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Critérios Pedagógicos para a Constituição de 

Turmas 

 

 Na constituição das turmas devem prevalecer critérios 

de natureza pedagógica, aplicados no quadro de uma 

eficaz gestão e rentabilização de recursos humanos e 

materiais existentes e no respeito pela legislação em 

vigor. De acordo com os normativos legais em vigor, o 

Agrupamento pode incrementar o desenvolvimento de 

projetos conducentes com a formalização de grupos de 

homogeneidade relativa, nas situações em que este 

configurem uma proposta sustentada de melhoria do 

sucesso académico e diminuição do absentismo e 

abandono escolares. Qualquer proposta de projeto de 

formalização de grupos de homogeneidade relativa deve 

sustentar-se no cumprimento de objetivos e metas 

consagradas no plano de intervenção deste Projeto 

Educativo. 

 

CAPÍTULO I 

Educação Pré-Escolar 

 

Artigo 1.º 

Prioridades na matrícula ou renovação de matrícula 

1. Crianças que completem os cinco anos de idade até 31 

de Dezembro; 

2. Crianças com necessidades educativas especiais de 

carácter permanente, de acordo com o artigo19.º do 

Decreto-Lei n.º3/2008, de 7 de Janeiro; 

3. Crianças filhas de pais estudantes menores, nos 

termos previstos no artigo 4.º da Lei n.º 90/2001, de 20 de 

Agosto; 

4. Como forma de desempate em situação de igualdade, 

devem ser observadas as seguintes prioridades: 

5. Crianças com irmãos a frequentar o estabelecimento de 

educação pretendido; 

6. Crianças cujos pais ou encarregados de educação 

residam, comprovadamente, na área de influência do 

estabelecimento de educação pretendido, ordenadas nos 

termos previstos na alínea b) do artigo 24.º do Decreto – 

Lei n.º 542/79, de 31 de Dezembro; 

7. Crianças cujos pais ou encarregados de educação 

desenvolvam a sua atividade profissional, 

comprovadamente, na área de influência do 

estabelecimento de educação pretendido, ordenadas nos 

termos previstos na alínea b) do artigo 24.ºdo Decreto – 

Lei n.º 542/79, de 31 de Dezembro. 

8. Na renovação de matrícula na educação pré - escolar 

deve ser dada prioridade às crianças que frequentaram no 

ano anterior o estabelecimento de educação que 

pretendem frequentar, aplicando –se sucessivamente as 

prioridades definidas nos pontos anteriores 

 

Artigo 2.º 

Constituição das turmas 

1. Na educação pré-escolar os grupos são constituídos 

por um mínimo de 20 e um máximo de 25 crianças, não 

podendo ultrapassar esse limite, embora, quando se trate 

de grupo homogéneo de crianças de 3 anos de idade, não 

possa ser superior a 15 o número de crianças confiadas a 

cada educador. 

2. Os grupos que integrem crianças com necessidades 

educativas especiais de carácter permanente, e cujo 

programa educativo individual assim o determine, são 

constituídos por 20 crianças, no máximo, não podendo 

incluir mais de 2 crianças nestas condições. 

3. Deve privilegiar-se a formação de grupos 

heterogéneos, por serem facilitadores do desenvolvimento 

e da aprendizagem. Os grupos devem ser constituídos 

por crianças em momentos diferentes do desenvolvimento 

e com saberes diversos. 

4. Sempre que possível, o grupo deverá manter-se 

durante os anos da sua frequência no Jardim. 

5. Sempre que possível deve respeitar-se o equilíbrio 

entre as faixas etárias e sexos. 

6. As turmas respeitam a continuidade/sequencialidade 

progressiva dos grupos constituídos no ano letivo anterior, 

salvo situações excecionais devidamente fundamentadas 

pelo Departamento da Educação Pré-escolar ou por 

indicações do Conselho Pedagógico. 

7. Seguir, tanto quanto possível, as recomendações dos 

Encarregados de Educação relativamente à 

integração/não integração no mesmo grupo, de alunos 

com grau de parentesco próximos. 
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CAPÍTULO II 

Primeiro Ciclo 

 

Artigo 1.º 

Constituição de turmas 

1. As turmas são constituídas por 26 alunos, não podendo 

ultrapassar esse limite; 

2. As turmas que incluam alunos de mais de dois anos de 

escolaridade são constituídas por 22 alunos; 

3. As turmas que integrem crianças com necessidades 

educativas especiais de carácter permanente, e cujo 

programa educativo individual assim o determine, são 

constituídas por 20 alunos, no máximo, não podendo 

incluir mais de 2 crianças nestas condições; 

4. Os alunos do 4.º ano em situação de retenção, 

havendo na escola mais do que uma turma com o mesmo 

ano de escolaridade, poderão ser distribuídos pelas 

diferentes turmas; 

5. Os alunos estrangeiros, havendo na escola mais do 

que uma turma com o mesmo ano de escolaridade, 

poderão ser distribuídos pelas diferentes turmas. 

 

Artigo 2.º 

Formação dos grupos 

1. Nas turmas do 1.º ano serão consideradas as 

indicações dadas pela educadora do grupo, em reunião 

de articulação. 

2. Os alunos sujeitos a retenção podem integrar a turma a 

que pertenciam por decisão do Diretor, sob proposta do 

professor titular de turma, ouvido o Conselho de 

Docentes. 

3. Sempre que não for possível manter todos os alunos 

nos grupos/turmas, tanto nos provenientes da Educação 

Pré-escolar, como nos que têm continuidade no Primeiro 

Ciclo, mantêm-se nos grupos de origem as crianças mais 

velhas, contando-se a idade, para o efeito, 

sucessivamente em anos, meses e dias. 

4. Em cada turma deve ser respeitada a heterogeneidade 

do público escolar. 

5. Excecionalmente podem ser constituídas turmas 

através do desenvolvimento de projetos inovadores, 

devidamente fundamentados pelo Departamento do 

Primeiro Ciclo e autorizados pelo Conselho Pedagógico. 

 

CAPÍTULO III 

Segundo e Terceiro Ciclos 

 

Artigo 1.º 

Constituição de turmas 

1. As turmas devem ter um mínimo de 26 alunos e no 

máximo 30 alunos, com exceção feita às que têm alunos 

com NEE, num máximo de 2 por turma, não devendo, 

neste caso, ultrapassar os 20 alunos. 

2. Ao longo do seu percurso escolar, do 5.º ao 6.º ano e 

do 7.º ao 9.º ano, as turmas devem manter-se, exceto se 

os Conselhos de Turma propuserem alterações ou 

separações nas mesmas. 

3. No 5º ano devem agrupar-se na mesma turma, sempre 

que possível, os alunos do Português como Língua não 

Materna que estão no mesmo nível de proficiência; 

4. As turmas dos percursos profissionalizantes previstas 

para estes ciclos de ensino obedecem a regulamentação 

específica 

 

Artigo 2.º 

Formação dos grupos 

1. As turmas do 5.º ano de escolaridade são constituídas 

pela ação conjunta dos respetivos professores do 4.º ano 

de escolaridade e dos futuros Diretores de Turma do 5.º 

ano, ou por quem os represente, sob proposta dos 

primeiros, em reunião de articulação. Os acertos são 

feitos em reunião conjunta no final do ano letivo. 

2. É prioridade manter as turmas que os alunos já trazem 

do 4.º ano de escolaridade, exceto se houver indicações 

expressas dos professores do 1.º ciclo no sentido de 

promover alterações ou separações na sua constituição 

ou se se entender como fundamental a separação das 

mesmas; 

3. Deve atender-se às referências feitas nos processos 

dos alunos pelos professores do 1º ciclo no que concerne: 
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a) Ao seu conhecimento de uma língua estrangeira; 

b) À sua continuidade com o mesmo grupo/turma. 

c) A constituição de turmas deve orientar-se por critérios 

de equilíbrio quanto ao número de rapazes e raparigas 

sem prejuízo do mencionado nos pontos anteriores; 

4. No 7º ano de escolaridade, os critérios para a 

constituição das turmas poderão ser definidos em função 

dos resultados escolares dos alunos, devendo os 

responsáveis pelo processo, sempre que necessário, 

recolher a opinião dos diretores das turmas de 6ºano, 

podendo constituindo-se grupos de homogeneidade 

relativa, com caráter temporário, de acordo com diferentes 

patamares em termos de desenvolvimento do processo 

ensino-aprendizagem; 

5. Os alunos com necessidades educativas especiais de 

carácter permanente e os alunos repetentes devem ser 

distribuídos pelas turmas existentes, obedecendo a 

princípios que promovam a sua integração e 

desenvolvimento; 

6. Na constituição de turmas do quinto ano, são levadas 

em consideração a elaboração de turmas que integrem 

alunos provenientes das mesmas freguesias. 

7. Excecionalmente podem ser constituídas turmas 

através do desenvolvimento de projetos inovadores, 

devidamente fundamentados e autorizados pelo Conselho 

Pedagógico. 

 

CAPÍTULO IV 

Equipas de Formação de Turmas 

 

Artigo 1.º 

Equipas de Formação de Turmas 

1. Para a tarefa de constituição de turmas, devidamente 

enquadrados pelo Órgão de Gestão e, observando os 

princípios estabelecidos neste Projeto Educativo, deverão 

ser destacados os seguintes elementos: 

a) Coordenadores/ responsáveis de grupo; 

b) Coordenadores de ano; 

c) Docentes do 1º ciclo que lecionaram o 4º ano (turmas 

de 5º ano); 

d) Coordenadores dos Diretores de Turma; 

f) Diretores de Turma (para os restantes anos); 

g) Representante dos Serviços de Psicologia e 

Orientação e da Educação Especial; 

h) Outros professores. 

2. As equipas formalizadas passam a reger a sua atuação 

pelos normativos legais em vigor e pelas regras definidas 

em Regulamento Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


