
  

 

 

Página 1 de 4 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE AMORA 

CRITÉRIOS GERAIS 

 PARA A 

 ELABORAÇÃO DE HORÁRIOS 

 PARA O ANO LETIVO  

2017/2018 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 20.07.2017 

  



 

Página 2 de 4 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

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, com a redação dada pelo Despacho 

normativo n.º 1-B/2017, de 17 de abril Assim sendo, na elaboração deste documento 

respeitou-se, em forma sintética, o conteúdo daqueles diplomas legais. 

Na constituição das turmas devem prevalecer 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. 

Na constituição das turmas deve ser respeitada a heterogeneidade das crianças e jovens, 

podendo, no entanto, o diretor perante situações pertinentes e, ouvido o conselho 

pedagógico, atender. 

Ter em atenção as recomendações dos Conselhos de Turma do terceiro período;  

Agrupar na mesma turma alunos que nunca tiveram Inglês ou Francês e alunos com nível 

desfasado provenientes de outros países;  

Alunos provenientes de outros países com dificuldades comuns na língua portuguesa devem 

ser colocados na mesma turma a fim de serem integrados no PLNM ( Português Língua não 

Materna). 

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

ao estabelecido no n.º 4 do artigo 22.º do Despacho Normativo n.º 7-B/2015, de 7 de maio, 

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

mediante análise de proposta fundamentada do diretor do estabelecimento de educação e 

de ensino. 

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 do estabelecimento de educação e de ensino. 

CAPÍTULO II 

ENSINO BÁSICO 

No sétimo ano de escolaridade, ano inicial na escola, os alunos devem ser agregados  por 

nível etário. 

As turmas que integrem alunos 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 alunos, não podendo incluir mais de dois 

alunos nestas condições. (ponto 3 do artigo 20.º do despacho normativo n.º7-B/2015, de 7 

de maio). 
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A redução de turmas prevista no número anterior fica dependente do acompanhamento e 

permanência destes alunos na turma em pelo menos 60% do tempo curricular (ponto 4 do 

artigo 20.º do despacho normativo n.º1-H/2016. 

Os alunos que transitam para o 8.º e 9.º anos de escolaridade devem manter a turma a que 

pertenciam no ano letivo anterior, salvo decisão em contrário do competente conselho de 

turma, emitida na reunião final do 3.º período e registada em documento próprio elaborado 

para o efeito, e validada pelos órgãos de gestão do agrupamento. 

No 3.º ciclo, os alunos retidos são distribuídos de modo equitativo pelas turmas do respetivo 

ano de escolaridade. 

CAPÍTULO III 

ENSINO SECUNDÁRIO 

Nos cursos científico-humanísticos o número mínimo para abertura de uma turma é de 26 

alunos e o de uma disciplina de opção é de 20 alunos. 

Devem ser agregados na mesma turma os alunos que têm a disciplina de Francês e que 

sejam do mesmo Curso;  

Aos alunos que tenham disciplinas em atraso, em número suficiente para constituir uma 

turma, deve ser-lhes atribuído, na medida do possível, um horário dessas disciplinas à 

mesma hora nos anos subsequentes.  

No 12.º ano, as turmas devem ser constituídas com base nas disciplinas de opção 

respeitando o número mínimo de alunos necessários por lei. 

CAPÍTULO IV 

CURSOS PROFISSIONAIS 

Nos cursos profissionais, as turmas são constituídas por um número mínimo de 24 alunos 

e um máximo de 30 alunos. 

As turmas de cursos profissionais que integrem alunos 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 alunos, não podendo incluir mais 

de dois alunos nestas condições. (ponto 6 do artigo 21.º do despacho normativo n.º7-B/2015, 

de 7 de maio). 

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, não devendo os grupos a constituir ultrapassar, nem 

o número máximo nem o número mínimo de alunos previstos na legislação em vigor. 

As turmas dos anos sequenciais dos cursos profissionais só podem funcionar com um 

número de alunos inferior ao previsto, quando não for possível concretizar o definido no 

número anterior. 
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CAPÍTULO V 

FORMAÇÃO DE ADULTOS 

No ensino secundário recorrente, o número de alunos para constituição de uma turma, no 

ano inicial, é de 30, extinguindo-se a turma ou agregando com outra do mesmo 

estabelecimento quando reduzida a menos de vinte e cinco. 

As turmas de Educação e Formação de Adultos são constituídas, no ano inicial, por um 

número mínimo de 26 e máximo de 30 alunos. 

As turmas de EFA de dupla certificação são constituídas por um mínimo de 15 e um máximo 

de 30 alunos, nos termos estatuídos pela alínea b) do artigo 19.º da Portaria n.º 283/2011, 

de 24 de outubro. 

As turmas de Formação de adultos são constituídas por alunos encaminhados pelo CQ 

(Centro Qualifica) ou que se inscrevam diretamente nos serviços da escola. 

 

Amora, 20 de julho de 2017 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

João Godinho 

 


