
 

 

 

 
 

REGULAMENTO DE VISITAS DE ESTUDO 
 
 

As visitas de estudo encontram-se regulamentadas pelo Despacho n.º 6147/2019, 
de 4 de julho, devendo a sua organização observar o disposto no artigo 6.º no que diz 
respeito às condições para a realização dessa atividade. 

Em cumprimento do previsto no artigo 5.º do referido despacho, a EAMCN define 
as regras e os procedimentos seguintes, inerentes ao planeamento e organização de 
visitas de estudo. 
 
1. A proposta de visita de estudo definida em departamento curricular é registada na 
plataforma GesMusica pelos docentes responsáveis, com a informação necessária à 
sua apreciação pelo(a) Diretor(a). 
 
2. Uma vez autorizada a visita de estudo, para a sua realização os docentes 
responsáveis devem garantir: 
 

a) o consentimento dos encarregados de educação, através de declaração 
escrita, em resposta à informação transmitida sobre a atividade, incluindo o 
seu custo; 
 
b) o cumprimento do rácio de um professor por cada quinze alunos, tanto no 
2.º e 3.º ciclos do ensino básico como no ensino secundário; 
 
c) a cobertura do custo inerente à participação dos alunos beneficiários da 
Ação Social Escolar, para o que deverão ser atendidos os prazos definidos pela 
DGEstE (Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares) para a indicação das 
visitas de estudo na aplicação destinada ao efeito na plataforma REVVASE; 
 
d) a autorização da DGEstE (Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares) no 
caso de visitas de estudo em território nacional de duração superior a cinco 
dias úteis e de visitas de estudo que impliquem deslocações ao estrangeiro, 
obtida nos termos previstos nos n.os 6 e 7 do artigo 6.º do Despacho n.º 
6147/2019. 

 
3. Os alunos que, por razões excecionais, não possam participar numa visita de 
estudo e os alunos dos professores que nela participam realizarão atividades de 
estudo orientado e/ou de prática do instrumento. 
 
4. A avaliação da visita de estudo, enquanto iniciativa integrada no Plano Anual de 
Atividades, é realizada na plataforma GesMusica após a sua realização. 
 
5. A visita de estudo, na sua dimensão principal de atividade de ensino-
aprendizagem, é planeada, desenvolvida e avaliada em sede de departamento 
curricular. 


