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INTRODUÇÃO 

 
 

No uso das competências que lhe são acometidas  no ponto 4 do artigo 20º do Decreto Lei n.º 

75/2008 de 22 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, 

especificamente as definidas nas alíneas a), c) e d), a diretora do Agrupamento de Escolas Drª 

Laura Ayres submete ao Conselho Pedagógico, para aprovação, e ao Conselho Geral, para 

apreciação, o Documento Orientador para a Constituição de Turmas, a Distribuição de Serviço 

e a Construção de Horários, o qual tem como referência o quadro legal em vigor, 

especialmente o Despacho normativo nº 7-B/2015, publicado no Diário da República (2.ª 

série) n.º 88, de 7 de maio, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Despacho 

Normativo nº 1-H/2016, publicado no Diário da República (2ª série) nº 73, de 14 de abril, e o 

Despacho Normativo nº 4-A/2016, publicado no Diário da República (2.ª série) nº 114, de 16 

de junho . Cumpre, assim, o requisito necessário ao cumprimento do estipulado na alínea k) 

do artº 33 e no ponto 1, alínea l) do artº 13 do RAAG.  
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CONSTITUIÇÃO DE TURMAS - 2017 /2018 

(DESPACHO NORMATIVO N.º 7-B/2015, com as alterações introduzidas pelo DESPACHO NORMATIVO n.º 

1-H/2016, de 14 de abril e pelo Despacho Normativo nº 1-B/2017, de 17 de abril) 

 

CRITÉRIOS GERAIS 
 

O artigo 17.º do Despacho Normativo n.º 7-B/2015 refere que 

1- Na constituição das turmas devem prevalecer critérios de natureza pedagógica definidos no 

projeto educativo e no regulamento interno do estabelecimento de educação e de ensino, 

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 presente despacho.  

2- Na constituição das turmas deve ser respeitada a heterogeneidade das crianças e jovens, 

podendo, no entanto, o diretor perante situações pertinentes, e após ouvir o conselho 

pedagógico, atender a outros critérios que sejam determinantes para a promoção do sucesso e 

o combate ao abandono escolares.  

1. A constituição de turmas obedece às normas estabelecidas no supracitado despacho, com as 

atualizações subsequentes, em particular no que se refere ao número de alunos por turma, com as 

condicionantes inerentes à dimensão das salas, cuja lotação, na EB23, é de 28 alunos.  

2. Nos 1º (todas as turmas), 5º (pelo menos 2 turmas), 7º (pelo menos 2 turmas) e 10º anos (pelo 

menos 2 turmas) a sua constituição rege-se pelo Despacho Normativo nº 5908/2017, de 5 5 de julho. 

3. Na educação pré -escolar os grupos são constituídas por um número mínimo de 20 e um máximo de 

25 crianças. 

4. Nas escolas integradas nos territórios educativos de intervenção prioritária as turmas do 1.º ano de 

escolaridade são constituídas por 24 alunos; nos 2º e 3º ciclos do ensino básico e no ensino 

secundário (cursos científico – humanísticos), por um número mínimo de 26 e máximo de 30 alunos, 

com exceção dos anos iniciais de ciclo (5º, 7º e 10º anos) em que, nas escolas integradas nos 

territórios educativos de intervenção prioritária, são constituídas por um número mínimo de 24 

alunos (no ensino profissional, esse número baixa para os 22) e um máximo de 28 alunos,. As turmas 

com alunos com NEE (2, no máximo) terão um máximo de 20 alunos, sempre que o programa 

educativo individual explicitamente o determine, inclusive, no ensino profissional.  

5. As turmas no ensino profissional dos 2º e 3º anos são constituídas por um número mínimo de 24 

alunos e um máximo de 30, com possibilidade de desdobramento, em dois grupos, nas disciplinas 

de caráter técnico ou experimental.  
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6. A abertura de turmas dos cursos científico-humanísticos do ensino recorrente está condicionada a 

um número mínimo de 30 alunos.  

7. Os Cursos de Competências Básicas, Cursos de Educação e Formação de Adultos e Formação 

Modular Certificada estão dependentes de autorização. As turmas EFA escolar – as únicas que estão 

previstas para a escola - serão constituídas por 26 a 30 alunos, sendo desdobradas, em dois grupos, 

na componente tecnológica/profissional. 

8. A abertura de turmas para frequência da Formação Modular Certificada tem que ser autorizada e 

depende, preferencialmente, de um número mínimo de 20 adultos inscritos. 

9. A constituição das turmas reger-se-á, em qualquer ano de escolaridade, por um critério de 

homogeneidade entre si, sempre que possível, e dependente, no ensino secundário, das opções 

escolhidas e/ou facultadas (níveis etários próximos e número equilibrado de alunos/as).  

10. Os alunos, no ato da renovação de matrícula, apresentam as suas opções, que deverão ser 

respeitadas, sem prejuízo das ofertas condicionadas em função dos normativos legais e do corpo 

docente da escola.  

11. Serão oferecidas, na componente da formação específica, as disciplinas de opção maioritariamente 

escolhidas, tendo em conta os recursos humanos da escola e os normativos legais em vigor.  

12. Os alunos sem problemas disciplinares no ano letivo anterior têm prioridade. 

13. Procurar-se-á ter em consideração os pareceres/indicações e recomendações dos Conselhos de 

Turma a que os alunos pertenceram no ano letivo anterior.  

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS – PRÉ-ESCOLAR 
 

1. Crianças que completem os cinco e os quatro anos de idade até dia 31 de dezembro, 

sucessivamente pela ordem indicada. 

2. Crianças que completem os 3 anos de idade até 15 de setembro. 

3. Crianças que completem os 3 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro. 

4. Cumulativamente, e como forma de desempate em situação de igualdade, devem ser observadas 

as seguintes prioridades:  

a) Crianças com necessidades educativas especiais de carácter permanente, de acordo com o 

artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro;. 

b) Crianças filhas de pais estudantes menores, nos termos previstos no artigo 4.º da Lei n.º 

90/2001, de 20 de Agosto. 

c) Crianças com irmãos a frequentar o estabelecimento de educação pretendido, no 

Agrupamento de Escolas onde este se insere. 
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d) Crianças cujos pais ou encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de 

influência do estabelecimento de educação pretendido, devidamente ordenadas nos termos 

da lei; 

e) Crianças mais velhas, contando -se a idade, para o efeito, sucessivamente em anos, meses e 

dias; 

f) Crianças cujos pais ou encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, 

comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação pretendido, 

devidamente ordenadas nos termos da lei. 

 

5. Na renovação de matrícula na educação pré -escolar deve ser dada prioridade às crianças que 

frequentaram no ano anterior o estabelecimento de educação em que são inscritas, aplicando–se, 

sucessivamente, as prioridades definidas nos números anteriores.  

 

PRIORIDADES NA MATRÍCULA/ RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA - ENSINO BÁSICO 
 

1. Alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente e que exijam condições de 

acessibilidade específicas ou respostas diferenciadas no âmbito das modalidades específicas de 

educação, conforme o previsto nos números 4, 5, 6 e 7 do artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, 

de 7 de Janeiro. 

2. Com necessidades educativas especiais de carácter permanente não abrangidos nas condições 

referidas na alínea anterior. 

3. Que frequentaram, no ano letivo anterior, a educação pré – escolar ou o ensino básico, no mesmo 

estabelecimento. 

4. Com irmãos já matriculados no estabelecimento de educação e ou de ensino. 

5. Cujos pais ou encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de influência do 

estabelecimento de ensino. 

6. Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar em instituições particulares 

de solidariedade social na área de influência do estabelecimento de ensino ou num 

estabelecimento de ensino do mesmo agrupamento de escolas, dando preferência aos que residam 

comprovadamente mais próximo do estabelecimento de ensino escolhido. 

7. Cujos pais ou encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional na área de 

influência do estabelecimento de ensino. 

8. Mais velhos, no caso de matrícula, e mais novos, quando se trate de renovação de matrícula, à 

exceção de alunos em situação de retenção que já iniciaram o ciclo de estudos no estabelecimento 

de ensino. 

           TC

Toshiba
Carimbo



Critérios de organização das turmas, distribuição de serviço e construção dos horários – 2017-2018 

 
 

Página 7 
 

 

 

CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS DO ENSINO BÁSICO 1º CICLO 
 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS – 1º CICLO 
 

1. Os alunos retidos serão distribuídos, sempre que possível, pelas várias turmas dos mesmos anos de 

escolaridade;  

2. Sempre que possível, respeitar-se-ão as indicações do Conselho de Docentes;  

3. As turmas deverão ser heterogéneas, tendo em conta o género e a proveniência dos alunos; 

poderão ser divididos grandes grupos provenientes do pré-escolar, não devendo ficar alunos 

isolados do grupo, na medida do possível;  

4. Evitar-se-á fazer turmas com mais de um ano de escolaridade;  

5. Quando, por imposição legal, for necessário retirar alunos das turmas, seguir-se-ão as indicações 

do Conselho de Docentes. Se não existirem estas indicações, os alunos serão retirados de forma 

aleatória. 

6. A integração de alunos que completam os 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro 

só é possível desde que se verifiquem, cumulativamente, a existência de vaga. 

 
 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS – 2º CICLO 
 
1. O serviço de constituição de turmas deve atender às indicações pedagógicas fornecidas pelo 

professor do 1º Ciclo (parecer do Professor Titular de Turma) e/ou Psicóloga sobre os alunos do 4º 

Ano  

2. Caso seja proposto, deve proceder-se à divisão da mesma turma do 1º Ciclo, de acordo com o 

parecer do Professor Titular de Turma  

3. Distribuição equilibrada dos alunos com NEE pelas diferentes turmas, ouvida a equipa do ensino 

especial.  

4. Constituição de turmas com níveis etários próximos e número equilibrado de alunos e alunas. 

5. Inclusão, nas turmas, dos alunos cujos pedidos de transferência de outras escolas entraram nos 

serviços de Administração Escolar após a afixação das listas. 

6. Distribuição dos alunos retidos pelas várias turmas. 

7. No 6º ano, distribuição equilibrada, sempre que possível, dos alunos retidos pelas várias turmas.  

8. Sempre que possível, respeitar as indicações do Conselho de Turma e/ou Equipa Pedagógica. As 

mudanças de turma dos alunos, por razões administrativas, ocorrerão, preferencialmente, por 

indicação do Conselho de Turma (1º) ou ouvido o Diretor de Turma (2º). 
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS – 3º CICLO 
 

1. Distribuição equilibrada dos alunos retidos pelas várias turmas.  

2. Sempre que possível, respeitar as indicações do conselho de turma e/ou Equipa Pedagógica. As 

transferências de turma dos alunos ocorrerão por indicação do conselho de turma (1º) ou ouvido o 

diretor de turma (2º). 

3. Distribuição dos alunos com NEE pelas diferentes turmas, ouvidos os professores de Educação 

Especial e/ou o SPO. 

4. Tendo como princípio a manutenção do núcleo turma, no 8º e 9º anos, a aplicação do 1º critério 

geral deverá basear-se nas propostas dos Conselhos de Turma constantes das atas do 3º período e 

do Diretor de Turma.  

5. Quando o número de alunos exceder, por área/opção, o número previsto na lei para a constituição 

de uma turma devem ser seguidos os critérios a seguir indicados:  

a) Alunos com necessidades educativas especiais;  

b) Alunos retidos, com avaliação inferior a três na língua estrangeira II e que pretendem mudar a 

opção de língua estrangeira II (7º ano); 

c) Alunos que frequentaram a escola no ano letivo anterior; 

d) Alunos com irmãos já matriculados na escola;  

e) Alunos cujos pais ou encarregados de educação residam ou desenvolvam a sua atividade 

profissional, comprovadamente, na área de influência da escola. 

6. No 3.º ciclo do ensino básico, quando o número de alunos da turma for igual ou superior a 20, é 

autorizado o desdobramento nas disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química, exclusivamente 

para a realização de trabalho prático e /ou experimental, no tempo correspondente a um máximo 

de 100 minutos. 

7. No 3.º ciclo do ensino básico, nos 7.º e 8.º anos, o número mínimo para abertura de uma disciplina 

de opção de Oferta de Escola é de 20 alunos. 
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PRIORIDADES NA MATRÍCULA / RENOVAÇÃO – ENSINO SECUNDÁRIO 
 

 

1. No ensino secundário, as vagas existentes em cada estabelecimento de ensino para matrícula ou 

renovação de matrícula são preenchidas dando-se prioridade, sucessivamente, aos alunos: 

a) Com necessidades educativas especiais de caráter permanente que exijam condições de 

acessibilidade específicas ou respostas diferenciadas no âmbito das modalidades específicas de 

educação, conforme o previsto nos n.os 4, 5, 6 e 7 do artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 

7 de janeiro, na sua redação atual; 

b) Com necessidades educativas especiais de caráter permanente não abrangidos pelas condições 

referidas na prioridade anterior e com currículo específico individual, conforme definido no 

artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na sua redação atual; 

c) Que frequentaram o estabelecimento de ensino no ano letivo anterior; 

d) Alunos com irmãos já matriculados no estabelecimento de educação e de ensino; 

e) Alunos que comprovadamente residam ou cujos encarregados de educação comprovadamente 

residam na área de influência do estabelecimento de educação e de ensino; 

f) Que frequentaram o ensino secundário no estabelecimento de ensino, no ano letivo anterior; 

g) Alunos que desenvolvam ou cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade 

profissional na área de influência do estabelecimento de educação e de ensino; 

h) Outras prioridades e ou critérios de desempate definidos no regulamento interno do 

estabelecimento de educação e de ensino. 

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS – ENSINO SECUNDÁRIO 
 
1) Os alunos que frequentaram o 9º ano devem manter-se na mesma turma, de acordo com o curso 

que escolherem. Este critério será alterado se existirem indicações em contrário, tanto em termos 

individuais, como de funcionamento da própria turma.  

2) Tendo como princípio a manutenção do núcleo turma, no décimo primeiro ano, a aplicação do 

primeiro critério geral deverá basear-se nas propostas de conselhos de turma constantes das atas 

do terceiro período e/ou em pareceres do diretor de turma.  

3) As turmas do 12º ano devem ser organizadas por áreas, mantendo na mesma turma os alunos que 

optam pelo mesmo currículo, os quais indicam 3 disciplinas de opção por ordem de preferência.  

4) Quando o número de alunos exceder, por área/opção, o número previsto na lei para a constituição 

de uma turma devem ser seguidos os critérios a seguir indicados:  

a) Alunos com necessidades educativas especiais;  

b) Alunos que frequentaram a escola no ano letivo anterior;  
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c) Alunos que se candidatem à matrícula, pela primeira vez, no 10º ano de escolaridade, em função 

do curso pretendido.  

5) Aos candidatos referidos na alínea c) do ponto anterior é dada prioridade, em função do curso 

pretendido, de acordo com os seguintes critérios:  

a) Alunos que frequentaram a escola no ano anterior;  

b) Alunos com irmãos já matriculados na escola;  

c) Alunos cujos pais ou encarregados de educação residam ou desenvolvam a sua atividade 

profissional na área geográfica da escola;  

d) Alunos mais novos.  

 

OUTRAS OFERTAS FORMATIVAS DO ENSINO SECUNDÁRIO 

 

1. O Despacho Normativo n.º Despacho Normativo nº 1-B/2017 estabelece normas para a 

constituição de turmas dos Cursos Profissionais. Nestes cursos, as turmas são constituídas por um 

número mínimo de 22 alunos e um máximo de 28 alunos. 

2. É possível agregar componentes de formação comuns ou disciplinas comuns de dois cursos 

diferentes numa só turma, mediante autorização prévia dos serviços competentes em matéria de 

funcionamento dos cursos, não devendo os grupos a constituir ultrapassar nem o número máximo 

(28), nem o número mínimo (22) alunos.  

3. As turmas dos Cursos Profissionais que integram 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 2 alunos 

nestas condições.  

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS – OUTRAS OFERTAS FORMATIVAS 

 

1. No âmbito do ensino básico e secundário há ainda a considerar normativos legais que 

regulamentam a constituição de turmas dos Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF), dos 

Cursos Vocacionais (secundário) e dos Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA).  

 

2. Os Cursos EFA são regulados pela Portaria n.º 283/2011, de 24 de outubro. Neste normativo, o 

artigo 19.º, relativamente aos Cursos EFA, define que a constituição dos grupos de formação deve 

integrar um número mínimo de 25 e um número máximo de 30 formandos, no caso de se tratar de 

um curso exclusivamente de certificação escolar, e um número mínimo de 15 e um número máximo 

de 30 formandos, no caso de se tratar de um curso de dupla certificação (escolar e profissional). O 
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artigo 38.º, no que respeita às Formações Modulares Certificadas define que a constituição dos 

grupos de formação deve obedecer a um número mínimo de 15 e um número máximo de 30 

formandos. Nesta oferta, o número mínimo de formandos referido aplica-se unicamente às ações 

financiadas por fundos públicos.  

 

 

 

EXCEÇÕES NA CONSTITUIÇÃO DE TURMAS 
 

1. Nos ensinos básico, secundário e ensino recorrente, as turmas dos anos sequenciais, bem como das 

disciplinas de continuidade obrigatória, podem funcionar com um número de alunos inferior ao 

estabelecido, 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 ou a continuidade, a título excecional, de turmas com número inferior ao 

estabelecido carece de autorização dos serviços territorialmente competentes (DGEstE), mediante 

análise de proposta fundamentada do diretor da UO.  

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

estabelecido carece de autorização do conselho pedagógico.  
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Distribuição de Serviço 
(Despacho Normativo n.º 4-A/2016, de 16 de junho, pontuado pela ) 

 

O Despacho Normativo n.º 4-A/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 114, de 16 

de junho, estabelece as normas relativas à distribuição de serviço docente. Nos termos da alínea d) do 

n.º 4 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto- Lei 

n.º 137/2012, de 2 de julho, compete à diretora distribuir o serviço docente. Não foram indicados 

quaisquer horários zero para o próximo ano letivo. 

Por outro lado, ao integrar o grupo piloto do Projeto de Aautomia e Flexibilidade Curricular, o 

agrupamento rege-se, também, e no que diz respeito aos anos iniciais de ciclo, pelo consagrado no 

despacho  

Nos termos do artigo 2º.º do referido Despacho Normativo, os princípios que os diretores devem 

observar são, designadamente: 

a) Definição de regras e procedimentos que permitam o trabalho regular em equipa de professores, 

tais como a preparação e a realizaçãoconjunta das atividades letivas, bem como a avaliação das 

aprendizagens; 

b) Constituição de equipas pedagógicas estáveis que acompanhem a turma ao longo de cada ciclo; 

c) Implementação de momentos específicos de partilha, reflexão dos docentes sobre as práticas 

pedagógicas e de interligação entre os diferentes níveis de educação e ensino; 

d) Intervenção preventiva sobre os fatores/preditores de insucesso e abandono escolar; 

e) Promoção da inovação e a diversificação de metodologias de ensino e aprendizagem; 

f) Promoção de um acompanhamento próximo dos alunos que transitam de ciclo e de escola; 

g) Identificação de dificuldades de integração e de aprendizagem dos alunos; 

h) Promoção do acompanhamento próximo dos alunos que em cada turma manifestem 

dificuldades de integração, de relacionamento com colegas e docentes, e de aprendizagem; 

i) Ajustamento do horário dos docentes às necessidades escolares que ocorram ao longo do ano 

letivo, sempre que tal se justifique. 

Os critérios subjacentes à distribuição do serviço docente devem ter em conta a gestão eficiente 

e eficaz dos recursos disponíveis, tanto na adaptação aos fins educativos a que se destinam como na 

otimização do potencial de formação de cada um dos docentes.  

Os docentes podem, independentemente do grupo pelo qual foram recrutados, lecionar outra 

disciplina ou unidade de formação, do mesmo ou de diferente ciclo ou nível, desde que sejam titulares 

da adequada formação científica e certificação de idoneidade, nos casos em que esta é requerida. 

Entende-se por adequada formação científica ser detentor, preferencialmente, de uma qualificação 
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profissional para o respetivo grupo de recrutamento ou de uma licenciatura/mestrado na área científica 

da disciplina.  

Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do mesmo Despacho Normativo, o serviço letivo resultante dos 

grupos e turmas existentes em cada UO tem prioridade sobre qualquer outro, para efeitos do 

preenchimento da componente letiva a que cada docente está obrigado pelo disposto nos artigos 77.º 

e 79.º do ECD.  

A componente letiva de cada docente de carreira tem de estar completa, não podendo, em caso 

algum, conter qualquer tempo de insuficiência. 

Sempre que, nos 2º e 3º ciclos do ensino básico e no ensino secundário, da atribuição de serviço 

letivo a cada docente, resultem frações do tempo adotado, a escola gere, de forma flexível ao longo do 

ano, a forma de completar a componente letiva, privilegiando medidas de promoção do sucesso 

educativo. 

A distribuição do serviço docente concretiza -se com a entrega de um horário semanal a cada 

docente no início do ano letivo, ou no início de uma atividade sempre que esta não seja coincidente com 

o início do ano letivo. 

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 de as 

condições da escola assim o exigirem.  

A diretora garante, desde o primeiro dia do ano letivo, o controlo da pontualidade e assiduidade 

de todo o serviço docente registado no horário, nos termos do nº 3 do artigo 76º do ECD, através dos 

meios adequados (ponto 11, artigo 7º). 

A atribuição de serviço docente extraordinário só pode ter lugar para dar resposta a situações 

ocorridas no decurso do ano letivo e exclusivamente no caso de manifesta impossibilidade de aplicação 

de algum dos mecanismos previstos no n.º 7 do artigo 82.º do ECD, no que às ausências de curta duração 

diz respeito e sem prejuízo do disposto no n.º 7 do artigo 83.º do ECD.  

Sempre que num grupo de recrutamento se verifique a necessidade de afetação ou de reafetação 

de horas letivas resultantes, designadamente, de impedimentos temporários de professores, serão as 

mesmas distribuídas, pela diretora, a docentes em serviço na escola que tenham horários incompletos, 

dando prioridade aos docentes de carreira, integrando as horas ainda eventualmente remanescentes 

em novo contrato a estabelecer.  

Na definição das disciplinas de oferta de escola é prioritária e determinante a racional e eficiente 

gestão dos recursos docentes existentes na escola, designadamente dos professores de carreira afetos 

a disciplinas, áreas disciplinares ou grupos de recrutamento com ausência ou reduzido número de horas 

de componente letiva.  
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CARGOS E FUNÇÕES PEDAGÓGICAS 
 

No âmbito da sua autonomia pedagógica, as escolas ou agrupamentos definem o tempo de 

redução da componente letiva para o desempenho de cargos de natureza pedagógica, dentro dos 

seguintes limites: o desempenho das funções de coordenação das estruturas de natureza pedagógica, 

designadamente de orientação educativa e de supervisão pedagógica, implica o recurso ao tempo letivo 

resultante das horas:  

a) De redução da componente letiva que os docentes usufruem em função da idade e do tempo 

de serviço, por via do disposto no artigo 79.º do ECD;  

b) Da componente não letiva de estabelecimento, conforme previsto no n.º 6 do artigo 79.º e no 

n.º 3 do artigo 82.º do ECD;  

c) Da Componente do crédito horário a que se refere o artigo 8º do referido despacho.  

O exercício de funções nas outras estruturas de coordenação a que se refere o artigo 45.º do 

Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, é assegurado, preferencialmente, no tempo da componente 

não letiva de estabelecimento.  

 

COMPONENTE LETIVA DOS DOCENTES 
 

A componente letiva, a constar no horário semanal de cada docente, encontra -se fixada no artigo 

77.º do ECD, considerando -se que está completa quando totalizar 25 horas semanais, no caso do 

pessoal docente da educação pré -escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, ou 22 horas semanais (1100 

minutos), no caso do pessoal dos restantes ciclos e níveis de ensino, incluindo a educação especial.  

Os docentes do 1.º ciclo do ensino básico titulares de turma asseguram as componentes do 

currículo constantes da respetiva matriz curricular, com exceção do Inglês. 

Aos docentes podem ser atribuídos tempos para 

a) Implementação de medidas de promoção do sucesso escolar; 

b) Dinamização de Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º ciclo do ensino básico; 

c) Coadjuvação, quando necessária, em disciplinas estruturantes no 1º ciclo do ensino básico. 

 

As horas resultantes da componente para a atividade pedagógica do crédito horário destinam -se 

à implementação das medidas de promoção do sucesso escolar e de combate ao abandono escolar, 

designadamente as de: 

a) Apoio a grupos de alunos, tanto no sentido de ultrapassar dificuldades de aprendizagem como 

de potenciar o desenvolvimento da mesma; 
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b) Dinamização de Atividades de Enriquecimento Curricular do1.º ciclo do ensino básico; 

c) Reforço da carga curricular em disciplinas com menor sucesso escolar; 

d) Coadjuvação, quando necessária e devidamente fundamentada, em disciplinas estruturantes do 

ensino básico; 

e) Coadjuvação, quando necessária e devidamente fundamentada, nas Expressões Artísticas ou 

Físico -Motoras do 1.º ciclo do ensino básico; 

f) Concretização da Oferta Complementar prevista na matriz curricular dos 2.º e 3.º ciclos do 

ensino básico; 

g) Outras, a desenvolver pela escola, com idêntico objetivo de promover o sucesso escolar e 

combater o abandono escolar. 
 

A componente letiva de cada docente dos quadros tem de estar totalmente completa, não 

podendo, em caso algum, conter qualquer tempo de insuficiência, abrangendo, nomeadamente, 

• Aulas/Turmas – Disciplinas constantes dos planos de estudo das matrizes curriculares e 

obrigatórias para todos os alunos.  

• Cargos/funções – No âmbito da componente crédito.  

• Medidas de promoção do sucesso escolar e de combate ao abandono escolar  

• Horas de redução da componente letiva ao abrigo do ECD, que passam para a componente 

não letiva do docente.  

Se, após a aplicação dos números anteriores, subsistirem docentes dos quadros com a 

componente letiva apenas parcialmente completa, podem ser imputadas a esta componente atividades 

desenvolvidas com alunos, com vista a promover o sucesso escolar e a combater o abandono escolar, 

designadamente:  

a) Coadjuvação no mesmo ou noutro ciclo de estudos e nível de ensino; 

b) Apoio educativo, incluindo o Apoio ao Estudo dos 1º e 2.º ciclos; 

c) Oferta Complementar do 1.º ciclo do ensino básico por afetação de docentes dos outros 

ciclos ou níveis; 

d) Lecionação de grupos de alunos de homogeneidade relativa em disciplinas estruturantes; 

e) Substituições temporárias de docentes em falta. 

Da aplicação das medidas acima previstas não pode resultar horas de contratação de docentes. 

A imputação de horas à componente letiva, para desenvolvimento de projetos do Desporto 

Escolar faz-se de acordo com o estipulado no Despacho n.º 6984-A/2015, de 23 de junho, 

nomeadamente: 

a) Professor responsável por grupo equipa de Nível II – até 3 tempos letivos; 

O funcionamento dos grupos equipa obedece ao disposto no nº 4 do citado despacho.  

           TC

Toshiba
Carimbo



Critérios de organização das turmas, distribuição de serviço e construção dos horários – 2017-2018 

 
 

Página 16 
 

 

Com vista a melhorar a qualidade da aprendizagem, e considerando as horas de crédito atribuídas 

à unidade e os recursos TEIP que poderão existir, a diretora promove:  

a) A utilização da metodologia da Turma Mais no 1.º ciclo, em Português e/ou Matemática, por 

parte de professores do mesmo ou de outro ciclo e nível de ensino pertencentes à escola, de 

forma a colmatar as primeiras dificuldades de aprendizagem dos alunos; 

b) A coadjuvação em qualquer disciplina dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino 

secundário de entre os docentes a exercer funções na escola;  

c) A constituição temporária de grupos de alunos de homogeneidade relativa, em qualquer ciclo 

de estudos ou nível de ensino, acautelando a devida articulação dos docentes envolvidos. 

d) O apoio ao estudo em sala de aula e em sala de estudo. 

 

 

COMPONENTE NÃO LETIVA 
 

A componente não letiva do serviço docente abrange a realização de trabalho individual e a 

prestação de trabalho no estabelecimento de educação ou ensino.  

A diretora estabelece 100 minutos como tempo mínimo a incluir na componente não letiva de 

estabelecimento de cada docente, de todos os níveis e ciclos de educação e ensino para que, nos termos 

n.º 4 do artigo 82.º do ECD:  

a) Fiquem asseguradas as necessidades de acompanhamento pedagógico e disciplinar dos alunos;  

b) Sejam realizadas as atividades educativas que se mostrem necessárias à plena ocupação dos 

alunos durante o período de permanência no estabelecimento escolar.  

No âmbito da autonomia pedagógica e organizativa das escolas, a diretora tem em consideração, 

para efeitos da elaboração dos horários, o tempo necessário para as atividades de acompanhamento e 

de vigilância dos alunos do 1.º ciclo durante os intervalos entre as atividades letivas, com exceção do 

período de almoço, ao abrigo da alínea l) do n.º 3 do artigo 82.º do ECD, assim como o atendimento aos 

encarregados de educação. 

 

FUNÇÕES DE DIRETOR DE TURMA 
 

 No âmbito do artigo 10º do citado despacho normativo, as funções de diretor de turma incluem, 

entre outras: 

a) Assegurar o planeamento conjunto da lecionação dos conteúdos curriculares das diferentes 

disciplinas promovendo a interdisciplinaridade e uma eficaz articulação curricular; 
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b) Coordenar o processo de avaliação formativa das aprendizagens, garantindo a sua regularidade e 

diversidade; 

c) Promover, orientar e monitorizar a conceção e implementação de medidas que garantam o sucesso 

escolar de todos os alunos; 

d) Apoiar a integração dos alunos na escola e o acesso às diferentes ofertas por esta promovida; 

e) Desenvolver iniciativas que promovam a relação da escola com a  

f) família, em articulação com os docentes do conselho de turma; 

g) Promover mecanismos de devolução de informação às famílias. 

 

Para assegurar estas funções, a diretora gere até 4 horas por turma, referentes a crédito horário, 

artigo 79º e componente não letiva, as quais serão distribuídas, conforme necessário, a fim de assegurar 

o funcionamento das equipas de 1ª intervenção, no ensino básico (2º e 3º ciclos). 

 

Promoção do Sucesso Educativo 
 

As medidas de promoção do sucesso educativo são definidas ao nível do plano de ação estratégica 

concebido por cada escola, com base nas dificuldades manifestadas pelos alunos e consubstanciando 

respostas pedagógicas alinhadas com o diagnóstico, tendo por referência o previsto no artigo 21.º do 

Decreto -Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, na redação vigente, no artigo 32.º do Despacho normativo n.º 

1 -F/2016, de 5 de abril. 

a) As horas de apoio educativo para os alunos dos três ciclos do ensino básico e do ensino secundário 

utilizam -se, apenas, com base nas necessidades reais que em cada momento do ano letivo são 

identificadas. 

b) Para efeitos do disposto no número anterior deve ser tido em consideração o previsto na alínea m) 

do n.º 3 do artigo 82.º do ECD nos casos de apoio educativo individual a alunos com dificuldades de 

aprendizagem. 

c) A adoção da medida de coadjuvação em sala de aula deve assentar numa lógica de trabalho 

colaborativo entre os docentes envolvidos. 

d) A medida referida no ponto anterior pode ser adotada, sempre que entendida como necessária, 

designadamente, nas Expressões Artísticas e Físico -Motoras no 1.º ciclo do Ensino Básico. 

e) O Apoio ao Estudo previsto na matriz curricular do 2.º ciclo do ensino básico é oferecido com 

recurso exclusivo às horas da componente não letiva de estabelecimento e do crédito horário. 

f) A concretização da Oferta Complementar prevista na matriz curricular dos 2.º e 3.º ciclos do ensino 

básico é garantida com recurso exclusivo às horas do crédito horário. 
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g) A Oferta Complementar prevista na matriz curricular dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, de 

forma a contribuir para a promoção integral dos alunos nas áreas de cidadania, artísticas, culturais, 

científicas ou outras desenvolvidas, nos termos do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 139/2012, de 5 

de julho, na redação vigente. 

h) Compete, também à escola, definir e estabelecer os currículos da Oferta de Escola prevista na 

matriz curricular do 3.º ciclo nas áreas artística ou tecnológica, nos termos do artigo 11.º do mesmo 

diploma legal. 

i) O recurso à contratação para a implementação de medidas de promoção do sucesso educativo 

pode acontecer, apenas, quando a componente letiva dos docentes de carreira se encontrar 

totalmente preenchida e existam, ainda, horas disponíveis no crédito referido no n.º 1 do artigo 9.º 

j) O diretor deve, ainda, ter presente a possibilidade de diversificação da oferta educativa, não só no 

que concerne aos jovens, mas também aos adultos. 

 

CONSTRUÇÃO DOS HORÁRIOS 
 

 

Organização dos tempos escolares 
 

No âmbito da autonomia pedagógica e organizativa e atendendo às especificidades da escola ou 

agrupamento, a diretora, ouvido o conselho pedagógico, define a organização das atividades educativas 

com base nos princípios pedagógicos que melhor acolham as metas e as finalidades do projeto educativo 

e a ocupação dos tempos escolares dos alunos.  

A organização das atividades deve ter em consideração a variação do ritmo de trabalho e do grau 

de concentração dos alunos ao longo do dia, sendo expressa num horário adequado às necessidades 

dos alunos e às circunstâncias escolares.  

As atividades de promoção do sucesso escolar, cuja organização depende exclusivamente das 

competências atribuídas à escola, são geridas pela diretora, atendendo à duração, ao período temporal 

de implementação e à diversidade dos temas a abordar, concretizando-se, designadamente, através de: 

a) Oferta Complementar, prevista nas matrizes curriculares do 1º ciclo – 1º e 2º anos (iniciação à 

língua inglesa); 3º e 4º anos do 1º ciclo, 6º, 8º e 9º anos -  Cidadania; 

b) Medidas de Apoio ao Estudo, que garantam um acompanhamento eficaz do aluno face às 

dificuldades detetadas e orientadas para a satisfação de necessidades específicas, 

nomeadamente, as salas de estudo; 

c) Apoio ao Estudo, no 1.º ciclo, tendo por objetivo apoiar os alunos na criação de métodos de 

estudo e de trabalho e visando prioritariamente o reforço do apoio nas disciplinas de Português 

e de Matemática; 
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d) Constituição temporária de grupos de homogeneidade relativa em termos de desempenho 

escolar, em disciplinas estruturantes, tendo em atenção os recursos da escola e a pertinência 

das situações (Port+ e Mat+); 

e) Coadjuvação em sala de aula, valorizando-se as experiências e as práticas colaborativas que 

conduzam à melhoria do ensino (Português e Matemática do 1º ciclo; Português + e Mat +; 

TeamTeaching, nas línguas estrangeiras; Assessoria de Física e Química; ); 

f) Metodologia “Turma+” nos 1º, 2º e 3º anos) 

Ouvido o conselho pedagógico, a diretora decide a organização dos tempos escolares atribuídos 

às atividades mencionadas no número anterior ao longo do ano letivo, podendo ser esta anual, 

semestral, trimestral, semanal ou pontual. 

No âmbito das suas competências, o conselho pedagógico define os critérios gerais a que obedece 

a elaboração dos horários dos alunos, designadamente, quanto a:  

a) Hora de início e de termo de cada um dos períodos de funcionamento das atividades letivas 

(manhã, tarde e noite);  

b) Distribuição dos tempos letivos, assegurando a concentração máxima das atividades escolares 

da turma num só turno do dia;  

c) Limite de tempo máximo admissível entre aulas de dois turnos distintos do dia;  

d) Distribuição dos tempos de disciplinas cuja carga curricular se distribui por três ou menos dias 

da semana;  

e) Distribuição semanal dos tempos das diferentes disciplinas de língua estrangeira;  

f) Alteração pontual dos horários dos alunos para efeitos de substituição das aulas resultante das 

ausências dos docentes;  

g) Distribuição dos apoios a prestar aos alunos, tendo em conta o equilíbrio do seu horário 

semanal.  

O diretor, no âmbito das suas competências, assegura, ouvido o conselho pedagógico, a organização de 

um conjunto de atividades de natureza lúdica, desportiva, cultural ou científica, de acordo com as linhas 

orientadoras definidas pelo conselho geral, a desenvolver nos tempos letivos desocupados dos alunos 

por ausência imprevista de professores. 

 Com vista à prevenção do insucesso e do abandono escolares, e sem prejuízo das medidas de 

promoção do sucesso educativo, a escola deve organizar, em momentos do ano letivo à sua escolha, 

oportunamente divulgados à comunidade escolar, atividades de orientação vocacional e escolar. 

 De modo a possibilitar o desenvolvimento da oralidade e da produção escrita, as escolas 

organizam os horários das turmas, podendo, para tal, encontrar soluções organizativas diversas que 

podem passar pela marcação de um tempo semanal simultâneo de português e de língua(s) 

estrangeira(s) dividindo -se, nesse tempo, os alunos numa lógica de trabalho de oficina. 
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FUNÇÕES DE DIREÇÃO E COORDENAÇÃO ESTABELECIMENTO 
 

O agrupamento dispõe de um número máximo de horas a incluir na componente letiva do 

subdiretor e dos docentes designados como adjuntos da diretora, a determinar de acordo com os 

seguintes critérios:  

Em escolas ou agrupamentos com mais de 1400 e menos de 2800 crianças e alunos: 58 horas, 

quando há lugar à designação de 3 adjuntos;  

A distribuição das horas mencionadas é da competência da diretora, salvaguardando o mínimo 

de atividade letiva para cada um deles e, na educação pré escolar e no 1.º ciclo, o tempo necessário para 

a supervisão dos estabelecimentos de educação e ensino pertencentes ao agrupamento.  

Quando da aplicação das regras definidas resultem horas não utilizadas, estas podem ser 

atribuídas na componente letiva de docentes dos quadros para assessoria técnico -pedagógica em apoio 

à atividade do diretor.  

 

CRÉDITO HORÁRIO 
 

 
 Crédito:  C = 104 turmas x 7 – 160/2 = ± 648 horas  

 

As escolas e agrupamentos utilizam o crédito horário na implementação de medidas que 

concorram para o desenvolvimento dos conhecimentos e das capacidades dos alunos, bem como na 

atribuição de cargos de natureza pedagógica, designadamente de orientação educativa e de supervisão 

pedagógica, aos docentes dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário.  

Com base em pareceres emitidos pelos departamentos curriculares e aprovados pelo conselho 

pedagógico, a distribuição dos tempos do crédito é feita tendo como prioridades o seguinte:  

a) Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular. 

b) Disciplinas com menor sucesso escolar, quer através do mecanismo de aumento da carga 

curricular, quer através de estratégias de apoio; 

b) Regime de coadjuvação dentro da sala de aula;  

c) Apoio a grupos de alunos, tanto no sentido de ultrapassar dificuldades de aprendizagem como 

de potenciar o desenvolvimento da mesma. 

d) Medidas de combate ao abandono e interrupção do percurso escolar. 

e) Restantes ações de melhoria do TEIP. 
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Além disso, este crédito assegura funções de assessoria à direção previstas no artigo 30.º do 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação vigente, cabendo às escolas definir, no âmbito da 

sua autonomia, os critérios para a constituição e dotação das mesmas. 

 

 

TEIP e Área de Alunos  Manuela Encarnação 

Ensino Noturno Ana Gonçalves 

Cursos Profissionais Graça Coelho 

Projetos Desenvolvimento Educativo Conceição Silva  

Apoio à EB23 Mónica Barros 

PTE (Pré-Escolar, 1º ciclo e EB23) Cláudio Galego 

Apoio ao ASE, SIGE e contratação pública A definir 

 

 

ANEXO H - DESDOBRAMENTOS 
 

1. É autorizado o desdobramento de turmas nas disciplinas de Ciências Naturais e Físico -Química do 

3.º ciclo do ensino básico, exclusivamente para a realização de trabalho prático ou experimental:  

a) Quando o número de alunos da turma for igual ou superior a 20;  

b) No tempo correspondente a um máximo de 100 minutos.  

 

2. O desdobramento a que se refere o número anterior irá funcionar semanalmente nas duas 

disciplinas, alternando em 2 horas seguidas, 1 hora para cada turno /disciplina.  

3. Proceder-se-á ao desdobramento de turmas do ensino secundário, exclusivamente para a realização 

de trabalho prático ou experimental, do modo que se apresenta:  

a) Nos cursos científico –humanísticos, no tempo semanal de lecionação correspondente a cento 

e trinta e cinco minutos, quando o número de alunos da turma for superior a 20, nas seguintes 

disciplinas bienais:  

Biologia e Geologia;  

Física e Química A;  

Língua Estrangeira (da componente de formação específica do curso de Línguas e 

Humanidades);  

b) Nos cursos científico-humanísticos, no tempo semanal de lecionação correspondente a cem 

minutos, no máximo, quando o número de alunos da turma for superior a 20, nas seguintes 

disciplinas anuais:  
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Biologia;  

Física;  

Geologia;  

Química;  

c) Na componente de formação específica dos cursos científico-humanísticos, no tempo semanal 

de lecionação correspondente a cento e cinquenta minutos, no máximo, quando o número de 

alunos da turma for superior a 20 nas seguintes disciplinas:  

Desenho A;  

Oficina de Artes;  

Oficina Multimédia B;  

d) Na disciplina de Geometria Descritiva A da componente de formação específica dos cursos 

científico-humanísticos no tempo semanal de lecionação correspondente a cinquenta minutos, 

no máximo, quando o número de alunos da turma for superior a 24.  

e) Nas disciplinas de caráter laboratorial da componente de formação científica dos cursos 

profissionais, até um tempo letivo, sempre que o número de alunos for superior a 20; 

f) Nas disciplinas de caráter laboratorial, oficinal, informático ou artístico da componente de 

formação técnica dos cursos profissionais, na totalidade da carga horária semanal, quando o 

número de alunos for superior a 15 e se considere viável o desdobramento. 

g) De modo a possibilitar o desenvolvimento da oralidade e da produção escrita, as escolas 

organizam os horários das turmas, podendo, para tal, encontrar soluções organizativas diversas 

que podem passar pela marcação de um tempo semanal simultâneo de português e de língua(s) 

estrangeira(s) dividindo -se, nesse tempo, os alunos numa lógica de trabalho de oficina. 

 

 

PRINCÍPIOS GERAIS 
 

1. A elaboração de horários quer das turmas quer dos professores obedecerá aos normativos legais e a 

critérios de ordem pedagógica.  

2. A Distribuição do serviço docente é da competência da diretora, nos termos das alíneas c) e d) do nº 

4 do art.º 20º do Decreto-Lei 75/2008 de 22 de abril, republicado pelo Decreto-Lei 137/2012 de 2 de 

julho.  

3. A elaboração dos horários está a cargo de um grupo de professores designado pela diretora. Os 

horários serão elaborados ouvidos os Coordenadores de Departamento e os Coordenadores dos 

Grupos Disciplinares, que farão uma primeira distribuição do serviço docente, a qual será alterada 
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sempre que o perfil do professor e a sua adequação às turmas, as circunstâncias, a gestão dos 

horários e as questões pedagógicas o aconselhem.  

4. Sempre que possível e se justifique, deverá ser mantida a continuidade do professor e do diretor de 

turma na turma. A opção de continuidade deverá ser expressa pelo professor e estará condicionada 

a aceitação pela diretora e dependente da avaliação do trabalho desenvolvido no ano anterior. A 

continuidade da Direção de Turma dependerá da possibilidade da sua atribuição.  

5. Tendo em conta as limitações existentes, na distribuição de serviço ter-se-á em conta a adequação 

do perfil do professor aos interesses, objetivos e às necessidades da turma designadamente quanto 

àquelas cujos alunos pretendam ingressar no ensino superior ou que apresentem problemas de 

assiduidade, indisciplina, insucesso repetido, etc.  

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

quais haja previsibilidade de ausência prolongada ou que, em anos anteriores, apresentem um 

padrão de baixa assiduidade.  

7. A distribuição de níveis pelos vários professores do grupo/disciplina deverá ser equilibrada e, sendo 

possível, não superior a três.  

 

CRITÉRIOS GERAIS DE ORGANIZAÇÃO 
 

1. As escolas Secundária e EB23 funcionarão em três e dois turnos, respetivamente: o período da 

manhã decorrerá entre as 8h25 e 13h20, o período da tarde, entre as 13h30 e as 18h15 e o período 

noturno, entre as 19h00 e as 23h40. 

2. As escolas do 1º ciclo funcionam, na componente letiva, entre as 09:00h e as 12:30h e as 14:00h e 

as 15:30h; na componente AEC, entre as 16:00h e as 17:00h; na componente de apoio à família, nos 

períodos subsequentes, abrangidos entre as 8:00h e as 18:30h. 

3. O Jardim de Infância funciona entre as 8:00h e as 18:30, incluindo a componente letiva e o apoio à 

família. 

4. A carga horária semanal será organizada em períodos de 50 minutos.  

5.  O intervalo do almoço não poderá ser inferior a uma hora.  

6. As atividades de complemento curricular e extracurricular realizar-se-ão no período da tarde e sem 

prejuízo de aulas.  

7. Os tempos letivos de cada uma das disciplinas serão distribuídos criteriosamente, de modo a evitar 

o lançamento de tempos letivos em dias consecutivos de disciplinas com dois tempos semanais.  

8. As aulas de Educação Física e as atividades do Desporto Escolar só poderão iniciar-se, no mínimo, 1 

hora após o término do período definido para o almoço.  
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9. As atividades extracurriculares bem como as reuniões dos órgãos de administração e gestão, 

estruturas de orientação educativa e serviços especializados de apoio educativo, não deverão colidir 

com as atividades letivas, sendo-lhes reservado um período específico para a sua realização.  

10. Se possível, a tarde de 4ª feira será reservado para a realização de reuniões. 

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.  

 

HORÁRIOS DAS TURMAS 
 

1. No horário de cada turma não poderão ocorrer tempos desocupados, vulgo “furos”. A decisão do 

horário das turmas cabe à diretora, ouvida a equipa de horários.  

2. Nenhuma turma poderá ter mais do que 5 tempos de 50 consecutivos.  

3. O número de tempos de 50 minutos não deve ultrapassar os 8, respetivamente, em cada dia de 

aulas, podendo ser 9, excecionalmente, em dois dias da semana, desde que envolva disciplinas 

práticas. 

4. Se, por exigência curricular, se dividir uma turma em dois “turnos” numa disciplina, dessa situação 

não poderá ocorrer nenhum tempo desocupado para qualquer deles; nos dias em que tal ocorra, 

o(s) tempo(s) letivo(s) relativos a um dos grupos será(ão) colocado(s) no 1º tempo de um dos 

períodos sendo o(s) tempo(s) letivo(s) relativos ao outro turno colocado no final do mesmo período.  

5. Tanto quanto possível evitar-se-á que haja tempos letivos desocupados em resultado da não 

frequência de uma disciplina por parte dos alunos.  

6. Deve-se procurar evitar que as aulas de uma mesma disciplina à mesma turma tenham lugar em 

dias consecutivos.  

7. As aulas das Línguas Estrangeiras não devem ser lecionadas em tempos letivos consecutivos.  

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

9. No Ensino Básico, as disciplinas de caráter “prático” devem ser lecionadas, preferencialmente, no 

período complementar.  

10. Poderão ser utilizados até dois ou três tempos da componente letiva para prestação de apoio aos 

alunos ou dinamização de grupo/turma de modalidades do desporto escolar.  

12. A distribuição da carga horária das diferentes disciplinas deve ser equilibrada e respeitando, tanto 

quanto possível, a diversidade.  

13. A escola não está obrigada a garantir horário compatível nas disciplinas em atraso a alunos inscritos 

em dois anos de escolaridade.  
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14. Os horários poderão ser pontualmente alterados para efeitos de substituição de aulas resultantes 

da ausência de docentes.  

 

HORÁRIO DOS PROFESSORES 
 

1. A componente letiva é de 22 horas semanais (H=50m) ou 1100 minutos.  

2. Não é permitida a distribuição ao docente de mais de cinco horas letivas consecutivas.  

3. O horário do docente não deve incluir mais de 3 níveis de lecionação diferentes, sempre que 

possível.  

4. Na elaboração do horário de trabalho do pessoal docente é obrigatoriamente registada a totalidade 

das horas correspondentes à duração da respetiva prestação semanal de trabalho, procurando-se 

distribuir equilibradamente as componentes letiva e não letiva. A componente letiva dos docentes 

do quadro tem de estar totalmente completa, não podendo conter qualquer tempo de insuficiência. 

A insuficiência, se existir, será suprida com substituições temporárias, lecionação de grupos de 

alunos de homogeneidade relativa em disciplinas estruturantes, reforço da carga curricular de 

qualquer disciplina, atividades de apoio ao estudo ou outro tipo de apoio ou coadjuvação.  

5. A marcação no horário das duas horas da componente não letiva e das horas de cargos ou funções 

deve ter em conta os interesses da escola, os seus objetivos e as suas finalidades.  

6. O serviço distribuído ao docente deve estender-se ao longo de 5 dias/semana. 

7. O docente está obrigado a comunicar à diretora qualquer facto que implique redução ou 

condicionamento na elaboração do horário; os docentes que ao longo do ano prevejam redução de 

serviço letivo (ex: maternidade, amamentação) deverão dar conta da situação.  

8. A componente não letiva de estabelecimento é de 2 tempos de 50 minutos.  

9. A componente não letiva de estabelecimento será marcada, tanto quanto possível, em horário 

compatível para que o docente possa acompanhar os respetivos alunos.  

 

DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE 
 

1. A distribuição de serviço deve ter como princípio orientador a qualidade do ensino e os legítimos 

interesses dos alunos.  

2. A distribuição de serviço deve ser devidamente planeada, tendo em consideração os recursos 

humanos disponíveis, as disponibilidades físicas do edifício escolar e a sequencialidade dos ciclos e 

anos de escolaridade. Assim, esta distribuição subordina-se aos seguintes princípios orientadores:  

a) Adequação do perfil do professor à turma, nomeadamente naquelas onde existem problemas 

de assiduidade, indisciplina, insucesso repetido, etc.  
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b) Distribuição equilibrada de níveis pelos vários professores do grupo/disciplina.  

c) Distribuição do serviço letivo feita, preferencialmente, de modo a que cada disciplina (ou cada 

nível) seja lecionada por uma equipa de, pelo menos, dois ou três professores.  

d) Previsibilidade de ausência prolongada e a consequente falta de assiduidade do professor.  

e) Direção de turma atribuída, preferencialmente, a um professor que tenha todos os alunos da 

turma.  

f) Equipas docentes constituídas por um mesmo conjunto de professores a quem, 

simultaneamente seja atribuído o mesmo conjunto de turmas no 3º ciclo, nos cursos 

profissionais e no 10º ano.  

g) Não inclusão, sempre que possível, de mais de 3 níveis distintos em cada horário sobrante.  

h) No ensino secundário não deverá atribuir-se mais do que uma disciplina ao mesmo professor na 

mesma turma.  

3.  A componente letiva deverá ser distribuída tendo em consideração os seguintes parâmetros:  

a) Perfil do professor adequado ao ciclo/nível, curso, disciplina;  

b) Formação profissional;  

c) Continuidade, sempre que conveniente;  

d) Distribuição equilibrada de níveis;  

e) Desempenho de cargos.  

Anexa-se documento sobre a Flexibilidade Curricular 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 25 de julho de 2017 

A Diretora 

 

 

Apreciação do Conselho Geral, em 25 de julho de 2017 

O conselho geral emitiu parecer favorável aos critérios de organização dos horários, apresentados 

no presente documento. 

 

A Presidente do Conselho Geral 
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Anexo 

 

Matrizes previstas no Despacho nº 5908/2017, de 5 de julho 
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Matriz a aplicar às turmas do 1º ano 

(Com flexibilidade curricular) 

 

 

 

 



Critérios de organização das turmas, distribuição de serviço e construção dos horários – 2017-2018 

 
 

Página 29 
 

 

Matriz a aplicar às turmas do 5º ano 

(Com flexibilidade curricular) 
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Matriz a aplicar às turmas do 7º ano 

(Com flexibilidade curricular) 
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Matriz a aplicar às turmas do 10º ano 

(Com flexibilidade curricular) 
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