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1- Atividades do início do ano letivo 
 

 Data Hora Reunião Sala 

3º ciclo 1 a 5 de 
setembro 

 Exames de Equivalência à Frequência no 
9º ano 

 

Ensino 
Profissional 

1 a 9 de 
setembro 

 Exames do Ensino Profissional  

Pré-escolar 3 de 
setembro 

 Reunião do Departamento Pré-Escolar Sala 39 

Cons. Pedag 8 de 
setembro 

9:00  Reunião do Conselho Pedagógico Sala 36 

1º ciclo 14:30 Reunião de Departamento do 1º ciclo Auditório 

Assist. 
Operacionais 

8 de 
setembro 

14:00 Reunião com todos os AO do 
Agrupamento 

Polivalente  

ESFROV 

Todos os ciclos 
de ensino 

 

 

9 de 
setembro 

 

9:00  Reunião Geral  Cineteatro 

10:00 Visita ao concelho  

13:00 Almoço/convívio  

Equipa de 
Autoavaliação 

15:00 Reunião da Equipa de Autoavaliação Sala 36 

Equipa 
Multidisciplinar 

16:30 Reunião da Equipa Multidisciplinar Sala 36 

 

 

 

 

 

Todos os ciclos 
de ensino 

 

 

 

 

 

 

10 de 
setembro 

10:00  Reuniões de Departamentos Curriculares 
do 2º Ciclo, 3º Ciclo e Ensino Secundário 

ESFROV 

Mapa a divulgar 

11:00  Reuniões de Grupos de Recrutamento ESFROV 

Mapa a divulgar 

14:30  Reunião do Conselho de Diretores de 
Turma – 2º ciclo 

ESFROV 

Sala 36 

Reunião do Conselho de Diretores de 
Turma – 3º ciclo 

ESFROV 

Sala 37 

Reunião do Conselho de Diretores de 
Turma – Ensino Secundário 

ESFROV 

Sala 38 

Pré-Escolar 11 e 12 de 

setembro 

Todo o 
dia 

Reuniões entre Educadores, Enc. de 
Educação, Autarquia e Agrupamento  

Todos os 
Jardins de 
Infância 

 

ARTICULAÇÃO 

1º E 2º CICLO 

 

 

11 de 

setembro 

9:00h Reuniões entre os prof. Titulares de 
turma do 4º ano (ano letivo 2013-2014) 
com os DT do 5º ano (ano lectivo 2014-
2015) 

 

 

EBFL 

 
14:00h Reuniões entre prof. Titulares de turma 

do 4º ano (ano letivo 2013-2014) com os 
Delegados de Grupo do 2º Ciclo 

1º Ciclo 18:00h Receção Geral aos EE do 1º Ciclo Cineteatro de 
Sátão 

2º, 3º e 
secundário 

12 de 
setembro 

Todo o 
dia  

Trabalho individual do Diretor de Turma 
nas respetivas direções de turma 

Respetivas 
escolas 
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Todos os ciclos 
de ensino 

15 de 

setembro 

Manhã Receção às crianças do Pré Escolar Jardins de 
Infância 

 

 

9:00  Receção aos alunos do 1º ciclo Escolas do 1º 
Ciclo 

9:30  Receção 5º e 6º anos Respetivas 
escolas 

10:30  Receção das restantes turmas EBIFA, EBFL, 
ESFROV 

Todos os ciclos 
de ensino 

16 de 
setembro 

 

Início das aulas: 9:15 horas na EBIFA 

      8:30 horas – Restantes escolas 

Respetivas 
escolas 

Equipas Reunião da Equipa de Organização do Dia do 
Diploma 

ESFROV 
(hora a combinar) 

 

 
 
 

2- Calendário escolar 
 

Períodos 

letivos 

Início Termo 

1º 15 de setembro de 2014 16 de dezembro de 2014 

2º 5 de janeiro de 2015 20 de março de 2015 

 

 

 

 

3º 

 

 

 

 

7 de abril de 2015 

5 de junho de 2015 — para os alunos 
dos 9.º, 11.º e 12.º anos. 

Entre 5 e 12 de junho de 2015, inclusive, – 
para os alunos do 6.º ano(1). 

12 de junho de 2015 — para os alunos 
dos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º(1), 5.º, 7.º, 8.º e 
10.ºanos. 3 de julho de 2015 — para a 
educação pré-escolar.  

8 de julho de 2015 — para os alunos dos 

4.º e 6.º anos que venham a ter 
acompanhamento extraordinário(2).  

(1)  Formalização da avaliação sumativa interna até 15 de junho de 2015, inclusive.  
(2) Início até 18 de junho de 2015, inclusive 

 
 

Interrupções 
  letivas 

Início Termo 

1ª 17 de dezembro de 2014 2 de janeiro de 2015 
2ª 16 de fevereiro de 2015 18 de fevereiro de 2015 

3ª 23 de março de 2015 6 de abril de 2015 
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Pré-escolar Início Termo 

15 de setembro de 2014 3 de julho de 2015 
Interrupções 

letivas  
Natal  23, 26, 29 e 30 de dezembro 2014 a 2 de janeiro de 

2015, inclusive 
Carnaval 16 a 18 de fevereiro 2015 

Páscoa 30 de março a  06 de abril 2015, inclusive 
 
 

3- Deliberações – Conselho Pedagógico de 16 de julho de 2014 

(propostas dos grupos disciplinares) 

 
 

1º ciclo Criação do Minilaboratório para Ensino 
Experimental das Ciências - EB1 de Sátão 

Oferta Complementar  7º ano – oferta da Educação Musical 
Oferta de Escola 7º ano – Educação para a cidadania – Alunos em 

mudança de ciclo 
8ºano – Oficina de escrita (Desenvolvimento de 
capacidades relacionadas com o Português –
preparação para a  prova final de ciclo no 9º ano) 
9ºAno – Matemática (Desenvolvimento de 
capacidades relacionadas com a Matemática –  
preparação para a  prova final de ciclo no 9º ano) 

Horários Serão elaborados com tempo comum para trabalho 
colaborativo dos grupos (sempre que possível) 
Evitar que as turmas tenham sempre as mesmas 
disciplinas no último bloco da manhã e da tarde 
Na 4ª feira os alunos não terem muitas aulas para 
poderem participar no Desporto Escolar 

Educação Especial  Reorganização do acompanhamento dos alunos  
Encontra-se em elaboração um projeto para 
funcionamento de uma unidade de autismo 

Testes comuns No próximo ano letivo os testes comuns serão 
organizados ao longo do ano, nas tardes livres dos 
alunos e após consulta aos grupos de recrutamento 

Apoios As aulas de apoio deverão ficar nos horários das 
turmas e dos docentes 
Deverão ser definidos em grupo os critérios de 
proposta dos alunos de forma a haver 
uniformidade e evitar desigualdades 

Ocupação de alunos Organização de clube/projeto multidisciplinar que 
envolva docentes de várias áreas: artes visuais, 
música, drama... 

Coadjuvância e grupos 
de homogeneidade 
relativa 

A depender da existência de recursos humanos 
disponíveis 
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4 - Critérios gerais de elaboração dos horários  

dos alunos. 
4.1. Horários de funcionamento das escolas do Agrupamento 
Os horários distribuem-se por tempos de 45 minutos.  
 

 
 
 
4.2.  Critérios gerais de elaboração dos horários dos alunos 
 

- Na distribuição semanal dos tempos letivos, deve assegurar-se a 

concentração máxima das atividades escolares de cada turma num só 

turno do dia. 

-  As disciplinas de língua estrangeira e de Educação Física não devem 

ser lecionadas em dias seguidos, no caso de distribuição destas disciplinas 

por dois dias semanais, ou em três dias consecutivos, nos casos de 

distribuição destas disciplinas por três dias semanais. Não se considera 2ª 

e 6ª feira como dias seguidos; 

- A mesma disciplina não deve ser sempre lecionada ao último tempo da 

manhã ou da tarde; 

- Para uma dada turma, o tempo decorrente entre aulas do final de um 

turno e o início de outro não deverá ser inferior a uma hora nem superior 

a duas horas e quinze minutos, exceto se a disciplina que delimita este 

tempo, no turno contrário ao turno predominante da turma, for Educação 

Física, devido aos constrangimentos ao nível dos espaços físicos da escola, 

em particular, da necessidade no cumprimento da lotação de 3 turmas do 

pavilhão desportivo. 

- Sempre que as atividades escolares decorram no período da manhã e da 

tarde, o intervalo do almoço não poderá ser inferior a uma hora; 

Pré- escolar  1º Ciclo ESFRoV EBFL EBIFA 
Pedrosas  

9:00 – 12:00 
13:30-15:30 

 
 

Manhã 

EBIFA 9:15- 10:45 8:30 – 9:15 8:30 – 9:15  

Mioma 11:15- 12:45 9:15 – 10:00 9:15 – 10:00 9:15 – 10:00 

Sátão   10:20 – 11:05 10:20 – 11:05 10:00 – 10:45 

Lages Restantes 
Escolas 

9:00 – 10:30  11:05- 11:50 11:05- 11:50 11:05- 11:50 

Casal 11:00-12;30 12:00 – 12:45 12:00 – 12:45 11:50 – 12:35 

Cruz   12:45 – 13:30 12:45 – 13:30 12:45 – 13:30 

        

Rãs  9:00 – 12:30 
14:00-15:30 

 
Tarde 

 
Todas as 
escolas 
 

 13:50 – 14:35 13:50 – 14:35 13:50 – 14:35 

EBIFA 14:00-16:00 14:35 – 15:20 14:35 – 15:20 14:35 – 15:20 

Abrunhosa  15:30 – 16:15 15:30 – 16:15 15:30 – 16:15 

Avelal  16:15 – 17:00 16:15 – 17:00 16:15 – 17:00 

       17:05 – 17:50 
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- As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se uma hora depois de 

findo o período definido para almoço no horário do respetivo grupo/ 

turma. 

- Os horários devem ter uma distribuição letiva equilibrada, pelos cinco 

dias da semana, de modo que não existam dias muito sobrecarregados;  

- Nos dias com um maior número de aulas, os horários deverão ter uma 

distribuição onde se integrem disciplinas de caráter teórico e disciplinas 

de caráter prático;  

- No mesmo dia, o número de aulas curriculares não deve ultrapassar 8 

tempos de 45 minutos; 

- Na distribuição da carga letiva semanal deve evitar-se a existência de 

aulas isoladas e de “furos”;  

- A disciplina de EMRC deve ser lecionada no início ou final dos turnos da 

manhã ou da tarde, exceto nos casos em que todos os alunos de uma 

turma estejam inscritos nesta disciplina;  

- O apoio ao estudo do 2º ciclo é marcado no horário das turmas no início 

ou final dos turnos da manhã ou da tarde, de modo a evitar-se a existência 

de aulas isoladas e de “furos” para os alunos que não frequentam estas 

aulas;  

- O apoio ao estudo não é contabilizado no limite máximo de 8 aulas diárias 

para os alunos;  

- Os cursos profissionais, pela sua especificidade, terão um modo de 

funcionamento e uma distribuição da carga horária adequada a este tipo de 

formação; 

- No ensino regular não serão marcadas atividades letivas na tarde de 

quarta feira para permitir o desenvolvimento de atividades do desporto 

escolar sem prejuízo para as disciplinas; 

- Os horários dos alunos são passíveis de alterações, desde que:  

. As alterações resultem dos efeitos de substituição das aulas resultante das 

ausências dos docentes; 

.  Sejam avisados os Encarregados de Educação por parte do Diretor de Turma 

com a antecedência de 24 horas relativamente ao novo horário. Neste aviso 

deverá ainda constar o período estimado da referida alteração. 
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4.3. Desdobramento das aulas laboratoriais de físico-química e de ciências 

naturais. 

- O desdobramento das turmas nas disciplinas de Ciências Naturais e Físico- 

química do 3º ciclo do ensino básico, utilizado exclusivamente para trabalho 

prático ou experimental, dá-se quando a turma tem 20 alunos ou mais, num 

tempo de 45 minutos; 

- O desdobramento das turmas nas disciplinas de Ciências Naturais e Físico- 

química do ensino secundário, utilizado exclusivamente para trabalho prático ou 

experimental, dá-se quando a turma tem mais de 20 alunos, em 135 minutos; 

- Para turmas com menos de 20 alunos, não há desdobramento; 

- O dia semanal das aulas de laboratório não deverá ser coincidente com o dia 

semanal da aula teórica da disciplina.  

5 - Atividades a incluir na componente não letiva dos docentes para além 

das previstas no n.º 3 do art.º 82º do ECD 

 

A componente não letiva do serviço docente encontra-se definida no artigo 

82.º do ECD e abrange a realização de trabalho individual e a prestação de 

trabalho no estabelecimento de educação ou ensino. 

A componente não letiva de trabalho a nível de estabelecimento é incluída 

nos horários dos docentes para que, nos termos n.º 4 do artigo 82.º do ECD e do 

nº 7 do Despacho normativo nº 6/2014: 

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. 

 

5.1. Cargos e outras funções dos docentes  

 

Para o cumprimento de cargos de coordenação e de supervisão 

pedagógica, coordenação de clubes e projetos e participação nestes, são 

atribuídos tempos, de acordo com o RI,  da componente não letiva de 

estabelecimento,  do artº 79º do ECD, ou ainda, do Crédito Horário do 
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Agrupamento, em respeito pela seguinte tabela, tendo em conta a relevância das 

atividades desenvolvidas: 

Atividades Tempos (45m) 

Coordenador de Diretores de Turma 4 

Coordenador de Departamento 4*  

Coordenador do Desporto Escolar 4** 

Coordenadores de Equipas de 

Monitorização e Qualidade (PAA, Eq. 

Autoavaliação, Eq. Multidisciplinar, Eq. 

de Análise dos Resultados Escolares) 

 

4 

Membros do Conselho Pedagógico 4 

Delegado de grupo 1/2 (1 se for só um docente) 

Coordenação e Participação em  Clubes 1/2  (dependendo das atividades a desenvolver e 

do número de alunos envolvidos) 

Coordenador de Estabelecimento De acordo com a legislação 

Diretor de Instalações 1 

Coordenação EPS 2 

Presidente do Conselho Geral 3 

Docente elemento do Conselho Geral 1 

*Excetuando-se o Pré-Escolar, em que o Coordenador, sendo titular de turma, não tem direito a redução da componente 
letiva, de acordo com a LAL. 
** Sempre que seja possível tendo em conta que o DE já prevê a atribuição de 6h semanais aos docentes que o dinamizam. 

 

6 - Atividades de Promoção do Sucesso Escolar desenvolvidas no 

Agrupamento  

 

6.1 As atividades de promoção do sucesso escolar, neste Agrupamento, 

concretizam-se através de: 

Oferta complementar: 

- No 2º ciclo  e no 7ºano, esta oferta é Educação para a Cidadania, 

atribuída ao Diretor de Turma; 

- No 8º ano a oferta complementar é Oficina da Leitura, atribuída aos 

professores de português; 

- No 9º ano a oferta complementar é atribuída aos professores de 

matemática como reforço curricular; 
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- No 1º ciclo a oferta complementar é orientada para a Educação para 

Cidadania 

 

 

6.2  Apoio ao Estudo  

 

6.2.1. 1º Ciclo  

 

O Apoio ao Estudo no 1º ciclo, é constituído por 90 minutos e está 

integrado na componente curricular . 

 

6.2.2. 2º Ciclo  

 

O Apoio ao Estudo no segundo ciclo constitui-se como uma oferta 

obrigatória para a escola, de frequência facultativa para os alunos, sendo 

obrigatória para os alunos indicados pelo Conselho de Turma, obtido o acordo 

dos encarregados de educação. 

O Apoio ao Estudo é parte integrante do horário da turma e dos 

professores. Serve para realizar trabalho de estudo, recuperação e preparação 

dos alunos, devendo, por isso, ao longo de todo o ano letivo, ser 

permanentemente frequentado pelos alunos designados pelo Conselho de 

Turma. 

O Apoio ao Estudo é distribuído maioritariamente a professores de 

Português, Matemática e Inglês, no sentido de reforçar as aprendizagens a essas 

disciplinas. 

O Apoio ao Estudo será distribuído aos docentes nos Tempos de 

Estabelecimento ou, nos casos de insuficiência letiva, dos docentes, no seu 

horário letivo. 

O Apoio ao Estudo organiza-se em 5 aulas semanais de 45 minutos cada, 

sempre que possível uma aula por dia, no final da tarde ou da manhã. 

Todos os alunos do 5º ano de escolaridade, vindos do 4º ano com negativa 

a Português ou Matemática, são automaticamente designados para terem Apoio 

ao Estudo nestas disciplinas. Caso o EE não queira autorizar a frequência destas 

aulas, deve o DT informá-lo da gravidade desta decisão para o sucesso escolar do 
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seu educando. Persistindo o EE na decisão de não autorização da frequência do 

Apoio ao Estudo, o EE deverá preencher um termo de responsabilidade 

indicando e fundamentando as razões da sua decisão. 

 

6.3. Aulas de Apoio  no 3º ciclo/ensino secundário; 

 

As aulas de apoio constituem-se como a atividade desenvolvida pelo 

docente, fora da aula regular, no sentido de ajudar os alunos a superar as suas 

dificuldades na disciplina que leciona. 

A frequência por parte de um aluno às aulas de recuperação está 

dependente da sua indicação em Conselho de Turma e da aprovação do seu 

Encarregado de Educação (EE). Por isso, o EE é imediatamente responsável pelo 

insucesso do seu educando se não colabora para a adequada frequência deste 

suplemento educativo oferecido pela escola. 

O professor de apoio deve articular-se com o DT dos alunos indigitados 

para o referido apoio no sentido de o informar sobre a comparência ou ausência 

do aluno ao apoio, e de modo especial a partir da 2ª falta do aluno, de modo a 

que o DT possa informar atempadamente o EE e se possam encontrar formas 

intervir antes que o insucesso se instale.   

O apoio educativo dado por um professor pode ser destinado a alunos de 

mais do que uma das suas turmas, devendo o horário do docente ter marcadas 

estas aulas em tempos que permita(m) a frequência do maior n.º possível de 

alunos das suas turmas. 

Todos os alunos do 7º ano de escolaridade, vindos do 6º ano com negativa 

a Português ou Matemática, são automaticamente designados para terem apoio 

educativo a essas disciplinas, com caráter prioritário relativamente às outras 

disciplinas e alunos da turma. 

As aulas de apoio serão alvo de monitorização ao longo do ano. 
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6.4.  Tutorias 

 

As tutorias são propostas em Conselho de Turma. Estas propostas são 

analisadas pela direção que prioriza as situações em função da disponibilidade 

de recursos humanos, atribuindo tutores e definindo horários para as tutorias. 

 

6.5. Acompanhamento extraordinário 

 

Os alunos internos dos 4.º e 6.º anos de escolaridade que, após as 

reuniões de avaliação de final de ano, já com o conhecimento e com a ponderação 

dos resultados da 1.ª fase das provas finais de ciclo, não obtenham aprovação, 

podem usufruir de prolongamento do ano letivo. 

O período de acompanhamento extraordinário decorre entre a realização 

das reuniões de avaliação  e a realização da 2.ª fase das provas finais e visa 

colmatar deficiências detetadas no percurso escolar dos alunos. 

Cabe ao diretor da escola assegurar a organização e gestão do período de 

acompanhamento extraordinário. 

Os alunos que se encontrem nesta situação são automaticamente inscritos 

no período de acompanhamento extraordinário, sendo obrigatória a sua 

frequência, exceto se o encarregado de educação não o permitir. 

O encarregado de educação que não pretenda que o seu educando 

frequente o acompanhamento extraordinário, previsto no número anterior, 

comunica por escrito o seu desacordo ao diretor da escola. 

O pedido formulado nos termos previsto no número anterior não 

prejudica o acesso do aluno à 2.ª fase das provas finais de ciclo. 

Após o final das aulas de 6º e 9º anos e até às provas finais de português e 

matemática, os alunos frequentam aulas de preparação para essas provas e para 

as provas de equivalência à frequência.  

Os alunos que realizam exames em outros anos de escolaridade poderão 

também frequentar aulas extra de preparação para os referidos exames. 
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6.6 – Coadjuvação 

A coadjuvação em sala de aula será aplicada sempre que seja possível e de 

acordo com  os recursos humanos disponíveis no agrupamento. 

 

 

7. Outras medidas promotoras do sucesso escolar 

 

 A referência ao sucesso escolar pretende englobar a melhoria dos 

resultados académicos dos alunos e das condições organizacionais diretamente 

implicadas na melhoria contínua do Agrupamento.  

 Procurando responder aos desafios propostos pela Relatório de 

Autoavaliação do Agrupamento e à necessidade de melhorar as condições de 

trabalho e de aprendizagem, tornando mais eficaz e visível o trabalho 

desenvolvido por todos, destacam-se as Equipas de Monitorização e Qualidade: 

 

- Equipa de Acompanhamento do PAA (Coordenadora: Maria da Piedade Silva)  

 

 Esta equipa monitorizará as propostas de atividades, projetos, clubes e 

desporto escolar inseridas no Plano Anual de Atividades e fará a análise da 

execução do PAA no final de cada período letivo. 

 No ano letivo de 2014-2015, com a finalidade de facilitar o serviço a todos 

os intervenientes, foram elaborados formulários on line, disponíveis na página 

do Agrupamento, quer para o lançamento das atividades, quer para a sua 

avaliação. 

 

- Equipa de Autoavaliação (Coordenadora: Elisabete Almeida) 

  

Esta equipa dará continuidade ao trabalho já realizado pela equipa 

anterior, construindo instrumentos de recolha de dados, adequados ao 

funcionamento do Agrupamento, de modo a poder elaborar um Plano de 

Melhoria no final do ano letivo. 
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- Equipa de Análise dos Resultados Escolares (Coordenador: Luís Bravo) 

  

Esta equipa fará o acompanhamento dos resultados escolares, no final de 

cada período letivo, bem como propostas de intervenção que permitam a 

melhoria contínua dos resultados escolares.  

- Equipa Multidisciplinar (Coordenador: José Manuel Madeira) 

  

Esta equipa acompanhará as situações de risco de abandono escolar e de 

indisciplina, ficando, ainda responsável pela gestão de conflitos internos, sempre 

que estes ocorram. 

 

Constituem estas equipas conjuntos multidisciplinares de docentes, a fim 

de permitir uma maior unidade e articulação entre níveis de ensino e 

estabelecimentos escolares.  

 

- Equipa de Apoio Documental a Docentes e Alunos (Coordenador: 

António José Figueiredo) 

  

Monitorizar a informação de modo a evitar desperdício de papel, criando 

plataformas digitais para as diversas áreas da organização escolar. 

 

 

8. Mecanismos de substituição de docentes  

 

Sempre que um docente falte por motivos previstos, deverá, 

obrigatoriamente, respeitar o disposto no ponto 10 do art.º 94º do ECD, 

nomeadamente “A falta ao serviço letivo que dependa de autorização apenas pode 

ser permitida quando o docente tenha apresentado à direção executiva da escola o 

plano da aula a que pretende faltar”. Este ponto não se verifica nas situações em 

que o docente, ao invés do plano de aula, apresente um plano de permuta da 

atividade letiva. 
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8.1. Faltas por motivos previstos: 

 

Sempre que um docente falta por motivos previstos, deverá, até 48h antes 

do início do seu período de falta: 

-  Pedir autorização ao diretor, nas situações em que a mesma careça de 

autorização, através de impresso próprio, entregue nos serviços administrativos. 

Acompanha esse documento o respetivo plano de aula.  

- Pedir autorização ao diretor, através de impresso próprio, para permuta 

programada com outro docente que lecione a mesma disciplina ou a mesma 

turma. Neste caso, uma vez autorizado, não haverá lugar à marcação de falta. 

- Pedir autorização ao diretor, através de impresso próprio, entregue nos 

serviços administrativos, para alteração temporária do horário da turma, para 

que a aula seja dada noutro horário, havendo a concordância dos EE. Neste caso, 

uma vez autorizado, não haverá lugar à marcação de falta. 

Nos cursos do Ensino Profissional, sempre que o professor falte sem 

indicar previamente uma permuta ou a alteração temporária do horário da 

turma (na mesma semana ou na semana seguinte), ser-lhe-á marcada falta, sem 

prejuízo da reposição da aula em período a definir em reunião de coordenação 

do curso. 

 

8.2. Formas de substituição: 

 

A substituição de um docente é assegurada: 

 

a)  Preferencialmente, mediante permuta da atividade letiva programada 

entre os docentes da mesma turma ou entre docentes legalmente habilitados 

para a lecionação da disciplina;  

 

b)  Mediante lecionação da aula correspondente por um docente do 

quadro com formação adequada e componente letiva incompleta, de acordo com 

o planeamento diário elaborado pelo docente titular de turma ou disciplina; 

 

c) Através da organização de atividades de enriquecimento e 

complemento curricular que possibilitem a ocupação educativa dos alunos, 
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quando não for possível assegurar as atividades curriculares nas condições 

previstas nas alíneas anteriores. 

 

 

8.3. Operacionalização da substituição:  

 

- Pela permuta entre docentes do mesmo conselho de turma; 

- Pela permuta entre docentes legalmente habilitados para a lecionação da 

disciplina, no âmbito do grupo de recrutamento, do departamento 

curricular ou do conselho de docentes;  

- Pela substituição com plano de aula: 

Quando não houver lugar à possibilidade de permuta, o diretor 

nomeia um docente habilitado a dar o plano de aula, podendo, para o 

efeito alterar pontualmente o seu horário, na componente não letiva de 

estabelecimento. Este docente deverá ser avisado pelo menos até ao dia 

anterior à data da substituição. Este serviço será prioritariamente 

atribuído a um docente do quadro que tenha insuficiência da sua 

componente letiva. 

- Pela substituição sem plano de aula: 

Os alunos da turma são encaminhados para a sala de estudo,  

biblioteca ou sala de convívio onde um docente em ocupação de alunos ou 

em apoio educativo (sem alunos designados), assegura a ocupação 

educativa dos alunos, através da organização de atividades de 

enriquecimento e complemento curricular. 

 

       A Diretora 

 

      

       

 

Sátão, 8 de setembro de 2014 

 


