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Atividades de natureza lúdica, desportiva, cultural ou científica 
(art. 13º, nº 3, do DN 10-B/2018) 

 

Modelo de funcionamento 
 
Tendo por base a experiência adquirida com as atividades de enriquecimento desenvolvidas nos últimos 
anos e considerando, ainda, que a escola poderá disponibilizar um conjunto significativo e abrangente 
de atividades, o modelo de funcionamento adotado é o seguinte: 
 

1. A escola disponibiliza um conjunto de atividades de caráter lúdico, desportivo, cultural ou 

científica que podem ser frequentadas pelos alunos, durante o seu horário escolar, sempre que 

se verifique a ausência do professor titular; 

2. A integração nestas atividades é obrigatória para os alunos do 5º, 6º e 7º anos e facultativa 

para os restantes alunos. Qualquer turma do 8º e 9º ano poderá ver revogado o caráter 

facultativo sempre que a mesma (ou algum dos seus elementos) desrespeite regras durante no 

decurso do período de tempo em que se encontra dispensada de integração nas atividades; 

3. As atividades disponíveis repartem-se em duas modalidades: de sala e de exterior;  

4. A turma deve aguardar instruções do funcionário de serviço ao bloco no sentido de se dirigir 

para as atividades; 

5. A integração dos alunos nas atividades deve ocorrer, no máximo, até 20 minutos após a hora 

de entrada, sendo que o processo deve ser concluído com a máxima brevidade; 

6. Os alunos escolhem livremente a atividade de sala que pretendem desenvolver durante o 

período de tempo correspondente à disciplina relativamente à qual se verifica a ausência do 

docente titular; 

7. Não é permitida a movimentação de alunos entre atividades no decurso do tempo 

correspondente ao da disciplina cujo titular se encontra a faltar; 

8. Todas as atividades terão uma capacidade máxima de acolhimento, devendo os alunos repartir-

se pelas restantes atividades disponíveis sempre que seja atingido aquele limite; 

9. Quando não existir capacidade para acolher todos os alunos em atividades de sala, as turmas 

são acolhidas de acordo com as seguintes prioridades: 

a. Turmas com trabalho pré-orientado pelo docente titular 

b. Turmas condicionadas 

c. Turmas dos anos de escolaridade mais baixos; 

10. As turmas não acolhidas em atividades de sala dispõem da possibilidade de realizar atividades 

de exterior devendo, para o efeito, requisitar equipamentos lúdicos junto do funcionário da 

receção (não são autorizados quaisquer outros equipamentos); 

11. As atividades de exterior disponíveis são anunciadas no inicio do ano letivo, podendo variar a 

cada período em função das condições climatéricas e da gestão global dos espaços; 

12. As atividades de exterior estão igualmente acessíveis a turmas não condicionadas integradas 

em atividades de sala, desde que devidamente acompanhadas pelo docente responsável; 

13. O condicionamento das turmas ocorre por indicação do respetivo Diretor de Turma ou da 

Direção do Agrupamento em função do comportamento. Esta situação pode ser revertida por 

quem a determinou mediante a melhoria do comportamento da turma; 

14. Em casos excecionais, pode verificar-se o condicionamento individual de alunos; 

15. A recusa por parte do aluno em integrar qualquer das atividades disponíveis implica a 

marcação de falta na disciplina de acordo com o horário da respetiva turma; 
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16. Independentemente da modalidade em que o aluno se encontre inserido (atividade de sala ou 

de exterior), a saída não autorizada do espaço escolar implica a marcação de falta (sem 

possibilidade de justificação) e comunicação imediata ao respetivo Diretor de Turma; 

17. Em todas as atividades será feito o registo da presença dos alunos, para que os Diretores de 

Turma possam converter as ausências em faltas registadas no livro de ponto da turma; 

18. No primeiro bloco da manhã, quando exista justificação expressa do respetivo encarregado de 

educação, o Diretor de Turma não procede à transferência da falta para o sistema informático. 

A justificação só será aceite quando, efetivamente, o aluno não tenha permanecido na escola 

durante o período em causa. 

19. A escola continuará a dispor de mecanismos de substituição e permuta de docentes, situação 

que se assumirá como prioritária relativamente à integração dos alunos em atividades diversas; 

 
Apreciado e aprovado em Reunião do Conselho Pedagógico de 4 de setembro de 2018 
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