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Atividades de Enriquecimento Curricular 

 

Finalidades 

Destacando do preâmbulo do Despacho n.º 14460/2008 de 26 de Maio a 

contribuição das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) para o desenvolvimento 

harmonioso e integral das crianças e consequentemente para o seu sucesso educativo 

e, no respeito ao ponto 35 do mesmo despacho, determina-se que as seguintes 

disposições se aplica a todos os elementos da comunidade educativa do Agrupamento 

de Escolas de Matosinhos. 

 

Âmbito de Aplicação 

 As presentes disposições inscritas neste Regulamento Interno (RI) definem 

orientações a observar no período de funcionamento dos respetivos estabelecimentos 

de educação pré-escolar e de 1.º ciclo e apenas nas AEC. 

 Entende-se por AEC aquelas que incidem nos domínios desportivo, artístico, 

científico, tecnológico, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e voluntariado 

e da dimensão europeia da educação (cf. artº 14.º do Decreto-lei n,º 91/2013 de 10 de 

julho). 

 A entidade promotora das atividades de enriquecimento curricular é a Câmara 

Municipal de Matosinhos, a qual celebrou um acordo de colaboração com o 

Agrupamento de Escolas de Matosinhos. 

 

Período de Funcionamento 

De acordo com o ponto 6 do art.º 13.º do Despacho n.º 9265-B/2013, as AEC 

desenvolvem-se em regra após o período curricular da tarde, à exceção de um dia por 

semana, em que decorrem no início do período curricular da manhã, conforme 

aprovação em Conselho Geral. Estas atividades têm lugar apenas durante os períodos 

em que decorrem as atividades letivas, havendo a interrupção destas, sempre que haja 

interrupção das atividades letivas, nos termos do calendário escolar aprovado pelo 

órgão de direção e gestão.  

 

Inscrições e Frequência 

Os alunos inscritos nas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) estão 

obrigados a cumprirem as normas de frequência e assiduidade previstas nos pontos 

seguintes:
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 As AEC são gratuitas e de frequência facultativa, cabendo aos Pais e 

Encarregados de Educação (EE) a tomada de decisão de inscreverem os seus 

educandos nas referidas atividades; 

 Uma vez inscritos, a frequência por parte dos alunos é obrigatória, estando 

sujeitos à respetiva marcação de faltas em cada uma das atividades; 

 As inscrições (provisórias) terão lugar na escola que o aluno frequenta, no final 

de cada ano letivo, para os alunos que prosseguem o ciclo e, no ato de matrícula 

para os alunos de 1.º ano e dirão respeito ao ano letivo seguinte; 

 No início do ano letivo, o professor titular de turma, dará a conhecer aos EE o 

programa das AEC; 

 Após tomar conhecimento do programa das AEC, o EE confirma ou não a 

inscrição do seu educando; 

 Excecionalmente, poderá a Direção Executiva autorizar a inscrição de novos 

alunos ao longo do ano, desde que não haja necessidade de abrir novo grupo de 

alunos; 

 

Faltas dos alunos 

Observando o articulado no presente RI, nomeadamente o art.º 14.º e 

precedentes, relativos à frequência, assiduidade, comportamento dos alunos, 

dispõe-se que: 

 Os alunos inscritos nas AEC têm o dever de assiduidade, pontualidade e 

comportamento, tal como no que respeita à frequência das atividades 

curriculares; 

 Poderão faltar apresentando ao professor titular de turma / professor da AEC, a 

respetiva justificação do EE, observando o estipulado nos pontos 1, 2 e 3 do art.º 

18.º do presente RI; 

 Se ocorrer um excesso grave de faltas injustificadas à mesma atividade, dez dias 

seguidos ou interpolados, de acordo com o estipulado no ponto 1, alínea a) do 

art.º 18.º, da Lei 51/2012 (Estatuto do Aluno), poderão ser excluídos da 

frequência das AEC, depois de ouvido o EE;  

 As exclusões darão lugar à criação de vagas nos grupos, as quais serão, de 

imediato, ocupadas por crianças cujos EE tenham manifestado tardiamente o seu 

interesse em inscrever os respetivos educando no programa de atividades; 
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 Dado tratar-se de espaços de trabalho desenvolvido por profissionais habilitados, 

os alunos têm o dever de correção e de obediência previstos no Regulamento 

Interno do Agrupamento para as atividades curriculares; 

 Os professores poderão marcar aos alunos faltas por mau comportamento, 

sempre que estes manifestarem repetidos comportamentos de desrespeito, 

insubordinação ou desobediência. Se um aluno acumular o máximo de 5 faltas 

por mau comportamento, será informado o respetivo EE da suspensão preventiva 

do aluno das AEC, por um período de uma semana. No caso de o mau 

comportamento persistir, poderá vir a ser excluído da frequência das AEC; 

 Na aplicação das medidas disciplinares será envolvido o professor titular de 

turma, os professores das AEC, a Direção Executiva e outros técnicos julgados 

necessários. 


