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I – ENQUADRAMENTO 

 

A Coordenação de Projetos, Articulação e Formação é uma estrutura de 

funcionamento proposta em Regulamento Interno do Agrupamento (RI). Assim, 

de acordo com o Artigo 73.º, do RI as competências do Coordenador de 

Projetos, Articulação e Formação são, no âmbito do PAA e PPA:  

“1. Coordenar os projetos e clubes a desenvolver no Agrupamento no 

âmbito do plano Anual de Atividades, enquadrando-os nos 

objetivos do Projeto Educativo”; 

O Diretor do Agrupamento designou para o Cargo de Coordenador de Projetos, 

Articulação e Formação, para o próximo quadriénio, a docente do QA, Maria 
Emília de Moura Alves, do grupo 620. 

De acordo com artigo 9.º do Decreto-Lei 75/2008 os Planos Anual e Plurianual 
de Atividades são designados como instrumentos de autonomia, cuja 

elaboração é da competência do Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico (CP) e 

respetiva submissão ao Conselho Geral (CG) para aprovação (n.º 2 do artigo 

20.º do Decreto-Lei 75/2008). 

Orientado pelos princípios legais o Diretor atribuiu à Coordenadora de Projetos, 

o exercício de funções não só ao nível do Plano Anual de Atividades (PAA) mas 

também do Plano Plurianual de Atividades (PPA).  

Deste modo, considerando a complexidade das tarefas a desenvolver no âmbito 

do PAA e do PPA, decidimos elaborar este documento orientador e 

simultaneamente regulador do desenvolvimento dos projetos/atividades 

promovidos pelo Agrupamento. 

O trabalho será desenvolvido dentro de uma estrutura de funcionamento que 

designamos por “Coordenação de projetos e dos planos anual e plurianual 
de atividades”, adiante mencionada por Coordenação de Projetos. 
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Numa perspetiva de uniformizar a utilização de conceitos associada ao 

funcionamento desta estrutura de Coordenação de Projetos apresentamos as 

seguintes definições: 

Atividades – Todos os projetos levados a cabo com vista à concretização dos 

princípios e metas definidos no Projeto Educativo.  

Projetos pontuais – Projetos com uma dinâmica de intervenção pontual 

(atividades realizadas num determinado momento). 

Projetos Contínuos – Projetos com uma dinâmica de intervenção continuada 

(atividades desenvolvidas, por exemplo, durante um período letivo, durante um 

ano letivo ou mais do que um ano letivo). 

 

 

 

II- FUNCIONAMENTO 

Artigo 1.º 
Definição 

1. A informação/documentação relativa às atividades no âmbito do PAA e PPA, 

promovidas a partir dos docentes e/ou de outras estruturas da comunidade 

educativa, é gerida pela Coordenação de Projetos;  

2. A Coordenação de Projetos é constituída pela Coordenadora – a docente 

Maria Emília Alves, um dos elementos de apoio ao 1.º CEB, a docente Maria 

Rosa Luís Pires e a docente de apoio ao Pré-escolar, Paula Cristina Santos; 

3. A Coordenação de Projetos tem apoio, para o desenvolvimento das visitas de 

estudo, de alguns professores com tempos do Art.º 79 a designar anualmente 

pelo Diretor. 

4. No respeito do estabelecido no RI a Coordenação de Projetos fica 

responsável pela conceção, elaboração, atualização e divulgação do PAA e 

do PPA e pelo processo de avaliação dessas duas estruturas;  

5. A Coordenação de Projetos, com assento no CP, colabora com este órgão e 

com o CG, representada, neste caso, pelo Diretor de Agrupamento; 
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6. A Coordenação de Projetos trabalha em articulação com os responsáveis dos 

diferentes projetos de atividades, de modo a integrar toda a informação 

relacionada com as atividades de complemento e enriquecimento curricular 

nos PAA e PPA do Agrupamento de escolas; 

 
 

Artigo 2.º 
Funções 

1. O exercício das funções da Coordenadora de Projetos e do PAA/PPA é 

realizado sob orientação do Diretor do Agrupamento; 

2. Para dar cumprimento ao ponto anterior, a Coordenadora reúne 

ordinariamente uma vez por mês com o Diretor do Agrupamento e 

extraordinariamente sempre que se considerar necessário; 

3. À Coordenação de Projetos compete: 

a) elaborar o PAA;  

b) elaborar PPA;  

c) coordenar a articulação dos projetos existentes no Agrupamento;  

d) supervisionar a consecução dos objetivos dos projetos e das atividades dos 

planos anual e plurianual; 

e) realizar o relatório final de avaliação das atividades desenvolvidas no 

âmbito do PAA e do PPA. 

 

 

Artigo 3.º 
Documentos 

1. A Coordenação de Projetos é (co)responsável, sob parecer do CP, pela 

produção dos seguintes documentos: 

a) PAA;  

b) PPA;  

c) avaliação intermédia dos projetos contínuos 

d) relatório de avaliação final do PAA/PPA. 
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Artigo 4.º 
Competências no âmbito do PAA 

1. No âmbito do PAA à Coordenação de Projetos compete:   

a) propor, para aprovação em CP, os procedimentos a adotar para a 

elaboração do PAA e os documentos a disponibilizar ao Agrupamento de 

Escolas; 

b) apresentar ao CP o PAA elaborado a partir dos projetos de atividades 

pontuais ou contínuos; 

c) assegurar que as atividades estão calendarizadas e organizadas de forma 

a garantir o normal funcionamento do Agrupamento de Escolas;  

d) pronunciar-se sobre a inserção de atividades não calendarizadas na 

primeira fase de elaboração do PAA;  

e) propor e promover mecanismos de avaliação das atividades constantes do 

PAA; 

g) Informar da validação/parecer favorável (através da plataforma) os 

responsáveis das atividades/projetos após as reuniões do CP, sempre em 

tempo útil; 

h) Caso a proposta do projeto de atividade não tenha sido validada/parecer 

favorável os dinamizadores deverão, em tempo útil, ser informados das 

razões da sua não validação, assim como das respetivas sugestões de 

alteração, se for o caso, pelo Coordenador do Departamento ou pelo 

Diretor ou, designada por este, pela Coordenadora de Projetos. 

 
 

Artigo 5.º 
Competências no âmbito do PPA 

1. O PPA, juntamente com o PAA, afigura-se como parte constituinte da 

operacionalização do Projeto Educativo, tendo com ele uma relação de 

completo alinhamento. Ou seja, o PPA constitui um documento de 

planificação que deve conter designadamente os planos operacionais/projetos 

a médio e longo prazo (quadriénio) do Agrupamento. 
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2. Atendendo à especificidade deste plano, cabe à Coordenação de Projetos, 

em conjunto com o CP, a conceção e elaboração da proposta a ser submetida 

à aprovação do CG, envolvendo as estruturas intermédias, clubes, projetos e 

outras estruturas geradoras de atividades no Agrupamento e incentivando a 

participação de toda a comunidade escolar na operacionalização deste plano. 

 
 

Artigo 6.º 
Projetos Contínuos 

1. À Coordenação de Projetos compete: 

a) Apresentar em CP a planificação de cada um dos projetos (em resumo) 

para o ano letivo em curso, que deve ser elaborada pelo respetivo 

representante/responsável, dentro do prazo estabelecido para o efeito; 

b) apresentar propostas de articulação das atividades dos projetos; 

d) incentivar a apresentação e divulgação dos projetos; 

e) propor e promover mecanismos de avaliação dos projetos. 

2. O representante/responsável de cada projeto deve: 

a) organizar a planificação anual de acordo com a equipa de colaboradores e 

as atividades a desenvolver ao longo do ano tendo em conta os objetivos que 

forem delineados, utilizando para a proposta das atividades os mesmos 

modelos e os mesmos procedimentos das restantes atividades do 

Agrupamento de Escolas; 

b) manter permanentemente informada a Coordenação de Projetos sobre a 

previsão e realização de atividades desenvolvidas no âmbito do projeto que 

representa; 

3. A necessidade de reuniões entre a Coordenação de Projetos e os 

responsáveis pelos projetos, todos ou parte, depende de convocatória do 

Diretor, por sua decisão, a pedido da Coordenadora de Projetos ou dos 

responsáveis pelos projetos. 

 
 

 



 

 

Coordenação de Projetos 2017/2021  8/19 
   
 

Artigo 7.º 
Planificação 

1. Os projetos de atividades devem ser apresentados para aprovação/parecer, 

na reunião do CP do mês de outubro ou, caso não seja possível, no mês de 

novembro; 

2. A planificação tem de ser efetuada em formulário próprio, através da 

plataforma do Agrupamento; 

3. A atividade planificada em reunião de departamento, de disciplina, de 

conselho de turma ou outras estruturas, deve ser submetida na plataforma do 

Agrupamento até 8 dias úteis antes da reunião do Conselho Pedagógico 

destinada à provação da proposta do PAA; 

4. O Coordenador de departamento, de disciplina ou de estabelecimento 

determina a forma de submeter as atividades e efetua a gestão desses 

procedimentos; 

5. O parecer dado sobre uma atividade, seja pelo CP ou pelo Diretor, carece 

obrigatoriamente da sua submissão (círculo vermelho) na plataforma do 

Agrupamento, sendo que as atividades que se encontrem no modo de 

"guardado” (círculo cinzento) não serão apreciadas; 

6. Aos coordenadores de departamento ou de outras estruturas cabe a 

responsabilidade de efetuar uma primeira apreciação aos projetos verificando 

se os mesmos se enquadram no estabelecido neste regulamento; 

7. A partir do momento em que as atividades/projetos são submetidos os 

respetivos coordenadores caso encontrem motivo de alteração, devem tomar 

as devidas diligências para que os dinamizadores efetuem as 

correções/melhorias, antes de serem analisadas em Conselho Pedagógico ou 

pela Coordenação de Projetos; 

8. Após os projetos estarem submetidos (círculo vermelho) as alterações no 

formulário só podem ser efetuadas pela Coordenadora de Projetos, desse 

modo devem utilizar o e-mail da Coordenação para solicitar as respetivas 

modificações; 
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9. Os projetos de atividades que não forem elaborados em tempo útil para 

integrarem o PAA, ficam sujeitos à aprovação em condições especiais (ver 

artigo 11.º); 

10. Os projetos referidos no ponto anterior têm de ser entregues para aprovação 

até um mês antes da realização da atividade; 

11. Na elaboração do projeto da atividade é necessário avaliar e ponderar 

cuidadosamente o custo/orçamento para a sua realização, devendo o 

dinamizador fazer, sempre que possível, uma avaliação prévia da 

disponibilidade financeira do Agrupamento; 

12. O orçamento referido no ponto anterior deve ser apresentado sem IVA; 

13. O PAA será elaborado em duas fases, a primeira decorrerá até outubro do 

ano letivo em curso e a segunda até fevereiro do mesmo ano letivo, no caso 

de haver a integração de atividades com aprovação em condições especiais; 

14. O PPA será reajustado no início de cada ano letivo do quadriénio. 

 
 
 

Artigo 8.º 
Atividades que integram o PAA 

1. As atividades que integrem o PAA têm de ter obrigatoriamente parecer 

favorável em CP e com as seguintes características: 

a) atividades com interrupção letiva e participação parcial ou total dos alunos; 

b) atividades com interrupção letiva e participação de um ano ou mais anos 

de escolaridade ou um ciclo de ensino; 

c) atividades com saída ao meio ou visitas de estudo; 

d) atividades com interrupção letiva de um ou mais grupos disciplinares; 

e) projetos e/ou clubes de intervenção continuada; 

f) Participação de entidades/personalidades externas à Escola/Agrupamento. 

2. Eventuais atividades que não reúnam as condições descritas nas alíneas 

anteriores, ficam sujeitas à apreciação do CP para poderem ser integradas no 

PAA. 
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Artigo 9.º 
Organização/Divulgação 

1. Os dinamizadores das atividades só devem proceder à sua 

organização/divulgação após receberem o parecer favorável (círculo amarelo) 

para a sua realização; 

2. Na organização da atividade, sempre que haja necessidade do envio de 

correspondência institucional (por e-mail ou por correio), devem os 

dinamizadores da atividade enviar o conteúdo do documento, devidamente 

elaborado, para o endereço eletrónico diretor.aeja@gmail.com a fim de ser 

despachado; 

3. As atividades/projetos poderão ser divulgadas pelo meio considerado mais 

adequado, nomeadamente através de cartazes, página Web, exposições, 

informação na sala de professores, em sede de departamento, outro; 

4. A divulgação das atividades referidas no ponto anterior é da responsabilidade 

dos seus dinamizadores; 

5. O PPA será apresentado para aprovação em CG em dezembro de cada ano 

letivo do quadriénio, com consequente divulgação na comunidade educativa. 

 
 

Artigo 10.º 
Realização 

1. As atividades não devem realizar-se sem o parecer favorável do Conselho 

Pedagógico e/ou do Diretor do Agrupamento, sendo o referido parecer 

comunicado aos dinamizadores, através da plataforma (círculo amarelo) até 8 

dias após a reunião do Conselho Pedagógico para o efeito; 

2. As atividades podem envolver outros intervenientes internos ou externos, de 

acordo com a planificação, designados por colaboradores, que não sendo 

responsáveis pela atividade colaboram nela; 

3. As atividades devem realizar-se, sempre que possível sem prejuízo das 

atividades letivas dos alunos;  
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5. As atividades que se realizem com alteração do horário normal de 

funcionamento do estabelecimento de ensino, ou seja, com paragem total da 

atividade letiva no estabelecimento, só poderão ocorrer num máximo de 2 

dias por ano letivo; 

6. As atividades referidas no número anterior devem ser realizadas de 

preferência em diferentes períodos letivos ou no mesmo período com uma 

diferença de pelo menos um mês de intervalo entre cada uma delas; 

7. As atividades que pressuponham interrupção letiva devem ser realizadas em 

dias diferentes da semana, de forma a evitar prejudicar sistematicamente as 

mesmas áreas disciplinares e os mesmos alunos;  

8. As propostas de atividades para o 3.º período devem ser agendadas para a 

primeira ou para a última semana de aulas;  

9. As propostas de atividades que envolvem alunos das turmas do 2.º, 3.º ciclo e 

ensino secundário, devem ser elaboradas num mapa (ANEXO 1) preenchido 

pelo Conselho de Turma (CT) com os seguintes campos: 

a) a identificação da atividade; b) data da realização; c) disciplina(s) 

envolvida(s); d) parecer pedagógico relativo a cada uma das atividades 

nas quais essa turma estará potencialmente envolvida; e) proposta da 

reunião com os Encarregados de Educação no caso das visitas de 

estudo/saídas ao meio. 

9.1. O parecer do CT acerca da participação ou não participação da turma em 

causa em cada uma das propostas mencionadas no mapa em análise, 

tem de ter em consideração os pontos anteriores e ainda:  

a) a interferência da atividade no normal funcionamento das aulas; b) 

cumprimento/colisão dos momentos de avaliação formal previstos para a 

turma; c) interesse das atividades para o desenvolvimento das 

aprendizagens dos alunos; d) definição de prioridades em caso de colisão 

de datas; entre outros critérios didáticos, pedagógicos e/ou educativos 

possíveis. 

9.2. No caso de parecer desfavorável a qualquer das atividades, o CT deve 

registar em ata as razões justificativas. 
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10. O CP poderá excecionalmente autorizar a realização de atividades em 

outras datas do 3.º período, mediante a análise da sua pertinência e 

impossibilidade de se realizar noutra data;  

11. As condições descritas nos números 6, 7 e 8 não se aplicam ao Pré-

escolar;  

12. O presente regulamento aplica-se, igualmente, às atividades promovidas no 

âmbito dos cursos Profissionais; 

13. As atividades desenvolvidas pela equipa da BE/CRBE apesar de estarem 

sujeitas ao cumprimento de orientações próprias, enquanto estrutura 

educativa do Agrupamento cumprem as normas do presente regulamento. 

 
 

Artigo 11.º 
Aprovação em condições especiais 

1. As propostas de atividades que apresentem pertinência pedagógica e que 

não haja oportunidade do CP reunir em tempo útil para a sua aprovação, 

poderão ser aprovadas pelo Diretor do Agrupamento ouvida a Coordenação 

de Projetos; 

2. As propostas de atividades/projetos fora dos dois momentos previstos para a 

análise e aprovação/parecer do PAA, carecem de abertura da plataforma para 

serem submetidas. Assim, os dinamizadores deverão, via e-mail 

(coordenacaoprojetos.aeja@gmail.com), solicitar à Coordenação de Projetos 

a ativação do botão de inserção de atividades/projetos; 

3. O Conselho Pedagógico e/ou a Coordenação de Projetos analisará o 

respetivo projeto da atividade e a justificação da sua proposta nessa data e 

dará o seu parecer até 8 dias após a reunião ou a submissão da atividade, 

conforme o caso; 

4. A proposta de um projeto de atividade para ser aprovada em Condições 

Especiais, caso pressuponha a interrupção letiva, tem de receber um parecer 

dos professores que lecionam as aulas que vão ser interrompidas devido à 

realização da atividade, tendo esse parecer de ser comunicado por e-mail à 
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Coordenação de Projetos, no mesmo momento em que o projeto é submetido 

na plataforma. 

 

Artigo 12.º 
Avaliação das atividades 

1. Todas as atividades são avaliadas pelo público-alvo e respetivos 

dinamizadores, tendo em conta os objetivos/capacidade e conhecimentos 

definidos no respetivo projeto de atividade; 

2. A avaliação das atividades é realizada de acordo com o formulário facultado 

na plataforma do agrupamento; 

3. Cabe aos dinamizadores encontrar estratégias para que a avaliação da 

atividade resulte da opinião dos diferentes intervenientes, garantindo que a 

avaliação das atividades por parte do público-alvo seja efetuada na 

plataforma. 

5. A avaliação é feita até 10 dias úteis após a realização da atividade, pelos 

seus dinamizadores; 

6. Os coordenadores/responsáveis pelos Projetos Contínuos, têm de enviar 

faseadamente o relatório da atividade desenvolvida para a Coordenação de 

Projetos até, respetivamente, 30 de janeiro (avaliação intermédia) e 30 de 

junho (avaliação final), de cada ano letivo; 

6. A avaliação intermédia dos projetos contínuos é efetuada em documento 

próprio facultado pela Coordenação de Projetos, que pode ser enviado via e-

mail ou preenchido em reunião para o efeito, conforme a informação dada 

pela Coordenação em cada ano letivo; 

7. No caso dos projetos referidos no ponto anterior, apenas a avaliação final do 

projeto é submetida na plataforma do Agrupamento; 

8. Sempre que uma atividade implicar custos, independentemente de quem os 

suporta, é obrigatório fazer referência no relatório final da atividade do valor 

dos mesmos; 

9. A avaliação final do PAA será efetuada em julho e apresentada ao CG na 

última reunião de cada ano letivo. 
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III. VISITAS DE ESTUDO E SAÍDAS AO MEIO 

Artigo 13.º 

Definição e objetivos 

1. As visitas de estudo, intercâmbios e saídas ao meio são estratégias de 

ensino-aprendizagem que permitem estabelecer a ligação da escola ao 

exterior e à comunidade, sendo uma forma de motivação e desenvolvimento 

de competências, no âmbito das disciplinas e/ou áreas não disciplinares, 

permitindo um trabalho interdisciplinar;  

2. As saídas ao meio, são pequenas deslocações ao meio envolvente da escola, 

de curta duração, sem custos, realizadas exclusivamente no âmbito do Plano 

de Turma; 

3. As visitas de estudo, intercâmbios e saídas ao meio enquadram-se 

obrigatoriamente nos objetivos decorrentes do Projeto Educativo de 

Agrupamento e do programa curricular das disciplinas envolvidas e deve estar 

em consonância com o PAA. 

 

 

Artigo 14.º 

Orientações pedagógicas 

1. As visitas de estudo / saídas ao meio devem ser pensadas / planeadas em 

Conselho de Turma, Conselho de Disciplina e/ou em Departamento de modo 

a conciliar e articular interesses multidisciplinares, logo no início do ano letivo 

para serem aprovadas e inscritas no PAA do Agrupamento (cumprindo o 

estipulado no Artigo 7.º deste documento); 

2. Na organização dos planos das visitas de estudo, a sua realização deve ser 

direcionada para os 1.º e 2.º períodos; 
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3. As propostas de visitas de estudo a realizar no 3.º período, ficam sujeitas ao 

que está regulamentado nos pontos 7 e 8 do Artigo 10.º deste documento; 

4. Visitas de estudo ou saídas ao meio nos períodos em que decorram provas 

finais/exames nacionais ficam condicionadas à disponibilidade de recursos 

humanos não afetos ao serviço de exames. 

5. Considerando a importância pedagógica e didática das visitas de estudo / 

saídas ao meio, devem os dinamizadores promover a sua organização de 

forma a que todos os alunos participem, não se tornando a questão 

económica um impedimento à participação;  

6. Caso o encarregado de educação justifique a falta do seu educando à 

atividade por motivos relacionados com dificuldades financeiras, o Professor 

Titular no 1.º ciclo e Pré-Escolar ou o Diretor de Turma nos 2.º e 3.º ciclos e 

secundário, deverão encaminhar a situação para o Diretor, a fim de se 

procurar solução adequada;  

7. O encarregado de educação deverá justificar a ausência do seu educando à 

atividade junto do professor titular de turma no 1.º ciclo, ou diretor de turma 

nos 2.º e 3.º ciclos e secundário; 

8. A desistência da visita de estudo, quando prevista, deve ser comunicada por 

escrito pelo encarregado de educação ao Professor Titular de Turma no 1.º 

ciclo e Pré-Escolar ou Diretor de Turma nos 2.º e 3.º ciclos e secundário, 

indicando os fundamentos até 5 dias úteis antes da visita;  

9.  Nas situações em que o aluno não vai à visita de estudo e pretende vir para a 

escola, o aluno deve cumprir o seu horário escolar, onde lhe serão 

proporcionadas atividades educativas para ocupação do tempo da aula em 

que a turma se encontra em visita de estudo; 

10. Na situação descrita na alínea anterior, o aluno deve integrar uma turma 

pertencente ao seu nível de ensino ou não tendo ficado na escola nenhuma 

turma do mesmo nível de escolaridade o aluno integrará uma turma de nível 
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anterior àquele em que se encontra, ou frequentará a Sala de Estudo dentro 

dos tempos de ocupação disponíveis;  

11. Sempre que não for possível cumprir o estipulado nas alíneas anteriores o 

aluno realizará trabalhos escolares em local apropriado, devidamente 

orientado pelos dinamizadores da atividade;  

12. Os planos de saídas ao meio e as visitas de estudo, são sempre 

apresentados aos encarregados de educação, que no caso das visitas de 

estudo poderá ser em reunião marcada em tempo útil. 

 

 

Artigo 15.º 

Orientações gerais para visitas de estudo 

1. O rácio professor acompanhante / aluno nas visitas de estudo deverá variar 

com a idade dos alunos sendo obrigatoriamente de 1 docente/adulto por cada 

10 alunos nos Pré-Escolar, 1.º e 2.º ciclos e de 1 docente/adulto por cada 15 

alunos no 3.º ciclo e secundário; 

2. Os dinamizadores não devem proceder à organização da visita de estudo, 

nomeadamente recolher as verbas dos Encarregados de Educação, sem 

antes ter a garantia do número de professores/adultos acompanhantes, de 

acordo com o rácio apresentado na alínea anterior; 

3. Os professores acompanhantes devem preferencialmente ser aqueles que 

não têm componente letiva no horário da visita; 

4. Não sendo possível o cumprimento da alínea anterior, os dinamizadores 

devem realizar um mapa de ocupação dos alunos que ficam sem aulas, tendo 

por princípio os seguintes critérios: 

a) permuta entre o conselho de turma; 

b) permuta entre o conselho de disciplina; 
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c) permuta entre o conselho de departamento; 

d) acompanhamento por um professor que se encontre em TE; 

e) atividades articuladas com a Biblioteca; 

f) outras de caráter pedagógico. 

5. Até 15 dias antes da realização da visita os dinamizadores devem enviar para 

a Coordenação de Projetos, um e-mail com a lista final dos professores e 

assistentes operacionais que irão acompanhar os alunos à visita e, se for o 

caso, o respetivo mapa de ocupação dos alunos cujo professor irá estar 

ausente; 

6. Deverá ser solicitado orçamento a pelo menos 3 empresas transportadoras, 

através dos serviços de administração escolar;  

7. Deverá ser solicitada informação dos alunos que beneficiam de ASE nos 2.º e 

3.º Ciclos e secundário ou de auxílio económico no 1.º Ciclo, bem como da 

verba de que dispõem para efeito de visita de estudo; 

8. Os alunos devem ter autorização, em documento próprio, do Encarregado de 

Educação. O Professor responsável entrega a parte destacável de 

comprovativo, assinada, ao Diretor de Turma, a qual fica arquivada na Escola. 

Nenhum aluno pode participar na atividade sem essa autorização, à exceção 

dos alunos de maior idade; 

9. A Direção deverá ser informada da data de realização da reunião com os 

Encarregados de Educação para efeitos de visita de estudo; 

10. Deverá ser entregue até 48h antes da realização da visita: 

a) a lista definitiva dos alunos e professores que a integram para efeitos de 

seguro escolar e meios complementares de apoio social escolar aos alunos 

carenciados, junto dos Serviços Administrativos; 

b) o dinheiro referente aos transportes contratados nos Serviços 

Administrativos, ao assistente técnico que estiver designado para o efeito;  
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c) o documento nominal de docentes acompanhantes ao Diretor, para efeitos 

legais (Lei n.º13/2006, de 17 de Abril) a fim de ser devidamente assinada e 

autenticada;  

11. Deverá ser levantado nos Serviços Administrativos, no dia anterior à visita 

de estudo, até às 17h, os coletes e raquetes, indispensáveis à execução das 

medidas de segurança, a assegurar pelos professores acompanhantes, 

nomeadamente na saída do autocarro, a atravessar as ruas e percorrer os 

passeios; 

12. Os alunos estão sob a responsabilidade dos professores acompanhantes 

dentro do período da atividade, não podendo ser dispensados mais cedo do 

que o previsto; 

13. Para pequenas saídas, de caráter pontual em tempo de aula/atividade letiva 

e que não implicam transporte, os encarregados de educação devem assinar 

um documento no início do ano letivo ou em tempo útil, a autorizar a 

participação do seu educando. 

As orientações sobre as visitas de estudo e saídas ao meio anteriormente 

descritas devem seguir na íntegra o cumprimento da Circular 1/2017 da 

DGEstE, que se anexa a este documento (ANEXO 2). 

 

 

Artigo 16.º 

Incumprimento dos procedimentos obrigatórios 

1. Caso os proponentes da atividade sejam docentes, a realização de uma 

atividade sem que seja observado o cumprimento das regras de organização e 

avaliação das atividades/projetos do PAA, pode ter como consequência a 

invalidação da sua referência no relatório individual da avaliação de 

desempenho docente. 



 

 

Coordenação de Projetos 2017/2021  19/19 
   
 

 

 

O presente documento encontra-se disponível para os melhoramentos que se 

considerem necessários em função das circunstâncias que oportunamente se 

desenharem. 

 

A Coordenação de Projetos, 

Maria Emília Alves, PQA – 620 

Maria Rosa Veiga Luís Pires – 110 

Paula Cristina Ferreira Santos - 100 

 
 

 

Revisão do documento aprovada em reunião 

do Conselho Pedagógico de 25/10/2017. 

 

O Presidente do Conselho Pedagógico, 

_________________________________ 

(António Duarte Cunha, Diretor) 





Ano$Letivo$20___$/$20___$ ANEXO&1&

Plano&Estratégico&de&Turma&9&PAA&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Turma&_________&

1º&Período&

$

$

Dia/Sem$ janeiro& Dia/Sem$ fevereiro& Dia/Sem$ março&
S$ $ $ S$ $ $ S$ $ $

T$ $ $ T$ $ $ T$ $ $

Q$ 3$ $ Q$ $ $ Q$ $ $

Q$ 4$ $ Q$ 1$ $ Q$ 1$ $

S$ 5$ $ S$ 2$ $ S$ 2$ $

S$ 8$ $ S$ 5$ $ S$ 5$ $

T$ 9$ $ T$ 6$ $ T$ 6$ $

Q$ 10$ $ Q$ 7$ $ Q$ 7$ $

Q$ 11$ $ Q$ 8$ $ Q$ 8$ $

S$ 12$ $ S$ 9$ $ S$ 9$ $

S$ 15$ $ S$ 12$ $ S$ 12$ $

T$ 16$ $ T$ 13$ $ T$ 13$ $

Q$ 17$ $ Q$ 14$ $ Q$ 14$ $

Q$ 18$ $ Q$ 15$ $ Q$ 15$ $

S$ 19$ $ S$ 16$ $ S$ 16$ $

S$ 22$ $ S$ 19$ $ S$ 19$ $

T$ 23$ $ T$ 20$ $ T$ 20$ $

Q$ 24$ $ Q$ 21$ $ Q$ 21$ $

Q$ 25$ $ Q$ 22$ $ Q$ 22$ $

S$ 26$ $ S$ 23$ $ S$ 23$ $

S$ 29$ $ S$ 26$ $ S$ $ $

T$ 30$ $ T$ 27$ $ T$ $ $

Q$ 31$ $ Q$ 28$ $ Q$ $ $

Q$ $ $ Q$ $ $ Q$ $ $

S$ $ $ S$ $ $ S$ $ $

Reformulação&Atividades&do&PAA&&
Data& Disciplina& Atividade& Parecer(es)&do&Conselho&de&Turma&

$ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $



Ano$Letivo$2017$/$2018$ ANEXO&1&

Plano&Estratégico&de&Turma&9&PAA&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Turma&_________&

2º&Período&

$

$

Dia/Sem$ janeiro& Dia/Sem$ fevereiro& Dia/Sem$ março&
S$ $ $ S$ $ $ S$ $ $

T$ $ $ T$ $ $ T$ $ $

Q$ 3$ $ Q$ $ $ Q$ $ $

Q$ 4$ $ Q$ 1$ $ Q$ 1$ $

S$ 5$ $ S$ 2$ $ S$ 2$ $

S$ 8$ $ S$ 5$ $ S$ 5$ $

T$ 9$ $ T$ 6$ $ T$ 6$ $

Q$ 10$ $ Q$ 7$ $ Q$ 7$ $

Q$ 11$ $ Q$ 8$ $ Q$ 8$ $

S$ 12$ $ S$ 9$ $ S$ 9$ $

S$ 15$ $ S$ 12$ $ S$ 12$ $

T$ 16$ $ T$ 13$ $ T$ 13$ $

Q$ 17$ $ Q$ 14$ $ Q$ 14$ $

Q$ 18$ $ Q$ 15$ $ Q$ 15$ $

S$ 19$ $ S$ 16$ $ S$ 16$ $

S$ 22$ $ S$ 19$ $ S$ 19$ $

T$ 23$ $ T$ 20$ $ T$ 20$ $

Q$ 24$ $ Q$ 21$ $ Q$ 21$ $

Q$ 25$ $ Q$ 22$ $ Q$ 22$ $

S$ 26$ $ S$ 23$ $ S$ 23$ $

S$ 29$ $ S$ 26$ $ S$ $ $

T$ 30$ $ T$ 27$ $ T$ $ $

Q$ 31$ $ Q$ 28$ $ Q$ $ $

Q$ $ $ Q$ $ $ Q$ $ $

S$ $ $ S$ $ $ S$ $ $

Reformulação&Atividades&do&PAA&&
Data& Disciplina& Atividade& Parecer(es)&do&Conselho&de&Turma&

$ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $



Ano$Letivo$2017$/$2018$ ANEXO&1&

Plano&Estratégico&de&Turma&9&PAA&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Turma&_________&

3º&Período$
Dia/Sem$ abril& Dia/Sema$ maio& Dia/Sem$ junho&
S$ 9$ $ S$ $ $ S$ $ $

T$ 10$ $ T$ 1$ $ T$ $ $

Q$ 11$ $ Q$ 2$ $ Q$ $ $

Q$ 12$ $ Q$ 3$ $ Q$ $ $

S$ 13$ $ S$ 4$ $ S$ 1$ $

S$ 16$ $ S$ 7$ $ S$ 4$ $

T$ 17$ $ T$ 8$ $ T$ 5$ $

Q$ 18$ $ Q$ 9$ $ Q$ 6$ $

Q$ 19$ $ Q$ 10$ $ Q$ 7$ $

S$ 20$ $ S$ 11$ $ S$ 8$ $

S$ 23$ $ S$ 14$ $ S$ 11$ $

T$ 24$ $ T$ 15$ $ T$ 12$ $

Q$ 25$ $ Q$ 16$ $ Q$ 13$ $

Q$ 26$ $ Q$ 17$ $ Q$ 14$ $

S$ 27$ $ S$ 18$ $ S$ 15$ $

S$ 30$ $ S$ 21$ $ S$ 18$ $

T$
$ $ T$ 22$ $ T$ 19$ $

Q$ $ $ Q$ 23$ $ Q$ 20$ $

Q$
$ $ Q$ 24$ $ Q$ 21$ $

S$ $ $ S$ 25$ $ S$ 22$ $

S$
$ $ S$ 28$ $ S$ 25$ $

T$
$ $ T$ 29$ $ T$ 26$ $

Q$
$ $ Q$ 30$ $ Q$ 27$ $

Q$
$ $

Q$ 31$
$

Q$ 28$
$

S$
$ $ S$ $ $ S$ 29$ $

Reformulação&Atividades&do&PAA&&
Data& Disciplina& Atividade& Parecer(es)&do&Conselho&de&Turma&
$ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $
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CIRCULAR INFORMATIVA: 1 /2017 

DESTINATÁRIO(S): 

[8J DSR 
[8J Agrupamentos de Escolas 
[8J Escolas Não Agrupadas 
[8J Escolas Profissionais Públicas 

ASSUNTO: ORIENTAÇÕES SOBRE VISITAS DE ESTUDO/ DESLOCAÇÕES AO ESTRANGEIRO E EM 
TERRITÓRIO NACIONAL, INTERCÂMBIOS ESCOLARES, PASSEIOS ESCOLARES E COLÓNIAS DE FÉRIAS 

Considerando que o Despacho N.º 28/ME/91, de 28 de março, que regulamenta e determina 
os princípios orientadores e organizativos das visitas de estudo, ao estrangeiro e em território 
nacional, dos programas de geminação e intercâmbio escolar carece de atualização e 
considerando a delegação destas competências efetuadas nos senhores diretores / 
presidentes de CAP, através do Despacho n.0 3633/2017 , de 31 de março, publicado no Diário 
da República n. º 83, de 28 de abril de 2017, verifica-se a necessidade de estabelecer 
orientações para a uniformização de procedimentos a ter em conta na formalização da 
organização e dos pedidos de aprovação das visitas de estudo , ao estrangeiro e em territó rio 
nacional, dos programas de geminação e intercâmbio escolar. 

Assim, considera-se que: 

1 - Conceito de visita de estudo 

Uma visita de estudo é uma atividade decorrente do Plano Anual de AtividadES, de acordo com 
o Projeto Educativo da Escola/ agrupamento quando realizada fora do espaço físico da escola 
ou da sala de aula. 

Nesta aceção, uma visita de estudo é uma atividade curricular intencionalmente planeada, 
servindo objetivos para desenvolver/complementar conteúdos de todas as áreas curriculares 
disciplinares e não discipl inares, de carácter facultativo, cuja operacionalização deverá estar 
definida no respetivo Regulamento Interno de cada Escola/ Agrupamento de Escolas. 

Nota: Não há enquadramento para visitas de estudo no âmbito de atividades 
extracurriculares. 

2 - Participação nas visitas de estudo 

Considerando que as visitas de estudo e intercâmbio escolar devem estar em consonância com 
o Projeto Educativo da Escola e com o Plano Anual de Atividades, e que estas atividades são 
consideradas como estratégias previstas para a concretização das prioridades curriculares 
definidas nos respetivos Projetos , cabe ao aluno de acordo com o dever de assiduidade que 
lhe assiste (alínea h) do artigo 10° da Lei n.º 51 /2012, de 5 de setembro , participar nas 
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mesmas. Contudo, no dever de frequência e assiduidade, o aluno pode, de acordo com o 
normativo supramencionado, justificar o motivo da não participação nas atividades escolares. 

3 - Organização da visita de estudo 

3.1 - As visitas de estudo devem constar da planificação do trabalho letivo de cada disciplina, 
Departamento, do Conselho de Turma, respeitando os seguintes itens: 

• razões justificativas da visita; 
• objetivos específicos; 
• guiões de exploração do(s) local (ais) a visitar; 
• aprendizagens e resultados esperados; 
• regime de avaliação dos alunos e do projeto; 
• calendarização e roteiro da visita; 
• docente a envolver (o rácio professor/ aluno deverá variar com a idade dos alunos 

sendo que o ponto 5 do Despacho N. º 28/ ME/91, de 28 de março considera adequados 
os seguintes: 1 docente por cada 10 alunos nos 1º e 2ºciclos ; 1 docente por cada 15 
alunos no 3° Ciclo do ensino básico e ensino secundário, por analogia com os 
procedimentos a ter no caso dos intercdmbios escolares); 

• apresenta ção obrigatória de um Plano de ocupação/ proposta de atividades para os 
alunos não participantes na visita de estudo ou intercâmbio escolar; 

• apresenta ção obrigatória de um Plano de ocupação/ proposta de atividades para os 
alunos cujos professores se encontram integrados numa visita de estudo ou 
intercâmbio esco lar; 

• data da aprovação da visita de estudo / intercâmbio escolar em Conselho Pedagógico; 
• data da reunião de pais para aprovação e autorização da participação dos educandos 

na respetiva atividade. 

3.2 • As visitas de estudo devem ser planificadas e concebidas de acordo com os conteúdos 
programáticos das diversas áreas curriculares disciplinares e não disciplinares. 

3.3 • Na organização dos planos das visitas, deve r-se-á evitar, quando possível, a realização 
das mesmas no 3º período, tendo em consideração a proximidade das avaliações finais, 
sugerindo-se a sua programação para os 1° e 2º períodos. 

3.4 - Sem prejuízo do dever de vigilância e custódia que reca i sobre as funções dos 
professores em qualquer atividade, deverão ser objeto de corresponsabilização das famílias os 
eventuais danos que os alunos venham a causar no decurso da mesma que não estejam 
cobe rtos pelo seguro escolar , independentemente de qualquer procedimento disciplinar; 

3.5 - A declaração de autorização de saída para o estrangeiro deverá ser expressa pelo 
Encarregado de Educação. No caso de se verificarem situações de divórcio, separação de 
facto, ta l autorização deverá ser assinada por ambos os progenitores, salvo se outra for a 
indicação do Ministério Público e/ou Tribunal competente. 

4 - Func ionam ento e autorização da visita de estudo 

4.1 · Não carecendo de autorização da DGEstE por delegação de competências nos senhores 
diretores / presidentes de CAP, a escola/agrupamento de escolas deverá, porém, elaborar o 
projeto de proposta de visita de estudo, de acordo com a ficha em anexo (ponto 11, alínea 1, 
do Despacho N.º 28/ME/91, de 28 de março) com antecedência mínima de 30 dias a contar da 
data prevista para o início da visita (ponto 11, alínea 2, do Despacho Nº28/ME/91, de 28 de 
março); 
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4.2 - As visitas de estudo/intercâmbios culturais, em território nacional, estão cobertas pelo 
seguro escolar. 

4 .3 - No caso destas atividades se realizarem em território estrangeiro, deverá a escola munir-
-se, atempadamente, do comprovativo do seguro de viagem, que deverá mencionar o número 
dos segurados, o período de duração da visita, o destino e deve ainda fazer referência 
expressa à inclusão dos requisitos referidos no artigo 34. 0 do Regulamento do Seguro Escolar 
publicado pela Portaria n. 0 413/99, de 8 de junho. 

Artigo 34. 0 

Viagens ao estrangeiro 

1. Todas as iniciativas organizadas no âmbito do estabelecimento de educação 
ou ensino que compreendem uma deslocação fora do território nacional 
determinam a obrigatoriedade de celebração de um contrato de seguro de 
assistência em viagem. 
2. O seguro referido no número anterior terá de abranger todos os alunos 
envolvidos na iniciativa quanto a: 

a) Despesas de internamento e de assistência médica; 
b) Repatriamento do cadáver e despesas de funeral; 
c) Despesas de deslocação, alojamento e alimentação do encarregado de 
educação ou alguém indicado por este, para acompanhamento do aluno 
sinistrado. 

5 - Deslocaçõe s ao Estrangeir o, enquadradas em projetos ERASMUS+ 

A organização de deslocações ao estrangeiro , no âmbito do ERASMUS+ seguira os mesmos 
princípios pedagógicos e organizativos mencionados, bem como as normas constantes do 
Despacho N.0 28/ME/91, designadamente os pontos 4, 5, 6, e 7. 

6 - Intercâmbio s Escola res 

6. 1- A organização de intercâmbios escolares seguirá os mesmos princípios pedagógicos e 
organizativos mencionados, bem como as normas constantes do Despacho N. º 28/ ME/91, 
designadamente os pontos 4, 5, 6, e 7. 

6.2 - As escolas/agrupamentos de escolas podem ainda candidatar-se a outros projetos de 
intercâmbio escolar que exijam aprovação a nível nacional e europeu. As normas de 
candidatura e participação das escolas/agrupamentos de escolas para cada ação são as 
constantes dos respetivos regulamentos. 

7 - Passeio s Esco lares e Colónias de Férias 

7.1 - Para além das visitas de estudo, organizadas de acordo com as orientações atrás 
referidas, poderá a escola/agrupamento de escolas, em parceria com as Associações de Pais e 
outros agentes educativos, realizar outras atividades formativas fora do recinto escolar, desde 
que enquadradas pelo Projeto Educativo da escola/agrupamento de escolas e inseridas no 
Plano Anual de Atividades e sem prejuízo das atividades letivas. 

7. 2 - Estas atividades formativas como passeios escolares, semanas de campo, colónias de 
férias e cursos de Verão, realizadas quer em Portugal quer no estrangeiro, sendo da iniciathe 
da comunidade educativa e não se realizando em tempo let ivo, não carecem de autorização 
da DGEstE. 
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7. 3 - As atividades formativas assinaladas estão cobertas pelo seguro escolar em território 
nacional. Na situação de saídas ao estrangeiro, deverá ser feito o seguro de grupo. 

7.4 - Possíveis danos causados pelos alunos no decurso das atividades em questão e que não se 
encontrem abrangidos pelo seguro escolar, serão da responsabilidade dos encarregados de 
educação/ família dos mesmos. 

8 - Comuni cação ao Ministéri o dos Negócios Estra ngeiros 

Tendo em conta a conjuntura internacional atual e os conselhos aos viajantes, que se 
encontram na página eletrónica do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
(https:/ /www.portaldas comunidades.mne.pt/pt/conselhos--aos-viajantes), deverá ser feita a 
comunicação de todas as visitas/deslocações ao estrangeiro, procedendo ao respetivo registo 
da viagem no endereço de e-mail do Registo ao Viajante (gec@mne.pt ). 

Esta comunicação deverá ser feita uma única vez, preferencialmente para o endereço: 
gec@mne.pt e acompanhada dos seguintes dados: 

· Identificação do Agrupamento de Escolas/Escola não agrupada; 
- Destino; 
- Datas / Período da deslocação; 
- Identificação e contacto do docente responsável; 
- Lista de todos os alunos, com n. º de CC/81 ou outro documento de identificação; 
- Identificação e contacto dos encarregados de educação de cada um dos alunos; 
- Lista de todos os docentes acompanhantes, com n. 0 de CC/BI ou outro documento 

de identificação; 
· Local de alojamento; 
• Nome da companhia de seguros e respetivo n.º da apólice de seguro. 
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