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OCUPAÇÃO PLENA DOS TEMPOS ESCOLARES 

PLANO ANUAL 2021/2022 

 

O Plano Anual de Ocupação Plena dos Alunos, foi estruturado de acordo com as orientações emanadas do Diretor e 

do Despacho Normativo nº10-A/2015, de 19 de junho. 

 

OBJETIVOS 

1. Propor a criação de espaços físicos estruturantes que permitam desenvolver as atividades de ocupação plena dos 

alunos. 

2. Organizar um conjunto de atividades de natureza lúdica, desportiva, cultural ou científica para a componente 

letiva e não letiva OPA; 

3. Propor formas de operacionalização. 

 

SUBSTITUIÇÃO PREVISTA DE PROFESSOR AUSENTE 

O professor que pretenda faltar às atividades letivas deve comunicar tal facto ao Diretor. O incumprimento deste 

dever constituir fundamento para a injustificação da falta. 

A substituição prevista do professor ausente deverá ocorrer, preferencialmente, por permuta de docentes. 

A preparação da permuta deverá ser feita pelo professor que vai faltar. Este deverá preencher a folha modelo de 

permutas e entregá-la ao Diretor, com 3 dias de antecedência.  

Os alunos deverão ser informados, com antecedência, para que sejam portadores do material didático adequado.  

Não será marcada falta ao professor substituído. 

 

SUBSTITUIÇÃO IMPREVISTA DE PROFESSOR AUSENTE 

No caso de falta por motivos imprevistos, o docente deverá avisar o Diretor assim que possível. Neste caso, e no caso 

da ausência do professor apenas se constatar no início da aula, o funcionário chamará o docente do Plano Semanal. 

Os professores do Plano Semanal chamados pela assistente operacional, devem dirigir-se para a sala da turma, marcar 

as faltas / presenças dos alunos. De seguida, dividir a turma em dois grupos (sempre que possível) e dirigirem-se para 

o espaço indicado desenvolvendo aí as atividades existentes. 

 

 No último tempo/ bloco da manhã ou da tarde, os alunos que tenham autorização dos Encarregados de Educação 

poderão sair da escola, não sendo obrigados a estar em OPA (desde que não tenha sido feita uma permuta entre 

professores). 

 

Os alunos do CEF não têm OPA, uma vez que as aulas em falta têm de ser repostas. 



   

 

  

 

 

 

OCUPAÇÃO PLENA DOS TEMPOS ESCOLARES AEIP 2021|22                                                                                                        2 

Av. Dr. Salgado Zenha–4460-105 Guifões MTS   
Tel: 229 520 565  secretaria@aeip.pt  www.aeirmaospassos.pt  

 

A gestão de comportamento no espaço e tempo “ OPA” rege-se, exatamente, pelas mesmas regras e normas em vigor 

no Agrupamento. 

 

No caso se substituição imprevista do professor, enumeram-se os espaços passíveis de serem utilizados: 

 

Escola EB de Guifões  

- Sala do aluno                                                                                                                                      

- Sala das Ciências 

- Campo de jogos   

- Auditório    

- Biblioteca 

 

Escola EB de Custóias 

- Sala do aluno junto ao bufete     

- Auditório    

- Campo de jogos       

- Biblioteca 

 

Agrupamento de Escolas Irmãos Passos, 02 de setembro de 2021 

 

         O Diretor, 

Paulo Gaspar 

 

 

 


