
CAPÍTULO V – Organização e Gestão Curricular 

Secção XV – Oferta Educativa 

Artigo 72 – Currículo do ensino regular 

Educação Pré-Escolar 

1. O desenvolvimento do currículo na educação pré-escolar tem como referência as 

orientações curriculares para a educação pré-escolar, aprovadas pelo Despacho 

n.º 9180/2016, de 19 de julho. 

2. A gestão do currículo é realizada pelo educador de infância que define estratégias 

de concretização e de operacionalização das orientações curriculares para a 

educação pré-escolar, adequando-as ao contexto, tendo em conta os interesses 

e necessidades das crianças. 

Ensino Básico Geral (1.º, 2.º e 3.º Ciclos) 

4. Os princípios orientadores da organização e da gestão curricular dos 1.º, 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico geral, bem como a definição das respetivas matrizes 

curriculares são os constantes do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho, pelo Decreto-Lei n.º 176/2014 de 12 

de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 17/2016 de 4 de Abril. 

5. O desenvolvimento das áreas disciplinares e disciplinas assume especificidades 

próprias, de acordo com as características de cada ciclo, sendo da 

responsabilidade do professor titular de turma, no caso do 1.º ciclo em articulação 

com o conselho de docentes, e do conselho de turma, no caso dos 2.º e 3.º ciclos. 

6. Os conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver pelos alunos de cada 

nível e de cada ciclo de ensino têm como referência os programas das disciplinas, 

bem como as metas curriculares a atingir por ano de escolaridade e ciclo de 

ensino, homologados por despacho do membro do Governo responsável pela 

área da educação. 

Cursos Científico-Humanísticos do Ensino Secundário 

7. Os princípios orientadores da organização e da gestão curricular dos cursos 

científico-humanísticos do ensino secundário, bem como a definição das 

respetivas matrizes curriculares são as constantes dos decretos-lei citados no 



ponto 4, e da Portaria n.º 243/2012, de 10 de agosto, alterada pela Portaria n.º 

304-B/2015, de 22 de setembro. 

8. Os programas e as metas curriculares para as diversas disciplinas destes cursos 

são objeto de homologação através de despacho do membro do Governo 

responsável pela área da educação. 

Artigo 73 – Oferta educativa alternativa 

1. Para além do currículo do ensino regular, o agrupamento proporciona uma oferta 

educativa/curricular diferenciada com o objetivo de garantir a equidade no serviço 

educativo que presta e proporcionar medidas de diferenciação pedagógica, 

adequadas à formação dos seus alunos. 

2. Essa oferta educativa diferenciada integra as seguintes modalidades: 

a) Percursos Curriculares Alternativos; 

b) Cursos de Educação e Formação; 

c) Cursos Profissionais. 

Artigo 74 – Percursos curriculares alternativos – PCA 

1. Os percursos curriculares alternativos (PCA) são ofertas educativas que têm em 

consideração as necessidades dos alunos e visam assegurar o cumprimento da 

escolaridade obrigatória e combater a desmotivação dos alunos, o abandono 

escolar precoce e a exclusão. 

2. Os percursos curriculares alternativos (PCA) destinam-se a alunos com os 

seguintes requisitos: 

a) Idade igual ou inferior a 15 anos; 

b) Ocorrência de insucesso escolar repetido na vida escolar; 

c) Existência de problemas de integração na comunidade escolar; 

d) Ameaça de risco de marginalização, exclusão social ou abandono escolar; 

e) Registo de dificuldades condicionantes da aprendizagem, nomeadamente: 

forte desmotivação, elevado índice de absentismo, baixa autoestima e falta 

de expectativas relativamente à aprendizagem e ao futuro, bem como o 

desencontro entre a cultura escolar e a sua cultura de origem. 

3. O PCA é concebido com base nos seguintes elementos referenciais: 

a) Caracterização do grupo de alunos que o vai frequentar; 



b) Diagnóstico dos conhecimentos e capacidades essenciais a desenvolver para 

o cumprimento do ciclo de escolaridade do ensino básico; 

c) Habilitações de ingresso. 

4. A estrutura curricular destes percursos tem como referência os planos curriculares 

do ensino regular, acrescida de uma formação artística, vocacional, pré-

profissional ou profissional que permita uma abordagem no domínio das artes e 

ofícios, das técnicas ou das tecnologias em geral. 

5. A obtenção de certificação escolar do 9.º ano de escolaridade através de um PCA 

permite ao aluno o prosseguimento de estudos num dos cursos do nível 

secundário de educação. No entanto, o prosseguimento de estudos em cursos 

científico-humanísticos só é possível se o aluno realizar os exames nacionais nas 

disciplinas de Português e de Matemática. 

6. O regime de organização e funcionamento dos PCA encontra-se regulado em 

legislação própria. 

Artigo 75 – Cursos de Educação e Formação 

1. Os cursos de educação e formação (CEF) são ofertas educativas que têm em 

consideração as necessidades dos alunos e visam assegurar o cumprimento da 

escolaridade obrigatória e combater a desmotivação dos alunos, o abandono 

escolar precoce e a exclusão, que garantem, simultaneamente, uma certificação 

profissional. 

2. Os cursos de educação e formação (CEF) destinam-se a alunos com os seguintes 

requisitos: 

a) Idade igual ou inferior a 15 anos; 

b) Ocorrência de insucesso escolar repetido na vida escolar; 

c) Existência de problemas de integração na comunidade escolar; 

d) Ameaça de risco de marginalização, exclusão social ou abandono escolar; 

e) Registo de dificuldades condicionantes da aprendizagem, nomeadamente: 

forte desmotivação, elevado índice de absentismo, baixa autoestima e falta 

de expectativas relativamente à aprendizagem e ao futuro, bem como o 

desencontro entre a cultura escolar e a sua cultura de origem. 

3. O CEF é concebido com base nos seguintes elementos referenciais: 



a) Caracterização do grupo de alunos que o vai frequentar; 

b) Diagnóstico dos conhecimentos e capacidades essenciais a desenvolver para 

o cumprimento do ciclo de escolaridade do ensino básico; 

c) Habilitações de ingresso. 

4. A estrutura curricular destes percursos tem como referência os planos curriculares 

do ensino regular, acrescida de uma formação técnica na área da certificação 

profissional  

5. A obtenção de certificação escolar do 9.º ano de escolaridade através de um CEF 

permite ao aluno o prosseguimento de estudos num dos cursos do nível 

secundário de educação. No entanto, o prosseguimento de estudos em cursos 

científico-humanísticos só é possível se o aluno realizar os exames nacionais nas 

disciplinas de Português e de Matemática. 

6. O regime de organização e funcionamento dos CEF encontra-se regulado em 

legislação própria. 

Artigo 76 – Cursos profissionais 

1. Os cursos profissionais destinam-se aos alunos que concluíram o 3.º ciclo do 

ensino básico ou formação equivalente e procuram um ensino mais prático e 

voltado para o mundo do trabalho. 

2. Os principais objetivos desta oferta educativa e formativa são: 

a) Assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatória e combater a 

desmotivação dos alunos, o abandono escolar precoce e a exclusão; 

b) Contribuir para que o estudante desenvolva competências pessoais e 

profissionais para o exercício de uma profissão; 

c) Privilegiar as ofertas formativas que correspondem às necessidades de 

trabalho locais e regionais; 

d) Preparar o aluno para aceder a formações pós-secundárias ou ao ensino 

superior, se for essa a sua vontade. 

3. Estes cursos têm uma estrutura curricular organizada por módulos/UFCD 

(unidades de formação de curta duração), o que permite maior flexibilidade e 

respeito pelos ritmos de aprendizagem de cada aluno. 



4. Após a conclusão de um curso profissional, obtém-se o ensino secundário e 

certificação profissional, conferindo o nível 4 de qualificação do Quadro Nacional 

de Qualificações. 

5. Os planos de estudo dos cursos profissionais incluem duas componentes de 

formação: uma de base e outra tecnológica. 

6. Os cursos profissionais encontram-se regulamentados num regulamento próprio 

(Anexo 8), tendo em atenção os seguintes normativos legais: 

a) Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho; 

b) Portaria n.º 74-A/2013, de 15 de fevereiro, alterada pelas Portarias n.º 59-

C/2014, de 7 de março, e n.º 165-B/2015, de 3 de junho. 

Secção XVI – Atividades Educativas de Complemento Curricular 

Artigo 77 – Atividades de animação e apoio à família na educação pré-escolar 

1. Consideram-se atividades de animação e apoio à família (AAAF) as que se 

destinam a assegurar o acompanhamento das crianças na educação pré- escolar 

antes e/ou depois do período diário de atividades educativas e durante os períodos 

de interrupção destas atividades, cuja oferta é garantida pela Câmara Municipal, 

sendo a sua organização e funcionamento desenvolvidos em estreita colaboração 

com o agrupamento. 

2. As AAAF, regulamentadas pela Portaria n.º 644-A/2015 de 24 de agosto, 

decorrem nos estabelecimentos de educação pré-escolar, preferencialmente num 

espaço alternativo à sala de atividades, tendo em conta os recursos existentes no 

jardim-de-infância e na comunidade, num horário adequado (em complemento do 

horário das atividades pedagógicas). 

3. Estas atividades têm como objetivo prestar apoio às famílias, tendo em conta as 

suas necessidades e garantindo que os tempos de permanência no jardim-de-

infância sejam pedagogicamente ricos e complementares das aprendizagens 

associadas à aquisição das competências básicas, podendo existir o recurso a 

professores especializados que apoiam estas atividades nas áreas respetivas, 

nomeadamente Educação Física, Educação Musical, Expressão Dramática e 

outros. 



4. O regime de organização e funcionamento das atividades de animação e apoio à 

família (AAAF) encontra-se regulado num regulamento próprio (Anexo 9) 

Artigo 78 – Atividades de enriquecimento curricular e componente de apoio à 

família (1.º ciclo do ensino básico) 

1. Consideram-se Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), no 1.º ciclo do 

ensino básico, as atividades educativas e formativas que incidam na 

aprendizagem da língua inglesa ou de outras línguas estrangeiras e nos domínios 

desportivo, artístico, científico, técnico e das tecnologias da informação e 

comunicação, de ligação da escola com o meio e de educação para a cidadania. 

2. As AEC e Apoio à Família, regulamentadas pela Portaria n.º 644-A/2015 de 24 de 

agosto decorrem nos estabelecimentos de educação frequentados pelos alunos, 

com recurso às salas de aulas e outros espaços disponíveis como polivalentes, 

salas de educação física, bibliotecas, tendo em conta os recursos existentes na 

escola, num horário adequado (em complemento do horário das atividades 

pedagógicas). 

3. Estas atividades têm como objetivo garantir uma diversidade pedagógica aos 

alunos e prestar apoio às famílias, tendo em conta as suas necessidades. 

4. No 1.º ciclo do ensino básico, as AEC’s são garantidas em parceria entre o 

agrupamento e a Associação de Pais, como entidade promotora, a qual pode 

estabelecer protocolo com uma terceira entidade executora, que dinamize e 

garanta as atividades. 

5. A oferta, plano e estrutura semanal, serão definidos, ano a ano, pelos parceiros, 

sendo aprovados em conselho pedagógico e pelo conselho geral. 

6. O regime de organização e funcionamento das Atividades de Enriquecimento 

Curricular (AEC) encontra-se regulado num regulamento próprio (Anexo 10). 

Artigo 79 – Atividades de Complemento Curricular (2.º/3.º ciclos e secundário) 

1. As atividades de complemento curricular visam o enriquecimento cultural e cívico, 

a educação física e desportiva e a inserção dos educandos na comunidade, sendo 

orientados para a sua formação integral e realização pessoal. 



2. Estas atividades são de frequência livre e pautadas por uma metodologia que 

implica a participação e o envolvimento dos jovens na sua organização, 

desenvolvimento e avaliação. 

3. As atividades de complemento curricular concretizam-se através da organização 

e dinamização de clubes/projetos. 

4. Os clubes/projetos são propostos mediante apresentação pelos departamentos 

curriculares ou alunos. 

5. Os clubes/projetos devem ser consentâneos com o Projeto Educativo do 

Agrupamento e o Plano de Atividades do agrupamento. 

Artigo 80 – Desporto Escolar 

1. As atividades do desporto escolar encontram-se definidas no Decreto-Lei 

n.º95/1991, de 26 de fevereiro.  

2. O Desporto Escolar é o conjunto de práticas lúdico-desportivas e de formação com 

objeto desportivo, desenvolvidas como complemento curricular e de ocupação dos 

tempos livres, num regime de liberdade de participação e de escolha, integradas 

no Plano Anual de Atividades do Agrupamento e coordenadas no âmbito do 

sistema educativo. 

3. O Desporto Escolar deve basear-se num sistema aberto de modalidades e de 

práticas desportivas que serão organizadas de modo a integrar harmoniosamente 

as dimensões próprias desta atividade, designadamente o ensino, o treino, a 

recreação e a competição. 

4. Do ponto de vista funcional, o Desporto Escolar operacionaliza-se em duas 

vertentes complementares: uma, referente à dinamização de atividades 

desportivas realizadas internamente no agrupamento e outra, referente à atividade 

desportiva desenvolvida por grupos/equipa. 

5. Os grupos/equipa são organizados por escalão/género ou num escalão único e 

envolvem-se em competições interescolares com um nível de competitividade 

crescente: campeonatos locais, regionais, nacionais e internacionais. 

6. A oferta desportiva do agrupamento, no âmbito do Programa de Desporto Escolar, 

desenvolve-se nos seguintes níveis de atividade: 



a) Nível I — conjunto de atividades que visam a promoção e divulgação 

desportivas, organizadas na continuidade dos conteúdos curriculares da 

disciplina de Educação Física; 

b) Nível II — atividades de treino desportivo regular de grupos/equipa e de 

competição desportiva interescolar formal de âmbito local, regional, nacional 

e eventualmente internacional. 

7. As atividades referidas na alínea a) do número anterior são organizadas pelo 

Clube do Desporto Escolar, podendo envolver outros agrupamentos de escolas e 

escolas não agrupadas, e são dinamizadas na componente não letiva dos 

docentes de Educação Física. 

8. As atividades referidas na alínea b) são dinamizadas na componente letiva dos 

docentes de Educação Física. A distribuição do crédito horário pelos docentes do 

agrupamento para as atividades do desporto escolar é realizada nos termos 

definidos no despacho anual emanado do Ministério da Educação.  

9. O Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas define, ano a ano, atividades a 

desenvolver, mediante projeto a aprovar pelo conselho pedagógico. 

Secção XVII – Visitas de Estudo e Intercâmbios 

Artigo 81 – Visitas de estudo 

1. As visitas de estudo, regulamentadas no Despacho Normativo nº 57/2000, de 17 

de fevereiro, programam-se como complemento da atividade letiva, são 

integradas no Plano de Turma e no Plano Anual de Atividades e a participação 

dos alunos depende da autorização do encarregado de educação.  

2. Todas as visitas deverão ocorrer nos dois primeiros períodos letivo (exceto para o 

pré-escolar). As visitas no terceiro período terão caráter excecional. 

3. Na organização das visitas de estudo deve ser tido em conta o respetivo 

regulamento (anexo 11), bem como as determinações do Conselho Pedagógico, 

tendo em conta o calendário escolar e a organização do plano anual de atividades. 

Artigo 82 – Intercâmbio escolar 

1. O intercâmbio escolar é uma atividade interdisciplinar que assenta num processo 

de permuta de alunos e docentes através de correspondência escolar, troca de 



material, participação na vida escolar do estabelecimento de ensino e visitas 

recíprocas. 

2. O intercâmbio escolar está regulamentado no Despacho Normativo nº 28/ME/91 

designadamente nos pontos 4,5,6 e 7. 

3. O intercâmbio também pode envolver outros países e desenvolver-se no âmbito 

de programas nacionais ou comunitários, como é o caso do Programa Erasmus+. 

4. Os projetos de intercâmbio escolar são aprovados pela direção do agrupamento, 

ouvido o conselho pedagógico, e formalizados em protocolo a celebrar entre as 

escolas. 

Secção XVIII – Protocolos e Parcerias 

Artigo 83 – Protocolos/Parcerias 

1. O agrupamento estabelece protocolos/parcerias com a associação de pais e com 

entidades exteriores, numa perspetiva de abertura ao meio e otimização de 

recursos externos, para a concretização de, entre outros, os seguintes vetores: 

a) Difusão cultural e defesa do património; 

b) Animação sociocomunitária; 

c) Educação para a saúde; 

d) Educação ambiental; 

e) Orientação vocacional e profissionalizante; 

f) Multiculturalidade; 

g) Segurança; 

h) Educação para o empreendedorismo. 

2. O estabelecimento de protocolos/parcerias rege-se pela obediência a princípios 

pluralistas, estando vedada a sua subordinação a quaisquer objetivos de natureza 

política ou de propaganda ideológica. 

3. Os protocolos/parcerias a estabelecer com instituições e entidades locais, 

regionais, nacionais e internacionais têm por base os seguintes objetivos: 

a) Valorizar a escola no seu território educativo; 

b) Identificar e rentabilizar recursos existentes na comunidade; 

c) Utilizar o meio envolvente como recurso nas atividades a desenvolver pelo 

agrupamento; 



d) Institucionalizar a ligação da escola à comunidade e ao mercado de trabalho; 

e) Possibilitar aos alunos dos cursos profissionais estágios de curta e longa 

duração; 

f) Promover a troca de saberes e experiências entre as diversas instituições; 

g) Gerar desenvolvimento mútuo. 

4. A direção do agrupamento procederá às diligências necessárias para estabelecer 

protocolos e acordos de cooperação, entre outras, com as seguintes instituições: 

a) Câmara Municipal de São Brás de Alportel; 

b) Junta de Freguesia de São Brás de Alportel; 

c) Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de 

Escolas José Belchior Viegas; 

d) Centro de Saúde de São Brás de Alportel; 

e) Associações económicas, culturais, sociais e recreativas locais; 

f) Universidade do Algarve; 

g) Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel; 

h) Guarda Nacional Republicana; 

i) Biblioteca Municipal de São Brás de Alportel; 

j) Museu do Trajo Algarvio; 

k) Empresas; 

l) Outras instituições/associações que prossigam objetivos de enquadramento 

educacional. 

 


