciplinar para os seus autores, nos termos da lei 

geral, podendo, no caso de alunos não abrangidos pela escolaridade obrigatória, 

levar à anulação da matrícula. 

Artigo 195 – Dever de frequência 

1. Constitui dever do aluno a frequência das aulas e das atividades escolares 

obrigatórias. 

2. Cabe ao encarregado de educação assegurar o cumprimento do dever de 

frequência da escolaridade obrigatória por parte do seu educando. 

3. Sem prejuízo dos regimes de assiduidade e de avaliação aplicáveis cabe ao 

agrupamento verificar o cumprimento do dever de frequência da escolaridade 

obrigatória. 

Secção XXXVIII – Constituição de Turmas e Elaboração de Horários 

Artigo 196 – Critérios gerais para a Constituição de Turmas 

1. A constituição de turmas é uma das componentes de relevante importância na 

organização da vida das escolas, devendo reger-se por critérios específicos, de 

acordo com as normas legais, e a realidade do Agrupamento. 

2. Na constituição das turmas devem prevalecer critérios de natureza pedagógica 

definidos no Projeto Educativo da Escola e neste regulamento, os quais se devem 

adaptar, anualmente, aos despachos do membro do governo responsável, e ser 

aprovados em conselho pedagógico. 

3. Compete à direção executiva/direção pedagógica do agrupamento aplicar esses 

critérios no quadro de uma eficaz gestão e rentabilização de recursos humanos e 

materiais existentes.  



Artigo 197 – Educação Pré-Escolar 

1. Na educação pré-escolar os grupos são constituídos por um mínimo de 20 e um 

máximo de 25 crianças, não podendo ultrapassar esse limite; 

2. Será dada prioridade às mais velhas, procurando – se, sempre que possível, 

integrá-las num grupo com outras crianças da mesma idade, ou de idade 

aproximada, embora devam, sempre que possível, não integrar alunos com mais 

de duas idades;  

3. Serão integrados, em primeiro lugar, as crianças que completem os 5 e os 4 anos 

de idade, até 31 de Dezembro, seguindo-se as que completem 3 anos até 15 de 

Setembro, e, sucessivamente, as crianças que completem 3 anos entre 16 de 

Setembro e 31 de Dezembro, de acordo com a respetiva data de nascimento; 

4. Será dada prioridade às crianças com NEE, as quais serão distribuídas pelos 

grupos/Jardins de Infância, de acordo com as suas necessidades, depois de 

atendido o critério idade, referido no número anterior. 

5. No caso de crianças, cuja área de residência sejam os Jardins de Infância de 

Mealhas e Corotelo, serão, preferencialmente, integrados naqueles estabeleci-

mentos; 

6. As crianças que já frequentam, deverão manter-se no mesmo grupo, garantindo-

se a continuidade pedagógica, ou se mudarem de grupo tendo em vista a sua 

homogeneidade, procurar-se-á que as crianças que mudam se mantenham juntas. 

Artigo 198 – 1.º Ciclo do Ensino Básico 

1. Na distribuição de alunos por escolas: 

a) Em termos de rede escolar, será tido em consideração, a disponibilidade de 

cada escola, por forma a garantir que todo o Agrupamento funcione em 

regime de horário normal; 

b) Serão integrados em primeiro lugar os alunos com 6 anos completos até 15 

de Setembro, seguindo-se, de acordo com a respetiva data de nascimento, 

os alunos de matrícula condicional; 

c) Será dada prioridade às crianças com necessidades educativas especiais, 

de carater permanente que exijam condições ou respostas educativas 

diferenciadas;  



d) Atender-se-á ao facto de terem outros irmãos a frequentar a mesma escola, 

integrando o aluno, sempre que possível, no mesmo estabelecimento 

e) De acordo com as disponibilidades da Rede Escolar será reajustada a área 

geográfica de influência de cada escola, sendo, sempre que possível, 

atendidas as preferências (devidamente justificadas), manifestadas pelos 

encarregados de educação relativamente à inclusão numa escola da sua 

área de trabalho; 

f) No caso de não existirem vagas nas escolas pretendidas da vila, para os 

alunos matriculados condicionalmente, poderá propor-se, ao encarregado 

de educação, a sua integração numa escola do campo, onde exista vaga. 

2. Na constituição das turmas: 

a) As turmas serão preferencialmente, constituídas por alunos do mesmo ano 

de escolaridade, salvo nas escolas rurais, em que cada turma tem 2 anos 

(habitualmente 1º e 2º ,3º e 4), e nas turmas da vila em que não seja possível 

outra organização; 

b) Os alunos retidos nos 1º, 2º e 3º anos de escolaridade poderão continuar a 

integrar a turma a que pertenciam, por decisão do diretor, sob proposta do 

respetivo professor titular; 

c) No caso de alunos do quarto ano, que ficaram retidos, estes serão 

integrados nas turmas de 4º ano da mesma escola, desde que exista vaga, 

e caso não exista outra alternativa, podem ser criadas novas turmas que 

integrem estes alunos. Eventualmente poderá haver redistribuição de alunos 

de outras turmas na mesma escola ou ser proposta aos encarregados de 

educação a mudança de escola; 

d) Dentro da área de influência de cada escola, as crianças que pertenceram 

ao mesmo grupo de Jardim de Infância deverão integrar a mesma turma de 

1º ano, salvo recomendação pedagógica dada em sentido contrário pela 

educadora titular de turma, ou pela equipa de educação especial no caso 

dos alunos com NEE, na reunião de articulação com o 1º CEB. 

e) Na constituição das turmas do 1º ano, dentro da mesma escola, os alunos 

deverão ser distribuídos por forma a constituir turmas equilibradas quanto 

ao género, idade, alunos com NEE;  



f) As disciplinas de Educação Moral e Religiosa serão garantidas a todos os 

alunos que nelas se inscrevam, desde que em cada escola exista um grupo 

mínimo de 10 alunos, podendo a turma juntar alunos de vários anos de 

escolaridade. 

Artigo 199 – 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 

1. Na constituição das turmas, os alunos retidos são distribuídos equitativamente 

pelas várias turmas e tendo em conta o seu perfil indicado, pelo Conselho de 

Turma anterior. 

2. Na constituição de turmas serão respeitados critérios de natureza pedagógica 

embora condicionados às determinações legislativas e às disponibilidades de 

instalações, devendo, igualmente ser adotado um critério de continuidade do 

grupo, exceto se por razões de relacionamento ou de aprendizagem, o Conselho 

de Turma recomendar em contrário. 

3. A constituição de turmas é assegurada por uma equipa a quem serão fornecidos 

os elementos necessários à execução da sua tarefa: 

a) Legislação quanto à constituição de turmas relativamente às instalações 

(ratio espaço-aula/n.º de alunos, ratio n.º alunos NEEs/n.º total de alunos) 

b) Lista das turmas do ano anterior; 

c) Lista de alunos com Necessidades Educativas Especiais, com indicação da 

sua caracterização no âmbito do regime educativo especial e, no caso dos 

CEI, referência ao tempo de permanência na sala de aula. 

d) Recomendações dos Conselhos de Turma do ano anterior. 

4. Considerando a diversidade social e económica e a motivação diferenciada face 

à Escola dos nossos alunos, poderão ser constituídas turmas de Percursos 

Curriculares Alternativos e de Cursos de Educação e Formação, de acordo com 

os interesses dos alunos e a concordância dos respetivos encarregados de 

educação. 

5. As disciplinas de Educação Moral e Religiosa serão garantidas a todos os alunos 

que nelas se inscrevam, desde que exista um grupo mínimo de 10 alunos e um 

máximo de 30, podendo juntar-se alunos de várias turmas do mesmo ano de 

escolaridade. 



Artigo 200 – Ensino Secundário 

1. Tendo em conta a legislação em vigor, as orientações anuais do Ministério da 

Educação as turmas são constituídas por um número mínimo de 26 alunos e um 

máximo de 30 alunos: no caso dos anos sequenciais estas podem funcionar com 

um número de alunos inferior ao previsto, desde que se trate de assegurar o 

prosseguimento de estudos aos alunos que obtiveram aproveitamento no ano 

letivo anterior; 

2. Nos cursos profissionais, as turmas são constituídas por um número mínimo de 

24 alunos e um máximo de 30. 

3. As turmas dos cursos profissionais, com alunos com necessidades educativas 

especiais, são constituídas por grupos até 20 alunos, não podendo incluir mais de 

2 alunos nestas condições, desde que estes permaneçam na sala de aula, no 

mínimo durante 60% do tempo curricular. 

4. Nos Cursos Científico-Humanísticos o número mínimo para a abertura de um 

curso é de 26 alunos e de uma disciplina de opção é de 20 alunos; 

5. Não existindo, numa turma, o número mínimo necessário ao funcionamento de 

uma disciplina, deverá efetuar-se a sua junção com alunos de outra turma, nas 

mesmas condições; 

6. Deverão também ser observados os seguintes critérios pedagógicos: 

a) A continuidade das turmas dos anos anteriores;  

b) A não constituição de turmas apenas com alunos em situação de retenção, 

assim como, a não inclusão de todos os alunos repetentes na mesma turma; 

c) As indicações registadas nas atas dos Conselhos de Turma ou do Conselho 

Pedagógico; 

d) As considerações, devidamente fundamentadas, dos Encarregados de 

Educação: 

e) A possibilidade do aluno frequentar disciplinas em atraso, mesmo que em 

turmas de Cursos diferentes, sempre que possível. 

Artigo 201 – Gestão dos Tempos escolares 

1. Na elaboração do calendário escolar e dos horários de ocupação semanal dos 

alunos devem respeitar-se algumas regras pedagógicas, das quais se salientam: 



a) Estabelecer o calendário escolar, dentro dos limites de flexibilidade fixados a 

nível nacional. 

b) Coordenar espaços e tempo que permitam aos alunos desenvolver atividades 

extracurriculares, as quais devem ser comunicadas aos respetivos 

encarregados de educação. 

2. A ocupação semanal de professores e alunos é divulgada aos interessados no 

início de cada ano letivo. Nesta ocupação estão contempladas os tempos em que 

os professores efetuam todas as atividades da componente letiva e não letiva. 

3. Respeitando a legislação relativa a estrutura curricular, são agrupados os tempos 

letivos semanais de cada disciplina de forma a organizar a respetiva carga horária, 

semanal, conforme decisão do Conselho Pedagógico por proposta dos 

Departamentos Curriculares. 

4. Na Escola Básica do 2º e 3º Ciclos os tempos letivos têm a duração de 90 minutos. 

Em situação de aula de 45 minutos, os alunos mantêm-se na sala de aula e 

aguardam pela vinda do professor que vai lecionar a aula seguinte até completar 

o bloco de 90 minutos. Na Escola Secundária os blocos de aula são de 90 minutos, 

ou, em situações específicas, de 135minutos. 

5. No 1º Ciclo, os tempos letivos têm a duração de uma hora, num total de cinco 

horas diárias, divididos em dois períodos, com meia hora de intervalo no período 

da manhã e setenta e cinco minutos de intervalo para o almoço. 

6. As aulas de Educação Moral e Religiosa são de oferta obrigatória aos alunos do 

1º Ciclo do Ensino básico, e os alunos que optem por esta aula, terão a sua 

frequência às 8.00 horas ou às 17.00 horas, de forma a poder ser garantido o 

horário de regime normal; 

7. No 2.º e 3.º Ciclos do ensino básico e no ensino secundário as aulas de Educação 

Moral e Religiosa são de frequência obrigatória, em caso de matricula na respetiva 

disciplina podendo a mesma ser anulada no ensino secundário, em qualquer 

momento do ano letivo a pedido do aluno ou encarregado de educação; 

8. Os horários de entrada e de saída devem ser respeitados. 

9. A quarta-feira à tarde destina-se a atividades de trabalho coletivo do pessoal 

docente - reuniões de Conselho Pedagógico, de Disciplina, de Turma, de Diretores 



de Turma, de atividades de complemento curricular dos alunos - Desporto Escolar 

e Clubes. 

Artigo 202 – Critérios para elaboração dos Horário dos Alunos 

No âmbito das competências previstas na alínea k) do artigo 33º do D.L. 75/2008 de 

22 de abril, alterado pelo DL n.º 137/2012, de 2 de Julho, compete ao Conselho 

Pedagógico, aprovar os critérios a ter em conta na elaboração de horários dos alunos 

para o ano letivo 2017/2018, tendo ainda em conta o disposto no n.º1 do artigo 13º 

do Despacho normativo n.º 4-A/2016, de 16 de junho, sobre os quais o Conselho 

Geral se deve pronunciar nos termos da alínea l) do n.º 1 do artigo 13º do supra 

citado D.L. 75/2008, de 22 de abril. 

1. Para a elaboração de horários serão respeitados os normativos legais vigentes e 

o Regulamento Interno;  

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

de serviço é da competência da Diretora;  

3.  A elaboração de todos os horários obedecerá, primordialmente, à legislação em 

vigor e aos presentes critérios, aprovados em Conselho Pedagógico, 

prevalecendo sempre as questões pedagógicas e o superior interesse dos alunos; 

4.  O esquema de funcionamento do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, 

definido em função da previsão do número de turmas, número de tempos 

curriculares de cada ano e capacidade dos respetivos espaços, obedecerá aos 

seguintes regimes:  

a) Pré-escolar – normal; 

b) 1º CEB – normal; 

c) 2º CEB – normal; 

d)  3ºCEB – normal; 

e)  Secundário – normal; 

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

devidamente definidos quanto ao seu início e conclusão, ocupando 

preferencialmente o turno da manhã e devendo ser assegurada a inexistência de 

tempos letivos desocupados; 



6.  No 2º e 3º CEB e Secundário, as aulas serão organizadas em blocos de 90 

minutos ou segmentos de 45 minutos;  

7. No 2º e 3º CEB, a distribuição da carga horário não deve exceder 7 tempos de 45 

minutos de disciplinas de caráter teórico, ou 8 tempos de 45 minutos, incluindo 3 

tempos de disciplinas de caráter prático; 

8. No Ensino Secundário, a distribuição da carga horário não deve exceder 9 tempos 

de 45 minutos, de preferência, incluindo 2 tempos de disciplinas de caráter prático 

e, excecionalmente, 10, desde que, pelo menos 4 sejam de caráter prático; 

9. O período mínimo destinado ao almoço será de 60 minutos, em todos os níveis de 

educação e ensino; 

10. As aulas práticas de Educação Física só poderão iniciar-se 1h30 hora após o 

término do período definido para o almoço;  

11. A elaboração de horários poderá estar condicionada à disponibilidade de 

espaços específicos. No entanto, procurar-se-á concentrar as aulas de uma só 

turma numa mesma sala, exceto nas disciplinas que exigem uma sala específica.  

12. Deve evitar-se a existência de tempos letivos desocupados em resultado da 

não frequência de Educação Moral e Religiosa pela totalidade dos alunos; 

13. No 2º e 3º CEB e ensino secundário, deve evitar-se que as aulas de uma 

mesma disciplina à mesma turma tenham lugar em dias consecutivos, quando se 

trate de disciplina com três tempos semanais. No caso das disciplinas com dois 

tempos/blocos semanais, esta sequencialidade não é permitida;  

14. As aulas de Língua Estrangeira I e II não devem ser lecionadas em tempos 

letivos consecutivos, 

15. A distribuição dos apoios e outras medidas de compensação educativa, a 

prestar aos alunos, devem ocupar os últimos e os primeiros tempos dos horários, 

procurando o seu equilíbrio entre os diversos dias, ou ocupar tardes livres, desde 

que se garanta, pelo menos, a existência de uma tarde livre para cada turma; 

16.  Os horários poderão sofrer alterações pontuais, e ajustes para garantir a 

substituição de docentes, permutas e ou compensações, especialmente nos 

cursos profissionais, devendo tais alterações ser, atempadamente, comunicadas 

aos alunos, encarregados de educação e docentes envolvidos. 

 



Artigo 203 – Critério de Distribuição de Serviço e Elaboração dos Horários 

dos Docentes 

1. A distribuição de serviço obedece às determinações do Despacho anual de 

organização do ano letivo, devendo ainda ter em consideração as disposições 

aplicáveis do Estatuto da Carreira Docente e do Decreto-lei n.º 75/2008, alterado 

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

2. A distribuição de serviço dos docentes é feita em cumprimento das normas supra 

referidas, tendo em conta os recursos humanos disponíveis, as atividades a 

implementar, as disponibilidades físicas dos edifícios escolares e a rede escolar 

do Concelho. 

3. Para garantir uma distribuição de serviço equilibrada a todos os professores, 

respeitando os interesses e direitos dos alunos, o horário semanal do docente é 

de 35 horas (2100 minutos), integrando uma componente letiva e uma 

componente não letiva. Será registada, no horário, a totalidade das horas de 

trabalho, com exceção da componente não letiva, destinada a trabalho individual 

e à participação em reuniões de natureza pedagógica.  

4. Nos 2º e 3º CEBs, Secundário e Educação Especial serão registados 1100 

minutos para atividade letiva e 100 minutos para trabalho de estabelecimento. O 

trabalho individual e as reuniões corresponderão aos 900 minutos restantes; 

5. Na educação pré-escolar e no 1º ciclo, a componente letiva registada no horário 

é de 25 horas, incluindo o tempo inerente ao intervalo entre atividades letivas, com 

exceção do período de almoço, acrescida de 2 horas de trabalho de 

estabelecimento, sendo a componente não letiva, para trabalho individual e 

reuniões, de 8 horas; 

6. No 1º CEB, o professor titular assegura a lecionação de todas as componentes do 

currículo, excetuando o Inglês, constante na matriz dos 3º e 4º anos; 

7. É recomendável que o horário dos docentes do 2º e 3º CEBs e Secundário não 

contenha um número de turmas que envolva mais do que três níveis 

programáticos; 

8. É vedada ao docente a prestação diária de mais de seis horas letivas consecutivas 

e mais de oito interpoladas; 



9. Os horários dos docentes devem submeter-se às normas estabelecidas para a 

constituição de turmas e para a elaboração dos horários dos alunos; 

10. Deve, sempre que possível, ser promovida a continuidade pedagógica, 

permitindo, a cada docente, o acompanhamento dos seus alunos ao longo dos 

anos de escolaridade, desde que as características dos alunos, as normas de 

constituição de turmas e a rede educativa permitam essa continuidade, não 

existindo nenhuma objeção por parte do Conselho Pedagógico ou da Direção. 

11. O perfil dos docentes e a sua formação específica, aliados à experiência 

profissional, deverão ser tidos em conta na atribuição de: 

a) Turmas com características específicas, nomeadamente com NEE’s, 

percurso escolar alternativo e profissionais; 

b) Casos de alunos aos docentes de educação especial; 

c) Cargos de natureza pedagógica como a direção de turma e outros projetos. 

12.  A Direção deve ainda: 

a) Providenciar, na medida do possível, a indicação de docentes para votação 

para os cargos de orientação educativa, com qualificação e 

preferencialmente perfil e formação adequados; 

b) Facilitar a constituição de equipas educativas, com pelo menos duas ou três 

turmas em comum, para melhor concretização do Plano de Turma, 

fomentando a interação pedagógica; 

c) Atribuir tarefas nas horas de componente não letiva de acordo com o perfil 

do docente, os projetos a desenvolver e os objetivos do Projeto Educativo 

do Agrupamento; 

d) Dar prioridade, na Educação Especial, aos procedimentos de referenciação, 

avaliação especializada em referência à CIF-CJ e elaboração dos respetivos 

documentos: roteiro, relatório técnico – pedagógico e programa educativo 

individual. 

e) Atribuir, na medida do possível, serviço docente que garanta a ocupação 

plena dos alunos na situação de ausência do docente titular da turma 

/disciplina. 

 


