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ANEXO 7 
 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR 

Regulamento / Organização 

1.º Ciclo do Ensino Básico  
Objeto 
 
1. As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) foram regulamentadas e 

regem-se pelo Despacho nº 9265-B/2013, de 15 de julho, Decreto-Lei nº 
91/2013 de 10 de julho, Despacho Normativo nº 7/2013 de 11 de junho e 
Despacho Normativo nº 7-A/2013 de 10 de julho e, o atual Estatuto do Aluno, 
Decreto-Lei nº 51/ 2012. 

2. Consideram-se AEC no 1º ciclo do ensino básico as atividades educativas e 
formativas que incidam na aprendizagem da língua inglesa ou de outras línguas 
estrangeiras e nos domínios desportivo, artístico, cientifico, técnico e das 
tecnologias da informação e comunicação, de ligação da escola com o meio e 
de educação para a cidadania. 

3. O presente regulamento de funcionamento das AEC destina-se a ser observado 
por todos os intervenientes da comunidade educativa das Escolas do 1.º Ciclo 
pertencentes ao Agrupamento de Escolas de Avis. 

 
Funcionamento 
1. No presente ano letivo existem para oferta as seguintes atividades: Atividade 

Física e Desportiva; Ensino de Inglês; Ensino da Música. 
1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

2h Atividade 
Física 

2h Atividade 
Física 

2h Atividade 
Física 

2h Atividade 
Física 

2h Ensino da 
Música 

2h Ensino da 
Música 

2h Ensino do 
Inglês 

2h Ensino do 
Inglês 

1h Ensino do 
Inglês 

1h Ensino do 
Inglês 

1h Ensino da 
Música  

1h Ensino da 
Música  

 

2. As AEC serão lecionadas por professores do Agrupamento e por professores 
contratados pelo mesmo. 
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3. O horário das AEC é de 5 horas semanais e deverá ser, preferencialmente, após 
o término das atividades letivas. Excecionalmente poderá existir flexibilização 
de horário nas diferentes turmas. 

4. De um modo geral as AEC realizam-se no espaço escolar (EB1 Avis, EB1 
Alcórrego, EB1 Benavila, EB1 Ervedal, EB2/3 Mestre Avis), salvo quando existam 
instalações com condições mais adequadas. 

5. O número de alunos por grupo não deverá ser superior a 26. 
 

Frequência  

Tal como prevê a legislação em vigor no Despacho nº 9265-B/2013, de 15 de julho, 
As AEC são de frequência gratuita, sendo a inscrição facultativa. 

Uma vez realizada a inscrição, os encarregados de educação comprometem-se que 
os seus educandos frequentem as AEC até ao final do ano letivo, no respeito pelo 
dever de assiduidade consagrado no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, aprovado 
pela Lei nº 51/2012 de 5 de setembro. 

A permanência de alunos na escola em períodos de funcionamento das AEC para 
os quais não estejam inscritos será da responsabilidade dos respetivos Pais e 
Encarregados de Educação. 

 

Faltas dos alunos 

1. Os alunos inscritos nas AEC têm o dever de assiduidade e de pontualidade, tal 
como no que respeita à frequência das atividades curriculares, estando sujeitos 
à respetiva marcação de faltas. 

2. As faltas deverão ser, se possível, comunicadas antecipadamente ao professor 
titular da sua turma e entregue, por escrito, a respetiva justificação. 

3. O docente reserva-se o direito de aceitar, ou não, a justificação 
apresentada; 

4. Três faltas injustificadas implicam a participação, por escrito, ao 
encarregado de educação; 

5. Cinco faltas injustificadas implicam a realização de um contacto entre o 
professor titular da turma e o encarregado de educação a fim de resolver 
a situação; 

6. À terceira falta de equipamento adequado à prática da atividade física 
desportiva, o encarregado de educação será informado pelo professor 
titular após indicação do professor das AEC; 

7. Os comportamentos incorretos implicam a participação da ocorrência ao 
professor titular da turma; 
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Faltas dos professores 

Em caso de falta prevista o professor das AEC deverá informar o Agrupamento, 
assim como o professor titular da turma. 

Todos os professores dos AEC assinam diariamente no livro de sumários da turma, 
onde também sumariam as atividades realizadas e registam as faltas dos alunos. 

 

Disposições Finais 

1. O seguro escolar cobre qualquer acidente que ocorra durante o tempo e 
espaço de realização das AEC, bem como no trajeto de e para as instalações 
fora da escola em que estas se desenvolvem. 

2. O registo de avaliação das AEC será fornecido aos Encarregados de Educação 
em impresso próprio elaborado pelos titulares de turma e pelos respetivos 
professores das AEC e entregues juntamente com a avaliação curricular. O 
referido registo será assinado por todos os intervenientes. 

3. No final de cada ano letivo este regulamento será objeto de reformulação, se 
necessário. 
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