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1-Atividades de enriquecimento curricular 

Dando cumprimento à Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, apresenta-se as atividades de 

enriquecimento curricular propostas para o ano letivo 2019/2020 no 1º ciclo. 

A sua carga horária semanal e atividades são: 

Anos escolares Designação Carga Semanal 

1º e 2º anos 

- Arte e Ambiente 1 Horas 

- Movimento e Drama / Jogos e brincadeiras 

*1 

1 Horas 

- Inglês 1 Horas 

- Atividade Física e Desportiva 2 Horas 

Total: 5 Horas 

3º e 4º anos 

- Arte e Ambiente 1 Horas 

- Jogos e brincadeiras 1 Horas 

- Atividade Física e Desportiva 1 Horas 

Total: 3 Horas 

*1 – Jogos e brincadeiras a desenvolver na Escola E.B.1 de Castro Marim/Odeleite e Movimento e 
Drama na Escola EB1 de Altura. 

2- Alunos envolvidos e número de alunos por atividade 

Está a decorrer neste momento o processo de matrículas dos alunos do 1º ciclo para o próximo 

ano letivo, não sendo possível neste momento aferir o número de alunos inscritos nas diferentes 

ofertas. 

3-Local de Funcionamento 

As atividades funcionam nos espaços existentes na Escola EB1 de Castro Marim, EB1 de Altura e EB1 

de Odeleite e Escola Básica de Castro Marim. No caso da Atividade Física e Desportiva, em Castro 

Marim, a atividade pode realizar-se, desde que existam condições para a mesma, no Pavilhão 

Municipal de Castro Marim. 

 



4- Horário semanal de cada atividade 

As atividades de atividades de enriquecimento curricular realizam-se, em blocos de hora, das 16:00h 

às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira. 

5- Entidade Promotora/responsabilidades 

A entidade promotora é o Agrupamento de Castro Marim, ficando responsável pela contratação dos 

recursos, de acordo com o disposto no artigo 10º do despacho n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, 

utilizando obrigatoriamente, os mecanismos previstos no decreto-lei 212/2009, de 3 de setembro. 

Compete ainda ao agrupamento: 

ü Dar conhecimento aos pais e encarregados de educação bem como à Direção Geral de 

Estabelecimento Escolares das alterações introduzidas, sempre que seja necessário 

substituir uma atividade, alterar o seu horário ou a carga horária, divulgar os critérios de 

avaliação, o local de funcionamento ou mesmo incluir outra atividade de enriquecimento 

curricular. 

ü Comunicar aos encarregados de educação, no momento da matrícula ou da renovação de 

matrículas, o horário das atividades de enriquecimento curricular e confirmar, ao mesmo, a 

planificação das atividades no início do ano letivo. 

ü Fornecer ao Ministério da Educação, através de plataforma informática, informação relativa 

ao perfil dos recursos humanos ao serviço daquelas entidades no âmbito das atividades de 

enriquecimento Curricular designadamente os respeitantes às habilitações literárias e 

qualificações profissionais dos mesmos, bem como ao número de alunos abrangidos por 

essas atividades. 

ü Assegurar a supervisão pedagógica dos técnicos das atividades de enriquecimento 

curricular, nas horas da componente não letiva de estabelecimento dos professores titulares 

do 1.º ciclo. 

ü Verificar a planificação das mesmas, sendo da competência do professor titular do 1.º ciclo 

garantir a articulação daquelas atividades com a atividade curricular e não podendo aquelas 

substituir as áreas previstas no Currículo Nacional do Ensino Básico.  

ü Garantir que, uma vez realizada a inscrição, os encarregados de educação comprometem-se 

a que os seus educandos frequentem as atividades de enriquecimento curricular até ao final 



do ano letivo, no respeito do dever de assiduidade consignado no Estatuto do Aluno e Ética 

Escolar. 

ü Verificar a presença dos técnicos das atividades de enriquecimento curricular. 

ü Participar ativamente na seleção e recrutamento dos técnicos a afetar a cada atividade de 

enriquecimento curricular. 

ü Garantir que as condições de frequência das atividades de enriquecimento curricular pelos 

alunos com necessidades educativas especiais constam do seu Programa Educativo 

Individual. 

ü Outras competências constantes na Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto omissas a esta 

planificação.  

 

6- Recursos Humanos 

- Conforme do Despacho normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho, as atividades de enriquecimento 

curricular devem ser consideradas como atividade letiva aquando da distribuição do serviço aos 

docentes de carreira, para os docentes com o mínimo de seis horas de componente letiva. 


