Adenda nº1 ao Projeto Educativo e ao Regulamento Interno do Agrupamento – dezembro 2015

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CELORICO DE BASTO

CRITÉRIOS DE CONSTITUIÇÃO DE TURMAS – 2015/2016
A legislação que estipula as principais regras a observar na elaboração de turmas é o
Despacho normativo n.º 7-B/2015 de 7 de maio. Assim sendo, na elaboração deste documento
seguiu-se, muito de perto, aquele diploma legal.
Prioridades na matrícula ou renovação de matrícula na educação pré-escolar
1. Na educação pré -escolar, as vagas existentes em cada estabelecimento de educação, para
matrícula ou renovação de matrícula, são preenchidas dando-se prioridade, sucessivamente às
crianças:
1.ª - Que completem os cinco anos de idade até 31 de dezembro;
2.ª - Que completem os quatro anos de idade até 31 de dezembro;
3.ª - Que completem os três anos de idade até 15 de setembro;
4.ª - Que completem os três anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro.
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 caráter permanente, de acordo com o
artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na sua redação atual;
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 cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de
influência do estabelecimento de educação pretendido;
5.ª - Crianças mais velhas, contando -se a idade, para o efeito, sucessivamente em anos,
meses e dias;
6.ª - Crianças cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional,
comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação pretendido;
7.ª - Outras prioridades e ou critérios de desempate definidos no regulamento interno do
estabelecimento de educação e de ensino.
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.
Prioridades na matrícula ou renovação de matrícula no ensino básico
1. No ensino básico, as vagas existentes em cada estabelecimento de ensino para matrícula ou
renovação de matrícula são preenchidas dando -se prioridade, sucessivamente, aos alunos:
1.ª Com necessidades educativas especiais de caráter permanente que exijam condições de
acessibilidade específicas ou respostas diferenciadas no âmbito das modalidades
Critérios de constituição de turmas – 2015/2016

Página 1 de 5

Adenda nº1 ao Projeto Educativo e ao Regulamento Interno do Agrupamento – dezembro 2015

específicas de educação, conforme o previsto nos nº 4, 5, 6 e 7 do artigo 19.º do Decreto Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na sua redação atual;
2.ª Com necessidades educativas especiais de caráter permanente não abrangidos pelas
condições referidas na prioridade anterior e com currículo específico individual, conforme
definido no artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na sua redação atual;
3.ª Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar ou o ensino
básico no mesmo estabelecimento de educação e ou de ensino;
4.ª Com irmãos já matriculados no estabelecimento de educação e de ensino;
5.ª Cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de influência do
estabelecimento de ensino;
6.ª Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar em instituições
particulares de solidariedade social na área de influência do estabelecimento de ensino ou
num estabelecimento de ensino do mesmo agrupamento de escolas, dando preferência aos
que residam comprovadamente mais próximo do estabelecimento de ensino escolhido;
7.ª Cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional,
comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de ensino;
8.ª Mais velhos, no caso de matrícula, e mais novos, quando se trate de renovação de
matrícula, à exceção de alunos em situação de retenção que já iniciaram o ciclo de estudos
no estabelecimento de ensino.
2. Com respeito pelas prioridades estabelecidas no número anterior, podem ser definidas no
regulamento interno do estabelecimento de educação e de ensino outras prioridades e ou
critérios de desempate.
Prioridades na matrícula ou renovação de matrícula no ensino secundário
1- No ensino secundário, as vagas existentes em cada estabelecimento de ensino para matrícula
ou renovação de matrícula são preenchidas dando-se prioridade, sucessivamente, aos alunos:
1.ª Com necessidades educativas especiais de caráter permanente que exijam condições de
acessibilidade específicas ou respostas diferenciadas no âmbito das modalidades
específicas de educação, conforme o previsto nos n.os 4, 5, 6 e 7 do artigo 19.º do Decreto Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na sua redação atual;
2.ª Com necessidades educativas especiais de caráter permanente não abrangidos pelas
condições referidas na prioridade anterior e com currículo específico individual, conforme
definido no artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na sua redação atual;
3.ª Que frequentaram o mesmo estabelecimento de ensino no ano letivo anterior;
4.ª Alunos com irmãos já matriculados no estabelecimento de educação e de ensino;
5.ª Alunos que comprovadamente residam ou cujos encarregados de educação
comprovadamente residam na área de influência do estabelecimento de educação e de
ensino;
6.ª Que frequentaram um estabelecimento de ensino do mesmo agrupamento de escolas,
no ano letivo anterior;
7.ª Alunos que desenvolvam ou cujos encarregados de educação desenvolvam a sua
atividade profissional na área de influência do estabelecimento de educação e de ensino;
8.ª Outras prioridades e ou critérios de desempate definidos no regulamento interno do
estabelecimento de educação e de ensino.
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Divulgação das listas de crianças e alunos que requereram ou a quem foi renovada a
matrícula
Em cada estabelecimento de educação e de ensino são elaboradas e afixadas as listas de crianças
e alunos que requereram ou a quem foi renovada a matrícula, de acordo com os seguintes prazos:
a) Até 5 de julho, no caso de matrículas na educação pré -escolar e no ensino básico;
b) Até ao 8.º dia útil após o período estipulado no n.º 2 do artigo 5.º do presente despacho
normativo, no caso de matrículas no ensino secundário;
c) Até 29 de julho, no caso das crianças e alunos admitidos na educação pré -escolar e nos
ensinos básico e secundário, em resultado do processo de matrícula e de renovação de
matrícula.
Constituição de turmas
Na constituição das turmas prevalecem critérios de natureza pedagógica definidos no projeto
educativo e no regulamento interno do estabelecimento de educação e de ensino, competindo ao
diretor aplicá-los no quadro de uma eficaz gestão e rentabilização de recursos humanos e
materiais existentes e no respeito pelas regras constantes do presente despacho normativo.
Na constituição das turmas é respeitada a heterogeneidade das crianças e jovens, podendo, no
entanto, o diretor, após ouvir o conselho pedagógico, atender a outros critérios que sejam
determinantes para a promoção do sucesso e para a redução do abandono escolar. Assim sendo,
estabelecem-se os seguintes critérios para a constituição dos grupos/turmas em cada nível de
ensino:
1. No início de ciclo, as turmas deverão ser, sempre que possível, constituídas de forma a garantir:
a) a sua diversidade do ponto de vista da proveniência geográfica dos alunos, do género e do
estádio de desenvolvimento;
b) o respeito pelas indicações pedagógicas fornecidas pelos docentes titulares de turma do
ciclo/nível de ensino precedente, designadamente as propostas de divisão das turmas.
2. Constituição de turmas
a) Na Educação Pré-Escolar, os grupos são constituídos por um mínimo de 20 e um máximo de
25 crianças;
b) No 1º ciclo do ensino básico por 26 alunos, regra geral;
c) Nos 2º e 3º ciclos do ensino básico e no ensino secundário, por um número mínimo de 26 e
máximo de 30 alunos.
d) As turmas que integrem crianças com necessidades educativas especiais de caráter
permanente, cujo programa educativo individual o preveja e o respetivo grau de
funcionalidade o justifique, são constituídas por 20 crianças, não podendo incluir mais de duas
crianças nestas condições.
3. Educação Pré-Escolar
As crianças são distribuídas, preferencialmente, pelo nível etário, podendo haver necessidade de
constituir grupos mistos.
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4. 1º Ciclo do Ensino Básico
Os alunos matriculados no 1.º Ano de Escolaridade, oriundos dos Jardins de Infância do
Agrupamento e outros, são distribuídos por pequenos grupos em cada turma. Para tal, no final do
ano letivo, é feito o encaminhamento das crianças pelo Coordenador do Departamento da
Educação Pré-Escolar, que fornecerá as informações necessárias, favorecendo a integração das
mesmas.
5. 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico
5º ano
A constituição de turmas tem por base os parâmetros legalmente estabelecidos, as orientações
dos serviços de administração educativa, bem como, sempre que possível, as recomendações
específicas provenientes dos Conselhos de Turma e dos docentes das escolas do 1º ciclo.
Deverão ser mantidos juntos pequenos núcleos de alunos provenientes da mesma turma, de
modo a facilitar a integração e minimizar a insegurança que a mudança de escola e de sistema de
ensino provocam;
Deverão ser distribuídos equilibradamente os alunos retidos, segundo o perfil destes.
6º, 8º e 9º Anos
Os alunos integram a turma em que foram inseridos, embora se proceda a eventuais
ajustamentos, de acordo com as orientações propostas pelos Conselhos de Turma.
Deverão ser distribuídos equilibradamente os alunos retidos, segundo o perfil destes.
7º ano
Os alunos integram a turma em que foram inseridos, embora se proceda a eventuais
ajustamentos, de acordo com as orientações propostas pelos Conselhos de Turma.
Deverão ser mantidos os mesmos alunos/grupos de alunos da turma anterior de acordo com a
opção de Língua Estrangeira a iniciar no 3º ciclo.
Deverão ser distribuídos equilibradamente os alunos retidos, segundo o perfil destes.
6. Ensino Secundário
1. Na constituição das turmas de ensino secundário deve ter-se em conta a inclusão de alunos
provenientes da mesma turma no ciclo anterior, sempre que isso seja possível, e considerando as
informações fornecidas pelos diretores de turma que acompanharam os alunos no ciclo
precedente.
2. Na constituição de turmas devem respeitar-se, sempre que possível, as opções manifestadas
pelo encarregado de educação/aluno no ato da matrícula ou da sua renovação.
3. Na constituição das turmas, deve ter-se em conta a inclusão equilibrada de alunos
relativamente à idade, ao sexo e às NEE.
4. Os alunos com NEE devem ser distribuídos pelas diferentes turmas considerando a tipificação
das suas dificuldades, constantes no respetivo PEI e ouvido o professor da Educação Especial que
os acompanhou.
5. Os alunos que não transitaram de ano de escolaridade devem ser integrados de forma
equilibrada nas turmas em funcionamento num determinado ano de escolaridade.
6. Considerando o regime de frequência por disciplinas que se aplica aos cursos do ensino
secundário, bem como o respetivo regime de avaliação, um aluno pode integrar mais do que uma
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turma de anos de escolaridade diferentes, desde que os respetivos horários sejam compatíveis no
momento em que é solicitada essa pretensão ao Diretor do Agrupamento.
7. Mudança de Turma/Estabelecimento de Ensino do Agrupamento
Os pedidos de mudança de turma e/ou de Estabelecimento de Ensino do Agrupamento,
devidamente fundamentados, só podem efetuar-se para turmas onde haja vaga e depois de
ponderadas as implicações que podem advir na turma que recebe o aluno.
8. Fusão/Divisão de Grupos/Turmas
A constituição do grupo/turma deve, sempre que possível, obedecer ao princípio da continuidade
pedagógica. Excecionalmente, tal pressuposto poderá não ser cumprido. Esta situação pode ser
motivada por uma recomendação, devidamente fundamentada, do conselho de docentes
titulares de grupo/turma ou do conselho de turma, no sentido de alterar a respetiva composição,
resultantes do planeamento da rede escolar ou, ainda, resultantes da necessidade de gerir os
recursos humanos e os equipamentos de um determinado estabelecimento de ensino.
Sempre que houver necessidade de não respeitar a continuidade pedagógica de um grupo/turma
devem ser devidamente ponderados os seguintes critérios em igualdade de valoração:
a) Distribuição de alunos com NEE de forma equilibrada, atendendo também ao tipo de
problemáticas indicadas no PEI;
b) Distribuição equilibrada de alunos retidos no mesmo ano de escolaridade;
c) Aproveitamento global do grupo/turma;
d) Dimensão da turma;
e) Comportamentos/atitudes do grupo/turma, considerando também situações individuais
neste domínio.
Na ponderação dos critérios anteriores devem participar os intervenientes seguintes:
- Conselho de docentes/Conselho de Turma;
- Equipa da Educação Especial;
- Equipa de constituição de turmas;
- Diretor.

Aprovado em reunião do Conselho Pedagógico do dia 21/07/2015
Aprovado em reunião do Conselho Geral do dia 21/12/2015

O Diretor

(António Ernesto Teixeira Mesquita, Prof.)
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