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ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO 2015/2016 

HORÁRIOS – Pré-escolar e 1.º ciclo 

Informam-se os Encarregados de Educação de que os horários de educação pré-

escolar e do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas de Argoncilhe para o ano letivo 

2015/2016 são os seguintes: 

 Pré-escolar: Manhã – 9:00-12:30 Tarde –14:00-15:30 

 1.º Ciclo: Manhã – 9:00-12:30 (intervalo 30 minutos, entre as 10:30 e as 11:00) 

 Tarde – 14:00-16:00 (intervalo 30 minutos, entre as 16:00 e as 16:30) 

16:30-17:30 (Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) e Educação 

Moral Religiosa e Católica (EMRC), preferencialmente. Em determinadas 

situações, as AEC e EMRC podem ser incluídos no horário da componente 

letiva, prolongando-o até às 17:30) 

 

 Na Educação Pré-escolar e no 1.º Ciclo, poderá existir a oferta de atividades de 

acolhimento (de manhã) e de prolongamento (à tarde), mediante o pagamento de 

mensalidade e conforme o número de inscrições. 

 

Informa-se, ainda, que, no 1.º ciclo:  

 A carga horária dos alunos é a seguinte: 

Componentes do currículo 
Carga horária semanal para os 

1.º, 2.º e 4.º anos (x60’) 
Carga horária semanal para o 

3.º ano (x60’) 

Português 8h 8h 

Matemática 8h 8h 

Inglês -- 2h 

Estudo do Meio 3,5h 3,5h 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras 3h 3h 

Apoio ao Estudo  1,5h 1,5h 

Oferta Complementar  1h 1h 

Tempo a cumprir 25h 27h 

AEC 5h 3h 

Educação Moral e Religiosa 1h 1h 
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 Cada aula tem a duração de 60 minutos.  

 A Oferta Complementar é Educação Cívica, do 1.º ao 4.º ano. 

 No ano letivo 2015/2016, no 3.º ano, Inglês deixa de ser AEC e passa a integrar o 

currículo, prolongando o tempo letivo de 25 para 27 horas semanais e reduzindo 

o tempo de AEC de 5 para 3 horas semanais. Por este motivo, em algumas 

situações, a componente curricular dos alunos poderá prolongar-se até às 17:30 

e as AEC e EMRC poderão ser lecionados no horário definido para a atividade 

letiva. Contudo, preferencialmente, estas atividades serão desenvolvidas, após o 

período curricular da tarde (às 16:30); 

 A oferta e a distribuição das AEC para o próximo ano letivo são as seguintes: 

AEC   
ANO 

INGLÊS 
ATIVIDADE LÚDICA E 

DESPORTIVA 
MÚSICA TOTAL 

1.º ANO 1h 2h 2h 5h 

2.º ANO 1h 2h 2h 5h 

3.º ANO -- 2h 1h 3h 

4.º ANO 2h 2h 1h 5h 

 

 A oferta das AEC aos alunos cujos encarregados de educação optem pela 

frequência da disciplina de EMRC pode ser deduzida de uma hora semanal. Esta 

hora a deduzir será de Atividade Lúdica e Desportiva.  

 As turmas de AEC e de EMRC poderão ser compostas com alunos de vários anos, 

até ao limite do número previsto legalmente.  

 Com vista a uma eficiente gestão de recursos, e em função do número de alunos 

que escolheram EMRC, na hora de Atividade Lúdica e Desportiva a deduzir à 

componente semanal das AEC, os alunos poderão ser agrupados numa turma 

diferente daquela que frequentam nos restantes dias da semana. 

 

Argoncilhe, 29 de julho de 2015 

A Diretora, 

 

Filomena Vieira 


