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Definição e Objetivos 
 

1. As visitas de estudo e intercâmbios nacionais e internacionais, são estratégias do 

processo ensino-aprendizagem que consentem a conjugação da escola à vida real e à 

comunidade e são também um recurso de operacionalização de motivações, 

aprendizagens e competências, no âmbito das diferentes disciplinas ou de carácter 

interdisciplinar. Possuem como finalidade, a consolidação de aprendizagens, o 

progresso de técnicas de trabalho e a motivação para o estudo e para a pesquisa. 

2. Dever-se-á considerar a visita de estudo toda e qualquer atividade resultante do 

Projeto Educativo da Escola e enquadrável no Plano Anual de Atividades, quando 

executada fora do espaço físico da escola e/ou da sala de aula. 

3. Assim sendo, uma visita de estudo é sempre uma atividade curricular, 

intencionalmente planificada, auxiliando objetivos e conteúdos curriculares 

disciplinares, obrigatória para todos os alunos da turma ou para um conjunto de turmas 

para os quais foi estruturada. 

4. A preparação de intercâmbios escolares seguirá os mesmos princípios 

pedagógicos e organizativos das visitas de estudo, bem como as normas constantes do 

Despacho nº 28/ME/91, de 28 de março. 

5. Para além das visitas de estudo constituídas de acordo com as orientações atrás 

mencionadas, poderá a Escola, em parceria com outros agentes educativos, realizar 

atividades formativas fora do espaço escolar, em período não letivo e/ou sem prejuízo 

das atividades letivas, desde que devidamente enquadradas pelo Projeto Educativo da 

Escola e inseridas no Plano Anual de Atividades. 
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Aprovação e Autorização 
 

1. Todos os docentes da Escola podem sugerir e organizar visitas de estudo. A 

marcação da visita de estudo é da responsabilidade do professor organizador devendo 

ser aprovada, respetivamente pela Direção de Curso e pelo Conselho Pedagógico. 

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

assim como qualquer intercâmbio e/ou visita de estudo ao estrangeiro, necessitam de 

autorização da DGEstE, por delegação de competências do Secretário de Estado do 

Ensino e da Administração Escolar e do Secretário de Estado do Ensino Básico e 

Secundário, salvo legislação em contrário. 

3. Em termos de duração, em período letivo, estas atividades devem obedecer aos 

seguintes limites legais: 

a) Visitas de Estudo ao Estrangeiro, até cinco (5) dias úteis. 

b) Intercâmbio Escolar, até sete (7) dias úteis e no máximo de três (3) professores 

acompanhantes. 

4. As propostas de Intercâmbio e de Visita de Estudo ao estrangeiro, enquadradas 

no ponto 3, devem ser aprovadas pelo Diretor da Escola e posteriormente autorizadas 

pela DGEstE, remetendo-se o pedido de autorização, com a antecedência mínima de 

quarenta e cinco (45) dias, a contar da data de início da atividade. 

5. Os alunos e docentes que participam nestas atividades estão cobertos pelo 

Seguro Escolar, em território nacional, e por Seguro a contratar, em território 

estrangeiro. 

6. Possíveis danos causados pelos alunos no decurso destas atividades, que não se 

enquadrem no âmbito do Seguro Escolar, serão da responsabilidade dos respetivos 

Encarregados de Educação ou dos alunos, caso sejam de maior idade. 

7. Qualquer outra situação não prevista neste Regulamento de Visitas de Estudo 

que possa constituir não só um atropelo aos direitos e deveres dos seus participantes, 

mas também potenciar eventuais danos no local ou locais a visitar, é apreciada e 

avaliada pelo Diretor da Escola que, oportunamente sobre ela se pronunciará. 

8. No caso de terem ocorrido casos de indisciplina ou incumprimento das 

orientações transmitidas pelos docentes no decorrer da visita, o aluno será sujeito a um 

procedimento disciplinar, de acordo com o estabelecido pelo Regulamento Interno da 

Escola, em articulação com o Decreto-Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 

9. Atentando as características pedagógicas e didáticas das visitas de estudo e dos 

intercâmbios, assim como a sua incorporação no PEE e PAA, a participação dos alunos 

tem carácter obrigatório subsequente do dever de assiduidade que lhes assiste. 
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10. Os alunos ou os respetivos Encarregados de Educação poderão, em caso de não 

comparência, terão de  justificar o motivo da sua ausência junto do(a) Diretor de Turma 

e do(a) professor(a) responsável pela atividade em questão. 

11. Os docentes incluídos na visita de estudo ou intercâmbio, quando não são 

acompanhados pela totalidade dos alunos da(s) turma(s), deverão encaminhar os alunos 

para a biblioteca a fim de realizarem actividades  integradas no plano anual da 

biblioteca.  
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Planificação e Organização 
 

1. A planificação da visita de estudo ou intercâmbio será registada em documento 

próprio (Anexo I - Planificação) a apresentar ao Diretor da Escola pelos professores 

responsáveis, com a antecedência mínima de quarenta e cinco (45) dias, caso se trate de 

uma visita de estudo ao estrangeiro. 

2. No documento referido no ponto 1 deve constar: 

a) Tema/local e data; 

b) Fundamentação; 

c) Regime de avaliação dos alunos intervenientes e da atividade; 

d) Identificação dos responsáveis e acompanhantes; 

3. Na planificação referente aos recursos humanos, nomeadamente na escolha dos 

acompanhantes da Visita, dever-se-á ter em conta: 

a) A relevância pedagógica da Visita para as diferentes disciplinas/áreas 

curriculares e não curriculares, procurando envolver-se os docentes mais adequados a 

estes fins; 

b) O rácio professor/aluno: 1 docente por cada 15 alunos. 
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Organização 
 

1. Os professores responsáveis pela visita de estudo deverão proceder às seguintes 

ações: 

a) Estabelecer os contactos com os responsáveis dos locais a visitar, posteriormente 

oficializados pela escola, através de ofício ou email institucional; 

b) Solicitar à Direção da Escola a realização das diligências necessárias à 

celebração do contrato com a empresa transportadora; 

c) Enviar aos encarregados de educação uma circular informativa (Anexo 2 – 

Encarregados de Educação) sobre a visita de estudo, os seus objetivos, os locais a 

visitar, as disciplinas e turmas envolvidas, a data e, ainda, o termo de 

responsabilidade/autorização, devidamente assinado e, posterior envio ao Encarregado 

de Educação; 

d) Relação do material necessário; 

e) Guiões de exploração do local a visitar e/ou de orientação pedagógico-didática 

da atividade; 

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

h) 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; 

i) Informar o Diretor de Turma; 

j) Elaborar, entregar ao Diretor(a) de Turma e disponibilizar por via eletrónica, até 

à véspera da visita, a lista dos alunos participantes, de acordo com os termos de 

autorização assinados pelos encarregados de educação.  

l) Elaborar um relatório, no prazo de cinco dias, após a conclusão da atividade e 

em documento próprio, a entregar na Direção da Escola e coordenador dos assistentes 

administrativos uma cópia. 

2. Os Encarregados de Educação e os alunos que participam na visita de estudo 

deverão realizar as seguintes ações:  

a) Entregar ao professor responsável o termo de responsabilidade, devidamente 

assinado pelo encarregado de educação; 

b) 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; 
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c) Levar consigo, na visita de estudo, o Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão e 

outros documentos solicitados pelos professores organizadores; 

d) Fazer-se acompanhar de toda a informação considerada necessária para o 

desenvolvimento da visita de estudo; 

e) Respeitar as indicações/ordens dos professores; 

f) Ser pontual e respeitar o cumprimento dos horários; 

g) Respeitar as normas das instituições a visitar e tratar com respeito todos os seus 

funcionários; 

h) Respeitar os colegas e demais intervenientes na visita de estudo; 

i) Preencher o inquérito de satisfação, referente à visita de estudo, apresentando 

críticas e sugestões. 

3. Os alunos que não participam na visita de estudo deverão comparecer na Escola 

para a realização das atividades previstas no respetivo horário. Caso não compareçam, 

dever-lhes-á ser marcada falta de presença em todas as disciplinas coincidentes com o 

horário da visita de estudo, sendo, depois, informados da ocorrência os respetivos 

encarregados de educação. 

4.  Os Diretores de Turma deverão concretizar as seguintes ações: 

a) Sensibilizar os Encarregados de Educação para a importância da participação 

dos seus educandos nas visitas de estudo; 

b) Colaborar com o(s) professor(es) organizador(es) da visita de estudo, na 

consecução de todas as tarefas referidas no ponto 4. 

5. Os Conselhos de Turma deverá  promover as seguintes ações: 

a) Agendar as visitas de estudo e colaborar com o professor organizador, de forma 

a agilizar todo o processo; 

b) Fundamentar a exclusão da visita dos alunos que, por motivos disciplinares, não 

estiverem autorizados a participar e a assegurar a ocupação plena dos alunos que ficam 

na Escola; 

c) Distribuir os tempos letivos, correspondentes à duração da visita de estudo, pelas 

respetivas disciplinas, sempre que possível; 

d) Sumariar os tempos letivos correspondentes à duração da visita de estudo; 

e) Preparar e recolher toda a informação considerada necessária para o 

desenvolvimento da visita de estudo; 

6. A Direção da Escola deverá desenvolver as seguintes ações: 



9 
 

a) Disponibilizar aos interessados a legislação do Ministério da Educação sobre 

Visitas de Estudo; 

b) Levar à apreciação do Conselho Pedagógico os pedidos de autorização para a 

realização de visitas de estudo ao estrangeiro e posteriormente remeter para a DGEstE; 

c) Comunicar a saída aos Serviços Administrativos, para que seja acionado ou 

criado o seguro. 

7. O Conselho Pedagógico deverá: 

a) Dar parecer sobre propostas de visitas de estudo que lhe sejam apresentadas; 

  



10 
 

Outras situações 
 

1. Incidentes: 

a) Após a chegada à escola, os professores apresentam-se na Direção, devendo 

participar imediatamente qualquer incidente ocorrido durante a visita de estudo. 

2. Coincidência com aulas: 

a) Quando o início da visita de estudo coincide com uma aula, o professor deverá 

terminá-la 10 minutos antes; 

b) Após a visita de estudo, os professores deverão dar a(s) aula(s) seguinte(s), 

desde que a chegada ocorra antes do seu início. Se a visita de estudo terminar na hora de 

almoço deve ser concedido a professores e alunos um tempo letivo (45 minutos) para 

esse efeito. 

3. Registo de sumário: 

Os professores organizadores/acompanhantes devem registar o sumário, por via 

electrónica, numerando a lição na(s) turma(s) que participam na visita de estudo. 
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Omissões 
 

As dúvidas e omissões neste Regulamento são supridas por deliberação da Direção da 

Escola. 
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Entrada em Vigor 
 

O presente Regulamento de Visitas de Estudo, depois de ratificado pelo Conselho 

Geral, passa a integrar, como anexo, o Regulamento Interno da Escola Profissional de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural de Carvalhais/Mirandela. 

  



13 
 

Anexos 

 

ANEXO I – Planificação 

ANEXO II – Encarregados de Educação 

ANEXO III – Relatório das Visitas de Estudo 

ANEXO IV – Inquérito de Satisfação 

 

Carvalhais,  de dezembro de 2014 

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico, em  de dezembro de 

2014 

 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

 

 


