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1. Definição 

a. As visitas de estudo são atividades curriculares intencionalmente planeadas e 

têm, como fim, desenvolver ou complementar conteúdos das áreas curriculares 

disciplinares e não disciplinares, realizando-se fora do espaço físico das escolas 

do Agrupamento. 

 

b. As visitas de estudo decorrem do Projeto Educativo do Agrupamento e 

enquadram-se no âmbito do desenvolvimento do Plano Anual Atividades (PAA) e 

do Plano de Turma (PT).  

 

c. Uma visita de estudo é, assim, uma atividade equiparada a atividade letiva, 

obrigatória para todos os alunos da turma ou conjunto de turmas para a qual foi 

estruturada. 
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2. Objetivos 

a. As visitas de estudo devem ser entendidas como uma estratégia metodológica 

promotora das aprendizagens, com implicações nas atividades escolares, com 

interferência na definição do modelo metodológico de ensino e com repercussões 

na qualidade do ensino e dos resultados escolares. 

 

b. As visitas de estudo devem assumir-se como práticas utilizadas para 

complemento e consolidação dos conhecimentos programáticos, contribuindo 

para uma afirmação de aprendizagens significativas, com benefícios importantes 

na formação dos alunos. 

 

3. Planificação 

a. As propostas de visitas de estudo apresentadas pelo Conselho Pedagógico devem 

constar do Plano Anual de Atividades, aprovado pelo Conselho Geral, no início do 

ano letivo.  

 

b. Quando, posteriormente, surjam atividades de interesse para a comunidade educativa, 

devem as propostas ser apresentadas pelo Diretor ao Conselho Pedagógico para 

emitir parecer. 

 

c. As visitas de estudo devem constar na planificação do trabalho letivo das disciplinas 

intervenientes, departamentos, conselhos de turma e respetivos planos de turma. 

Resultam de uma ação concertada das estruturas pedagógicas, estando integradas 

no PAA e definidas preferencialmente, no início de cada ano letivo. 

 

d. As visitas de estudo devem ter um caráter interdisciplinar, envolvendo o maior número 

possível de disciplinas do currículo. 

 

e. As visitas de estudo devem mobilizar todos os alunos de cada ano e/ou turma, 

envolvendo-os em todas as fases do processo: organização, planificação e avaliação.  
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f. A realização das visitas de estudo deve ser feita, preferencialmente, no decurso do 

primeiro e do segundo período, tendo em consideração os momentos de avaliação. 

g. As visitas de estudo, em território nacional, com duração superior a três dias, assim 

como qualquer visita de estudo ao estrangeiro carecem de autorizações especiais 

previstas na lei. 

h. A realização de uma visita de estudo carece de autorização do Diretor. Para o efeito, 

deverá ser apresentada uma planificação, em documento próprio (anexo1), com uma 

antecedência mínima de vinte dias úteis, respeitando os seguintes aspetos: 

i) Indicação de Professor(es)/Educador(es) responsável(eis) pela 

organização da visita;  

ii) Identificação dos objetivos específicos/competências a adquirir; 

iii) Apresentação de um Guião/Roteiro; 

iv) Calendarização da atividade;  

v) Indicação do material necessário; 

vi) Previsão de encargos e respetivo financiamento;  

a. Número de alunos participantes, por turma; 

b. Número de alunos apoiados pala ASE e respetivo escalão; 

c. Número e sugestão de professores/acompanhantes tendo em conta 

que são necessários:  

 Um educador ou um assistente operacional por cada dez crianças, 

na educação pré-escolar;  

  Um professor ou um assistente operacional por cada dez alunos no 

1º ciclo; 

 Um professor ou um assistente operacional por cada quinze alunos 

no 2º e 3º ciclos. 
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             Nota: em situação alguma, um grupo de crianças pode sair com apenas um adulto;  

 

i. Para os alunos não participantes na visita ou cujo professor se encontre 

integrado na mesma, é necessário apresentar uma proposta de atividades 

elaborada pelos respetivos professores. 

  

j.  A autorização escrita do Encarregado de Educação de cada aluno deve ser 

solicitada com a antecedência mínima de vinte dias úteis, no caso das visitas 

de estudo ao estrangeiro e, nos restantes casos, com a antecedência mínima 

de quinze dias úteis.  

 

k. O incumprimento de qualquer uma das etapas descritas e/ou o não 

cumprimento de todos os campos indicados como de preenchimento 

obrigatório, é impeditivo da aprovação e/ou realização da atividade pelo órgão 

competente. 

 

 

 

 

 

4. Outras Atividades 

a. O agrupamento de escolas poderá ainda organizar outras atividades fora do 

espaço físico da escola, como passeios/viagens, acampamentos ou colónias 

de férias, em período não letivo, sem prejuízo das atividades letivas e outro 

serviço docente distribuído. 

 

b. As atividades referidas no ponto anterior deverão enquadrar-se, 

obrigatoriamente, nos objetivos decorrentes do Projeto Educativo do 

Agrupamento.  

 

c. Os participantes nestas atividades estão cobertos pelo seguro escolar, em 

território nacional, e por seguro a contratar, em território estrangeiro.  
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d. Possíveis danos causados pelos alunos no decurso destas atividades, que se 

não enquadrem no âmbito do seguro escolar, serão da responsabilidade dos 

respetivos encarregados de educação ou dos alunos, caso sejam de maior 

idade.  

 

e. A planificação e organização destas atividades deve obedecer ao previsto na 

alínea h do ponto 3. 

 

5. Organização 

5.1   Compete aos professores responsáveis pela visita de 

estudo: 

a) Estabelecer os contactos com os locais a visitar que serão, posteriormente, 

oficializados pelo agrupamento de escolas, através de ofício ou correio 

eletrónico institucional; 

 

b) Solicitar à direção do agrupamento de escolas o contrato com a empresa 

transportadora;  

 

c) Enviar aos encarregados de educação uma circular informativa (anexo 2) sobre 

a visita de estudo, os seus objetivos, os locais a visitar, as disciplinas e turmas 

envolvidas, a data e o preço e, ainda, o termo de responsabilidade / 

autorização;  

 

d) Recolher as autorizações e fazer-se acompanhar por estas no decorrer da 

visita;  

 

e) Recolher e entregar a verba paga pelos alunos nos Serviços de Administração 

Escolar, com a antecedência de cinco dias úteis à visita de estudo; 
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f) Convocar uma reunião de encarregados de educação em caso de visitas ao 

estrangeiro ou de visitas em território nacional, com duração superior a um dia; 

 

g) Organizar, para as visitas ao estrangeiro, uma lista com os contactos dos 

encarregados de educação de todos os alunos presentes e deixar uma cópia 

na direção da escola; 

 

h) Elaborar um relatório/avaliação, no prazo de quinze dias após a conclusão da 

atividade e em documento regulamentar (anexo 3), a entregar ao Diretor;  

 

i) Elaborar uma lista de alunos que não participam na visita de estudo, por turma, 

e divulgá-la, em local destinado para o efeito; 

 

j) Elaborar uma lista dos professores e assistentes operacionais acompanhantes.  

 

 

5.2 Compete aos alunos/encarregados de educação que 

participam na atividade: 

a. Entregar ao professor responsável o comprovativo de autorização, 

devidamente assinado pelo encarregado de educação; 

 

b. Efetuar o pagamento no prazo que lhes foi indicado;  

 

c. Solicitar, através do(a) Diretor(a) de Turma, apoio específico, no caso de 

dificuldades financeiras, de modo que os alunos não sejam impedidos de 

participar na visita de estudo por tais motivos;  

 

d. Os alunos que não participam na atividade devem comparecer, na escola, às 

atividades previstas no respetivo horário. 
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5.3 Compete aos diretores de turma: 

a) Alertar, no início do ano letivo e sempre que se justificar, os encarregados de 

educação para a importância da participação dos seus educandos nas visitas 

de estudo;  

b) Colaborar com os professores responsáveis pelas visitas de estudo. 

 

5.4 Compete ao Conselho de Turma  

a) Propor e planificar as visitas de estudo, no âmbito do Plano Curricular de 

Turma;  

 

b) Fundamentar a exclusão de alunos por motivos disciplinares. 

 

5.5 Compete ao Órgão de Gestão da Escola:  

a) Analisar as propostas recebidas e tomar decisão sobre a sua execução. 

b)  

c) Designar, de entre os elementos da organização, um docente responsável por: 

i. Articular com o diretor todo o processo; 

ii. Tomar decisões, em situações imprevistas, no decorrer da atividade; 

iii. Comunicar, com a brevidade possível, qualquer incidente ocorrido 

durante a atividade;  

iv. Entregar ao diretor o relatório final da atividade. 

 

d) Levar a Conselho Pedagógico, para emissão de parecer, as propostas de 

visitas de estudo apresentadas pelo Conselho de Turma. 

 

5.6 Compete ao Conselho Pedagógico:  

a) Dar parecer sobre propostas de visitas que lhe sejam apresentadas. 
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Legislação de referência:  
 

 Despacho n.º 28/ME/91 de 28 de Março  

 Ofício Circular n.º 2/2005 de 4 de Janeiro  

 Estatuto do Aluno e Ética Escolar – Lei n.º51/2012, 5 de setembro  


