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Rede escolar, constituição de turmas e horário de 
funcionamento das subunidades educativas 

2018-2019 

Com o presente regulamento pretende-se uniformizar os critérios para a constituição de turmas, os 

horários de funcionamento das subunidades educativas e regras para a transferência de alunos do 

Agrupamento de Escolas de Vila Verde. 

 

O documento agora elaborado tem como premissa o Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril. 

 

Definição da rede escolar 

1. Na educação pré-escolar o agrupamento funcionará com o limite máximo de 25 grupos, 

distribuídos pelas subunidades educativas de: Escola Básica (EB) de Aboim da Nóbrega; Jardim-de-

Infância (JI) de Atães; JI de Gondiães; EB de Oriz S. Miguel; JI de Pico de Regalados; EB Monsenhor 

Elísio Araújo; EB de Sande; EB de Barbudo; EB de Esqueiros; EB de Gême;  JI de Lanhas;  EB de 

Soutelo;  JI de Sabariz;  EB de Turiz;  EB n.º 2 de Vila Verde;  JI da Loureira. 

1.1. Na educação pré-escolar, as vagas existentes em cada estabelecimento de educação, para 

matrícula ou renovação de matrícula, são preenchidas de acordo com as seguintes prioridades: 

1.ª Crianças que completem os cinco e os quatro anos de idade até dia 31 de dezembro, 

sucessivamente pela ordem indicada; 

2.ª Crianças que completem os três anos de idade até 15 de setembro; 

3.ª Crianças que completem os três anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro; 

1.2. No âmbito de cada uma das prioridades referidas no número anterior, e como forma de 

desempate em situação de igualdade, são observadas, sucessivamente, as seguintes prioridades: 

 1.ª Com necessidades educativas especiais de carácter permanente, de acordo com o artigo 

19.º do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na sua redação atual ou do diploma sobre educação 

inclusiva que lhe venha a suceder; 

 2.ª Filhos de mães e pais estudantes menores, nos termos previstos no artigo 4.º da Lei n.º 

90/2001, de 20 de agosto; 

 3.ª Crianças com irmãos a frequentar o estabelecimento de educação pretendido; 

 4.ª Crianças beneficiárias de Ação Social Escolar (ASE), cujos encarregados de educação 

residam, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação pretendido; 
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 5.ª Crianças beneficiárias de ASE, cujos encarregados de educação desenvolvam a sua 

atividade profissional, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação 

pretendido; 

 6.ª Crianças cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de 

influência do estabelecimento de educação pretendido; 

 7.ª Crianças mais velhas, contando-se a idade, para o efeito, sucessivamente em anos, meses 

e dias; 

 8.ª Crianças cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, 

comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação pretendido; 

 9.ª Crianças em que um dos progenitores esteja ausente no estrangeiro ou sofra de doença 

grave ou terminal; 

 10.ª - Crianças cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional no 

Agrupamento de Escolas de Vila Verde. 

1.3. Na renovação de matrícula na educação pré-escolar é dada prioridade às crianças que 

frequentaram no ano anterior o estabelecimento de educação que pretendem frequentar, 

aplicando-se sucessivamente as prioridades definidas nos números anteriores. 

2. No 1.º ciclo o agrupamento funcionará com o limite máximo de 52 turmas, distribuídas por 12 

estabelecimentos de ensino, a saber: EB de Aboim da Nóbrega; EB de Atães; EB de Oriz S. Miguel; 

EB Monsenhor Elísio Araújo; EB de Sande; EB de Barbudo; EB de Esqueiros; EB de Gême; EB de 

Lanhas; EB de Soutelo; EB de Turiz; EB n.º 2 de Vila Verde. 

3. Nos 2.º e 3.º ciclos os alunos ficarão distribuídos pelas subunidades educativas EB de Monsenhor 

Elísio Araújo e EB de Vila Verde: 

3.1. A EB Monsenhor Elísio Araújo até ao limite máximo de 26 turmas em regime diurno. 

3.2. A EB de Vila Verde até ao máximo de 36 turmas em regime diurno. 

4. No que concerne à rede escolar nacional o Agrupamento de Escolas de Vila Verde assume o envio 

de uma turma para a Escola Secundária de Vila Verde, para o 7.º ano de escolaridade. Depois de 

aplicados as prioridades definidos no Artigo 11.º do Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de 

abril, com exceção dos alunos integrados em turmas formadas ao abrigo da Portaria n.º 225/2012, 

de 30 de julho – Ensino Especializado da Música - e dos alunos integrados em turmas formadas ao 

abrigo do Despacho Conjunto n.º 453/2004, de 27 de julho – Cursos de Educação e Formação, os 

critérios ou prioridades de desempate de renovação de matrícula para a permanência no 

Agrupamento de Escolas de Vila Verde são os seguintes: 

1.ª - Alunos indicados pelo conselho de turma tendo em vista respeitar situações que possam 

contribuir para o sucesso escolar e para a prevenção do abandono; 

http://dre.pt/pdf1sdip/2012/07/14600/0391603929.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/07/14600/0391603929.pdf
http://cdp.portodigital.pt/Members/admin/modalidades_ensino/DC_453_2004.pdf
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2.ª - Alunos com encarregados de educação em exercício efetivo de funções no agrupamento 

ou com assento nos órgãos de gestão ou na direção da associação de pais e encarregados de 

educação. 

 

Constituição de turmas 

A constituição de turmas de todos os níveis do Ensino Básico deve obedecer prioritariamente a 

imperativos de natureza psicopedagógica, designadamente a uma ampla troca de saberes e 

experiências e à obtenção do sucesso educativo dos alunos, sendo ainda de considerar a 

disponibilidade e características das instalações da escola. Sendo a diferenciação pedagógica em sala 

de aula absolutamente fundamental para que seja possível mais inclusão, os grupos constituídos 

devem ter uma dimensão que a favoreça. 

 
Educação Pré-Escolar 

1. Na educação pré-escolar as turmas são constituídas por um número mínimo de 20 e um máximo 

de 25 crianças. 

2. As turmas são constituídas por 20 crianças, sempre que no relatório técnico-pedagógico seja 

identificada como medida de acesso à aprendizagem e à inclusão a necessidade de integração do 

aluno em turma reduzida, não podendo esta incluir mais de dois nestas condições. 

3. A redução de grupo prevista no número anterior fica dependente do acompanhamento e 

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

4. Os grupos serão constituídos tendo em conta a faixa etária das crianças numa perspetiva de 

constituição heterogénea dos mesmos. 

 

1.º Ciclo 

1. As turmas do 1.º ano de escolaridade são constituídas por 24 alunos e nos demais anos do 1.º ciclo 

do ensino básico por 26 alunos. 

2. As turmas do 1.º ciclo do ensino básico, nos estabelecimentos de ensino com mais de 1 lugar, que 

incluam alunos de mais de dois anos de escolaridade, são constituídas por 22 alunos. 

3. As turmas são constituídas por 20 alunos, sempre que no relatório técnico-pedagógico seja 

identificada como medida de acesso à aprendizagem e à inclusão a necessidade de integração do 

aluno em turma reduzida, não podendo esta incluir mais de dois nestas condições. 
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4. A redução de grupo prevista no número anterior fica dependente do acompanhamento e 

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

5. A constituição de turmas, no 1.º ciclo, assentes no modelo projeto Fénix, é realizada sempre que 

possível e necessária. 

6. Os alunos retidos serão distribuídos pelas várias turmas dos mesmos anos de escolaridade. Em 

qualquer dos casos deverão ser integrados no Projeto Fénix. 

7. Sempre que possível, respeitar-se-ão as indicações do Departamento do 1.º Ciclo. 

8. As turmas deverão, em geral, ser heterogéneas, tendo em conta género e a proveniência dos 

alunos. No entanto, em condições muito particulares e sob aprovação do Conselho Pedagógico, 

poderão ser constituídas turmas de homogeneidade relativa para permitir um maior 

desenvolvimento das capacidades e conhecimentos desse grupo de alunos. Poderão ser divididos 

grandes grupos provenientes da Educação Pré-escolar, não devendo ficar alunos isolados do grupo, 

sempre que possível. 

 

2.º e 3.º Ciclos 

1. As turmas do 2.º e 3.º Ciclos devem ser constituídas por alunos cujos níveis etários não sejam 

muito distanciados. 

2. As turmas do 5.º e 7.º ano de escolaridade são constituídas por 24 alunos e nos demais anos são 

constituídas por 26 alunos. 

3. As turmas são constituídas por 20 alunos, sempre que no relatório técnico-pedagógico seja 

identificada como medida de acesso à aprendizagem e à inclusão a necessidade de integração do 

aluno em turma reduzida, não podendo esta incluir mais de dois nestas condições. 

4. Em caso de pedido de mudança de turma deve dar-se prioridade aos pedidos dos alunos que não 

tiveram problemas disciplinares no ano letivo anterior. 

5. Em todos os anos de escolaridade poderão ser constituídas turmas com vertente tecnológica, 

aprendizagem e apoio reforçado na escola, direcionadas a alunos retidos e ou transitados com 

sucesso imperfeito. 

6. Em relação aos alunos em situação de retenção dever-se-á ter em consideração o seguinte: 

6.1. Preferencialmente a distribuição em turmas com vertente tecnológica e, caso não seja 

possível, a sua distribuição por várias turmas;  

6.2. As propostas do Conselho de Turma relativas ao programa a cumprir pelos alunos; 

6.3. As medidas de apoio destinadas aos alunos que revelem dificuldades de aprendizagem. 

7. No 5.º ano de escolaridade as turmas serão constituídas segundo a escola/turma de proveniência 

do 1.º ciclo, a área de residência e a organização dos transportes escolares; 
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8. No 6.º ano de escolaridade, o bloco turma transitará, sempre que não haja indicação em contrário, 

devidamente fundamentada, do conselho de turma ou de outra estrutura educativa ou de gestão 

com legitimidade para o fazer. 

9. No 3.º Ciclo dever-se-á ter em consideração as escolhas efetuadas pelos alunos (Língua 

Estrangeira II e Educação Moral e Religiosa). 

10. No 7.º ano as turmas sofrerão uma reorganização em função das transferências para outros 

estabelecimentos que houver lugar. Na reorganização respeitar-se-ão os grupos das mesmas 

turmas. 

11. Do 7.º para o 8.º e do 8.º para os 9.º anos as turmas estão sujeitas a uma nova reorganização. 

Dentro do possível serão mantidos os grupos de alunos que pertenciam à mesma turma, salvo 

indicações em contrário das estruturas educativas intermédias. 

 

Disposições Comuns à Constituição de Turmas 

1. As turmas dos anos sequenciais do ensino básico, bem como das disciplinas de continuidade 

obrigatória, podem ser constituídas com um número de alunos inferior ao legalmente previsto 

desde que se trate de assegurar o prosseguimento de estudos aos alunos que, no ano letivo 

anterior, frequentaram o estabelecimento de ensino com aproveitamento. Tendo sempre em 

consideração que cada turma ou disciplina só pode ser constituída com qualquer número de alunos 

quando for única, mediante prévia autorização, nos termos do número seguinte. 

2. A constituição ou a continuidade, a título excecional, de turmas com número inferior ao 

estabelecido carece de autorização dos serviços do Ministério da Educação e Ciência competentes. 

3. A constituição ou a continuidade, a título excecional, de turmas com número superior ao 

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

proposta fundamentada do diretor. 

 

Funcionamento das Escolas 

1. Na educação pré-escolar o período normal da componente letiva será das 9h00 às 12h00 e das 

13h30 às 15h30 ou das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 15h30. Em todos os estabelecimentos é 

assegurado prolongamento de horário até, pelo menos, às 17h30. Em casos excecionais o intervalo 

do almoço pode ser de 60 minutos. 

2. Na EB de Vila Verde: 

• Início do turno da manhã: 8h25; Final do turno da manhã acontece às 13h20; 

• Início do turno da tarde: 13h35; Final do turno da tarde 18h30. 

3. Na EB Monsenhor Elísio Araújo: 
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• Início do turno da manhã: 8h25; Final do turno da manhã acontece às 13h20; 

• Início do turno da tarde: 13h35; Final do turno da tarde 16h45. 

4. Nos estabelecimentos de ensino onde se ministre exclusivamente o 1.º Ciclo do Ensino Básico o 

horário será o “horário normal”: Início 9h00 e Término 16h00. As Escolas funcionarão, no mínimo, 

até às 17h30m. 

 

Nota: O presente documento será anexado ao Projeto Educativo da Escola do qual fará parte 

integrante. 

Vila Verde, 02 de julho de 2018 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

________________________________________ 

António Alberto da Rocha Rodrigues 


