
 

 

 
 

 
 

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, com o desígnio de assegurar a qualidade do 

ensino público na área de intervenção geográfica da Freguesia de São Domingos de Benfica, 

estará responsável pela gestão das AEC no ano letivo de 2019/2020, do Agrupamento de 

Escolas das Laranjeiras. 

No que diz respeito à componente curricular das AEC na base do projeto APRENDER COM 

EMOÇÃO, aprovado em Conselho Pedagógico e Conselho Geral, foram observadas as 

orientações consignadas pelo Ministério da Educação e Ciência, nas seguintes áreas 

programáticas: 

• Ensino do Inglês; 

• Atividade Física e Desportiva; 

• Atividades Lúdico-Expressivas. 

A carga horária semanal aplicada para cada ano será: 

• 1º e 2º ano: 

Ensino do Inglês – 1 hora semanal; 

Atividade Física e Desportiva – 2 horas semanais; 

Atividades Lúdico-Expressivas – 2 horas semanais. 

• 3º ano: 

Atividade Física e Desportiva – 2 horas semanais; 

Atividades Lúdico-Expressivas – 1 horas semanais. 

• 4º ano: 

Atividade Física e Desportiva –2 horas semanais; 

Atividades Lúdico-Expressivas – 1 hora semanal. 



 

 
 

O projeto APRENDER COM EMOÇÃO, apresentado pela Junta de Freguesia de São Domingos de 

Benfica para a gestão das AEC, oferece contratação anual, sendo firmado Contrato de 

Prestação de Serviços que tem vigência do ano letivo, com os professores AEC. A partir do dia 

04 de setembro de 2019 encontrar-se-á disponível a plataforma para contratação dos Técnicos 

das AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular, na página eletrónica da Direção-Geral da 

Administração Escolar (www.dgae.mec.pt), com a remuneração de €12,50 por hora. 

Os critérios de seleção acordados entre a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica e o 

Agrupamento de escolas das Laranjeiras são: a experiência profissional contabilizada em dias 

na lecionação da disciplina no âmbito das AEC e/ou no grupo de recrutamento (com a 

pontuação máxima de 25%), a habilitação profissional (com a pontuação máxima de 25%), a 

habilitação própria (com a pontuação máxima de 15%), a experiência profissional com alunos 

NEE e/ou com alunos autistas (com a pontuação máxima de 15%) e a análise de curriculum 

vitae (com a pontuação máxima de 20%. Em caso de empate, o critério de desempate será a 

entrevista. Dar-se-á preferência aos profissionais que tenham um perfil que se enquadre nos 

princípios orientadores do projeto: 

Tendo a ele subjacente o princípio que as AEC deverão assentar numa natureza 

eminentemente lúdica, formativa e cultural, que permita ao aluno APRENDER COM EMOÇÃO, 

agindo este como o tema aglutinador na execução e implementação dos conteúdos 

programáticos definidos pela tutela do Ministério da Educação, este projeto consubstancia o 

conceito de Escola a Tempo Inteiro, assentando numa intervenção lúdico-pedagógica 

integrada e articulada com os respetivos departamentos curriculares do Agrupamento, sendo 

que as funções e as responsabilidades inerentes aos objetivos propostos estão em 

concordância com os programas pedagógicos do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras. 

 

 
De acordo com o levantamento das necessidades, concluiu-se que serão necessários os 

seguintes professores, com a seguinte carga horária semanal: 

• Atividade Física e Desportiva: 3 professores com 4 horas semanais e 2 professores com 

1 hora semanal; 

• Inglês: 2 professores com 3 horas semanais, 1 professores com 2 horas semanais; 

• Atividades Lúdico-Expressivas: 2 professores com 4 horas semanais e 1 professor com 

2 horas semanais. 

http://www.dgae.mec.pt/

