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Legislação de referência:  
 

 Despacho 28/ME/1991 - Regulamento das visitas de estudo ao estrangeiro e intercâmbio escolar.  

 Ofício Circular DREN 21/2004 - Visitas de estudo (em território nacional e ao estrangeiro), 
intercâmbios escolares, passeios escolares e colónias de férias.  

 Ofício Circular nº 2/2005 de 4 de janeiro - Visitas de estudo ao estrangeiro e em território nacional, 
intercâmbios escolares, passeios escolares e colónias de férias.  

 Ofício Circular DREN 1/2009 - Equiparação de visitas de estudo a atividades letivas 

Estatuto do Aluno e Ética Escolar – Lei n.º51/2012, 5 de setembro  
 
Não são abrangidas por este regulamento os passeios de finalistas.  
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1. Definição 

1.1 Uma Visita de Estudo é uma atividade decorrente do projeto educativo do agrupamento e 

enquadra-se no âmbito do desenvolvimento do Plano Anual Atividades (PAA) e do Plano de Turma 

(PT) quando realizada fora do espaço físico da escola ou da sala de aula. Nesta aceção, uma visita de 

estudo é uma atividade curricular intencionalmente planeada, servindo objetivos para 

desenvolver/complementar conteúdos de todas as áreas curriculares disciplinares e não disciplinares, 

de carácter facultativo, cuja operacionalização deverá estar definida no respetivo Regulamento 

Interno de cada Escola/Agrupamento. 

Nota: Não há enquadramento para visitas de estudo no âmbito de atividades extracurriculares. 

 

1.2 O intercâmbio escolar assenta num processo de permuta de alunos e docentes e deve ser 
entendido como uma atividade interdisciplinar de índole pedagógica e cultural, integrado no 
processo ensino-aprendizagem, organizado segundo objetivos previamente definidos, visando um 
melhor conhecimento mútuo, através da correspondência escolar, troca de materiais e participação 
na vida escolar do estabelecimento de ensino. 

 

2. Objetivos  

As visitas de estudo e os intercâmbios escolares devem ser entendidos como uma estratégia 

metodológica promotora das aprendizagens, com implicações nas atividades das disciplinas do 

Conselho de Turma, com interferência na definição do modelo metodológico de ensino e com 

repercussões na qualidade do ensino e dos resultados escolares. Devem ainda assumir-se como 

práticas utilizadas para complemento e consolidação dos conhecimentos programáticos, contribuir 

para uma afirmação de aprendizagens significativas, com ganhos importantes na formação dos 

alunos como um todo, se articuladas com atividades e projetos multidisciplinares.  

 

3. Organização e planificação da visita de estudo ou intercâmbio escolar 

3.1 As visitas de estudo não planificadas não poderão realizar-se. No entanto, são permitidas visitas 

de estudo de oportunidade (não previstas), sempre que fique demonstrada a sua impossibilidade de 

inclusão no plano de atividades, aprovado no início do ano letivo, devendo as propostas ser 

remetidas a Conselho Pedagógico em tempo útil.  

 

3.2 As visitas devem ser planificadas, tendo em conta o momento do processo de aprendizagem 

considerado mais oportuno, com os objetivos de aprendizagem cuidadosamente definidos, visando 

complementar os conhecimentos teórico-práticos previstos nos conteúdos programáticos, se 

possível, revestindo um caráter multidisciplinar ou surgir como forma de motivar e sensibilizar os 

alunos para a abordagem de um tema ou ainda para permitir concretizar e aplicar conhecimentos já 

adquiridos. 

 

3.3 A proposta de realização das visitas de estudo ou intercâmbio pode partir do professor/ 

educador, dos departamentos curriculares/grupos e/ou conselhos de turma. 
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3.4 A planificação da visita de estudo ou intercâmbio será registada em documento próprio (DOC 1 e 

DOC 2) a entregar na Direção pelo(s)  professor(es) responsável(eis), com a antecedência mínima de 

trinta dias (ou com a maior brevidade possível). 

 

3.5 As visitas de estudo devem constar da planificação do trabalho letivo de cada disciplina, 

Departamento, Conselho de Turma e respetivo Plano de Turma respeitando os seguintes itens: 

 razões justificativas da visita; 

 objetivos específicos; 

 guiões de exploração do(s) local (ais) a visitar; 

 aprendizagens e resultados esperados; 

 regime de avaliação dos alunos e do projeto; 

 calendarização e roteiro da visita; 

 docentes a envolver: o rácio professor/ aluno deverá variar com a idade dos alunos sendo que 

o ponto 5 do Despacho N.º 28/ME/91, de 28 de Março considera adequados os seguintes: ”1 

docente por cada 10 alunos nos 1º e 2ºciclos ; 1 docente por cada 15 alunos no 3ª Ciclo do 

ensino básico”.  

No ensino Pré-Escolar e no 1º Ciclo, poderão ainda ser acompanhados por Encarregados de Educação. 

A inclusão de qualquer funcionário, no 2º e 3º ciclo, deve ter o acordo prévio do Diretor. O 

acompanhamento dos alunos com Necessidades Educativas Especiais deverá ser previamente 

estabelecido mediante o grau de restrição à participação, podendo os acompanhantes serem os pais 

ou encarregados de educação, assistentes operacionais ou professores de apoio/ educação especial.  

 apresentação obrigatória de um plano de ocupação/ proposta de atividades para os alunos 

não participantes na visita de estudo ou intercâmbio escolar ou cujos professores se 

encontram integrados numa visita; 

 data da aprovação da visita de estudo / intercâmbio escolar em Conselho Pedagógico; 

 data da reunião de pais para aprovação e autorização da participação dos educandos na 

respetiva atividade(no caso das visitas com duração superior a 24h);  

 

3.6 Na planificação referente aos recursos humanos, nomeadamente na escolha dos 

acompanhantes da visita, deverá ter-se em conta a relevância pedagógica da visita para as diferentes 

disciplinas/áreas curriculares e não curriculares, procurando envolver-se os docentes mais adequados 

para estes fins. 

 

3.7  As visitas de estudo são financiadas na totalidade pelos encarregados de educação. As visitas 

de estudo poderão ser subsidiadas com verbas do orçamento do Agrupamento afetas a esta rubrica. 

O subsídio a atribuir será diretamente proporcional ao custo da visita e será objeto de análise pela 

Direção. No caso de existirem alunos que não possam custear o montante relativo à visita de estudo, 

o (s) docente (s) responsável(eis) pela sua organização devem informar a Direção, no sentido de ser 

encontrada uma solução. 
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3.8 Cabe ao (s) professor(es) responsável (eis) pela visita de estudo:  

3.8.1 Estabelecer os contactos com os locais a visitar através de ofício ou correio eletrónico 

institucional e tratar de toda a documentação ou correspondência que a ela diga respeito;  

 

3.8.2 Solicitar à direção do agrupamento de escolas o contrato com a empresa transportadora 

ou, no caso de ser o próprio a tratar, informar a Direção; 

 

3.8.3 Garantir os professores necessários ao acompanhamento dos alunos; 

 

3.8.4 Solicitar, nos serviços administrativos, uma declaração de idoneidade com a identificação 

da Escola, atividade, grupo de professores e número de alunos;  

 

3.8.5 Providenciar a requisição do colete retrorrefletor e raqueta de sinalização. 

 

3.8.6 Enviar aos encarregados de educação uma circular informativa (DOC 3) sobre a visita de 

estudo, os locais a visitar, as disciplinas e turmas envolvidas, a data e hora de partida e 

chegada, o preço e, ainda, o termo de responsabilidade/autorização;  

 

3.8.7 Recolher a verba paga pelos alunos e assumir o pagamento a quem de direito;  

 

3.8.8 Recolher as autorizações e fazer-se acompanhar por estas no decorrer da visita; 

 

3.8.9 Entregar na papelaria da Escola uma lista dos alunos que participaram e o montante pago 

por cada um para ser efetuado o registo com vista à emissão de fatura; 

 

3.8.10 Convocar uma reunião de encarregados de educação em caso de visitas ao estrangeiro 

ou de visitas em território nacional com duração superior a 24h; 

 

3.8.11 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;  

 

3.8.12 Informar o Diretor de Turma dos alunos envolvidos na visita entregando, até à véspera 

da visita, a lista dos alunos participantes, de acordo com os termos de autorização assinados 

pelos encarregados de educação;  

 

3.8.13 Informar, no prazo de uma semana, o responsável pela coordenação das visitas de 

estudo para que este possa comunicar ao coordenador dos assistentes operacionais os 

professores presentes na visita de estudo;  

 

3.8.14 Elaborar um relatório, no prazo de quinze dias após a conclusão da atividade e em 

documento regulamentar (DOC 4A), a entregar na Direção; 
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3.9 Cabe aos alunos que participam na atividade:  

3.9.1 Entregar ao professor responsável o termo de responsabilidade, devidamente assinado 

pelo Encarregado de Educação (todos os alunos são obrigados a entregar o modelo assinado, 

tenham ou não autorização para a visita de estudo. Nenhum aluno pode ir a uma visita de 

estudo sem a entrega da autorização escrita ao professor organizador).  

3.9.2 Efetuar o pagamento no prazo que lhes foi indicado;  

3.9.3 Solicitar, através do Encarregado de Educação, ao Diretor(a) de Turma, apoio específico, 

no caso de dificuldades financeiras, de modo a que não sejam impedidos de participar na visita 

de estudo por tais motivos;  

3.9.4 Participar na atividade cumprindo as normas de conduta que constam no Regulamento 

Interno da Escola e no Estatuto do Aluno e Ética Escolar (secção II, artigo10º). 

3.9.5 Elaborar um relatório, no prazo de quinze dias após a conclusão da atividade e em 

documento regulamentar (DOC 4B), a entregar ao (s) professor(es) da(s) disciplina(s) 

interveniente(s) ; 

3.10 Cabe aos alunos que não participam na atividade, comparecer na escola às atividades previstas 

no respetivo horário, sem o que deverá ser-lhes marcada falta de presença a todas as disciplinas 

coincidentes com o horário da visita de estudo, sendo informados os encarregados de educação. No 

caso em que a aula é efetivamente dada, não podem ser lecionados novos conteúdos. 

 
3.11 Se houver um número reduzido de alunos (até 10%) que não participe na visita de estudo, pode 
a Direção decidir pela sua permanência na residência durante o período em que esta decorre, 
podendo igualmente ser-lhe atribuídas tarefas pelos professores do Conselho de Turma. Os 
Encarregados de Educação devem assinar e devolver um documento ao DT em como tomaram 
conhecimento deste ponto.  
 

3.12 A desistência da visita de estudo deve ser comunicada pela via mais expedita, pelo Encarregado 

de Educação, ao professor organizador ou Diretor de Turma, indicando o motivo, até cinco dias úteis 

antes da visita. Não haverá lugar a qualquer devolução de dinheiro, à exceção dos casos imprevistos 

e devidamente justificados (doença, falecimento de familiar, etc.). Nestes casos, o pedido de 

devolução deverá ser feita até três dias úteis depois da visita de estudo.  

 

4. Aprovação e autorização  

4.1 A marcação da visita de estudo é da responsabilidade do professor organizador, devendo ser 

aprovada pelo Conselho de Turma e pelo Conselho Pedagógico.  

 

4.2 As propostas Visitas de Estudo e de Intercâmbio ao estrangeiro devem ser aprovadas pelo Diretor 

do agrupamento de escolas. 
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4.3 As visitas de estudo realizadas ao estrangeiro (com um máximo de cinco dias úteis) além de 

respeitarem os procedimentos ordinários para as visitas de estudo em termos de planificação, devem 

ainda, nos termos da legislação em vigor, ser precedidas por: 

4.3.1 Contratação, pelo professor organizador/coordenador das visitas de estudo de um seguro 

de viagem e de estadia para cada um dos participantes; 

4.3.2 Pedido de autorização, em impresso próprio (DOC 5 ), pelo professor organizador, com a 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias à Direção; 

4.3.3 Pedido de autorização, a efetuar pelos serviços administrativos, com autorização da 

Direção, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias ao Diretor Geral dos Estabelecimentos 

Escolares com a seguinte informação em anexo: 

- Cópia do ofício de comunicação da visita, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros;  

- Cópia do seguro de viagem, com indicação da respetiva validade; 

- Lista dos alunos participantes, com indicação do ano de escolaridade. 

4.3.4 Envio de documento informativo ao Ministério dos Negócios Estrangeiros Direção-geral dos 

Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas; 

 

4.4 A deslocação ao estrangeiro de aluno menor de idade obriga a autorização escrita do 

Encarregado de Educação, com assinatura (s) oficialmente reconhecida (s), da qual constem, entre 

outros, os seguintes elementos: nome, morada, data de nascimento e n.º do BI/Cartão de Cidadão do 

aluno; país a visitar, data(s) da visita; nome e n.º do BI/Cartão de Cidadão do professor(es) 

acompanhante(s).  

 

4.5 A organização de intercâmbios escolares, em território nacional ou estrangeiro, seguirá os 

mesmos princípios pedagógicos e organizacionais, bem como as normas legais em vigor.  

 

4.6 Os intercâmbios escolares na modalidade de intercâmbio com deslocação ao estrangeiro podem 

revestir duas modalidades, segundo o momento da sua realização:  

4.6.1 em período de interrupção das atividades letivas:  

 os grupos podem ser constituídos por alunos de uma ou mais turmas; 

 a proposta deve ser apresentada em documento próprio ( DOC 5) e entregue à 
Direção com a antecedência mínima de 30 dias, a contar da data prevista para o 
início do intercâmbio;  

4.6.2 em período letivo:  

 os intercâmbios não devem exceder 7 dias úteis e, nesta situação, os grupos 
participantes devem abranger todos os alunos de uma mesma turma e os 
professores acompanhantes não podem ser mais do que 3;  

 a proposta deve ser apresentada em documento próprio ( DOC 5) e entregue à 
Direção até ao dia 30 de outubro.  

4.7 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.  
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4.8 Os alunos e docentes que participam em Intercâmbios e Visitas de Estudo em território nacional 

estão cobertos pelo seguro escolar. 

 

4.9 Sem detrimento do dever de vigilância e custódia que recai sobre as funções dos professores em 

qualquer atividade, deverão ser objeto de co- responsabilização das famílias os eventuais danos que 

os alunos venham a causar no decurso da mesma que não estejam cobertos pelo seguro escolar, 

independentemente de qualquer procedimento disciplinar previsto no Regulamento Interno do 

Agrupamento. 

 

4.10 No caso de ser necessário fazer regressar à Escola um aluno por conduta inadequada, será 

cobrado aos respetivos Encarregados de Educação todos os custos referentes ao processo; 

 
4.11 Considerando as características pedagógicas e didáticas das visitas de estudo e dos 

intercâmbios, assim como a sua integração no PE e PAA ou PT, a participação dos alunos tem carácter 

obrigatório decorrente do dever de assiduidade que lhe assiste.  

 
4.12 Poderá o Encarregado de Educação, em caso de não comparência do seu educando, vir a 
justificar o motivo da mesma junto do(a) Diretor de Turma. 
 
5. Outras situações  
5.1 Incidentes  

5.1.1 Após a chegada à escola, os professores apresentam-se na Direção (caso a Escola já esteja 
encerrada, no primeiro tempo letivo posterior) devendo participar imediatamente qualquer 
incidente ocorrido durante a visita de estudo.  

 
5.2 Coincidência com aulas  

5.2.1 Quando o início da visita de estudo coincide com uma aula, o professor deverá terminá-la 
10 minutos antes;  

5.2.2 Após a visita de estudo, os professores deverão dar a(s) aula(s) seguinte(s), desde que a 
chegada ocorra até dez minutos antes do seu início. Se a visita de estudo terminar na hora de 
almoço deve ser concedido a professores e alunos o tempo necessário para esse efeito.  

 
5.3 Os professores das disciplinas que acompanham determinada (s) turma (s), em visita de estudo 

devem sumariar, nessas turmas, “visita de estudo” e numerar a lição. Deve ser considerada uma aula 

dada em outro local. 

5.4 As faltas dadas por estes professores a turmas não envolvidas na visita de estudo serão marcadas 

pelos serviços administrativos e justificadas pela Direção como serviço oficial. Não há lugar a sumário 

nem a numeração de lição. 

5.5 Cabe ao Conselho de Turma, após análise do comportamento de um aluno, a decisão de este 

participar, ou não, na visita de estudo. 
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5.6 De acordo com o PAA, cada Conselho de Turma, dos 2º e 3º ciclo, poderá programar até um 

limite de três visitas de estudo por ano letivo. 

5.7 Sempre que possível, o tema da visita de estudo deverá ser trabalhado pelos alunos com vista a 

uma possível publicação no jornal da Escola ou outros meios de divulgação, para enriquecimento de 

toda a comunidade escolar. 
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ANEXOS 


