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Enquadramento Legal 
Introdução 

O presente documento estabelece orientações para a Constituição de Turmas do Agrupamento de 

Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva (AEFCPS). Para além de dar cumprimento à legislação em 

vigor, este documento define procedimentos e práticas.  

As opções organizativas e pedagógicas, delineadas neste documento, tiveram como base os diplomas 

legais (Despacho Normativo n.º 10-A/2018, de 19 de junho, Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de 

abril, Despacho Normativo n.º 16/2019 de 4 de junho e Despacho Normativo n.º 10-B/2021, de 14 de 

abril) e os documentos estruturantes do Agrupamento. Na constituição das turmas, é respeitada a 

heterogeneidade das crianças e jovens prevalecendo sempre critérios de natureza pedagógica, tendo 

em conta as propostas dos educadores, professores titulares de turma, diretores de turma, 

coordenadores de diretores de turma, equipa de educação especial, EMAEI, conselho pedagógico e 

encarregados de educação, competindo ao Diretor aplicá-los, no respeito pelos normativos legais em 

vigor, no quadro de uma eficaz gestão e rentabilização de recursos humanos e materiais existentes 

no AEFCPS.  

Deve ser respeitada a legislação em vigor quanto ao número mínimo e máximo de alunos, quer na 

criação de turmas, de cursos, de opções ou de disciplinas de especificação, quer no que diz respeito 

ao desdobramento de turmas.  

O número de turmas, a considerar em cada nível/ciclo ou ano de escolaridade, é o previsto na rede 

de oferta formativa para o ano letivo 2022/2023.  
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Rede Escolar previsional para 2022/2023 
 

Em abril de 2022 foi definida, na plataforma destinada ao efeito, a rede previsional para o ano letivo 

2022/2023 do Pré-escolar e do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico. 

A proposta elaborada pelo agrupamento teve por referência o número de alunos do ano letivo 

2021/2022 e o histórico de mobilidade de alunos e famílias. 

Relativamente aos formandos dos Cursos de Educação e Formação de Adultos, e das Formações 

Modulares em Estabelecimentos Prisionais, a proposta consta dos respetivos projetos educativos e foi 

articulada nas reuniões com as equipas educativas dos estabelecimentos prisionais envolvidos. 

 

Pré-escolar 

Estabelecimento Número de grupos 

EB de Asseiceira 2 

EB Mina do Espadanal 5 

EB Poeta Ruy Belo 4 

 

 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Estabelecimento 
Número de turmas 

1.º 2.º 3.º 4.º Mistas 

EB de Asseiceira - - - - 
1 turma de 1.º e 4.º 

1 turma de 2.º e 3.º 

EB Mina do Espadanal 2 2 2 - ------- 

EB Poeta Ruy Belo 2 - 1 1 1 turma de 2.º e 3.º 

EBI Fernando Casimiro Pereira 

da Silva 
2 1 1 2 1 turma de 3.º e 4.º 
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2.º Ciclo do Ensino Básico 

Estabelecimento 
Número de turmas 

5.º ano 6.º ano 

EBI Fernando Casimiro Pereira 

da Silva 
6 6 

 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

Estabelecimento Número de turmas 

 7.º 8.º 9.º 

EBI Fernando Casimiro 

Pereira da Silva 
6 6 6 

 

Educação e Formação de Adultos 

Estabelecimento Número de grupos 

 EFA Escolar EFA Profissional Formação 

Modular 

EP de Alcoentre 
1 turma B1 

1 turma B2 

1 turma B2 - 

Pedreiro 

FM Artes 

FM LE Espanhol 

EP de Vale de Judeus 
1 turma B1  

1 turma B2  
---- 

FM Artes 

FM LE Espanhol 
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Critérios para a constituição de Turmas 

Pré-escolar 

A constituição de grupos de crianças no Pré-escolar é feita de acordo com critérios de natureza 

pedagógica, em conformidade com a legislação em vigor, e tendo em conta as recomendações dos 

Titulares de Turma, expressas em ata dos Conselhos de Docentes de avaliação de final de ano, sendo 

o Diretor responsável pela sua aplicação, em função dos recursos humanos e materiais disponíveis 

nos estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento. Assim sendo, estabelecem-se os 

seguintes critérios para a constituição dos grupos/turmas na Educação Pré -escolar: 

 na educação pré-escolar os grupos são constituídos, de acordo com os n.º 1, 2 e 3 do artigo 

3.º do Despacho Normativo n.º 10-A/2018, de 19 de junho, por: 

o um número mínimo de 20 e um máximo de 25 crianças; 

o um mínimo de 20, sempre que em relatório técnico-pedagógico seja identificada como 

medida de acesso à aprendizagem e à inclusão a necessidade de integração da criança 

em grupo reduzido, não podendo este incluir mais de duas nestas condições;  

 a redução do grupo prevista no ponto anterior fica dependente do acompanhamento e 

permanência destas crianças no grupo em pelo menos 60 % do tempo curricular.  

No que diz respeito ao Pré-escolar, os grupos serão constituídos obedecendo aos critérios 

pedagógicos seguintes:  

 será elaborada uma lista de admissão para novas matrículas, por estabelecimento de ensino, 

de acordo com as prioridades definidas artigo 10.º do Despacho Normativo n.º 6/2018, na sua 

redação atual; 

 será apurado o número de grupos, de acordo com a legislação em vigor e com o número de 

crianças inscritas, excetuando-se as inscrições condicionais que apenas passarão a efetivas 

caso existam vagas nos grupos; 

 as crianças serão distribuídas pelos grupos de modo a garantir um equilíbrio em género e 

idade; 

 as crianças que já frequentavam, no ano letivo anterior o Ensino Pré-escolar, deverão 

manter-se no mesmo grupo, garantindo-se a continuidade pedagógica, salvo indicação em 

contrário da educadora ou do departamento de educação pré escolar;  

 as crianças matriculadas pela primeira vez nos estabelecimentos de Educação Pré-escolar do 

AEFCPS, independentemente do número de lugares em funcionamento, devem integrar-se, 

preferencialmente, em grupos heterogéneos relativamente à idade, proporcionando, em 
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simultâneo e sempre que possível, a equidade de género (M/F) em cada grupo. Sempre que o 

número de crianças a isso obrigue, poderão constituir-se grupos homogéneos; 

 mediante pedido fundamentado do encarregado de educação, devidamente analisado caso a 

caso, poderão ser autorizadas mudanças de grupo das crianças em continuidade, as quais 

deverão ocorrer, preferencialmente, antes da distribuição das novas matrículas pelas vagas 

existentes, ou seja da constituição dos grupos; 

 os grupos cujo número de crianças não esteja de acordo com o definido: 

o por ser inferior ao legalmente estabelecido, são formados e sujeitos à aprovação pela 

tutela, em sede de SINAGET; 

o por ser superior ao legalmente estabelecido, são formados e sujeitos à aprovação, em 

sede de Conselho Pedagógico; 

 as situações especiais, relativas a casos devidamente fundamentados, pelo respetivo 

encarregado de educação, serão analisadas pelo diretor. 

 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

A constituição de turmas, de alunos no 1.º Ciclo do Ensino Básico, é feita de acordo com critérios de 

natureza pedagógica, em conformidade com a legislação em vigor, e tendo em conta as 

recomendações dos Professores Titulares de Turma, expressas em ata dos Conselhos de Docentes de 

avaliação de final de ano, sendo o Diretor responsável pela sua aplicação, em função dos recursos 

humanos e materiais disponíveis nos estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento. Assim 

sendo, estabelecem-se os seguintes critérios para a constituição das turmas 1.º Ciclo do Ensino 

Básico: 

 as turmas são constituídos de acordo com o artigo 4.º do Despacho Normativo n.º 10-A/2018, 

de 19 de junho, conjugado com o artigo 11.º do Despacho Normativo n.º 16/2019, de 4 de 

junho, do seguinte modo: 

o um número de alunos igual a 24; 

o as turmas do 1.º ciclo do ensino básico, nos estabelecimentos de ensino de lugar 

único, que incluam alunos de mais de dois anos de escolaridade, são constituídas por 

um máximo de 18 alunos; 

o as turmas do 1.º ciclo do ensino básico, nos estabelecimentos de ensino com mais de 1 

lugar, que incluam alunos de mais de dois anos de escolaridade, são constituídas por 

um máximo 22 alunos;  
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o as turmas são constituídas por 20 alunos, sempre que se verifique, na sua constituição, 

alunos, ao abrigo do Decreto Lei n.º 54/2018, que no seu relatório técnico-pedagógico 

seja identificada como medida de promoção da aprendizagem e de inclusão, a 

necessidade de integração em turma reduzida, não devendo estas turmas incluir mais 

de dois alunos nestas condições; 

o a redução das turmas prevista no ponto anterior fica dependente do acompanhamento 

e permanência destes alunos na turma em pelo menos 60 % do tempo curricular; 

No que diz respeito ao 1.º ciclo, as turmas serão constituídas obedecendo aos critérios pedagógicos 

seguintes:  

1.º ano de escolaridade 

 será elaborada uma lista de admitidos, por estabelecimento de ensino, de acordo com as 

vagas existentes e com as prioridades definidas no artigo 11.º do Despacho Normativo n.º 

6/2018, na sua redação atual; 

 em caso de necessidade de desempate na obtenção de vaga, e após esgotadas todas as 

prioridades listadas na legislação em vigor, tem-se em consideração a data de receção do 

processo de matrícula, constante no portal de matrículas; 

 os alunos que constam das listas de alunos admitidos são ordenados alfabeticamente e 

distribuídos, sempre que o número de turmas for superior a um, alternadamente, pelas 

turmas a constituir, em cada estabelecimento de ensino; 

 deve atender-se à especificidade dos alunos mediante as indicações dadas pelos educadores 

de infância, em reunião de articulação, para uma distribuição equilibrada dos alunos, face às 

caraterísticas e/ou problemáticas identificadas; 

 na constituição das turmas de 1.º ano, deve-se acautelar, sempre que possível, a manutenção 

de grupos de referência do Pré-escolar para cada um dos alunos; 

• dever-se-á ter em atenção o equilíbrio ao nível da heterogeneidade do género e do número de 

alunos abrangidos pela ação social escolar;  

 

2.º, 3.º e 4.º anos de escolaridade 

• manter-se-ão, sempre que possível, as turmas, cabendo ao departamento de primeiro ciclo, 

no caso de alunos retidos e/ou transferidos e após análise do perfil dos mesmos e das turmas 

disponíveis, a responsabilidade da sua integração nas turmas, com vaga, que se entender mais 

apropriadas para benefício de todo o processo de ensino/aprendizagem individual e do grupo;  

• na impossibilidade de manter os grupos turma, ou caso tal manutenção não seja 

recomendada, existindo para tal evidências escritas do mesmo, devidamente fundamentadas, 



8 
 Critérios para a constituição de turmas 2022/2023 

AEFCPS © 2022 

deverão as turmas ser constituídas de acordo com as informações sobre o perfil dos alunos, 

disponibilizadas pelos docentes, tendo em consideração a promoção do sucesso educativo; 

• distribuição dos alunos com NE de forma equilibrada pelas turmas do ano em que estão 

matriculados, devendo-se, sempre que possível, cumprir o número máximo de alunos por 

turma estipulado na Lei; 

• os alunos com necessidade de frequentar a Unidade de Ensino Estruturado ou de 

Multideficiência deverão pertencer a turmas da escola sede; 

• deverá existir na Escola Sede, pelo menos uma turma de cada ano escolar do primeiro ciclo; 

• as turmas cujo número de alunos não esteja de acordo com o definido: 

o por ser inferior ao legalmente estabelecido, são formadas e sujeitas à aprovação pela 

tutela, em sede de SINAGET; 

o por ser superior ao legalmente estabelecido, são formadas e sujeitas à aprovação, em 

sede de Conselho Pedagógico; 

 

2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 

A constituição de turmas, de alunos nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, é feita de acordo com 

critérios de natureza pedagógica, em conformidade com a legislação em vigor, e tendo em conta as 

recomendações dos Professores Titulares de Turma do 4.º ano, para turmas do 5.º ano, e dos 

diretores de turma do 6.º ano, para turmas do 7.º ano, no caso expressas em ata dos Conselhos de 

Docentes/Conselhos de Turmas de avaliação de final de ano e/ou referenciadas nas reuniões de 

articulação tidas para o efeito, sendo o Diretor responsável pela sua aplicação, em função dos 

recursos humanos e materiais disponíveis nos estabelecimentos de educação e ensino do 

Agrupamento. Assim sendo, estabelecem-se os seguintes critérios para a constituição das turmas dos 

2.º e 3.º  Ciclos do Ensino Básico: 

 as turmas são constituídos, de acordo com o artigo 5.º do Despacho Normativo n.º 10-A/2018, 

de 19 de junho, conjugado com o artigo 11.º do Despacho Normativo n.º 16/2019, de 4 de 

junho, do seguinte modo: 

o um número mínimo de 24 alunos e um máximo de 28 alunos; 

o as turmas são constituídas por 20 alunos, sempre que se verifique, na sua constituição, 

alunos, ao abrigo do Decreto Lei n.º 54/2018, que no seu relatório técnico-pedagógico 

seja identificada como medida de promoção da aprendizagem e de inclusão, a 

necessidade de integração em turma reduzida, não devendo estas turmas incluir mais 

de dois alunos nestas condições; 
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o a redução das turmas prevista no ponto anterior fica dependente do acompanhamento 

e permanência destes alunos na turma em pelo menos 60 % do tempo curricular; 

o a equipa de constituição de turmas, na qual devem estar integrados Diretores de 

Turma/professores titulares do ano letivo referente, assim como elementos da equipa 

de Educação Especial, deve respeitar as diretrizes da legislação e os critérios 

pedagógicos abaixo enunciados. 

 

No que diz respeito aos 2.º e 3.º ciclos, as turmas serão constituídas obedecendo aos critérios 

pedagógicos seguintes:  

• para a constituição das turmas dos 2.º e 3.º ciclos privilegia-se a continuidade das turmas dos 

anos anteriores, caso não existam indicações fundamentadas formais que recomendem a não 

manutenção do grupo ou a manutenção do grupo inviabilize uma distribuição equilibrada dos 

restantes grupos; 

• quando a continuidade dos grupos for impossível, ou não for recomendada, deve-se: 

o distribuir, caso possível, os alunos da(s) turma(s) referenciadas pelas restantes 

mantendo grupos de referência; 

o quando não for possível aplicar o disposto no ponto anterior, ordenar a totalidade dos 

alunos por ordem a alfabética e distribui-los, alternadamente, pelas turmas a 

constituir, respeitando equilíbrios de género, idade, localização geográfica e 

manutenção de grupos de referência de cada turma num número máximo de 8 

alunos/turma. 

• a constituição das turmas do 7.º ano deve ter em consideração a escolha da língua estrangeira 

II e a manutenção, sempre que possível, de um grupo de referência de cada uma das turmas 

do ano anterior; 

• na transferência de turma de 7.º ano para a Escola Secundária Dr. César Augusto da Silva 

Ferreira, por exigências da Rede Escolar, caso não existam Encarregados de Educação a 

manifestar interesse na referida transferência, ou existam em número insuficiente, o grupo a 

transferir deverá ser formado do seguinte modo: 

o farão parte do grupo os alunos cujos Encarregados de Educação manifestaram 

interesse na transferência; 

o os restantes alunos a transferir serão sorteados, após garantir a constituição das 

turmas previstas na rede para o agrupamento, sendo que deverá permanecer na escola 

pelo menos uma turma de iniciação a qualquer uma das línguas estrangeiras, sempre 

que existirem interessados em número suficiente; 
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o deve respeitar-se, sempre que possível, a integração de irmãos no mesmo 

estabelecimento de ensino, salvo indicações em contrário do Encarregado de 

Educação; 

• aplicação das recomendações de mudança de turma, apresentadas pelos conselhos de turma 

e/ou diretor de turma;  

• distribuição dos alunos com NE de forma equilibrada pelas turmas do ano em que estão 

matriculados, devendo-se, sempre que possível, cumprir o número máximo de alunos por 

turma estipulado na Lei; 

• as turmas cujo número de alunos não esteja de acordo com o definido: 

o por ser inferior ao legalmente estabelecido, são formadas e sujeitas à aprovação pela 

tutela, em sede de SINAGET; 

o por ser superior ao legalmente estabelecido, são formadas e sujeitas à aprovação, em 

sede de Conselho Pedagógico; 

 

Casos Omissos 

Todas as situações omissas nestes critérios serão analisadas e resolvidas pelo Diretor do 

Agrupamento, dentro do quadro legal estabelecido. 

 

 

Emitido parecer favorável na reunião de Conselho Pedagógico de 13 de julho de 2022 

O Diretor 

 

 

_________________________ 

(Paulo Jacinto Correia de Almeida) 

 

 

Apreciado em reunião de Conselho Geral, realizada no dia 22 de julho de 2022. 

A Presidente do Conselho Geral 

 

 

 

_______________________________ 

(Ana Carla Pimenta Soares Violante Ferreira) 


