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Visitas de Estudo 
Artigo 1.º 
Definição 

1. Uma visita de estudo é uma atividade 
decorrente do projeto educativo do agrupamento 
e enquadrável no âmbito do desenvolvimento dos 
planos de turma realizada fora do espaço físico da 
escola ou da sala de aula. 
2. As visitas de estudo são atividades curriculares 
com enorme potencialidade pedagógica e didática 
para o desenvolvimento de competências e 
conteúdos das diversas disciplinas. 
 

Objetivos 
Artigo 2.º 

1. As visitas de estudo devem promover 
competências transversais e estimular a 
interdisciplinaridade. Será dada preferência às 
visitas de estudo que prevejam esta componente 
transversal e interdisciplinar. 
 
2. As visitas de estudo desenvolvem ainda 
competências sociais e afetivas, propiciando 
contextos de sociabilização e convívio entre os 
diversos membros da comunidade educativa, 
promovendo ainda a abertura da escola à 
comunidade, pelo que devem ser incentivadas 
como estratégia educativa em todos os níveis de 
ensino. 
3. As visitas de estudo devem inserir-se nos 
conteúdos e/ou nos objetivos programáticos de 

pelo menos uma disciplina, sendo desejável e 
pedagogicamente útil que a atividade tenha 
caráter multidisciplinar. 

Artigo 3.º 
Operacionalização 

1. As propostas de visitas de estudo devem ser 
apresentadas em simultâneo com a elaboração do 
Plano Anual de Atividades e no limite até ao final 
do 1.º período, fazer parte dos planos de turma e 
do Plano Anual de Atividades.  
 
2. As visitas de estudo devem ser previamente 
aprovadas em conselho de turma/conselho de 
docentes, onde são logo definidos os professores 
acompanhantes, respeitando-se o ratio de 1 
professor para 10 alunos, no ensino básico, e de 1 
professor por 15 alunos, no secundário.  
 
3. A planificação das visitas é da responsabilidade 
dos proponentes, partilhando ele a sua 
organização com a direção do AEV.  
 
4. Os professores participantes na visita numeram 
a lição da turma envolvida na atividade.  
 
5. As saídas realizadas pelo pré-escolar e pelo 1.º 
ciclo ao meio envolvente deverão ser globalmente 
autorizadas no primeiro conselho pedagógico e na 
primeira reunião dos docentes com os pais.  
 
6. Os professores que participam na visita não 
necessitam de deixar plano de aula para aplicar 
nas turmas que deixa na escola sem aulas. A 
equipa da Ocupação dos Tempos Escolares aplica 
o plano que está estabelecido.  
 
7. Os professores que não participam na visita 
podem, entre outras atividades exploram, com os 
alunos, aspetos da visita de forma virtual, 
recorrendo aos sítios eletrónicos das instituições e 
lugares visitados, ou afins caso estas não os 
possuam.  
 
8. No início de cada ano letivo a direção divulga os 
procedimentos de contratação dos transportes, 
bem como o valor da comparticipação a atribuir 
aos alunos subsidiados.  
 
9. Toda a documentação usada para planificar, 
realizar e avaliar a atividade deve ser integrada no 
plano de turma.  
  
10. Deve evitar-se a realização das visitas de 
estudo no 3º período, dada a proximidade das 
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avaliações finais, pelo que só excecionalmente 
serão autorizadas, pelo Conselho Pedagógico. 
 
11. Na altura da entrega das listagem nos serviços 
administrativos o AT divulga a informação pelos 
seguintes setores portaria, cantina e substituições  
 

Artigo 4. º 
Informação ao Diretor 

1. A planificação da visita de estudo deve ser 
carregada na disciplina: ”Visita de Estudo”, do 
Moodle, pelo proponente, após a sua aprovação.  

 
Artigo 5.º 

Autorização  
1. Os professores organizadores devem dar 
conhecimento da visita de estudo aos pais e 
encarregados de educação, solicitando 
autorização escrita para a participação dos alunos 
na visita.  
 
2. Nenhum aluno poderá participar numa visita de 
estudo sem a autorização escrita do respetivo 
encarregado de educação. 
 
3. O conselho de turma/departamento do 1º ciclo 
poderá não autorizar a participação de alunos em 
visitas de estudo, como medida corretiva. 
 

Artigo 6.º 
Seguro Escolar 

1. O professor organizador da visita de estudo, 
deve preencher/solicitar um documento com o 
título “Seguro Escolar” onde conste a listagem de 
alunos autorizados a participar na visita de estudo 
e entregar na secretaria (SASE), com a 
antecedência mínima de dois dias, para efeitos do 
seguro (a ser acionado pelo Serviço de Ação Social 
Escolar – S.A.S.E.). 
 

Artigo 7.º 
Transportes 

1. A requisição de serviços com as empresas 
transportadoras são feitos pelos organizadores, 
através da Assistente Técnica responsável pela 
área, após consulta a, pelo menos, duas empresas 
de camionagem. As propostas são posteriormente 
submetidas à aprovação do diretor. 
2. Devem os professores organizadores levantar 
nos serviços administrativos, no dia anterior, as 
credenciais. 
 

Artigo 8.º 
Custos 

1. Os custos das visitas de estudo são suportados 
na totalidade pelos pais e encarregados de 
educação dos alunos, sem prejuízo dos alunos 
subsidiados, até ao 9.º ano de escolaridade, que 
terão os custos total ou parcialmente suportados 
pelos serviços de ação social escolar. 
 
2. Os alunos procederão ao pagamento da visita 
de estudo aos professores proponentes dentro 
dos prazos definidos pelos mesmos. 
 
3. Nenhum aluno participará na visita de estudo se 
não proceder ao pagamento atempado da visita. 
 
4. Os alunos que se inscreverem na visita de 
estudo, com a autorização escrita dos 
encarregados de educação, pagarão sempre os 
custos da visita, mesmo em caso de desistência. 
 

Artigo 9.º 
Assiduidade 

1. Os alunos que não participarem na visita de 
estudo devem comparecer na escola, cumprindo 
integralmente o seu horário.  
 
2. Os alunos que não participarem na visita de 
estudo deverão ser ocupados de acordo com o 
determinado no plano de ocupação dos tempos 
escolares. 
 
3. Os professores que não participarem na visita 
de estudo devem cumprir o seu horário. 
 

Artigo 10º 
Avaliação 

1. As visitas de estudo deverão ser objeto de uma 
avaliação por parte dos organizadores. 
 
2. A avaliação da atividade deve ser feita pelos 
organizadores e entregue ao coordenador de 
projetos.  
 
3. Eventuais danos causados pelos alunos durante 
as visitas de estudo não se encontram cobertos 
pelo seguro escolar, sendo da responsabilidade 
dos encarregados de educação dos alunos. 
 

Artigo 11º 
Visitas de estudo de longa duração no território 

nacional 
Consideram-se visitas de estudo de longa duração 
as que exijam pernoitar uma noite ou mais. Estas 
visitas exigem uma planificação detalhada. 
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Artigo 12º 
Visitas de estudo ao estrangeiro incluídas no 

âmbito de projetos 
nacionais ou comunitários 

1. De igual modo, e à semelhança do número 
anterior, as visitas de estudo a realizar fora do 
território nacional exigem planificação detalhada. 
 
2. O agrupamento pode candidatar-se e 
desenvolver projetos de âmbito nacional ou 
comunitário, que promovam o espírito de 
cidadania nos alunos. 
 
3. Estas atividades devem ser objeto de 
planificação específica, a qual deve ser incluída 
nos planos de turma e no plano anual de 
atividades. 
 
 

Artigo 13º 
Visitas de estudo da responsabilidade de outros 

elementos da comunidade educativa 
realizadas em período não letivo 

1. O agrupamento pode ainda, em parceria com as 
associações de pais ou outros agentes educativos, 
realizar atividades formativas fora do recinto 
escolar, desde que enquadradas no plano de 
turma. 
 

Artigo 14º 
Registo das visitas de estudo nos sumários 

1. Os professores que acompanhem os alunos 
numa visita de estudo, deixando outras turmas 
por lecionar devem numerar e sumariar as aulas. 
 
2. Os professores que ficarem sem alunos em 
virtude destes participarem na visita de estudo 
deverão escrever no sumário a atividade, e a aula 
será considerada como lecionada. 


