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I. Âmbito de aplicação 

 

a) O presente documento define orientações a observar no planeamento e funcionamento das Atividades de 

Enriquecimento Curricular nas Escolas Básicas do 1.º Ciclo do Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves; 

b) As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) regem-se pelo estipulado: 

i. Nas orientações do Ofício-Circular/DGE/2016/3210; 

ii. Despacho n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, complementado pelo definido no Decreto-Lei n.º 176/2014, 

de 12 de dezembro;  

iii. Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho; 

iv. Despacho n.º 10-A/2018 

v. Decreto-Lei n.º 169/2015. D.R. n.º 164, Série I de 2015-08-24 

vi. Despacho n.º 9265-B/2013. D.R. n.º 134, Suplemento, Série II de 2013-07-15 (revogado) 

vii. Decreto-Lei n.º 212/2009. D.R. n.º 171, Série I de 2009-09-03 

viii. Despacho n.º 8683/2011. D.R. n.º 122, Série II de 2011-06-28 (revogado) 

c) As AEC incidem nos domínios desportivo, artístico, científico, técnico e das tecnologias da informação e 

comunicação, de ligação da escola com o meio e de educação para a cidadania e são seleccionadas de 

acordo com os objetivos definidos no Projeto Educativo do Agrupamento. 

d) As AEC desenvolvem-se nas Escolas Básicas de 1º Ciclo (EB1): N.º 1 de Lisboa, Sampaio Garrido, Natália 

Correia e Arquiteto Victor Palla, mediante protocolo de colaboração com as autarquias locais. 

 

II. Oferta / Inscrição / Frequência 
 

a) A oferta de AEC, nas EB1 do Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves, desenvolve-se após o período 

curricular da tarde, das 16h 15m às 17h 15m, salvaguardando-se qualquer exceção por necessidade de 

serviço. 

b) As atividades de enriquecimento curricular que funcionarão no ano letivo 2022-2023 e a sua distribuição 

semanal, pelos   diferentes anos de escolaridade, constam do quadro seguinte: 

 

AEC 
Ano de escolaridade 

Ensino da 
Música 

Atividade Física 
e Desportiva 

Oficina de Artes 
(Expressão Plástica e 
Dramática e Dança) 

TOTAL 

1º ano 1h/semana 2h/semana 2h/semana 5h 

2º ano 1h/semana 2h/semana 2h/semana 5h 

3º ano 1h/semana 1h/semana 2h/semana 5h 

4º ano 1h/semana 1h/semana 2h/semana 5h 

 
  

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/AEC/oficio_circular_aec_recomendacoes.pdf
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c) As AEC são gratuitas e de inscrição facultativa, cabendo aos Pais/Encarregados de Educação a tomada de 

decisão de nelas inscreverem os seus educandos. Uma vez inscritos, a frequência nas três atividades por 

parte dos alunos é obrigatória, estando sujeitos à respetiva marcação de faltas em cada uma das atividades. 

d) Uma vez realizada a inscrição, os Encarregados de Educação assumem o compromisso de que os seus 

educandos frequentam as Atividades de Enriquecimento Curricular até ao final do ano letivo. 

e) O número de alunos inscritos terá o limite máximo correspondente aos requisitos legais para a constituição 

de turmas, em vigor para o 1º CEB. 

f) As planificações de cada AEC devem responder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos 

e de cada um dos alunos promovendo as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão necessárias.  

g) No início do ano letivo, será dado a conhecer aos Encarregados de Educação o programa, o horário das 

atividades e os professores das mesmas. 

h) Em caso de desistência, por motivo de força maior, deverá o Encarregado de Educação comunicá-la por 

escrito, ao professor titular de turma. 

 
III. Coordenação / Gestão / Supervisão / Avaliação 

 

a) Para a coordenação gestão e avaliação das AEC é constituído um grupo de trabalho que reveste a forma e 

a natureza de um Núcleo de Pilotagem, de composição bipartida entre o Agrupamento e a(s) Entidade (s) 

parceiras. 

b) O Núcleo de Pilotagem deve ainda garantir mecanismos de articulação e comunicação ao nível horizontal 

(professores titulares de turma e professores e outros profissionais das AEC). 

c) Essa articulação concretiza-se na participação nas reuniões de Conselho de Docentes, sem prejuízo de 

outros contactos  formais ou informais com os professores titulares de turma. 

d) O coordenador e, sempre que se considerar pertinente, os professores das AEC participam nos Conselhos 

de Docentes de avaliação. Os professores preenchem, no final de cada período, uma ficha de registo de 

avaliação individual, que será entregue aos encarregados de educação, através do professor titular de turma. 

e) A supervisão é realizada pelos professores titulares de turma, em articulação com as Coordenações de 

Estabelecimento e das AEC bem como com o elemento da Direção responsável pelo 1º Ciclo e área das 

AEC. 

f) Qualquer questão que ocorra no âmbito das AEC e que não esteja prevista neste documento será resolvida 

pela Direção do Agrupamento em articulação com a entidade parceira. 

 
IV. Funcionamento 

a) As AEC desenvolvem-se apenas durante os períodos em que decorrem as atividades letivas. A 

interrupção destas implicará sempre a interrupção das AEC. 

b) As AEC funcionam nas instalações escolares dos Estabelecimentos de Ensino do Agrupamento. Sempre 

que tal for possível e vantajoso, as AEC podem funcionar em espaços cedidos pelas entidades parceiras. 

c) É possível articular as diferentes AEC em ateliers, devidamente planificadas com o professor titular de 

turma e integradas no Plano de Atividades da Turma. 

d) Os alunos deverão trazer o material solicitado pelos professores das atividades. 
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V. Comportamento dos alunos 

 

a) Os alunos inscritos nas AEC têm o dever de correção e de obediência previstos no Regulamento Interno 

do Agrupamento. 

b) É da responsabilidade do professor das AEC comunicar, por escrito, ao professor titular de turma todas as 
ocorrências. 

c) Sempre que ocorram comportamentos de desrespeito, o professor da AEC deverá proceder ao registo 

escrito da ocorrência e entregá-la ao professor titular. 

d) Se um aluno acumular três participações por comportamento desadequado, deverá o professor titular de 

turma elaborar um relatório circunstanciado sobre os comportamentos do aluno e submetê-lo à 

consideração da Diretora do Agrupamento. 

e) O encarregado de educação é responsável por eventuais danos causados pelo seu educando sempre 

que, comprovadamente, este tenha agido dolosamente 

 

VI. Professores 

 

a) Os profissionais não docentes que dinamizam as AEC devem possuir formação profissional ou 

especializada adequada ao desenvolvimento das atividades programadas e ao escalão etário do público-

alvo ou currículo relevante para o efeito. 

b) Em caso de ausência prevista, o professor das AEC deve informar atempadamente a entidade 

contratante, para que esta o substitua. 

c) Quando não houver possibilidade de substituição e a título excecional, os alunos serão distribuídos pelas 

restantes turmas. 

d) Os professores das AEC sumariam, assinam, e registam as faltas dos alunos, diariamente, no livro 

“Registo Diário”, fornecido pelo Agrupamento e devolvido no final do ano à Direção. 

e) A articulação entre o professor titular de turma e os professores das AEC é indispensável à planificação 

das AEC, quer ao nível mais global, quer ao nível específico, e à definição das estratégias a desenvolver 

função das características de cada grupo turma. 

f) As planificações de cada AEC, bem como as das atividades conjuntas, deverão ser enviadas à Direção, 

pela entidade parceira, até ao final do mês de outubro. 

g) O coordenador das AEC deve colocar no dossiê da atividade, à guarda da Coordenação de 

Estabelecimento, o programa, planificações e avaliações. 

h) O presente documento deve ser do conhecimento de todos os docentes titulares de turma e responsáveis 
pelas AEC. 

 
 

A Diretora do AENG 
 


