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Proposta de normas de constituição de turmas e de horários de professores e alunos 
 

PRÉ-ESCOLAR, 1º, 2º E 3º CICLOS 
 

HORÁRIO DOS ALUNOS 
 

1- O período de funcionamento da Escola EBI Monsenhor Elísio Araújo, no que às 
actividades lectivas respeita, decorrerá de Segunda-feira a Sexta-feira, das 8:25 às 13:25 
no período da manhã e das 13:30 às 18:30 no período da tarde. No que às actividades não 
lectivas respeita, estas poderão decorrer após o horário lectivo de cada turma ou, no que 
se refere às competições do Projecto de Desporto Escolar ou outros projectos relevantes, 
ao Sábado de manhã. 
 

 PERÍODOS LECTIVOS 
 1º BLOCO 2º BLOCO 3º BLOCO 
 INÍCIO FINAL INÍCIO FINAL INÍCIO FINAL 

MANHÃ 8:25 9:55 10:15 11:45 11:55 13:25 
TARDE 13:30 15:00 15:15 16:45 17:00 18:30 

 
2- A distribuição da carga lectiva aos alunos deverá respeitar a não existência de mais de 
4 blocos lectivos (de 90 minutos) diários para o 3º Ciclo, sendo que, aquando da marcação 
de 4 blocos diários, pelo menos 1,5 tempos deverão ter carácter eminentemente prático. 
No que respeita ao 2º ciclo será distribuído um máximo de 3,5 blocos diários.  
 
3- No respeitante ao 3º ciclo, o horário lectivo será distribuído por cinco manhãs e três 
tardes, ou vice-versa, num total de 18 blocos, no 2º ciclo será distribuído por cinco manhãs 
e quatro tardes, ou vice-versa, num total de 17 blocos. O horário de cada turma deverá ser, 
tendencialmente, de manhã ou de tarde. 
 
4- Não poderão existir tempos desocupados (vulgarmente designados por “furos”) no 
desenvolvimento dos tempos lectivos em cada um dos turnos, manhã ou tarde. 

 
5- A não frequência de uma disciplina por alguns elementos da turma implica que os 
alunos que a ela não se matriculem não possam ficar com esse tempo desocupado. 

 
6- Deverão ser evitados horários diários que se iniciem às 8:25 e terminem às 18:30. 
Excepção, poderá ser feita, no caso das turmas que só têm transportes no final do horário 
lectivo. 
 
7- A tarde de Quarta-feira ficará reservada para reuniões de coordenação, de Conselho de 
Directores Turma, de Departamentos e Áreas Disciplinares, de Conselho Pedagógico e, 
quando possível, de Conselho de Turma, assim como, para formação de professores no 
âmbito do Projecto Educativo e para actividades no âmbito do Desporto Escolar. 
 
8- A divisão de uma turma em dois grupos implica que seja sempre acautelada a não 
existência de tempos desocupados nos horários dos alunos. 

 
9- As turmas do 7º e 8º anos de escolaridade, constituídas por um número mínimo de 20 
alunos, serão desdobradas nas aulas das disciplinas de cariz experimental – Ciências 
Naturais e Ciências Físico-Químicas no tempo correspondente a um bloco de 90 minutos – 



 
 

podendo as aulas decorrer, ou não, em simultâneo. Caso o número de salas/espaços 
disponíveis o permita o mesmo desdobramento sucederá nas turmas do 9º ano de 
escolaridade. 
 
10- A disciplina da Educação Artística deste agrupamento é no 3º ciclo Educação Musical; 

 
11- As aulas das disciplinas da área artística e tecnológica, Educação Tecnológica e 
Educação Musical, no 7º e 8º anos de escolaridade decorrerão na modalidade de aulas em 
desdobramento com metade da turma em cada disciplina. No primeiro semestre, 
frequentarão a aula de Educação Tecnológica a primeira metade da turma e a aula de 
Educação Musical a segunda metade da mesma. No segundo semestre cursarão a disciplina 
de Educação Musical a primeira metade da turma e a disciplina de Educação Tecnológica a 
segunda metade. 

 
 

12- Sempre que as actividades escolares decorram nos períodos da manhã e da tarde, o 
intervalo do almoço não poderá ser inferior a uma hora e trinta minutos. 
 
13- No turno da tarde as aulas de Educação Física só poderão iniciar-se uma hora depois de 
findo o período que a escola definiu para o almoço.  
Período definido para almoço: 12:30 - 14:15. 
 
14- Na distribuição criteriosa dos tempos lectivos de cada uma das disciplinas deve evitar-
se, quanto possível, o lançamento de tempos lectivos em dias consecutivos, mormente nas 
disciplinas com 1,5 ou 2 blocos semanais. Os tempos lectivos da disciplina de educação 
física, por razões que se prendem com a especificidade dos equipamentos individuais dos 
alunos e com o esforço físico dispendido, não podem decorrer em dias consecutivos. 
 
15- Não poderão decorrer aulas de duas línguas estrangeiras diferentes em blocos/tempos 
consecutivos. 

 
CONSTITUIÇÃO DAS TURMAS 

 
1- A constituição das turmas deverá respeitar, sempre que possível, um equilíbrio entre o 
número de indivíduos do sexo masculino e feminino; 
 
2- O número de alunos por turma deverá respeitar os limites legais, máximo e mínimo, 
estabelecidos; 

 
3- Respeitar maximamente as opções dos alunos; 

 
4- Respeitar os pedidos formulados pelos Encarregados de Educação desde que 
fundamentados e entregues no acto da matrícula, ouvindo as indicações do Conselho de 
Turma respectivo; 

 
5- No 5º ano de escolaridade as turmas serão constituídas segundo a escola/turma do 1º 
ciclo de proveniência, a área de residência e a organização dos transportes escolares; 

 
6- No 7º ano, bem como ao longo do 2º e 3º ciclos, será dada continuidade ao grupo 
turma, salvaguardando as indicações dos Conselhos de Turma relativamente à manutenção 
de todos os elementos no grupo; 

 



 
 

7- Nos pedidos de transferência de turma dar prioridade aos alunos que não tiveram 
problemas disciplinares no ano lectivo anterior; 

 
8- No caso de existência de alunos da Educação Especial deve estar prevista a redução do 
número de alunos por turma, após proposta do respectivo conselho de turma/professor 
titular de turma e parecer emitido pela subcoordenação da Educação Especial, constantes 
do Programa Educativo Individual dos alunos. 

 
9- (Uniformização dos horários/transportes). 

 
10- Ensino Artístico Especializado. 

 
 

DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE 
 

1- A distribuição do serviço docente deve ter como princípio orientador a defesa da 
qualidade do ensino e os legítimos interesses dos alunos; 
 
 
2- Os horários ou turmas atribuídos aos professores são nominais para os três ciclos do 
ensino básico e para a educação pré-escolar e definidos pela direcção da escola; 
 
3- O horário dos professores do 2º e 3º ciclos desenvolve-se em 5 dias podendo funcionar 
no turno da manhã, no turno da tarde ou misto em dois dias, consoante as necessidades 
organizacionais da escola; 
 
4- Não é permitida a distribuição ao docente de mais de seis horas lectivas consecutivas; 

 
 

5- Cada professor não poderá leccionar um número níveis/disciplinas superior a 3 (as 
Áreas Curriculares não Disciplinares não relevam para este número); 
 
6- Em cada grupo disciplinar os tempos lectivos serão distribuídos, preferencialmente, 
50% no turno da manhã e 50% no turno da tarde; 

 
7- Na disciplina de Educação Visual e Tecnológica, cada par pedagógico deverá leccionar 
pelo menos uma tarde devido à especificidade das salas utilizadas; 

 
8- A área curricular não disciplinar de Área de Projecto visa a concepção, realização e 
avaliação de projectos, através de saberes de diversas áreas curriculares, em torno de 
problemas ou temas de pesquisa ou de intervenção, de acordo com as necessidades ou 
interesses dos alunos. Neste contexto, esta área deverá ser leccionada, no 2º Ciclo do 
Ensino Básico, por um par pedagógico, constituído por um professor do Departamento de 
Expressões e outro de um Departamento Curricular distinto. No 3º Ciclo deverá, sempre 
que possível, ser leccionada por um professor do Departamento de Expressões ou do 
Departamento de Ciências Sociais e Humanas. 

 
9- No sentido de proporcionar a aquisição de competências que permitam a apropriação, 
pelos alunos, de métodos de estudo e de trabalho e proporcionem o desenvolvimento de 
atitudes e de capacidades que favoreçam uma cada vez maior autonomia na realização das 
aprendizagens mas também para promover o desenvolvimento das competências de leitura 
e escrita e/ou as competências ao nível das literacia matemática, a área curricular não 
disciplinar de Estudo Acompanhado deverá ser leccionada, no 2º Ciclo, por dois 



 
 

professores, um do Departamento de Línguas e outro do Departamento de Ciência Exactas 
e Naturais. No 3º Ciclo, esta mesma área deverá ser leccionada, sempre que possível, por 
um professor do Departamento de Línguas ou, na impossibilidade, por um professor do 
Departamento de Matemática e Ciências Experimentais. 

 
10- No sentido de proporcionar um melhor acompanhamento escolar dos discentes de cada 
turma deve evitar-se a atribuição de mais de uma direcção de turma por docente. 

 
11- As funções de Director de Turma deverão ser atribuídas, alternadamente e por um 
período de um ciclo, a todos os docentes do 2º e 3º Ciclos em serviço na escola. 

  
12- Para um melhor conhecimento dos problemas e valências de cada aluno, sempre que 
possível, o professor director de turma deve acompanhar a mesma, nessas funções, até 
final do ciclo respectivo.  

 
13- Como componente não lectiva de trabalho individual ao 2º e 3º ciclos serão 
considerados 7 tempos de 45 minutos; 

 
14- No tocante ao 2º e 3º ciclos serão atribuídas duas horas para reuniões e formação, em 
contexto de estabelecimento de ensino; 

 
15- Para trabalho no estabelecimento serão, em todos os níveis de ensino, desenvolvidos 
dois tempos/horas por cada docente. 

 
16- Para efeitos de utilização da componente não lectiva de estabelecimento serão, no 
nosso agrupamento de escolas, consideradas as seguintes actividades: 
 
- Actividades de acompanhamento dos alunos e substituição por ausência do respectivo 
docente; 

- Actividades em sala de estudo; 
- Clubes; 
- Coordenação de Projectos; 
- Actividades de uso de tecnologias de informação e comunicação; 
- Actividades da Biblioteca Escolar; 
- Actividades de Enriquecimentos Curricular; 
- Comissão de actividades. 

 
PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO 

 
HORÁRIO 

 
1- Nos estabelecimentos de ensino onde se ministre o Ensino Pré-Escolar e/ou o 1º Ciclo 
do ensino básico o horário será o “horário normal”: 
 
 

 
Nota: este horário será adequado relativamente ao funcionamento das AEC’s, flexibilizando-
o para permitir o funcionamento da escola até às 17.30 horas. 
 

 

 INÍCIO FINAL 
MANHÃ 9:00 12:00 
 ALMOÇO 
TARDE 13:30 15:30 



 
 

2- Como componente não lectiva de trabalho individual são facultadas, no que ao 1º Ciclo 
e Pré-escolar concerne, 7 horas. 
 
3- Como tempo respeitante a reuniões em contexto de estabelecimento serão concedidas, 
ao 1º ciclo e pré-escolar, 1 hora semanal. 

 
 

DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE 
 

Conforme o previsto no Decreto – Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, e no Regulamento 
Interno do Agrupamento, cabe ao Director a distribuição do serviço docente. Porém, foi 
decidido em reunião de direcção de 15 de Julho que esta se subordinaria, no 1º Ciclo do Ensino 
Básico e na educação Pré-escolar, a critérios específicos. 

Assim, a colocação de docentes nos diversos estabelecimentos de educação e ensino, para 
o quadriénio 2009 / 2013, no Agrupamento de Escolas de Pico de Regalados seguirão os 
seguintes parâmetros, salvaguardando-se os devidos impedimentos: 
1.º - Continuidade na escola; 
2.º - Professores titulares; 
3.º - Graduação profissional; 
Em casos excepcionais pode o Director decidir a afectação dos docentes à escola e ao grupo 
turma, tendo em conta interesses de primado pedagógico. 
 
 
Pico de Regalados, 15 de Julho de 2009 

 
 
 

O Director 
 

_____________________________ 


