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MINISTÉRIO DA EDUCACÀO E CIENCIA

oRtENTAçÓES PARA À DtSTRtBU|çÃO DE SERVTçO LETM

Concluída a primeira fase de prepâracáo do ano êscotar que assegura as atividades (etivas

regulares e indispensáveis integrantes das matrizes curricuhres, importa pôr em curso

medidas para o Sucesso e Prêvenção do Abandono Escolâr previstas na Reüsão da Estrutura

Curriculâr e no despacho de Organizâção do Ano Letjvo.

Para o sucesso de um programa de apoio ao sucesso e prevençáo do abandono escotâr é

necessária ã contribuiçào de todos os docentes de cârrer'ra. Consjderando a necessidade de

garantir a ocupação de tempos letivos a todos esses docenies reLativãmente aos quats se

venha a verificar a ausência ou insuficiência de componente letiva, cumprê estabetêcer

orientações para a methoria dâ distribuição de seMço docente em cada âgrupamento de

escotas ou escola não agrupada.

As medidas seguintes serão assim concretizadas sem recurso a contrataçôes:

2.

7.

1.

5

3.

4.

Organizar a "oferta de esco(a" prevista no ârtigo í 1." do Decreto-Lei n.. Í 19/1A12, de

5 de Jutho, ajustâda aos recursos humanos existentes na escota.

Ábrir ofeÍtas educatjvas, no âmbito do ensino recorrente e de aduttos, é possível ser

feita de imediato desde quê não jnrplique contrataçáo de pessoal docente e sejam

rentabilizados os recursos humanos existentes na escola ou escoLa próximâ.

Distribuição de componente letiva no âmbito das disciptinas do 1., cjclo âos docentes

de Educação Visuat e Tecnotógica que possuam habiLitaçáo científica adequadâ.

Afetação de docentes TIC pârâ eÍeitos de manutenção do PTE das escotas com recurso

à Íedução da sua componente letjva desde que terminados os contratos de

manutençâo ainda em vigor.

Afetâção de docentes de carreira de Português, de Matemática e nâs áreas de

Expressões à coadjuvação dessas djsciptjnas no 1." cjcto do ensino básico.

Afetaçáo de docentes às atividades de âpoio ao estudo, no âmbito do 1.. cicto,

conforme previsto no n.'4, do artigo 14." do despâcho normativo n.ô 13-A/2O12, de5
de junho.

Desdobramento das turmâs do ensino profissionâl na vertente de formãçáo específica

/técnica, tendo em conta os recursos existentes em cada esco(a.
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8. Abertura de turmas do ensino profjssional caso complementem a rede púbLica

privada tocal, Ínediante â aprovação da DjreÇáo Reqional de Educacáo.

9, Projetos e ações das escotas no âmbito do programa de apoio ao sucesso escolar e

prevenção do abãndono escotar, ao abrjgo do arLjgo 17,'do despacho normativo n..
13 -A/2012.

10. Desenvolvimento do "Desporto Escolar,,no 1. cicio nâ prossecução da reaiização de

encontros no âmbito dos btocos do progrâma da expressão físico,motor,

11. AÍetação de docentes de inglês, Educaçâo Físjca e da área das Expressôes,

âtividades de enriquecjmento curaiculãr, nas situações em que as escolas

entidades promotoras dessas mesmas atividades.

Todas as medidas referjdâs anteriormente devem ser previamente comunicadas às respetjvas

Direções Regionais de Educação.

Os diretores das escolas que dlrante o periodo de vaLidaçáo dos DÂCL a ocorrer até 26 de
jutho p.f., lhes atribuam componente tetiva no âmbito das anteriores medjdas, podem retirá-
los de concurso. Posteriormente podem ainda retirar os DACL do concurso, por âtribuiÇáo de

componente tetiva, de 9 a 14 de âgosto.

Defjnem-se ainda um conjunto de âtividades que, após a distribujção do serviço resultante da

operacionâlizaçáo das medidas anterjores, podêm ser dhtribuídas aos docentes com auséncia

de componente letivâ:
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1. Apoio e desenvotvimento de âtividades na bibtjoteca escotar, no âmbjto do seu qrupo

de recrutamento;

Atjvidades de orientação esaotar para os alunos do 8.o e 9.. ano de escotaridâde, com

vista à me{hor identificaçáo do seu percurso escotar;

Programas de tutoria ajudando os atunos a superârem as djficutdades de

aprendizagem, a integraçáo no êspaço escolar e nâ sâla de aulaj

Atividades de compensâcão, de apoio pedagógico acrescido, ou reposjçáo de horâs

letivas perdjdas pelos a(unos em razão de doença, participaçáo em desportos

federados, entre outrasl

Àtividades de aprofúndamento da língua portlrguesa que facititem a integração dos

aLunos oriundos de países estrangeiros e dos nacionais com dificuldades na teitura,
compreensão e interpretaçáo de textos;

Átivjdades de apoio aos atunos orientadas para o desenvotvimento no aluno de

métodos de trabâtho e de estudo, orgãnizaçáo do tempo escolar e dê estudo,

competências de pesqujsa, anátise e tratamento e jn[erpretaçáo dâ informação

recolhidai
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7. Ajustamento do curriculo com vista ao dêsênvotvimento de atividades que favoreçam

a aquisiçáo pelo aluno de conhecirnentos essenciais ao cumprimento do ptano de
estudos da disciptina, no ano ou cicLo;

8. Criação de grupos de homogeneidade retativa promovendo o desenvolvimento dos
a[unos de modo a garantir a todos e a cacla um em particltar, em funçáo do seu ritmo
de aprendizagem, condições para acomodarem os conhecimêntos que the sáo
ministrados e níveis de aproÍundamento segundo as suas capacjdades individuais.

Lisboà, 17 .07 .2012


