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Objetivos

• Conhecer as práticas implementadas na organização e funcionamento do estabelecimento de
educação e ensino como garante da equidade no sistema educativo regional, no quadro
normativo vigente.

• Identificar as situações de constrangimentos no funcionamento da escola, que se possam
traduzir em prejuízo para o erário público, os docentes, as crianças e os alunos.

• Produzir conhecimento relevante em sede das condições de funcionamento do ano letivo, nos
estabelecimentos de 1.º ciclo, incluindo as valências de creche e de educação pré-escolar.

• Formular propostas à tutela visando a melhoria do sistema educativo regional.



Âmbito e Duração

Ano escolar

2018/2019

15 escolas

Ano escolar

2019/2020

17 escolas

Ano escolar

2020/2021

20 escolas

TOTAL – 52 escolas

1.ª fase 2.ª fase 3.ª fase



Resultados e conclusões



Creche e Educação Pré-escolar



Creche
• 15 escolas com valência creche;

• Total de crianças – 528;

• Total de grupos – 43;

• Média total – 12 crianças por grupo.



Educação pré-escolar

• Total de crianças – 2567;

• Total de crianças com aplicação de medidas de suporte à
aprendizagem e à inclusão (seletivas e ou adicionais) – 131;

• Total de grupos – 134;

• Média total – 19 crianças por grupo.



Nas salas de creche e de educação pré-escolar, em praticamente
metade das escolas intervencionadas, a colocação e distribuição de
pessoal docente e não docente está de acordo com a regra de uma
equipa de três elementos.



As atividades de complemento educativo, designadamente, nas áreas de

Inglês, Biblioteca, Educação Física, Tecnologias de Informação e

Comunicação e Educação Artística (Música), em coadjuvação, bem como o

tempo previsto para cada uma delas variam de escola para escola, em

função do número de horas letivas disponíveis nos horários dos docentes

responsáveis pelas mesmas.



1.º Ciclo



Alunos e turmas

• Total de alunos – 5691;

• Total de alunos com aplicação de medidas de suporte à
aprendizagem e à inclusão (seletivas e ou adicionais)– 587;

• Total de turmas – 327 (13 turmas únicas constituídas por dois anos
de escolaridade);

• Média total – 17 alunos por turma.



16 escolas com Ensino Básico Recorrente:

◦ 24 turmas;

◦ 333 alunos.



Horários dos Alunos

• Foram analisados 327 horários (do 1.º ao 4.º ano de escolaridade).

• Todas as escolas implementaram as matrizes curriculares previstas nos

normativos vigentes.

• Algumas escolas não utilizaram a nomenclatura prevista para as componentes

curriculares, designadamente, Educação Física e Educação Artística e respetivas

áreas.



Horários dos Alunos

• Todas as turmas de 1.º e 2.º anos de escolaridade apresentaram o

Inglês como Oferta Complementar, como estatuído na legislação;

• Apenas 8 escolas previram a oferta de Educação Moral e Religiosa,

ainda que sem alunos a frequentar.



Horários dos Alunos

• 62 turmas, cerca de 19%, não cumpriram com o “período de

intervalo mínimo, que não pode ser inferior a uma hora, destinado

ao almoço dos alunos com atividades no âmbito de (…) aulas de

Educação Física no período de funcionamento da tarde” (alínea j) do

artigo 12.º da Portaria n.º 471/2019, de 12 de agosto).



Componentes do Currículo 
Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 julho

Nos horários dos alunos, verificámos que praticamente todas as
turmas cumpriam com o valor estabelecido na carga horária semanal
da disciplina de Inglês.

Os horários dos alunos não traduziam o cumprimento dos valores
mínimos estabelecidos nas restantes componentes curriculares.



Componentes do Currículo 
Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 julho

Em muitos dos horários dos alunos consultados surgiam
sobreposições de componentes do currículo (CC), o que não deixa
evidente qual a CC a trabalhar.

Em alguns horários das turmas, surgia a designação “TIC”, sem
qualquer referência a outra componente curricular, o que não está
de acordo com o estipulado na legislação vigente.



Componentes do Currículo 
Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 julho

Os horários dos alunos são distintos dos horários de trabalho dos
docentes, pelo que deverão ser evitadas as sobreposições de
componentes curriculares, assim como a inscrição de “TIC”, sem
qualquer referência a outra componente curricular, nos horários dos
alunos.



Componentes do Currículo 
Decreto Legislativo Regional n.º 11/2020/M, de 29 de julho

52% das escolas decidiram gerir, em percentagens distintas, o total da carga
horária da matriz curricular (artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho).

• “Combinação parcial ou total de componentes de currículo (…) com recurso
a domínios de autonomia curricular, promovendo tempos de trabalho
interdisciplinar, com possibilidade de partilha de horário entre diferentes
disciplinas” (alínea a) do n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho);

• “integração de projetos desenvolvidos na escola em blocos que se
inscrevem no horário semanal (…)” (alínea d) n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º
55/2018, de 6 de julho).



Componentes do Currículo 
Decreto Legislativo Regional n.º 11/2020/M, de 29 de julho

Nos horários dos alunos, verificámos, com alguma frequência, o
recurso à sobreposição de CC, designadamente, Apoio ao Estudo e
Matemática e ou Apoio ao Estudo e Português, todavia estas
sobreposições, nem sempre, traduzem de forma clara o devido
enquadramento com o disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 19.º
do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.



Componentes do Currículo 
Decreto Legislativo Regional n.º 11/2020/M, de 29 de julho

Em alguns horários surgia a inscrição de “TIC” sem qualquer referência a outra
componente curricular. Todavia, temos de ter em conta que:

“No 1.º ciclo, a matriz curricular-base inscreve as componentes de
Cidadania e Desenvolvimento e de Tecnologias de Informação e Comunicação
como componentes de integração curricular transversal potenciada pela
dimensão globalizante do ensino, constituindo esta última componente uma
área de natureza instrumental, de suporte às aprendizagens a desenvolver.”
(n.º 3 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho).



Componentes do Currículo 
Decreto Legislativo Regional n.º 11/2020/M, de 29 de julho

Praticamente todas as escolas, no momento da nossa intervenção,
ainda não tinham definido mecanismos de monitorização de forma a
garantir, por ano de escolaridade, o cumprimento do tempo total
anual por componente de currículo*.

* alínea a) do n.º 4 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, conjugado com o
n.º 8 do artigo 8.º da Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto.



Atividades de enriquecimento curricular
Ocupação de tempos livres

Praticamente todas as escolas seguiram a carga horária semanal

mencionada no Ofício Circular n.º 103/2018, de 13 de julho, da

Direção Regional de Educação.



Organização do ano letivo

Na generalidade, há uma manifesta preocupação das

escolas em garantir os legítimos interesses das crianças e

dos alunos.



Organização do ano letivo

A grande maioria das escolas não formalizou:

• os critérios para a elaboração dos horários dos docentes;

• os critérios para a constituição dos grupos e das turmas;

• os critérios para a elaboração dos horários dos alunos;

• as competências e finalidades das equipas educativas.

(Portaria n.º 471/2019, de 12 de agosto)



Serviço docente
Total de 1627 docentes:

• 9% repartia o seu horário letivo com outro(s) estabelecimento(s) de

educação e ensino e ou outros serviços e organismos.

• 12% dos docentes tinham redução da carga horária semanal da

componente letiva, ou dispensa da componente letiva (artigo 75.º, do Estatuto

da Carreira Docente da RAM).



Serviço docente
• Na plataforma PLACE alguns infantários privados não registaram as horas

letivas dos docentes.

• As escolas não contabilizaram os intervalos na componente letiva dos

docentes de Educação Especial (Ofício Circular n.º 45/2020, de 2 de outubro, da

Direção Regional de Administração Escolar).

• Alguns diretores não tinham registado o seu horário na plataforma PLACE

(Ofício Circular n.º 40/2020, de 17 de agosto, da Direção Regional de Administração

Escolar).



Coadjuvação em sala de aula
Nas CC de Educação Física, Educação Artística (Música) e Inglês está

implementada a coadjuvação com os docentes dos grupos de recrutamento

dessas áreas e os docentes titulares de grupo e de turma.

“A autorização (…) não se aplica nos domínios da educação física, da

educação artística e da expressão em línguas estrangeiras das áreas de conteúdo

da educação pré-escolar e das componentes de currículo do 1.º ciclo do ensino

básico.” (n.º 3 do artigo 16.º da Portaria n.º 471/2019, de 12 de agosto).



Coadjuvação em sala de aula
Relativamente à área de TIC:

“A operacionalização destas aprendizagens deve resultar das dinâmicas de

trabalho pedagógico “de natureza interdisciplinar e de articulação disciplinar, definido

e operacionalizado preferencialmente por equipas educativas que acompanham

turmas ou grupos de alunos”, adequado à diversidade das turmas ou grupo de alunos e

devidamente enquadrado nos instrumentos de planeamento curricular da escola e que,

neste contexto, não configuram uma coadjuvação.” (Parecer da Direção Regional de Educação

emitido em 16/04/2021).



Sugestões



As escolas são conhecedoras das matrizes curriculares preocupam-se em
cumprir com as Aprendizagens Essenciais e com as orientações constantes nos
restantes documentos curriculares em vigor, ainda que, nos horários dos alunos,
nem sempre estejam inscritas as corretas nomenclaturas das componentes
curriculares.

As escolas manifestaram dúvidas na formalização de questões relativas à gestão
da matriz curricular, ao nível de escola, nos horários dos alunos. Assim, importa
que as escolas estabeleçam e formalizem critérios para a elaboração dos
horários dos alunos em articulação com a Direção Regional de Educação.

Independentemente da organização adotada pela escola, é obrigatório garantir
a carga horária total anual por componente de currículo.



As escolas, de uma forma geral, seguem as orientações e recomendações
emanadas nos Ofícios Circulares das diferentes Direções Regionais da Secretaria
Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

No exercício da sua autonomia administrativa e devidamente contextualizado
com a sua realidade, as escolas devem formalizar os critérios e ou procedimentos
de matérias relacionadas com a sua organização e funcionamento, tendo em
conta a Portaria n.º 471/2019, de 12 de agosto.



“Nas dinâmicas do trabalho pedagógico necessário ao planeamento curricular”
é importante que as escolas tenham em conta que:

“(…) podem as escolas de 1.º ciclo do ensino básico constituir equipas educativas
ou aprovar outras estruturas de gestão pedagógica, enquanto grupos de docentes e
outros profissionais disponíveis na escola, nomeadamente um conselho de docentes,
composto pelo professor titular de turma, pelos professores das diferentes
componentes do currículo e/ou outros professores, cuja regulamentação em termos de
constituição, atribuições e modo de funcionamento é inscrita no regulamento interno
da escola.” (n.º 4 do artigo 16.º da Portaria n.º 471/2019, de 12 de agosto).



Tendo em conta, o total da carga horária semanal que cada aluno pode passar
na escola, voltamos a sublinhar a importância de:

“Organizar as atividades de enriquecimento curricular dos alunos orientadas
para a dimensão lúdica e o enriquecimento cultural e cívico, a educação física e
desportiva, a educação artística e a inserção dos alunos na comunidade, sem as
escolarizar…”. (n.º 9.6. do Ofício Circular n.º 103/2018, de 13 de julho, da Direção Regional de
Educação).



Na dinamização de projetos nos tempos das componentes curriculares as
escolas devem ter em conta o previsto nos normativos vigentes para evitar
eventuais desvios.



Atualmente, com as alterações efetuadas na plataforma PLACE, as escolas já têm
acesso ao serviço letivo e não letivo prestado por um docente em outro(s)
estabelecimento(s) de educação e ensino e ou outros serviços e organismos,
ainda que importe que os infantários da rede privada também registem esses
dados na mencionada plataforma.



Obrigado!


