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Informação complementar sobre turmas e horários 

 

Caro/as Encarregado de Educação 

Venho pelo presente dar as seguintes indicações acerca da constituição de turmas e construção de 

horários: 

1. As turmas terão um limite máximo de 28 alunos, salvo situações excecionais devidamente 

fundamentadas; 

2. De uma forma geral, as solicitações para integração de turmas juntamente com colegas e 

amigos, foi deferida. Nas situações em que tal não aconteceu, teve a ver com a manifesta 

impossibilidade devido a diferentes opções de disciplinas/cursos ou ao equilíbrio entre 

géneros que tem de caracterizar a constituição de cada uma das turmas; 

3. Todas as turmas terão horário da manhã, entre as 8:00 (hora de entrada) e as 13:35 (hora de 

saída), saldo algumas exceções: 

 7º, 8º, 9º anos – sempre que há alunos com a opção de Educação Moral e Religiosa. 

Neste caso, as turmas terão uma tarde ocupada, com duas aulas, entre as 14:35 e as 

16:20 ou entre as 15:30 e as 17:20. 

 10º e 11º anos – têm sempre uma, duas ou três tardes ocupadas entre as 14:35 e as 

16:20 ou entre as 15:30 e as 17:20, dependendo dos cursos. 

 12º ano – Têm apenas aulas no turno da manhã, entre as 8:00 e as 13:35. Alguns dias 

terão apenas partes de manhãs ocupadas com atividades letivas. 

4. As atividades de apoio à aprendizagem terão sempre lugar no turno da tarde, entre as 14:35 e 

as 17:20, sendo obviamente de frequência facultativa. Excetua-se a esta regra de horário as 

turmas do 12º ano, que pelo facto de terem partes de manhãs desocupadas, poderão ter, 

sempre que possível, estas atividades de apoio à aprendizagem durante a manhã. 

5. A assistência a aulas por parte de alunos não inscritos nas disciplinas, dependerá sempre da 

disponibilidade da sala, da autorização do professor e da responsabilidade, pontualidade e 

assiduidade dos alunos em causa. 
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