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PRINCÍPIOS 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O presente plano de ocupação integral dos tempos letivos dos alunos enquadra-se no estipulado no Despacho n.º 

10-A/2015 de 19 de junho – alínea g) do nº 3, do artº 3º, determinando a obrigatoriedade da existência de um plano de 

serviço docente destinado a assegurar a ocupação plena dos alunos do ensino básico e secundário durante o seu horário 

letivo na situação de ausência de docentes. 

 Ficam abrangidas por este plano todas as turmas do ensino básico e secundário, à exceção das turmas dos 

Cursos Vocacionais (CV), Cursos Profissionais (CP), que utilizarão o sistema de permutas e reposições de aulas de acordo 

com o estipulado nos respetivos regimentos internos. As aulas não lecionadas nestas turmas serão repostas no prazo de 

15 dias. Não sendo possível esta opção as aulas serão lecionadas nos períodos de interrupção subsequentes ao período 

em que ocorreu a falta. 

AULAS DE SUBSTITUIÇÃO / PLANO DE AULA 

Este plano obedece aos seguintes princípios: 

1. A ocupação dos alunos deve ser vista como uma oportunidade para lhes proporcionar experiências de 

enriquecimento no âmbito das diferentes áreas curriculares, evitando a sua dispersão por atividades sem 

supervisão de adultos, com os riscos e prejuízos que essa circunstância por vezes acarreta. 

2. O docente que sabe com antecedência que irá faltar a uma aula, deve usar prioritariamente o mecanismo de 

permutas (no Conselho de Turma ou no Grupo disciplinar) da atividade letiva programada entre docentes da 

mesma turma ou disciplina, caso em que não haverá registo de falta. A permuta deve ser entregue pelo próprio 

ao docente que irá lecionar a aula e na Papelaria, depois de devidamente autorizada pela Diretora. No livro de 

ponto deve ficar registado, antes do sumário: aula em regime de permuta. Por baixo desta informação é escrito 

o sumário. 

3. O docente que sabe com antecedência que irá faltar a uma aula, mas não conseguiu fazer a permuta, será 

sempre responsável por deixar o plano de aula. O Plano de aula deverá ser entregue nos serviços 

administrativos em formulário próprio disponível na página do Agrupamento, com 48 horas de antecedência 

aquando da entrega da justificação da falta. No caso do pré-escolar e do 1º ciclo deve ser entregue ao(à) 

coordenador(a) de estabelecimento. 
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a. Se o plano de aula incluir materiais, como fichas de trabalho, informativas ou outros, os mesmos só 

devem ser fotocopiados pela(o) Assistente Operacional da Papelaria ou à(o) Coordenador(a) de 

estabelecimento no caso do pré-escolar e 1º ciclo,  quando confirmada a possibilidade de substituição. 

b. Nas escolas Básicas e Secundárias a Papelaria terá disponível um mapa de distribuição dos 

professores em OITL. No 1º ciclo e pré-escolar a substituição será realizada pelo(a) coordenador(a) da 

seguinte forma: 

i. Docentes sem componente letiva, em exercício de funções no Agrupamento. 

ii. Docentes do Apoio Educativo e da Educação Especial que estejam de serviço na escola. 

iii. Pelos professores do Apoio Educativo se o professor faltar por um período superior a 1 dia, 

independentemente de estar em funções ou não, no estabelecimento. 

iv. Coordenadores(as) de Estabelecimento, no caso dos centros escolares, nas horas de redução 

da componente letiva que beneficia ao abrigo do Despacho n.º 10-A/2015.  

v. Coordenadores dos Conselhos de Coordenação de Ano nas horas de coordenação marcadas 

nos respetivos horários, na componente não letiva de estabelecimento. 

c. Esgotadas as possibilidades elencadas na alínea anterior a substituição, no 1º ciclo, é realizada pelo 

Adjunto da Diretora, responsável pelo 1.º Ciclo se possível. 

d. Os docentes do 2º e 3º ciclo e secundário com atribuição de tempo OITL no horário cumprem a hora 

no GApA – Gabinete de Apoio ao Aluno. 

i. No caso do Plano de aula ter sido entregue, a Assistente Operacional da Papelaria é 

responsável pela entrega atempada do mesmo ao Docente em OITL. 

ii. No caso de falta imprevista, o Assistente Operacional responsável pela sala, liga para o PBX 

para que o professor em OITL seja informado da turma e da sala para proceder à substituição 

e decide com os alunos as atividades de enriquecimento a aplicar. 

iii. Não havendo necessidade de substituição, o docente em tempo OITL, receciona os alunos 

com ordem de saída da sala de aula, fazendo cumprir o regimento da secção do 

comportamento do GApA. 

e. Existindo plano de aula, os professores registam o sumário constante no plano, as aulas são 

devidamente numeradas e as faltas dos alunos registadas.  
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f. Não existindo plano de aula, os professores registam no sumário as atividades efetuadas com os 

alunos, as faltas dos alunos e não numeram a lição. 

4. Não sendo possível acionar a modalidade de substituição no 1º ciclo e pré-escolar: 

a. Os alunos serão distribuídos pelas restantes salas/turmas do estabelecimento de ensino, à exceção 

das escolas com 2 turmas onde os docentes serão substituídos por um professor de apoio educativo 

que esteja disponível na escola ou noutra escola do Agrupamento, que fique mais próxima.  

b. Nas escolas onde não há espaço para uma distribuição dos alunos e não existir professor disponível 

para substituir, ficam ao cuidado da Assistente Operacional, sob a supervisão do(s) professor(es) em 

exercício de funções. 

5. No caso específico do docente de Educação Especial/Apoio Educativo,  

a. Se o docente da Educação Especial ou Apoio Educativo for chamado para OITL, o(s) aluno(s) que 

beneficiaria(m) do apoio permanecerá(ão) junto do grupo/turma, realizando as atividades planificadas 

articuladamente com o educador/docente de turma/ disciplina. 

6. Só esgotadas as possibilidades de permuta e substituição os alunos da turma ficarão sem qualquer atividade. 

7. A não comunicação da intenção de faltar e a não apresentação do plano de aula constituem fundamento 

bastante para a injustificação da falta dada. 

8. De acordo com a legislação em vigor, é obrigatória a frequência das atividades curriculares e de 

enriquecimento ou complemento curricular, organizadas para assegurar o acompanhamento educativo dos 

alunos dos ensinos básico e secundário, sendo a ausência do aluno a tais atividades considerada falta à 

disciplina marcada no respetivo horário. 

9. A(s) justificação(ões) da(s) falta(s) deve(m) ser entregue(s) nos Serviços Administrativos nos termos da lei em 

vigor. 

REPOSIÇÃO DE AULAS 

10. Há lugar a reposição de aulas, sem marcação de falta ao docente, sempre que se verifique uma situação 

imprevista e pontual, e que não exceda um bloco letivo de 2 tempos de 50 minutos. 

a. O pedido de reposição de aula é apresentado à Diretora do Agrupamento no próprio dia, que no prazo 

de 48 horas informa o professor da sua decisão. 
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b. Uma aula reposta é sempre sumariada pelo professor, respeitando a numeração sequencial no dia em 

que se procede à reposição. 

VISITAS DE ESTUDO 

11. Toda e qualquer atividade decorrente do Projeto Educativo e enquadrada no âmbito do desenvolvimento do 

Plano Anual/Plurianual de Atividades, quando realizadas fora da sala de aula ou em espaço escolar, é sempre 

uma atividade curricular, servindo objetivos e conteúdos curriculares. Logo, é uma atividade de caráter 

obrigatório para todos os alunos da turma ou de um conjunto de turmas. 

a. Normas a seguir em caso de visita de estudo: 

i. O responsável pela organização de qualquer visita de estudo tem que, obrigatoriamente, 

informar a Diretora do agrupamento da lista de professores que vão participar na visita. 

ii. O professor que participa na visita de estudo e que acompanha a turma ou as turmas às quais 

leciona nesse dia, sumaria e respeita a numeração sequencial da aula. 

iii. Os professores devem acompanhar sempre os seus alunos nas visitas de estudo. 

iv. Os professores que não participam na visita de estudo por motivos justificados, cumprem o 

horário de trabalho no GApA (das turmas em visita de estudo). 

v. Quando o professor participa numa visita de estudo e alguma das suas turmas fica sem aula 

nesse dia deve deixar os respetivos planos de aula. Em todo o caso, se assim o entender, o 

professor pode operacionalizar, com a devida antecedência, uma permuta ou reposição de 

aula. 

 

 

Nogueira, 14 de setembro de 2015 

A Diretora do Agrupamento 

Maria Ernestina Cunha e Sousa 

 


