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CALENDÁRIO ESCOLAR E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

4.1. Calendário Escolar (aguardar publicação) 

 
No Despacho n.º  é definido o calendário escolar para o ano letivo    

2021-2022. 

 
4.2. Funcionamento 

 

Atendendo à situação provocada pela pandemia da doença COVID-19 e aos vários 

cenários possíveis da sua evolução ao longo do presente ano letivo, há que ter em conta um 

quadro de intervenções que garanta uma progressiva estabilização educativa e social, sem 

descurar a vertente da saúde pública respeitando a legislação e as orientações em vigor. 

Deverá, nomeadamente, ser tido em conta a possibilidade da existência de regimes do 

processo de ensino e aprendizagem, em presença, que constitui o regime regra, o misto e o não 

presencial e que a transição entre os regimes previstos carece de aprovação da Direção -Geral 

dos Estabelecimentos Escolares, que decide após ser ouvida a autoridade de saúde competente. 

Decorrente desta circunstância tem que se ter em conta o plano de Ensino a Distância (E@D) e o 

Plano de Protocolo de Mecanismos de Ação Necessários à Implementação de cada um dos 

Regimes Presencial, Misto ou Não Presencial e de Transição entre os mesmos e o que neles se 

encontra determinado. 

Para além dos princípios orientadores constantes dos diplomas que regulam o sistema 

educativo, deverá ter-se sempre em consideração os seguintes princípios: 

a) O reforço dos mecanismos de promoção da igualdade e equidade, concebendo 

respostas escolares específicas que mitiguem as desigualdades, com vista a que todos os alunos 

alcancem as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

b) A afirmação do regime presencial como regime regra e do caráter excecional e 

temporário dos regimes misto e não presencial; 

c) A flexibilização na transição entre os regimes presencial, misto e não presencial 

prioridade na frequência de aulas presenciais pelos alunos até ao final do 2.º ciclo e àqueles a 

quem não seja possível assegurar o acompanhamento pelos professores quando se encontrem 

em regime não presencial. 

Quanto ao horário de funcionamento das escolas e decorrente da pandemia COVID-19 

houve a necessidade de ajustar os horários, de forma a conciliar o desenvolvimento das 

atividades letivas e formativas com as orientações das autoridades de saúde. 
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As atividades letivas e formativas devem ser realizadas com recurso às metodologias que 

cada escola considere as mais adequadas, de acordo com as orientações da área governativa da 

educação, tendo por referência o disposto no Decreto - Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na sua 

redação atual, no Decreto - Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, bem como o disposto no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais. 

O acompanhamento específico às crianças e jovens em risco ou perigo no Agrupamento 

pressupõe a sensibilização dos docentes e, em particular, os diretores de turma, para a 

identificação precoce deste tipo de situações, devendo, sempre que detetem crianças e jovens 

em situação de risco ou perigo, em articulação com a comissão de proteção de crianças e jovens 

territorialmente competente, organizar dinâmicas de integração e de trabalho escolar, através da 

EMAEI, de modo a proporcionar aos alunos os meios e as condições necessárias à sua 

segurança, formação, educação, bem -estar e desenvolvimento integral. 

O Agrupamento prevê para as crianças e alunos em grupos de risco um conjunto de 

medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica da doença COVID -19, de 

acordo com o Despacho n.º 8553-A/2020, na possibilidade de aplicação de medidas de apoio 

educativas aos alunos, que de acordo com as orientações da autoridade de saúde, devam ser 

considerados doentes de risco ou em confinamento e que se encontrem impossibilitados de 

assistir às atividades letivas e formativas presenciais em contexto de grupo ou turma. Para o 

efeito foi elaborado o Plano de Desenvolvimento das Aprendizagens, conforme determinado nos 

pontos 5 e 6 do Despacho nº 8553-A/2020, de 4 de setembro. 

Para os alunos em confinamento será adequado o que se encontra determinado no plano 

de E@D no Agrupamento, particularmente, a entrega semanal do plano de trabalho, através da 

plataforma Moodle. 

Quanto aos deveres dos alunos, é aplicável o disposto no Estatuto do Aluno e  Ética 

Escolar, aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, e demais legislação em vigor, bem 

como no regulamento interno da escola, estando os alunos obrigados ao cumprimento de todos 

os deveres neles previstos, designadamente o dever de assiduidade nas sessões síncronas e o 

de realização das atividades propostas, nos termos e prazos acordados com o respetivo docente. 

Devem ainda ser assegurados presencialmente, conjugando-se as normas emanadas pela 

DGS e as disposições tutelares, os apoios prestados no Centro de Apoio à Aprendizagem nos 

pólos existentes em cada estabelecimento de educação e de ensino, na valência de unidade 

especializada, bem como os apoios prestados por técnicos, relativamente aos alunos para os 

quais foram mobilizadas medidas adicionais e/ou seletivas, de acordo com a especificidade de 

cada criança/aluno. 

A EMAEI deve assegurar, em articulação com o Centro de Recursos TIC para a Educação 

Especial (CRTIC), o acompanhamento aos docentes, com vista a uma adequada utilização pelos 
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alunos das ferramentas e recursos digitais necessários à operacionalização das adaptações 

curriculares e ao desenvolvimento das competências e aprendizagens identificadas no relatório 

técnico pedagógico (RTP). 

 

4.3. Horário de Funcionamento 

4.3.1. Pré-escolar 
 

As atividades educativas decorrem de 2ª a 6ª feira e têm a duração diária de cinco horas. A 

componente educativa nos Jardins de Infância decorre em dois períodos, no período da manhã, 

entre as 9h e as 12h e no período da tarde, entre as 13h30 e as 15h30. 

Todos os Jardins de Infância oferecem Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) 

da responsabilidade da autarquia, que compreendem o serviço de almoço e/ou animação 

socioeducativa (as atividades lúdicas que as crianças desenvolvem no período de tempo que se 

segue ao horário da componente letiva, prolongamento de horário) que decorrem das 7h45m às 

8h 45m, das 12h às 13h30 e das 15h30 às 18h30m. Caso haja 10 crianças inscritas, o 

prolongamento de horário pode ser feito até às 19h00.  

É da competência das educadoras titulares de grupo assegurar a supervisão e o 

acompanhamento da execução das AAAF no âmbito da educação pré-escolar tendo em vista 

garantir a qualidade das atividades. 

 

 

4.3.2. 1º Ciclo do ensino básico 

 
As Atividades letivas decorrem de 2ª a 6ª feira. O período da manhã decorre entre as 9h e 

as 12h30 e o período da tarde decorre entre as  14h00 e as 15h30. Encontra-se previsto um 

período de recreio/um intervalo de 30m no período da manhã, entre as 10h30 e as 11h e um 

período de recreio/ intervalo de 30m no período da tarde, compreendido entre as 15h30 e as 

16h. 

Os recreios/intervalos na educação pré-escolar e no 1º Ciclo do ensino  básico 

constituem momentos privilegiados de práticas socializadoras que envolvem o desenvolvimento 

de competências nos planos da gestão de conflitos, da regulamentação dos afetos, da criação de 

sentimentos de pertença ao grupo, bem como da gestão de atividades de forma autónoma. 

Para os educadores e para os professores, estes momentos favorecem o conhecimento do 

comportamento das crianças e dos alunos. 

Nos momentos de recreio/intervalos, os alunos são acompanhados e supervisionados nas 

suas brincadeiras por pessoal docente e não docente. 

As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) decorrem entre as 15h30 e as 17h30, 

e/ou entre as 16h30 e as 17h30 em todas as EB do Agrupamento. Constituem um conjunto de 

atividades que se desenvolvem predominantemente, para além do tempo letivo dos alunos, após



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CIDADE DO 

5 

 

 

o término do último tempo letivo e são de oferta obrigatória, inscrição e frequência facultativas.  

A implementação das AEC é da responsabilidade da autarquia estabelecendo-se um protocolo  

de cooperação entre o Agrupamento e aquela instituição. 

As AEC têm um regulamento de funcionamento e a sua Planificação é aprovada em Conselho 

Geral. 

A supervisão das AEC é da competência dos professores titulares de turma e do Conselho 

de Docentes. O exercício desta atividade tem em vista garantir a qualidade das atividades. 

Em reunião trimestral de final de período as AEC serão objeto de análise e reflexão do 

Departamento do 1º ciclo. 

No início de cada ano letivo, bem como em cada final de período, haverá uma reunião de 

coordenação das AEC em que participarão, para além dos técnicos/dinamizadores das mesmas, 

a Coordenadora do 1º Ciclo e os professores titulares de turma para aferirem a articulação. 

Os alunos que frequentam as AEC são avaliados trimestralmente tomando por referência, 

entre outros, a assiduidade, o comportamento, a motivação e interesse revelados nas atividades 

realizadas. Há lugar ao preenchimento, pelos dinamizadores das AEC, de um registo individual 

de avaliação a ser distribuído aos encarregados de educação, no final de cada período, através 

do professor titular de turma. 

 

4.3.3. 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário 

 

Na Escola Secundária as aulas iniciam-se às 8h e terminam às 18h e 20m. Na EB23 Dr. 

Ruy d´Andrade as aulas têm início às 8h e15m e terminam às 18h e 35m. 
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5. NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DOS HORÁRIOS DAS 
TURMAS 

 

Na elaboração dos horários semanais de cada turma, deve ter-se em consideração as 

seguintes normas: 

• Deve procurar-se uma distribuição equilibrada das cargas horárias, tendo em 

consideração o caráter específico de cada disciplina, evitando-se, tanto quanto 

possível, a marcação de tempos em dias consecutivos; 

• Deve atender-se às recomendações da EMAEI; 

• Deverá, sempre que possível, nas disciplinas sujeitas a exame nacional evitar-se 

a marcação de aulas no período da tarde; 

• Não deverão ocorrer tempos desocupados (furos) em cada um dos turnos, manhã 

ou tarde, nem tempos letivos de 45 minutos isolados, excetuando situações de 

reduzido número de alunos na disciplina; 

• A carga horária deve ser distribuída de modo a não ultrapassar, por dia, 8 tempos 
letivos; 

• A distribuição dos tempos letivos deve assegurar a concentração máxima das 

atividades escolares da turma num só turno do dia; 

• A divisão de uma turma em turnos implica que seja sempre acautelada a não 

existência de tempos desocupados nos horários dos alunos. Se,  

excecionalmente, os dois turnos forem marcados em dias diferentes, não deve 

ocorrer nenhuma aula comum a toda a turma entre esses dois turnos; 

• A não frequência de uma disciplina pela totalidade dos alunos de uma turma 

implica que seja evitado que os alunos, que não estejam matriculados na referida 

disciplina, fiquem com esse tempo letivo desocupado; 

• Os horários das turmas do 2º, 3º Ciclos e Secundário têm, preferencialmente, as tardes 

 de 4ª e 6ª feira livres; 

• As aulas de Educação Física só podem iniciar-se uma hora depois de findo o 

período que a escola definiu para o almoço; 

• Na elaboração dos horários das turmas deve ser cumprida a semestralidade da 

disciplina de TIC do 5º ao 9º ano e relativamente à oficina de TIC e Educação 

Musical no 2º Ciclo, deve ser cumprida a alternância ao longo do ano; 

• O funcionamento das disciplinas no 3º Ciclo de TIC/ET/Cidadania e 

Desenvolvimento/Geografia/Francês é em regime semestral; 
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• As aulas de caráter prático (Educação Tecnológica, Tecnologias de Informação e 

Comunicação, Educação Visual e Educação Física) devem desenvolver-se, 

preferencialmente e sempre que possível, no período da tarde, permitindo que as 

aulas teóricas e as disciplinas sujeitas a exame tenham lugar no período da 

manhã; 

• As aulas de caráter prático não devem concentrar-se num mesmo dia; 

• Na atribuição dos tempos das disciplinas cuja carga curricular se distribui por 

menos de três dias da semana deve evitar-se, tanto quanto possível, a marcação 

de tempos em dias consecutivos; 

• A alteração pontual dos horários dos alunos para efeitos de substituição das aulas 

Por ausências de docentes exige a concordância expressa dos encarregados 

de educação, sendo depois solicitada à Diretora; terá de manter-se sempre a  

carga horária semanal das disciplinas. 

• Manter os horários de funcionamento da Educação Pré-escolar e do 1º CEB. 

• Nenhum aluno pode ser privado da componente letiva, sem autorização expressa 

do respetivo Encarregado de Educação e da Diretora. 

• Os Apoios não contam para a contabilização dos 8 tempos diários para a turma. 

 

mailto:diretora@aecentroncamento.pt
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6. DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE 
 

 

A distribuição do serviço docente tem por finalidade assegurar o serviço letivo decorrente 

das horas letivas dos grupos e turmas existentes na escola e garantir as condições para a 

implementação de medidas de promoção do sucesso educativo ou outras atividades que 

promovam a formação integral dos alunos assegurando, desta forma, as melhores condições de 

aprendizagem a todos. 

Os critérios em que assenta a distribuição de serviço são da responsabilidade da Diretora e 

visam 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, ouvidos os grupos de recrutamento, tendo em conta a defesa da qualidade do ensino 

e os legítimos interesses dos alunos. 

A graduação do professor não pode, por si só, ser critério preferencial para a distribuição 

de níveis, devendo ser respeitada, sempre que possível, a continuidade pedagógica. O Diretor 

de Turma deve, igualmente, e sempre que possível, manter o cargo ao longo do ciclo de 

escolaridade. 

A classificação obtida na Avaliação do Desempenho Docente será um dos fatores a ter em 

conta na distribuição de serviço: aos professores cujo mérito foi reconhecido nas dimensões 

científica e pedagógica (Excelente e Muito Bom) será preferencialmente atribuída uma turma 

onde se registe uma necessidade de intervenção específica e diferenciada do ponto de vista 

científico e pedagógico. 

Na organização e distribuição do serviço docente, no final do ano letivo, deverá ser 

formado um grupo de trabalho constituído pela Coordenadora de Departamento da Educação 

Especial e Subcoordenadoras (ou outros elementos que se considerem pertinentes) que procede 

à distribuição de serviço dos professores de Educação Especial, sobre a orientação da Diretora. 

Os docentes podem, independentemente do grupo de recrutamento pelo qual foram 

recrutados, lecionar outra disciplina ou unidade de formação do mesmo ou de diferentes ciclos 

ou nível de ensino, desde que titulares da adequada formação científica e certificação de 

idoneidade nos casos em que esta seja requerida. 
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O tempo remanescente que resulte da distribuição de serviço letivo, decorrente do tempo 

letivo, nos 2º e 3º ciclos do ensino básico e no ensino secundário, decorrente do tempo letivo 

adotado é preenchido com atividades letivas. Estas atividades devem privilegiar o 

acompanhamento ao desenvolvimento do trabalho de projeto que dê resposta ao DAC e a 

atividades de promoção do sucesso educativo. 

 

6.1. Pré-Escolar e 1º Ciclo 

 
Se houver redução de grupos/turmas num Estabelecimento do Agrupamento, dá-se 

preferência ao docente com maior graduação desse Estabelecimento. 

No decorrer de um ciclo concursal, ao docente que perde grupo/turma atribui-se o 

grupo/turma criado, preferencialmente, no mesmo Estabelecimento de Educação e Ensino. 

Ao docente de Quadro de Agrupamento (QA) a quem foi atribuído grupo/ turma e ao qual 

foi distribuído outro serviço que obrigou à dispensa do mesmo, tem preferência por assumir o 

seu grupo/turma no regresso. 

Compete à Diretora distribuir os docentes pelos estabelecimentos de ensino, no Pré- 

escolar e 1º Ciclo, tendo em conta a valorização das competências dos docentes, a 

especificidade dos estabelecimentos de ensino e das turmas. 

Compete à Diretora homologar as eventuais propostas de permuta de docentes entre 

grupos/turmas. 

 

6.2. 2º e 3º Ciclos e Secundário 

 
A proposta de distribuição de níveis é da responsabilidade do grupo de recrutamento e não 

apenas do professor. Deste modo, o grupo de recrutamento deve registar a sua proposta em 

impresso próprio para o efeito, em reunião de conselho de grupo, a ser entregue à Diretora 

dentro dos prazos definidos. 

A Diretora pode não atender ao critério da continuidade pedagógica quando o número de 

tempos da disciplina a lecionar não permita o acerto do horário, ou quando existirem razões que 

a isso aconselhem. 

Na atribuição de disciplinas/níveis/turmas a Diretora deve ter em consideração a formação 

inicial, a experiência e o mérito profissional dos professores e a especificidade das turmas. 

Não deverão ser atribuídos a cada professor mais de três níveis. 

Não deverão ser atribuídas a um mesmo professor todas as turmas de uma mesma 

disciplina/ano. 

As disciplinas dos cursos profissionais deverão ser distribuídas equitativamente, sempre 

que possível, dentro de um mesmo grupo de recrutamento. 

mailto:diretora@aecentroncamento.pt
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Em cada grupo de recrutamento deve ser assegurada a rotatividade na lecionação dos 

cursos profissionais. 

 
6.3. Organização do horário semanal do Pessoal Docente da Educação Pré- Escolar, 

1º, 2º e 3º Ciclo e Secundário 

 
A organização semanal, do horário dos docentes, deve ter em conta o seguinte: 

d) Deve registar-se, no horário de trabalho do docente, a totalidade de tempos 

correspondentes à duração da respetiva prestação semanal de trabalho, com exceção 

da componente não letiva destinada a trabalho individual e da participação em reuniões 

de natureza pedagógica, convocadas nos termos legais, que decorram de necessidades 

ocasionais e que não possam ser realizadas nos termos da alínea c) do nº 3 do artigo 

82º do ECD; 

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

e a prestação de trabalho na escola; 

f) A componente letiva, a constar no horário semanal de cada docente é de 25h semanais 

para a educação pré-escolar e 1º Ciclo; 

g) A componente letiva, dos docentes (sem redução da componente letiva ao abrigo do 

art.º 79º do ECD) dos restantes níveis de ensino, incluindo os grupos de recrutamento 

da educação especial, a constar no horário semanal, deve ser de 22 horas semanais 

(1100 minutos), o que perfaz 24 tempos de 45 minutos; 

h) A componente letiva de cada docente de carreira tem de estar completa, não podendo, 

em caso algum, conter qualquer tempo de insuficiência; 

i) No horário dos professores não devem ser marcados mais de oito tempos letivos por dia 

e não devem ter mais de dois turnos por dia, à exceção de reuniões pedagógicas 

devidamente convocadas; 

j) Sempre que possível, deve ser dado a cada docente, um dia por semana sem 

componente letiva, nunca precedido de tarde livre, nem seguido de manhã livre, de 

modo a permitir uma melhor organização do trabalho individual e a facilitar as permutas 

de aulas; 

k) Um docente sem componente letiva tem uma carga de 35 horas semanais na escola; 

l) A diretora atribui as atividades a incluir na componente não letiva de estabelecimento de 

cada docente, de entre as previstas no n.º 3 do artigo 82.º do ECD ou outras aprovadas 

pelo conselho pedagógico ou consagradas na legislação em vigor, a saber: 

a) A colaboração em atividades de complemento curricular que visem promover o 

enriquecimento cultural e a inserção dos educandos na comunidade; 
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b) A informação e orientação educacional dos alunos em colaboração com as famílias e 

com as estruturas escolares locais e regionais; 

c) A participação em reuniões de natureza pedagógica legalmente convocadas 

nomeadamente as que promovam o desenvolvimento de trabalho colaborativo; 

A participação, devidamente autorizada, quer em articulação com o centro de formação da 

associação de escolas, quer por iniciativa do docente, em ações de formação contínua que 

incidam sobre conteúdos de natureza científico -didática com ligação à matéria curricular 

lecionada, bem como as relacionadas com  as necessidades  de funcionamento  da escola de 

acordo com o seu plano de formação, e as que promovam um efetivo trabalho colaborativo 

entre docentes; 

d) A substituição de outros docentes do mesmo agrupamento de escolas ou escola não 

agrupada na situação de ausência de curta duração; 

e) A realização de estudos e de trabalhos de investigação que entre outros objetivos 

visem contribuir para a promoção do sucesso escolar e educativo; 

f) A assessoria técnico -pedagógica de órgãos de administração e gestão da escola ou 

agrupamento; 

g) O acompanhamento e apoio aos docentes em período probatório; 

h) O desempenho de outros cargos de coordenação pedagógica; 

i) O acompanhamento e a supervisão das atividades de enriquecimento e complemento 

curricular; 

l) A orientação e o acompanhamento dos alunos nos diferentes espaços escolares; 

m) O apoio individual a alunos com dificuldades de aprendizagem; 

n) A produção de materiais pedagógicos. 
 

Na componente não letiva de estabelecimento, de cada docente de todos os níveis de 

ensino será estabelecido, pela Diretora, o tempo mínimo, até ao limite de 150m 

semanais, de modo a que, nos termos do nº 4 do artº 82º do ECD fiquem assegurados: 

• as necessidades de acompanhamento pedagógico e disciplinar dos alunos; 

• a realização das atividades educativas que se mostrem necessárias à plena 

ocupação dos alunos durante o período de permanência na escola; 

• as atividades atribuídas à Equipa TIC (manutenção e gestão dos recursos 

tecnológicos), bem como de programação e desenvolvimento de atividades 

educativas que os envolvam; 

• as atividades inerentes ao funcionamento das bibliotecas escolares; 

• a supervisão pedagógica e o acompanhamento das AAAF; 

• atendimento aos encarregados de educação. 

mailto:diretora@aecentroncamento.pt


AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CIDADE DO 

Sede Agrupamento: Rua Dr. Carlos Ayala Vieira da Rocha, 2330-105 Entroncamento ▪ Telef. 249 726 472 ▪ diretora@aecentroncamento.pt 

Página 12 

 

 

 

A duração das reuniões de natureza pedagógica que decorram das necessidades 

ocasionais e que não possam ser realizadas nos termos da alínea c), do nº 3 do artº 82º do ECD, 

será até ao limite de 90m semanais. Os professores poderão requerer com a devida 

antecedência a substituição da Componente não letiva de TE para efeitos da realização das 

referidas reuniões. 

A redução da componente letiva do horário de trabalho a que o docente tenha direito, nos 

termos do artigo 79.º do ECD, determina o acréscimo correspondente da componente não letiva 

a nível de estabelecimento de ensino, mantendo -se a obrigatoriedade de prestação pelo 

docente de trinta e cinco horas de serviço semanal. Os docentes da educação Pré-escolar e do 

1º Ciclo do ensino básico que atinjam 25 e 33 anos de serviço letivo efetivo em regime de 

monodocência podem ainda requerer a concessão de dispensa total da componente letiva, pelo 

período de um ano escolar. 

 
 
 
 

 
Aprovado no Conselho Pedagógico de 16 de junho de 2021 

 
Apreciado em reunião do Conselho Geral de 30 de junho de 2021 
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