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1. Introdução 

Pretende-se com este documento, estabelecer orientações mais precisas, para a 

Constituição de Turmas do Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo.  

Dando cumprimento à legislação em vigor, pretende-se definir procedimentos e práticas, 

tendo as opções organizativas e pedagógicas sido delineadas com base nos normativos 

legais em vigor e nos documentos estruturantes do agrupamento de escolas de Tondela 

Cândido de Figueiredo 

 

2. Critérios gerais na constituição de grupos/turmas 

a) O Despacho Normativo n.º 7-B/2015, de 7 de maio, com as alterações do Despacho 

Normativo 1-H/2016, de 14 de abril, determina as principais regras a observar na 

constituição de turmas. 

b) Na constituição dos grupos/turmas devem prevalecer critérios de natureza pedagógica, 

tendo em conta as propostas dos educadores, professores titulares de turma, diretores de 

turma, coordenação de diretores de turma, equipa de educação especial e conselho 

pedagógico, competindo à Diretora aplicá-los, no respeito pelos normativos legais em 

vigor, no quadro de uma eficaz gestão e rentabilização de recursos humanos do 

Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo (AETCF). 

c) Deve ser dada continuidade, sempre que possível, às turmas já existentes, salvo 

recomendações em contrário, procurando fazer-se uma distribuição equitativa do 

número de alunos retidos, bem como dos que beneficiam de medidas educativas 

especiais. 

d) Deve ser dada continuidade, sempre que possível, às turmas já existentes, salvo 

recomendações em contrário, procurando fazer-se uma distribuição equitativa do 

número de alunos retidos, bem como dos que beneficiam de medidas educativas 

especiais.  

e) As recomendações dos educadores, dos conselhos de docentes, dos conselhos de turma 

bem como as solicitações dos encarregados de educação entregues em documento 

próprio, serão sempre analisadas e tidas em consideração. As solicitações dos 

encarregados de educação que envolvem outros alunos para além dos seus educandos 

deverão ser assinadas por todos os encarregados de educação dos alunos envolvidos no 

pedido. 
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f) Os alunos transferidos serão inseridos nas turmas do mesmo ano de escolaridade, com 

menor número de alunos, de acordo com o limite legal, salvo recomendações em 

contrário.  

g) A constituição, a título excecional, de turmas com número inferior ao estabelecido, bem 

como de turmas de exceção (meias turmas), carece de autorização dos serviços do 

Ministério da Educação competentes, mediante análise de proposta fundamentada da 

Diretora. 

h) A constituição ou a continuidade, a título excecional, de turmas com número superior 

ao legalmente estabelecido, carece de autorização do conselho pedagógico, mediante 

proposta fundamentada da Diretora. 

i) As turmas dos anos sequenciais podem ser constituídas com um número de alunos 

inferior ao previsto na lei, desde que se trate de assegurar o prosseguimento de estudos 

aos alunos que, no ano letivo anterior, frequentaram o estabelecimento de ensino com 

aproveitamento, mediante prévia autorização. 

 

j) Os alunos abrangidos pelo Decreto-Lei nº 3/2008 de 7 janeiro, que não careçam de 

turma reduzida, devem ser distribuídos de forma equitativa pelas turmas e, sempre que 

possível, agrupados por tipologia/problemática até um máximo aconselhável de dois 

por turma.  

k) As turmas, que integram 1 ou 2 alunos com necessidades educativas especiais de 

caráter permanente, que se encontram devidamente justificadas no Programa Educativo 

Individual como medida de redução de turma, serão constituídas preferencialmente 

com um número de 20 alunos. Excecionalmente, caso o número de alunos desse 

ano/nível de escolaridade não permita a constituição de uma outra turma, serão 

incluídos mais de 2 alunos com estas características na turma sob proposta 

fundamentada da Diretora e de autorização do Conselho Pedagógico. 

l) As turmas de Educação Moral e Religiosa são constituídas com o número mínimo de 

10 alunos e, sempre que necessário, integram alunos provenientes de diversas turmas 

do mesmo ano de escolaridade. 

m) As turmas de Educação Moral e Religiosa são constituídas com o número mínimo de 

10 alunos e, sempre que necessário, integram alunos provenientes de diversas turmas 

do mesmo ano de escolaridade. 

n) Nos anos iniciais de ciclo, a constituição das turmas deve contemplar, sempre que 

possível, a integração de grupos oriundos de cada sala/turma, nunca inferior a 5 alunos. 
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3. Critérios específicos para a constituição de grupos-turmas do pré-escolar 

a) Os grupos são heterogéneos, constituídos por um número mínimo de 20 e um máximo 

de 25 crianças. 

 

b)  Os grupos/turma que integrem crianças com necessidades educativas especiais de 

carácter permanente, cujo Programa Educativo Individual o preveja e o respetivo grau 

de funcionalidade o justifique, são constituídos por 20 crianças, não podendo incluir 

mais de 2 crianças nestas condições. 

 

c) A redução prevista no número anterior fica dependente do acompanhamento e da 

permanência das crianças no grupo, em pelo menos 60% do tempo curricular. 

 

d) Sempre que possível, os grupos/turma devem ter um número equitativo de crianças 

relativamente ao género e idade. 

 

e)  Sempre que se justifique por razões pedagógicas e atendendo ao número de crianças, 

poderão constituir-se grupos etários homogéneos. 

 

f)  Nos anos sequenciais da educação pré-escolar, deve dar-se continuidade ao grupo, 

integrando elementos que respeitem o equilíbrio resultante dos critérios anteriores.  

 

g) Em caso de inexistência de vaga no Jardim de Infância pretendido pelo Encarregado de 

Educação deve este, caso pretenda aguardar a colocação da criança, manifestar essa 

intenção junto dos serviços administrativos, em modelo próprio dirigido ao diretor. 

 

h) No surgimento da vaga, a criança será colocada considerando as preferências 

manifestadas e após a aplicação dos critérios de constituição de grupos aplicados ao 

universo das crianças a aguardar colocação nessa data.  

 

4. Critérios específicos para a constituição de turmas do 1ºciclo do ensino básico 

a) Na constituição de turmas do 1º ciclo, são tidas em conta as orientações definidas em 

reunião de articulação dos professores titulares de turma, com as educadoras do grupo 

de crianças de 5 anos, provenientes do ensino público ou particular, as recomendações 

expressas em atas dos conselhos de docentes de avaliação de final de ano, as 

recomendações da equipa de educação especial, dos serviços de psicologia e 

orientação (SPO) e/ou outro técnico e dos encarregados de educação. 
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b) As turmas do 1º ciclo são constituídas até ao limite máximo de 26 alunos. Devem ser 

turmas heterogéneas quanto ao género e, sempre que possível, do mesmo ano de 

escolaridade. Em situação de insuficiência do número de alunos, as turmas deverão 

integrar alunos de anos de escolaridade aproximados, sendo constituídas, 

sucessivamente, por alunos de dois, três ou quatro anos de escolaridade. 

c) As turmas do 1º ciclo do ensino básico, nas escolas com mais de 1 lugar, que incluam 

alunos de mais de dois anos de escolaridade, são constituídas por um máximo de 22 

alunos. Nas escolas de lugar único, o número máximo é de 18 alunos. 

d) Deve dar-se continuidade às turmas constituídas no ano letivo anterior, salvo 

indicações pertinentes e fundamentadas, em contrário. 

e) Os alunos retidos serão distribuídos, sempre que possível, pelas várias turmas dos 

mesmos anos de escolaridade. 

 

5. Critérios específicos para a constituição de turmas do 2º e 3º ciclo do ensino 

básico e ensino secundário 

a) Na constituição de turmas dos 2º e 3º ciclos e do ensino secundário, são tidas em 

conta as orientações definidas em reunião de conselho dos diretores de turma, as 

recomendações expressas em atas dos conselhos de turma de avaliação de final de 

ano, as recomendações da equipa de educação especial, dos serviços de psicologia e 

orientação (SPO) e/ou outro técnico e dos encarregados de educação 

b) As turmas são constituídas por um número mínimo de 26 e um máximo de 30 alunos. 

c) No 3º ciclo do ensino básico, nos 7º e 8ºanos, o número mínimo para abertura de uma 

disciplina de opção de oferta de escola, estará de acordo com a legislação em vigor. 

d) No 3º ciclo do ensino básico, nos 7º e 8º anos, o número mínimo para abertura de uma 

disciplina de opção de Oferta de Escola, estará de acordo com a legislação em vigor.  

e) Na mudança de ciclo do 6º para o 7º ano de escolaridade todas as turmas serão 

constituídas de acordo com a disciplina de oferta de escola e da disciplina de língua 

estrangeira. 

f) Deve prevalecer a integração de irmãos na mesma turma e/ou horário, salvo 

indicações em contrário do encarregado de educação. 

a) Nos cursos científico-humanísticos o número mínimo para abertura de um curso é de 
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26 alunos e um máximo 30 e o número mínimo para abertura de uma disciplina de 

opção será de acordo com a legislação em vigor. 

b) No ensino secundário profissional, as turmas são constituídas por um número mínimo 

de 24 alunos e um máximo de 30 alunos. 

c) No 10º e 12º anos do ensino regular, as turmas devem ser constituídas, 

preferencialmente, de acordo com as opções manifestadas pelos encarregados de 

educação/alunos no ato da matrícula dentro dos limites da legislação em vigor 

d) Considerando o regime de frequência por disciplinas aplicável ao ensino secundário, 

bem como o respetivo regime de avaliação, um aluno pode integrar mais do que uma 

turma de anos de escolaridade diferentes, desde que os respetivos horários sejam 

compatíveis. 

e) As disciplinas da componente de formação específica serão determinadas pela opção 

feita pela maioria dos alunos no ato da matrícula, tendo em conta os recursos humanos 

da escola, bem como o cumprimento da legislação em vigor. Sempre que não for 

possível atender-se às preferências dos alunos, os mesmos deverão ser contactados 

para optarem por outras disciplinas. 

f) O reforço nas disciplinas da componente de formação específica ou de formação 

científico-tecnológica, decorrente do regime de permeabilidade previsto na legislação 

em vigor, pode funcionar com qualquer número de alunos, depois de esgotadas as 

hipóteses de articulação e de coordenação entre estabelecimentos de ensino da mesma 

área pedagógica, mediante autorização prévia dos serviços do Ministério da Educação 

competentes 

g) O desdobramento das turmas exclusivamente para a realização de trabalho prático 

e/ou experimental e/ou na componente de formação específica e/ou o funcionamento 

de forma alternada de disciplinas é autorizado nos termos definidos em legislação 

e/ou regulamentação próprias publicadas anualmente. 

h) Nos cursos profissionais, no nível secundário, é possível agregar componentes de 

formação comuns, ou disciplinas comuns, de dois cursos diferentes numa só turma, 

mediante autorização prévia dos serviços competentes em matéria de funcionamento 

dos cursos e, quando aplicável, de financiamento, não devendo os grupos a constituir 

ultrapassar, nem o número máximo nem o número mínimo de alunos previstos na 

legislação em vigor. 
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6. Disposições Comuns 

a) Os encarregados de educação poderão, pelo prazo de cinco dias úteis e após afixação 

das listas provisórias das turmas, requerer, por escrito, a mudança de turma do seu 

educando, fundamentando a razão desse pedido. 

b) Após a afixação das listagens provisórias, os pedidos de vaga ou de mudança de turma 

serão analisados e despachados, de acordo com os normativos em vigor. 

c) Os pedidos de matrícula de alunos titulares de habilitações adquiridas em países 

estrangeiros, quer se trate do ensino básico ou ensino secundário, podem ser aceites 

fora dos períodos estabelecidos para o efeito. 

d) As listas definitivas das turmas do ensino básico e secundário serão afixadas durante a 

primeira semana de setembro. 

 

7. Critérios gerais a que obedece a elaboração dos horários dos alunos 

 

9.1.Distribuição dos tempos letivos. 

a) Em todos os níveis de educação e ensino, a componente letiva deverá estar centrada no 

período da manhã. Neste seguimento, ficou registado que, na educação pré-escolar, o 

turno da manhã é composto, obrigatoriamente, por três tempos letivos e o da tarde por 

dois; nos 2º e 3º ciclos e ensino secundário, o horário dos alunos não pode ter mais de 4 

blocos diários (de 90min.), sendo que, preferencialmente, o turno da manhã deve ser 

preenchido com 3 blocos. No entanto, quando tal não for possível, em virtude de um 

grupo significativo de docentes que lecionam em mais do que uma escola e que as 

escolas distam entre si cerca de quinze quilómetros, o turno da tarde poderá, 

excecionalmente, ser preenchido até um máximo de dois blocos. No 1º ciclo, o número 

de horas letivas, por turno, fica condicionado ao horário das AEC. 

 

 

9.2.Limite de tempo entre aulas de dois turnos distintos do dia. 

 

a) Na educação pré-escolar, o tempo entre os dois turnos do dia pode variar entre 60 a 

120 minutos, de acordo com as necessidades das famílias manifestadas na primeira 

reunião do ano letivo; no 1º ciclo o período entre os dois turnos é de 90 minutos e nos 
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restantes ciclos, o máximo de tempo entre os dois turnos é de 120 minutos. 

 

9.3. Atribuição dos tempos de disciplinas, cuja carga curricular se distribui por 

três ou menos dias da semana. 

 

a) A atribuição dos tempos letivos de disciplinas cuja carga curricular se distribui por 

dois dias da semana, não deverá ficar em dias úteis consecutivos e que a atribuição 

dos tempos de disciplinas, cuja carga curricular se distribui por três dias da semana, 

deverá ser, preferencialmente, em dias intercalados. 

 

9.4. Distribuição semanal dos tempos das diferentes disciplinas de língua 

estrangeira e da educação física. 

 

a) A atribuição dos tempos de língua estrangeira e educação física, não deverão ocorrer 

em dias úteis consecutivos; que as aulas de línguas estrangeiras não deverão ocorrer 

em tempos letivos seguidos e que, no turno da tarde, as aulas de educação física só 

poderão ser lecionadas no último bloco. 

 

9.5. Alteração pontual dos horários dos alunos para efeitos de substituição das 

aulas por ausências de docentes. 

 

a) A alteração pontual dos horários dos alunos far-se-á de modo a compensar as aulas 

em falta com recurso à permuta entre disciplinas e/ou entre professores, aos 

professores de apoio no 1º ciclo e aos professores/educadores com horário incompleto 

e/ou sem componente letiva de modo a compensar as aulas não lecionadas por 

ausência de docentes, à semelhança do que têm vindo a ser posto em prática no 

Agrupamento. 

 

 

 

Documento proposto e aprovado em reunião de Conselho Pedagógico do dia 10 de 

novembro de 2016. 
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A Presidente do Concelho Pedagógico 

 

 Maria Helena Bernardo Gonçalves 


