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1. Considerações  

 

O presente documento pretende clarificar e regular alguns dos procedimentos a ter 

em conta na preparação de visitas de estudo com despesa imputada ao AEFCPS. 

No âmbito do presente documento não são consideradas visitas de estudo que não 

envolvam pagamento de verbas por parte do agrupamento, por exemplo, visitas de 

estudo dentro da cidade (sem despesas), visitas de estudo comparticipadas pela 

autarquia, entre outras. 

O presente documento não substitui as normas definidas no Regulamento Interno do 

Agrupamento, nem no Manual de Inserção de Atividades no GARE, apenas 

complementa e clarifica o procedimento. 

Na construção deste manual atendeu-se à Circular Informativa 1/2007, ao Despacho 

n.º 28/ME/91, ao Manual da Plataforma REVVASE, ao Manual de Inserção de 

Atividades no GARE e ao Regulamento Interno. 

De acordo com a Circular Informativa n.º 1/2007, entende-se como visita de estudo 

toda a atividade decorrente do Plano Anual de Atividades, de acordo com o Projeto 

Educativo, quando realizada fora do espaço físico da escola ou da sala de aula. Não 

há enquadramento para visitas de estudo no âmbito de atividades extracurriculares. 

A referida circular estabelece a forma e o modo como devem ser propostas as visitas 

de estudo, pelo que a programação e estruturação do GARE tentou reproduzir os 

tópicos enunciados na circular. Contudo, a forma de introdução dos guiões de 

exploração dos locais a visitar, apenas poderá ser feita através de anexo à proposta. 

Assim, antes da avaliação da atividade, o proponente (docente responsável) deverá 

anexar todos os guiões e demais informações que julgue fundamentais para 

entendimento dos propósitos da visita. 

As visitas de estudo são comparticipadas pela ASE, no caso dos alunos subsidiados 

com escalão A e B. Assim sendo, todos os passos mencionados no presente 

documento deverão ser cumpridos com o máximo rigor, uma vez que parte da 

despesa será alocada ao estado.  

 



 

2. Organigrama de procedimentos 

 

Organização Pedagógica 
1

A - Proposta de atividade 
(GARE)

B - Validação da atividade 
(GARE) 
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REVVASE
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F - Tomar conhecimento do 
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(Proponente)

Organização Pedagógica 
2
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participantes e levantamento 
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declarações de idoneidade

I- Realização da atividade com 
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da visita
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O - Levantamento das 
faturas/recibos de cada aluno 

e entrega ao respetivo EE



3. Manual de procedimentos 
 

A – PROPOSTA DE ATIVIDADE 

Prazo – assim que possível 

• Aceder à plataforma GARE e preencher os campos de acordo com o definido 

no Manual de inserção de atividades do PAA no GARE; 

• Não esquecer de introduzir dados que são essenciais para a aprovação da 

visita, nomeadamente, identificação do proponente (docente responsável por 

toda a logística); objetivos, estimativa de custos e guião da atividade); 

• Na preparação da atividades, os docentes deverão ter em consideração o 

seguinte: 

o A escola só assume e comparticipa atividades cuja faturação seja feita 

em nome da escola e paga a “30 dias”.  

o Assim sendo, todas as despesas que não obedeçam ao critério acima 

descrito, NÃO SERÃO PAGAS NEM COMPARTICIPADAS pela instituição; 

o As referidas despesas ficarão à responsabilidade dos docentes 

proponentes e dos respetivos EE, caso concordem. Neste campo, 

salientamos o facto dos EE que suportam a despesa e pretenderem 

recibo da mesma.  

 

 

B – VALIDAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

Prazo – até à véspera do C.P. seguinte 

 

• A validação, por parte das diferentes estruturas, de qualquer visita de estudo 

é um ato de concordância com os objetivos pedagógicos da mesma.  

• Assim sendo, os diferentes coordenadores das demais estruturas pedagógicas 

deverão verificar se os requisitos da atividade estão cumpridos, em particular 

o Guião da Visita; 

• Se algum dos coordenadores não validar a atividade, a mesma ficará sem 

efeito; 

 

 



C – APROVAÇÃO PELO CONSELHO PEDAGÓGICO 

 

Prazo – de acordo com a programação do ano letivo 

 

• A aprovação pelo Conselho Pedagógico depende da validação das diferentes 

estruturas; 

• A data de aprovação da visita deverá ser a mesma da ata de reunião do 

Conselho e da Aprovação no GARE, pelo que se deve editar a data do GARE e 

corrigir as desconformidades, caso necessário; 

 

 

D – ORÇAMENTAÇÃO DA VISITA 

 

Prazo > 4 semanas antes da visita 

 

• Solicitar orçamentos de transporte, na área de alunos, através do 

preenchimento do modelo de Pedido de Orçamento.  

• A proposta a adjudicar será selecionada tendo por base o critério “preço mais 

baixo”; 

• Informar que irão solicitar proposta de orçamento para outras despesas 

faturáveis à escola que não sejam despesas de transporte;   

 

E – INTRODUÇÃO DE DADOS NO REVVASE 

 

Prazo > 2 semanas antes da visita 

 

• Introdução dos dados na plataforma REVVASE e produção das listas de 

comparticipação dos alunos subsidiados (as listas de alunos com indicação do 

saldo ainda disponível para comparticipação); 

 

 

 

 

 



F – TOMAR CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE ADJUDICAÇÃO E LEVANTAR 

LISTAGENS DE ALUNOS E MODELOS DO ASE 

 

Prazo > 2 semanas antes da visita 

 

• Entregar, na área de alunos, as listas e dar a conhecer, ao proponente, o 

relatório de adjudicação da despesa (na maior parte dos casos, da despesa de 

transporte);  

• As listagens de alunos deverão ser as entregues pelos Serviços. Essas listagens 

deverão ser devolvidas no momento M. Não obstante, as listas podem ser 

copiadas para arquivo dos proponentes ou para entrega no momento J; 

• Os modelos do ASE são essenciais para o cálculo da comparticipação do ME, 

através da Ação Social Escolar. Relembramos que apenas as faturas 

cabimentadas e pagas pelo agrupamento serão objeto de comparticipação. 

Os montantes de 20€ para o Escalão A e 10€ para o escalão B, são valores 

máximos de comparticipação anual. 

• O valor da comparticipação da ASE terá em consideração o saldo do aluno e o 

valor da despesa suportada pela escola. Em abstrato, poderá acontecer que, 

numa mesma visita, vários alunos do mesmo escalão tenham montantes de 

comparticipação distintos; 

 

 

G – INFORMAÇÃO AOS PAIS COM INDICAÇÃO DOS CUSTOS 

 

Prazo > 2 semanas antes da visita 

 

• Informar, por escrito, da realização da visita, indicando no formulário o custo 

individual que será objeto de emissão de fatura/recibo pela escola e o outro 

custo ao qual somos alheios; 

 

 

 

 



H – CONSTITUIÇÃO DAS LISTAS DEFINITIVAS E LEVANTAMENTO DE MATERIAL 

 

Prazo < DIA DA VISITA DE ESTUDO 

 

• Solicitar na direção ou coordenação as raquetes e os coletes (2 por 

autocarro); 

• Solicitar nos Serviços Administrativos as declarações de idoneidade; 

• O AEFCPS não é responsável pela ausência das declarações ou 

raquetes/coletes durante a visita; 

• Solicitar, caso necessário, as credenciais de acesso a alguns espaços; 

• A lista a elaborar será composta pelas “listas” entregues em F, riscando com 

um traço (bem visível) os alunos não interessados;  

 

I /J– REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

Prazo = DIA DA VISITA DE ESTUDO 

 

• Anexar, até 3 dias úteis após a visita, o guião da atividade na ficha do GARE; 

• Preencher, dentro dos prazos, o relatório da visita; 

• Estes documentos poderão ser solicitados pelo ME a todo e qualquer 

momento, sendo que, em alguns casos, o pedido poderá ser feito pelo POCH; 

 

L – ENTREGA DAS VERBAS NA SECRETARIA 

 

Prazo < 3 DIAS UTEIS APÓS O DIA DA VISITA DE ESTUDO 

 

• Entregar a verba até 3 dias úteis antes da visita. A verba deverá ser entregue, 

na Tesouraria, antes deste prazo, em saco fechado, ficando em cofre; 

• A lista de alunos pagantes poderá ser uma cópia validada da lista elaborada 

no momento G; 

 

 

 



L – ENTREGA DO MODELO VE/ASE/MODL2 

 

Prazo < 3 DIAS UTEIS APÓS O DIA DA VISITA DE ESTUDO 

 

• Entrega, no SASE, do modelo 2 da ASE para apuramento final da 

comparticipação e inscrição dessa verba na plataforma REVVASE; 

 

M – LEVANTAMENTO DAS FATURAS/RECIBOS 

 

Prazo: o definido para cada caso 

 

• O valor entregue nos serviços (o mesmo valor que foi registado na informação 

aos pais e EE) será o valor a faturar pela escola a cada aluno. 

• Relembramos que neste valor não estão incluídas despesas que não possam 

ser faturadas à escola a “30 dias”. Essas despesas terão de ser pagas pelo EE, 

não envolvendo o AEFCPS. Caso o pai/EE queira fatura/recibo dessa despesa, 

deverá solicitar através do seu educando no local da visita. Os docentes 

deverão estar conscientes desta dificuldade. 

• Assim que faturado o serviço pelo agrupamento, os recibos serão entregues ao 

proponente da atividade que os fará chegar, pelo meio que entender, a cada 

um dos alunos. 

• O ficheiro SAF-T com estas despesas será exportado para as Finanças até ao 

dia 20 do mês seguinte. 


