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INTRODUÇÃO 
 

O presente documento é subsidiário das leis gerais do país, nomeadamente da Constituição da República 
Portuguesa, da Lei de Bases do Sistema Educativo, do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, do Estatuto da Carreira 
dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário, da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, do Código de Procedimento Administrativo, que sobre ele prevalecem e em tudo o que as 
contrarie ou nele seja omisso, e respeita os princípios de autonomia, administração e gestão dos 
estabelecimentos públicos do ensino básico, aprovado pelo Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho.  

 

CAPÍTULO I – Disposições Gerais 
 

Artigo 1.º 

Definição  
 

O Regulamento Interno (RI) define um conjunto de normas e regras orientadoras do funcionamento de cada um 
dos seus Órgãos de Administração e Gestão, das suas Estruturas de Supervisão Pedagógica e de Orientação 
Educativa e dos Serviços Administrativos e Técnico-Pedagógicos. Define também os direitos e deveres dos 
membros da comunidade escolar. 

 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 
 

1. O presente Regulamento Interno aplica-se a todos os elementos que integram, em cada ano letivo, a 
comunidade escolar do Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa, de ora em diante, designado por 
AEDMFS. 

2. O Regulamento Interno aplica-se a todas as escolas do AEDMFS, a saber: 
a) EB 2/3 D. Manuel de Faria e Sousa (Escola Sede); 
b) Escola Básica de Várzea; 
c) Escola Básica de Felgueiras; 
d) Escola Básica de Estrada, Varziela; 
e) Escola Básica de Covelo, Moure; 
f) Escola Básica de Margaride; 
g) Jardim de Infância de Felgueiras. 

3. Fora do recinto da escola, estão sujeitos ao RI todos os atos e factos praticados por/ou ocorridos com membros 
da comunidade escolar, desde que os seus agentes estejam no desempenho de funções oficiais ou escolares. 

4. As disposições deste regulamento obrigam não só aos que utilizam as instalações como local de trabalho, 
mas também a todos os que a ela recorram a qualquer título. 

 

Artigo 3.º 

Princípios orientadores 
 

1. O AEDMFS orienta a sua ação educativa com base nos princípios de cidadania, comprometimento, cooperação, 
transparência, equidade, inclusão, personalização e flexibilidade definidores de uma sociedade humanista, 
competente, empreendedora e dotada de conhecimentos. 

2. Na prossecução destes princípios, são estabelecidas normas gerais de funcionamento com vista à promoção 
do sucesso educativo, à aquisição de conhecimentos e ao desenvolvimento das capacidades, atitudes e 
competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. A realização pessoal e 
profissional do pessoal docente e do pessoal não docente constituem outras prioridades na conceção do 
modelo de funcionamento do AEDMFS. 

 

http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_uSD8BPghjz_Decreto-Lei_n.%C2%BA_75-2008.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_5jV5KP9WB_Decreto-Lei_n.%C2%BA_137-2012.pdf
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CAPÍTULO II – Órgãos de Direção, Administração e Gestão 
 

Artigo 4.º 

Órgãos de Direção, Administração e Gestão 
 

1. São órgãos de direção, administração e gestão do AEDMFS: 
a) O Conselho Geral; 
b) O Diretor; 
c) O Conselho Pedagógico; 
d) O Conselho Administrativo. 

2. O Conselho Geral, o Conselho Pedagógico e o Conselho Administrativo regulamentam o seu funcionamento 
através de regimentos próprios os quais integram, como anexos, o presente RI (anexos I, II e III, 
respetivamente). 

 

Secção I - Conselho Geral 
 

Artigo 5.º 

Definição 
 

O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade 
do AEDMFS, assegurando a participação e representação da comunidade educativa, nos termos e para os efeitos 
do ponto 4 do artigo 48.º da Lei de Bases do Sistema Educativo na redação dada pela Lei n.º 49/2005, de 30 de 
agosto.  

 

Artigo 6.º 

Composição 
 

1. De acordo com o artigo 12.º do Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, 
de 2 de julho, o Conselho Geral tem a seguinte composição:  
a) Sete representantes do pessoal docente; 
b) Dois representantes do pessoal não docente; 
c) Seis representantes dos Encarregados de Educação;  
d) Três representantes do Município; 
e) Três representantes de instituições ou personalidades da comunidade local. 

2. O Diretor participa nas reuniões do Conselho Geral sem direito a voto. 
3. O Conselho Geral pode requerer a presença de outros elementos, sem direito a voto, para esclarecimento de 

assuntos inscritos na ordem de trabalhos. 
 

Artigo 7.º 

Competências 
 

O Conselho Geral tem as competências definidas no artigo 13.º do Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, bem como no ponto 6 do artigo 6º da Portaria n.º 
266/2012, de 30 de agosto e nos artigos 10.º e 18.º da Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto. 

 

Artigo 8.º 

Designação e eleição dos representantes 
 

A designação e eleição dos representantes do Conselho Geral estão definidas nos artigos 14.º e 15.º do Decreto-
lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, respetivamente. 
 

http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_Uo42J62RWT_Lei__n.%C2%BA__46-86.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_uFmyBnChKl_Lei__n.%C2%BA__49-2005.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_uSD8BPghjz_Decreto-Lei_n.%C2%BA_75-2008.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_5jV5KP9WB_Decreto-Lei_n.%C2%BA_137-2012.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_uSD8BPghjz_Decreto-Lei_n.%C2%BA_75-2008.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_5jV5KP9WB_Decreto-Lei_n.%C2%BA_137-2012.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_VDJs9U86p7_Portaria_n.%C2%BA_266-2012.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_VDJs9U86p7_Portaria_n.%C2%BA_266-2012.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_7kz1ttrAD_Portaria_n.%C2%BA_644-A-2015.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_uSD8BPghjz_Decreto-Lei_n.%C2%BA_75-2008.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_uSD8BPghjz_Decreto-Lei_n.%C2%BA_75-2008.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_5jV5KP9WB_Decreto-Lei_n.%C2%BA_137-2012.pdf
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Artigo 9.º 

Mandatos 
 
Os mandatos dos membros do Conselho Geral estão definidos no artigo 16.º do Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 
de abril. 
 

Secção II - Diretor, Subdiretor e Adjuntos 
 

Artigo 10.º 

Diretor 
 

O Diretor é o órgão unipessoal de administração e gestão do Agrupamento nas áreas pedagógica, cultural, 
administrativa, financeira e patrimonial. 
 

Artigo 11.º 

Competências do Diretor 
 

As competências do Diretor estão definidas no artigo 20.º do Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 
 

Artigo 12.º 

Recrutamento, eleição e tomada de posse do Diretor 
 

 Os procedimentos para o recrutamento, abertura do procedimento concursal, eleição e tomada de posse do 
Diretor, estão definidos nos artigos 21.º, 22.º, 23.º e 24.º do Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, respetivamente. 
 

Artigo 13.º 

Mandato do Diretor 
 

1. A duração do mandato do Diretor está definida no artigo 25.º do Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 

2. Após o início do mandato, o Diretor deve elaborar a Carta de Missão nos termos da artigo 6.º do Portaria n.º 
266/2012, de 30 de agosto. 

 
Artigo 14.º 

Regime de exercício de funções do Diretor 
 

O regime de exercício de funções do Diretor está consignado no artigo 26.º do Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de 
abril.  
 

Artigo 15.º 

Subdiretor e Adjuntos 
 

1. O Diretor é coadjuvado no exercício das suas funções por um Subdiretor e por Adjuntos, de acordo com o 
estabelecido no artigo 19.º do Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril. 

2. A definição do número de adjuntos do Diretor é efetuada nos termos do ponto 2 do artigo 3 do Despacho 
Normativo n.º 4-A/2016, de 16 de junho. 

 

Artigo 16.º 

Direitos e deveres específicos do Diretor, Subdiretor e Adjuntos 
 

http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_uSD8BPghjz_Decreto-Lei_n.%C2%BA_75-2008.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_uSD8BPghjz_Decreto-Lei_n.%C2%BA_75-2008.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_5jV5KP9WB_Decreto-Lei_n.%C2%BA_137-2012.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_uSD8BPghjz_Decreto-Lei_n.%C2%BA_75-2008.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_5jV5KP9WB_Decreto-Lei_n.%C2%BA_137-2012.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_uSD8BPghjz_Decreto-Lei_n.%C2%BA_75-2008.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_5jV5KP9WB_Decreto-Lei_n.%C2%BA_137-2012.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_VDJs9U86p7_Portaria_n.%C2%BA_266-2012.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_VDJs9U86p7_Portaria_n.%C2%BA_266-2012.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_uSD8BPghjz_Decreto-Lei_n.%C2%BA_75-2008.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_uSD8BPghjz_Decreto-Lei_n.%C2%BA_75-2008.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_G9HfD4UTsD_Despacho_normativo_n%C2%BA_4-A-2016.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_G9HfD4UTsD_Despacho_normativo_n%C2%BA_4-A-2016.pdf
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Os direitos e deveres específicos do Diretor, Subdiretor e Adjuntos encontram-se definidos nos artigos 27.º, 28.º, 
29.º do Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de 
julho. 
 

Artigo 17.º 

Assessores da Direção 
 

Para apoio à atividade de Diretor e mediante proposta deste, o Conselho Geral pode autorizar a constituição de 
assessorias técnico-pedagógicas segundo procedimentos e critérios previstos no artigo 30.º do Decreto-lei n.º 
75/2008, de 22 de abril, na redação vigente. 
 

Secção III - Conselho Pedagógico 
 

Artigo 18.º 

Definição 
 

O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa do 
Agrupamento, nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da orientação e acompanhamento dos alunos 
e da formação inicial e contínua do pessoal docente. 
 

Artigo 19.º 

Composição 
 

1. O Conselho Pedagógico, de acordo com o regulamentado no ponto 1 do artigo 32.º do Decreto-lei n.º 75/2008, 
de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, apresenta a 
seguinte composição: 
a) O Diretor; 
b) Sete Coordenadores de Departamentos Curriculares; 
c) Dois Coordenadores dos Diretores de Turma;  
d) O Coordenador da Biblioteca Escolar/CRE;  
e) O Coordenador da Equipa de Projetos; 
f) O Coordenador de Oferta Complementar; 
g) O Coordenador da Equipa TEIP; 
h) O Coordenador do Secretariado de Exames. 

2. O Diretor é, por inerência, o presidente do Conselho Pedagógico. 
3. Nas reuniões do Conselho Pedagógico poderão participar outros membros das escolas do Agrupamento, em 

função de interesses pedagógicos pontuais, sem direito a voto. 
4. Nas reuniões em que sejam tratados assuntos que envolvam sigilo, designadamente sobre provas de exame 

ou de avaliação global, apenas participam os membros docentes. 
 

Artigo 20.º 

Competências e funcionamento 
 

1. O Conselho Pedagógico tem as competências consignadas no artigo 33.º do Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de 
abril, com as alterações produzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, e ainda, as seguintes: 
a) Aprovar, de acordo com as orientações do currículo, nomeadamente as metas curriculares e outras 

orientações gerais do Ministério da Educação e Ciência, os critérios de avaliação para cada ciclo e ano de 
escolaridade, sob proposta dos departamentos curriculares;  

b) Aprovar as Informações-Prova de Equivalência à Frequência do 1º, 2º e 3º ciclos, cumprindo os 
procedimentos específicos previstos no despacho normativo em vigor;  

c) Autorizar a constituição de turmas com um número superior ou inferior ao estabelecido por lei; 

http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_uSD8BPghjz_Decreto-Lei_n.%C2%BA_75-2008.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_5jV5KP9WB_Decreto-Lei_n.%C2%BA_137-2012.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_uSD8BPghjz_Decreto-Lei_n.%C2%BA_75-2008.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_uSD8BPghjz_Decreto-Lei_n.%C2%BA_75-2008.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_uSD8BPghjz_Decreto-Lei_n.%C2%BA_75-2008.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_5jV5KP9WB_Decreto-Lei_n.%C2%BA_137-2012.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_uSD8BPghjz_Decreto-Lei_n.%C2%BA_75-2008.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_5jV5KP9WB_Decreto-Lei_n.%C2%BA_137-2012.pdf
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d) Aprovar o Regulamento Interno do Agrupamento; 
e) Aprovar os Regulamentos de Quadro de Mérito e de Quadro de Valores e Atitudes; 
f) Aprovar o Regulamento das Visitas de Estudo; 
g) Definir mecanismos de avaliação das aprendizagens das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC); 
h) Apresentar propostas para a elaboração/atualização do RI; 
i) Estruturar, coordenar e avaliar a Supervisão Pedagógica; 
j) Avaliar, no final de cada período, o impacto das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão 

implementadas e devolver aos responsáveis pelas mesmas as orientações tidas por necessárias. 
2. O funcionamento do Conselho Pedagógico desenvolve-se nos moldes previstos no respetivo regimento (anexo 

II) e de acordo com o artigo 34.º do Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 

 

Secção IV - Conselho Administrativo 
 

Artigo 21.º 

Composição, competências e funcionamento 
 

1. O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira do ADMFS, nos termos 
da legislação em vigor. 

2. A composição, as competências e o funcionamento do Conselho Administrativo estão legalmente consignadas 
nos artigos 37.º, 38.º e 39.º do Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-
Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 

 

Secção V - Coordenação de Estabelecimento de Educação ou de Ensino 
 

Artigo 22.º 

Coordenador 
 

1. A coordenação de cada estabelecimento de Educação Pré-Escolar ou de Ensino do 1º CEB é assegurada por 
um Coordenador.  

2. O Coordenador é designado pelo Diretor, de entre os professores em exercício efetivo de funções no 
estabelecimento de Educação Pré-Escolar ou na Escola do 1º CEB. 

3. Nos estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e nas escolas do 1º CEB que tenham menos de três docentes 
em exercício de funções não há lugar à designação de Coordenador. 

4. O artigo 40.º do Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, 
de 2 de julho, regula a designação dos Coordenadores de Escola ou de Estabelecimento de Educação Pré-
escolar e a duração dos respetivos mandatos. 

5. O mandato do Coordenador de Estabelecimento tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato do 
Diretor.  

6. O Coordenador de Estabelecimento pode ser exonerado a todo o tempo por despacho fundamentado do 
Diretor. 

7. Para o exercício do cargo de Coordenador de Estabelecimento são atribuídos quatro tempos de acordo com o 
artigo 4.º do Despacho Normativo n.º 4-A/2016, de 16 de junho. 

 

Artigo 23.º 

Competências 
 

1. Além das atribuições previstas no artigo 41.º do Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, compete ainda ao Coordenador de Escola/Estabelecimento:  
a) Representar o estabelecimento; 

http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_uSD8BPghjz_Decreto-Lei_n.%C2%BA_75-2008.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_5jV5KP9WB_Decreto-Lei_n.%C2%BA_137-2012.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_uSD8BPghjz_Decreto-Lei_n.%C2%BA_75-2008.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_5jV5KP9WB_Decreto-Lei_n.%C2%BA_137-2012.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_5jV5KP9WB_Decreto-Lei_n.%C2%BA_137-2012.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_uSD8BPghjz_Decreto-Lei_n.%C2%BA_75-2008.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_5jV5KP9WB_Decreto-Lei_n.%C2%BA_137-2012.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_G9HfD4UTsD_Despacho_normativo_n%C2%BA_4-A-2016.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_uSD8BPghjz_Decreto-Lei_n.%C2%BA_75-2008.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_5jV5KP9WB_Decreto-Lei_n.%C2%BA_137-2012.pdf
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b) Presidir às reuniões do estabelecimento; 
c) Assinar o expediente; 
d) Velar pela disciplina no que se refere a alunos, docentes e não docentes; 
e) Coordenar os trabalhos de avaliação de acordo com os órgãos do Agrupamento; 
f) Atender os Encarregados de Educação; 
g) Organizar o serviço de matrículas; 
h) Manter organizado o inventário da Escola; 
i) Fazer a distribuição dos vários pelouros e cargos pelo pessoal docente e não docente; 
j) Ser responsável pela cantina escolar, velando pela sua manutenção em articulação com o Município; 
k) Apresentar, ao Diretor, até final das atividades letivas, um relatório, circunstanciado do trabalho 

desenvolvido. 
2. Iguais competências são atribuídas ao responsável de estabelecimento, no caso de inexistência do cargo de 

Coordenador.  
 

Artigo 24.º 

Regimento de Estabelecimento 
 

O regimento de cada estabelecimento de educação é elaborado ou revisto nos primeiros trinta dias do mandato 
da coordenação de estabelecimento. 

 

CAPÍTULO III - Estruturas de Coordenação Educativa e de Supervisão Pedagógica 
 

Artigo 25.º 

Estruturas de Coordenação Educativa e de Supervisão Pedagógica 
 

1. Como vista ao desenvolvimento do Projeto Educativo e no sentido de assegurar a coordenação, supervisão e 
acompanhamento das atividades escolares, promover o trabalho colaborativo, a articulação e gestão 
curricular, a organização, acompanhamento e avaliação das atividades da turma e a avaliação de desempenho 
do pessoal docente, o AEDMFS organiza-se de acordo com os artigos 42.º, 43.º, 44.º e 45.º do Decreto-lei n.º 
75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, nas seguintes 
estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica: 
a) Departamentos Curriculares; 
b) Conselho de Diretores de Turma;  
c) Conselho de Professores Titulares de Turma; 
d) Conselhos de Turma; 
e) Secção de Avaliação de Desempenho Docente; 
f) E outras estruturas, designadamente Equipa de Avaliação Interna, Equipa TEIP e Equipa de Projetos. 

2. As estruturas referidas no ponto anterior elaboram os seus próprios regimentos, definindo as respetivas regras 
de organização e de funcionamento, em conformidade com o RI. 

3. A acumulação de duas coordenações dá lugar à redução de oito tempos. 
4. O regimento é elaborado, ou revisto, nos primeiros trinta dias do mandato da estrutura a que respeita. 

 

Secção I - Departamentos Curriculares 
 

Artigo 26.º 

Departamentos Curriculares do Agrupamento 
 

1. Os Departamentos Curriculares são estruturas de apoio ao Diretor e ao Conselho Pedagógico, que visam o 
reforço da articulação e gestão curricular horizontal e a aplicação do currículo nacional e dos programas e 
orientações curriculares definidos a nível nacional, bem como o desenvolvimento de componentes 

http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_uSD8BPghjz_Decreto-Lei_n.%C2%BA_75-2008.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_uSD8BPghjz_Decreto-Lei_n.%C2%BA_75-2008.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_5jV5KP9WB_Decreto-Lei_n.%C2%BA_137-2012.pdf
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curriculares por iniciativa do AEDMFS. 
2. Os Departamentos Curriculares têm as seguintes designações e respetivas composições:  

 

Departamentos curriculares Áreas disciplinares/Grupos de recrutamento 

Educação Pré-escolar 100 

1º ciclo 110 

Línguas 
Português - 200, 210, 220, 300 
Inglês - 120, 220, 330 
Francês - 210, 320 

Ciências Exatas e Naturais 

Ciências Naturais - 230, 520 
Ciências Físico-Químicas - 510 
Matemática - 230, 500 
Tecnologias da Informação e da Comunicação - 550 

Ciências Humanas e Sociais 

História e Geografia de Portugal - 200, 
História - 400 
Geografia - 420 
Educação Moral e Religiosa Católica - 290 

Expressões 

Educação Visual - 240, 600 
Educação Tecnológica - 240, 530 
Educação Musical - 250 
Educação Física - 260, 620 

Educação Especial 910, 920, 930 

 
Artigo 27.º 

Competências Gerais dos Departamentos Curriculares 
 

1. Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei, aos Departamentos Curriculares compete: 
a) Planificar e adequar à realidade do Agrupamento e às condições específicas de cada estabelecimento a 

aplicação do currículo nacional e dos programas e orientações curriculares definidos a nível nacional; 
b) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da aplicação de estratégias 

de diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens; 
c) Assegurar, por articulação com outras estruturas de orientação educativa, a adoção de metodologias 

específicas, que desenvolvam os planos de estudo e as componentes de âmbito local do currículo;  
d) Debater problemas pedagógicos relacionados com os alunos de uma determinada turma/ano de 

escolaridade, nomeadamente o aproveitamento e ritmo de aprendizagem;  
e) Desenvolver, em conjugação com outras estruturas de orientação educativa e serviços especializados de 

apoio educativo, medidas nos domínios da orientação, acompanhamento e avaliação dos alunos, visando 
contribuir para a aquisição de um nível de educação e formação facilitador da sua plena inclusão social; 

f) Colaborar na construção e execução do Projeto Educativo do Agrupamento;  
g) Desenvolver e apoiar Projetos Educativos de âmbito local e regional, através da colaboração com outras 

entidades; 
h) Colaborar na elaboração e avaliação do Plano Anual de Atividades do Agrupamento;  
i) Identificar necessidades de formação dos docentes; 
j) Emitir pareceres sobre a revisão do Regulamento Interno; 
k) Aprovar o seu regimento, nos termos da lei em vigor; 
l)  Implementar o Plano de Supervisão; 
m) Organizar e manter atualizado o Processo Técnico da Operação; 
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n) Elaborar a Informação-Prova de Equivalência à Frequência e respetivas provas do 1º, 2º e 3º ciclos e provas 
finais a nível de escola, caso se justifique, nos termos do despacho normativo em vigor. 

2. Os Departamentos Curriculares podem constituir equipas de trabalho nas quais podem delegar a 
concretização das suas competências. 

3. O regimento de cada um dos Departamentos Curriculares deve ser revisto nos trinta dias subsequentes à sua 
constituição. 

 

Artigo 28.º 

Coordenação do Departamento Curricular 
 

1. Os Departamentos Curriculares são coordenados por docentes do Departamento eleitos pelos pares de entre 
três elementos designados pelo Diretor para o exercício do cargo, nos termos do exposto nos pontos 5 e 6 do 
artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 

2. O mandato de Coordenador de Departamento Curricular tem a duração de 4 anos e cessa com o mandato do 
Diretor, após consulta do respetivo departamento. A exoneração do Coordenador segue as orientações 
previstas no ponto 10 do artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 

 

Artigo 29.º 

Competências do Coordenador de Departamento 
 

São competências do Coordenador de Departamento: 
a) Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes do Departamento Curricular;  
b) Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de estudo, adequando os seus 

objetivos e conteúdos à situação concreta de cada estabelecimento de educação ou ensino;  
c) Colaborar com o Coordenador do Plano de Formação, na identificação das necessidades de formação dos 

professores do Departamento; 
d) Promover a articulação com outras estruturas, departamentos e/ou serviços disponibilizados pelo do 

agrupamento, com vista ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica;  
e) Propor ao Conselho Pedagógico o desenvolvimento de componentes curriculares locais e a adoção de 

medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos; 
f) Assegurar a participação do Departamento na elaboração, desenvolvimento e avaliação do Projeto 

Educativo, Plano Anual de Atividades e Regulamento Interno; 
g) Apresentar ao Diretor um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido;  
h) Integrar a Secção de Avaliação de Desempenho Docente do Conselho Pedagógico; 
i) Assegurar a implementação do Plano de Supervisão Pedagógica; 
j) Propor a aquisição de novos materiais ou equipamentos, ouvidos os membros do Departamento. 

 

Artigo 30.º 

Funcionamento dos Departamentos Curriculares 
 

1. Os Departamentos Curriculares reúnem ordinariamente:  
a) No início de cada ano escolar, para planificar, coordenar e preparar o ano letivo; 
b) Pelo menos uma vez por período; 
c) No final de cada ano letivo, para uma reflexão e avaliação do ano escolar bem como para planificar o 

próximo ano letivo.  
2. Os Departamentos Curriculares reúnem extraordinariamente: 

a) Por iniciativa do Coordenador do Departamento;  
b) Por determinação do Diretor;  
c) Por solicitação de dois terços dos seus elementos.  

3. O funcionamento dos Departamentos Curriculares rege-se nos moldes previstos nos respetivos regimentos 
(anexo IV). 

http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_5jV5KP9WB_Decreto-Lei_n.%C2%BA_137-2012.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_5jV5KP9WB_Decreto-Lei_n.%C2%BA_137-2012.pdf
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4. O desempenho de funções de Coordenador de Departamento curricular dá lugar à redução de seis tempos. O 
tempo destinado a esta função deve ser prioritariamente exercido no âmbito das horas de redução da 
componente letiva provenientes do artigo 79.º do Estatuto da Carreira Docente conjugadas com as horas da 
componente não letiva de trabalho de estabelecimento. 

 

Subsecção I - Departamento da Educação Pré-Escolar e 1º CEB 
 

Artigo 31.º 

Coordenação dos Departamentos da Educação Pré-escolar e do 1º CEB 
 

A coordenação do Departamento da Educação Pré-escolar e do 1º CEB é realizada por um docente eleito. 
 

Artigo 32.º 

Competências específicas do Departamento da Educação Pré-Escolar e do 1º CEB 
 

Para além do disposto no artigo 29.º do presente RI, compete ao Departamento do 1º CEB:  
a) Analisar e refletir sobre as práticas educativas, numa dinâmica de troca de saberes e experiências;  
b) Coordenar as atividades pedagógicas a desenvolver pelos professores do Departamento e no domínio da 

implementação dos planos curriculares, bem como de outras atividades educativas, constantes no Plano 
Anual de Atividades em função do Projeto Educativo;  

c) Colaborar na planificação das Atividades de Animação de Apoio à Família e das AEC; 
d) Colaborar na elaboração de programas específicos integrados nas atividades e medidas de apoio 

pedagógico estabelecidas no contexto do sistema de avaliação dos alunos;  
e) Desenvolver e apoiar projetos de âmbito local e regional, de acordo com os recursos da Escola Sede ou 

através da colaboração com outras escolas e entidades, em articulação com o Coordenador da Equipa de 
Projetos. 

 
Artigo 33.º 

Conselhos de Ano do 1º CEB 

 
1. O Departamento Curricular do 1º CEB, está estruturado em quatro Conselhos de Ano, um por cada ano de 

escolaridade, constituídos pelos docentes de cada ano. Nas turmas com dois ou mais anos de escolaridade, o 
docente deverá integrar o Conselho de Ano que corresponda ao seu maior número de alunos.  

2. Cada Conselho de Ano é coordenado por um Coordenador de Ano, designado pelo Diretor, depois de consulta 
ao respetivo conjunto de professores. 

3. Cabe ao Conselho de Ano, sob a supervisão do Coordenador de Departamento Curricular: 
a) Planificar, executar e avaliar as atividades pedagógicas a desenvolver pelos professores, no domínio da 

concretização dos planos curriculares ao nível das suas componentes disciplinares;  
b) Proceder a uma reflexão crítica dos resultados obtidos pelos alunos, no final de cada período, com vista à 

aplicação de estratégias de melhoria por forma a garantir a aquisição de aprendizagens e competências 
definidas no Perfil do Aluno à Saída do 1º CEB;  

c) Analisar a oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível dos currículos e de outras medidas 
destinadas a melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão;  

d) Desenvolver medidas nos domínios da orientação, acompanhamento e avaliação dos alunos, em 
conjugação com os serviços de apoio especializado, visando contribuir para o seu sucesso educativo; 

e) Analisar e pronunciar-se sobre a adoção de manuais escolares e demais material dentro dos prazos 
estipulados por lei. 

4. O funcionamento do Conselho de Ano rege-se pelas normas definidas no Regimento de Departamento. 
5. São competências do Coordenador do Conselho de Ano: 

a) Reunir com os professores que lecionam o ano de escolaridade que coordena, sempre que se justifique; 
b) Submeter ao Conselho Pedagógico as propostas do Conselho que coordena; 
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c) Organizar e manter atualizado o Processo Técnico da Operação. 
 

Subsecção II – Departamentos Curriculares nos 2º e 3ºCEB 
 

Artigo 34.º 

Representante de Grupo Disciplinar – 2º e 3º Ciclos 
 

1. O Representante de Disciplina é nomeado pelo Diretor, para cada grupo disciplinar, ouvidos os respetivos 
departamentos curriculares. 

2.  Ao Representante de Disciplina ser-lhe-á atribuída, preferencialmente, prática letiva, no domínio da disciplina 
que representa. 

3. Ao Representante de Disciplina ser-lhe-á atribuído um tempo na sua componente não letiva de 
estabelecimento. 

 

Artigo 35.º 

Competências do Representante de Grupo Disciplinar 
 

Ao Representante de Grupo compete: 
a) Colaborar com o Coordenador de Departamento Curricular na planificação de atividades pedagógicas;  
b) Orientar e coordenar as atividades pedagógicas a desenvolver no grupo;  
c) Apoiar os docentes do grupo;  
d) Promover a cooperação e a troca de experiências entre os docentes do grupo;  
e) Estimular a criação de condições que favoreçam a formação contínua;  
f) Assegurar a participação do grupo na análise e crítica da orientação pedagógica;  
g) Organizar o inventário do material de grupo e zelar pela sua conservação, caso não exista Diretor de 

Instalações;  
h) Propor ao Coordenador de Departamento a aquisição de novos materiais ou equipamentos, ouvidos os 

membros do grupo;  
i) Analisar e pronunciar-se sobre a adoção de manuais. 

 

Subsecção III – Coordenação da Oferta Complementar 
 

Artigo 36.º 

Definição 
 

1. O princípio orientador da Oferta Complementar de Escola sustenta-se na promoção da melhoria da qualidade 
das aprendizagens dos alunos através da racionalização da carga horária letiva semanal de docentes e 
discentes, sem prejuízo do total da carga horário da matriz curricular base. 

2. Neste sentido, foi criada como Oferta Complementar para o 2º ciclo, “Oficina das Ciências” e para o 3º ciclo 
“Oficina da Matemática”. 

3. A Oferta Complementar é de frequência obrigatória para os alunos. 
4. O Coordenador é nomeado pelo Diretor e a atribuição de tempos para o desempenho das suas funções 

ocorrerá na componente não letiva de estabelecimento. 
5. Ao Coordenador da Oferta Complementar ser-lhe-á atribuído um tempo na sua componente não letiva de 

estabelecimento. 
 

Artigo 37.º 

Competências do Coordenador da Oferta Complementar 
 

Ao coordenador compete: 
a) Gerir os recursos humanos da escola, de modo a proporcionar medidas de promoção do sucesso escolar; 
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b) Apoiar a concretização das atividades; 
c) Apresentar ao Diretor, no final de cada ano letivo, o relatório de avaliação das atividades; 
d) Sempre que considere pertinente, o responsável pela Oferta Complementar, solicitará ao Coordenador 

de Departamento o agendamento na ordem de trabalhos de assuntos da sua competência. 
 

Subsecção IV – Equipa da Cidadania 
 

Artigo 38.º 

Âmbito 
 

1. No quadro da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC), cabe à escola aprovar a sua estratégia 
de educação para a cidadania de acordo com o previsto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de 
julho.  

2. Na estratégia de educação para a cidadania definida pelo agrupamento os domínios a desenvolver são os 
constantes no anexo IX da Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto. 

  
Artigo 39.º 

Equipa de Educação para a Cidadania 
 

1. A equipa é nomeada pelo diretor e deverá ser constituída por docentes dos diferentes níveis de ensino em 
número a definir pelo diretor. 

2. A coordenação da Estratégia de Educação para a Cidadania do Agrupamento é assegurada por um docente 
designado pelo Diretor. 

3. A equipa submete à aprovação do conselho pedagógico, acompanha e monitoriza, a Estratégia de Educação 
para a Cidadania do Agrupamento. 

4. Para a consecução da Estratégia de Educação para a Cidadania do Agrupamento podem ser estabelecidas 
parcerias e protocolos com entidades externas. 

5. O funcionamento da Equipa de Educação para a Cidadania rege-se nos moldes previstos no respetivo 
regimento (Anexo IX). 

 

Artigo 40.º 

Competências da Equipa da Cidadania e do coordenador 
 

1. São competências da Equipa da Cidadania: 
a) Planificar, no início do ano escolar, as atividades letivas e não letivas, a médio e longo prazo; 
b) Propor estratégias em função das metas curriculares; 
c) Participar na elaboração do Projeto Educativo, Plano Anual de Atividades e Regulamento Interno do 

Agrupamento; 
d) Apoiar os professores, nomeadamente, na partilha de experiências, materiais didáticos e recursos de 

formação.  
2. São competências do coordenador:  

a) Convocar e presidir às reuniões de Equipa da Cidadania; 
b) Orientar e coordenar a Equipa da Cidadania; 
c) Propor a aquisição de material e equipamento; 
d) Apresentar no final de cada ano letivo o relatório das atividades desenvolvidas pela Equipa. 

 

Secção II – Coordenação das Atividades de Turma  
 

Artigo 41.º 

Coordenação das atividades de turma   
 

https://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_10_89_P1UqT0TUoZ_Estrategia_Nacional_de_Educacao_para_a_Cidadania.pdf
https://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_10_89_ESg23tL60_Decreto-Lei_n._55-2018_6_de_julho.pdf
https://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_10_89_DMcbhIwWMB_Portaria_n.o_226-A-2018.pdf
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1. Os Professores Titulares e os Diretores de Turma asseguram a coordenação e a articulação da atividade das 
diferentes turmas. 

2. Reúnem-se em Conselhos, da seguinte forma: 
a) Pré-escolar e no 1º ciclo: Conselho de Docentes; 
b) 2º e 3º CEB: Conselho de Diretores de Turma. 

3. São competências destas estruturas: 
a) Analisar as propostas que lhes forem submetidas e propor medidas educativas a apresentar ao Conselho 

Pedagógico; 
b) Planificar as atividades e projetos a desenvolver, anualmente, de acordo com as orientações do Conselho 

Pedagógico; 
c) Propor atividades de articulação com os Encarregados de Educação e a comunidade. 

4. Nos termos do ponto 4 do artigo 10.º do Despacho Normativo n.º 4-A/2016, de 16 de junho, para o exercício 
das funções de direção de turma, deverão ser geridas quatro horas semanais, a repartir entre a componente 
não letiva e as horas resultantes do crédito horário, garantindo neste, um mínimo de duas horas.  

 

Artigo 42.º 

Competências específicas do Educador de Infância  
 

Compete aos Educadores de Infância: 
a)  Planificar as atividades tendo em conta o nível de desenvolvimento das crianças, e promover as melhores 

condições de aprendizagem em articulação com a família, bem como apresentar relatório de avaliação 
das mesmas; 

b) Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de vida democrática 
numa perspetiva de educação para a cidadania;  

c) Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos; 
d) Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas características individuais; 
e) Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas como meios de compreensão 

do mundo;  
f) Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;  
g) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e promover a melhor orientação 

e encaminhamento da criança;  
h) Colaborar na elaboração e revisão do Plano Educativo Individual (PEI) com os restantes intervenientes da 

EMAEI; 
i) Avaliar a implementação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 
j) Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de efetiva colaboração 

com a comunidade; 
k) Preparar informação adequada, a disponibilizar aos Encarregados de Educação, relativa ao processo de 

aprendizagem e avaliação das crianças. 
 

Artigo 43.º 

Composição do Conselho de Turma no 1ºCEB 
 

1. No 1ºCEB o Conselho de Turma é constituído pelos Professor Titular de Turma, professores assessores, 
professores de apoio pedagógico e professores das AEC. 

2. Quando necessário pode ainda integrar o Conselho de Turma, um elemento de Educação Especial, o Psicólogo, 
o Assistente Social, ou outro técnico especializado. 

 
Artigo 44.º 

Competências do Professor Titular de Turma/Diretor de Turma  
 

http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_G9HfD4UTsD_Despacho_normativo_n%C2%BA_4-A-2016.pdf
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Sem prejuízo de outras competências que lhe sejam atribuídas por lei, aos Professores Titulares de Turma 
compete:  

a) Analisar a situação da turma e identificar características específicas dos alunos a ter em conta no processo 
de ensino e aprendizagem;  

b) Assegurar a adequação do currículo às características específicas dos alunos, estabelecendo prioridades, 
níveis de aprofundamento e sequências adequadas;  

c) Detetar dificuldades, ritmos de aprendizagem e outras necessidades dos alunos, colaborando com os 
serviços de apoio existentes no Agrupamento nos domínios psicológico e socioeducativo;  

d) Adotar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens dos alunos;  
e) Preparar informação adequada, a disponibilizar aos Encarregados de Educação, relativa ao processo de 

aprendizagem e avaliação dos alunos;  
f) Desenvolver iniciativas, nomeadamente através da conceção, realização e avaliação de projetos, 

promovendo a articulação de saberes de diversas áreas curriculares, em torno de problemas ou temas de 
pesquisa ou de intervenção, de acordo com as necessidades e os interesses dos alunos;  

g) Conceber, aprovar e avaliar o Plano de Turma;  
h) Colaborar em atividades culturais desportivas e recreativas que envolvam os alunos e a comunidade;  
i) Organizar o dossier de cada aluno;  
j) Elaborar o PEI e, conjunta e obrigatoriamente, com o docente de Educação Especial, Encarregado de 

Educação e sempre que se considere necessário com outros intervenientes; 
k) Elaborar a revisões do Plano Educativo Individual (PEI), com o docente de Educação Especial, Encarregado 

de Educação e com outros intervenientes considerados necessários;  
l) Avaliar a implementação das medidas educativas dos alunos com necessidades específicas; 
m) Organizar a eleição anual do Delegado e Subdelegado de Turma, bem como os Representantes dos 

Encarregados de Educação da turma. 
 

Artigo 45.º 

Composição dos Conselhos de Turma nos 2º e 3º CEB 
 

1. O Conselho de Turma é composto por todos os professores da turma, dois representantes dos Encarregados 
de Educação, no caso do 2º ciclo, e ainda um representante dos alunos, no 3º ciclo. 

2. O Representante dos Alunos e os Representantes dos Encarregados de Educação da turma só poderão estar 
presentes nos pontos da ordem de trabalhos que justifiquem a sua colaboração. 

3. Quando necessário pode ainda integrar o Conselho de Turma, um elemento de Educação Especial, o Psicólogo, 
o Assistente Social, ou outro técnico especializado, sem direito a voto. 

 
Artigo 46.º 

Competências dos Conselhos de Turma nos 2º e 3º CEB 
 

Ao Conselho de Turma compete: 
a) Analisar a situação da turma e identificar as características específicas dos alunos a ter em conta no 

processo de ensino e aprendizagem; 

b) Planificar o desenvolvimento das atividades a realizar com os alunos em contexto de sala de aula; 
c) Identificar os diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades específicas dos alunos, promovendo a 

articulação com os respetivos serviços especializados de apoio educativo; 
d) Assegurar a adequação do currículo às características específicas dos alunos, estabelecendo prioridades, 

níveis de aprofundamento e sequências adequadas; 
e) Adotar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens dos alunos; 
f) Delinear e colaborar em atividades de complemento do currículo proposto; 
g) Preparar informação adequada, a disponibilizar aos pais e Encarregados de Educação, relativa ao 

processo de aprendizagem e avaliação dos alunos; 
h) Avaliar os alunos tendo em conta as aprendizagens essenciais e as competências definidas no Projeto 
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Curricular de Agrupamento e no Plano de Turma respeitando os critérios de avaliação definidos em 
Conselho Pedagógico; 

i) Organizar, acompanhar e avaliar as atividades da turma consubstanciadas no plano de trabalho; 
j) Desenvolver modalidades de reforço da articulação escola-família; 
k) Aprovar as propostas de avaliação do aproveitamento escolar apresentadas por cada professor da turma, 

nas reuniões de avaliação, a realizar no final de cada período letivo; 

l) Planificar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelas áreas curriculares não disciplinares; 
m) Elaborar o Dossier Técnico de Operação e implementar as medidas previstas no Plano de Turma; 
n) Elaborar, implementar e avaliar o Programa de Educação Sexual; 

o) Exercer as demais competências que lhe estão legalmente atribuídas. 
 

Artigo 47.º 

Funcionamento dos Conselhos de Turma 
 

1. Os Conselhos de Turma, ordinários ou extraordinários, serão convocados pelo Diretor, por sua iniciativa ou a 
pedido do Diretor de Turma.  

2. A duração das reuniões para avaliação de alunos será definida pelo Diretor. 
3. Os Conselhos de Turma de avaliação, de acordo com a lei, só se podem realizar mediante a presença de todos 

os seus elementos exceto se a falta de alguns dos seus membros se dever a motivos de saúde, devidamente 
justificados, ou ausência do(s) professor(es) de EMRC ou de Educação Especial por se encontrar(em) noutro 
conselho de turma. 

4. O funcionamento dos Conselhos de Turma desenvolve-se nos moldes previstos no respetivo regimento (anexo 
V - A). 

 

Artigo 48.º 

Coordenação dos Diretores de Turma 
 

1. A coordenação de Diretores de Turma é garantida por um coordenador e um subcoordenador, que poderão 
pertencer ao mesmo ciclo de escolaridade e assegurar a coordenação do segundo e terceiro ciclos. 

2. São competências dos Coordenadores dos Diretores de Turma: 
a) Coordenar a ação do respetivo Conselho, articulando estratégias e procedimentos; 
b) Submeter ao Conselho Pedagógico as propostas do Conselho que coordena; 
c) Promover a troca de experiências e a cooperação entre Diretores de Turma e Professores Titulares de 

Turma; 
d) Divulgar junto dos Diretores de Turma e dos Professores Titulares de Turma, toda a informação necessária 

ao adequado cumprimento das suas competências; 
e) Colaborar com o Conselho Pedagógico na apreciação de projetos relativos a Atividades de Complemento 

Curricular; 
f) Articular com as restantes estruturas educativas do Agrupamento; 
g) Integrar a Equipa de Avaliação Interna; 
h) Rever e aprovar o Regimento de Conselho de Diretores de Turma; 
i) Apresentar ao Diretor o relatório de atividades desenvolvidas. 

3.  O desempenho de funções de Coordenador dos Diretores de Turma dá lugar à redução de seis tempos. O 
tempo destinado a esta função deve ser prioritariamente exercido no âmbito das horas de redução da 
componente letiva provenientes do artigo 79.º do Estatuto da Carreira Docente conjugadas com as horas da 
componente não letiva de trabalho de estabelecimento. 

4. O funcionamento dos Conselhos de Diretores de Turma desenvolve-se nos moldes previstos no respetivo 
regimento (anexo V - B). 

 

CAPÍTULO IV- Outras Estruturas de Coordenação Pedagógica 
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Secção I - Secção de Avaliação de Desempenho Docente do Conselho Pedagógico 
(SADDCP) 

 
Artigo 49.º 

Definição e composição 
 

1. A Secção de Avaliação de Desempenho Docente do Conselho Pedagógico é a estrutura responsável pelo 
processo de avaliação do desempenho do pessoal docente. 

2. É composta pelo Diretor, que preside, e por quatro docentes eleitos pelo Conselho Pedagógico de entre os 
seus membros. 

3. As competências inerentes a esta equipa estão consignadas na legislação em vigor, nomeadamente no artigo 
12.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro. 

 
Artigo 50.º 

Regime de funcionamento 
 

1. A SADDCP reúne por convocação do Diretor, ordinariamente, no início de cada ano letivo e sempre que 
necessário, no início do processo de verificação e validação das avaliações e, extraordinariamente, sempre que 
as situações de avaliação o justifiquem. 

2. Nas situações de ausência ou impedimento do Diretor, decorrentes do processo de avaliação, este é 
substituído rotativamente pelos elementos da SADDCP. 

3. As reuniões extraordinárias servem para a resolução de processos de reclamação ou de avaliação 
extemporânea de docentes em fim de contrato. 

4. O Diretor é obrigado a proceder à convocação de reunião, sempre que pelo menos dois dos membros lhe 
solicitem por escrito, indicando o assunto a ser tratado. A convocatória da reunião deve ser feita para um dos 
4 dias seguintes à apresentação do pedido, mas sempre com uma antecedência mínima de quarenta e oito 
horas.   

5. A secção de avaliação só pode deliberar na presença de mais de metade do número legal dos seus membros. 
Na falta de quórum será marcada uma nova reunião no prazo máximo de 24 horas. 

6. A avaliação do desempenho do pessoal docente obedece aos princípios gerais consagrados nos: 
a) ECD, na sua redação atual e aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril, alterado pelos 

Decretos-Lei n.ºs: 105/97, de 29 de abril; 1/98, de 2 de janeiro; 121/2005, de 26 de julho; 229/2005, de 
29 de dezembro; 224/2006, de 13 de novembro; 15/2007, de 19 de janeiro; 35/2007, de 15 de fevereiro; 
270/2009, de 30 de setembro; 75/2010, de 23 de junho e 41/2012, de 21 de fevereiro; 

b) Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro. 
 

Secção II - Equipa de Avaliação Interna 
 

Artigo 51.º 

Definição 
 

A Equipa de Avaliação Interna é uma estrutura de apoio à gestão estratégica e operacional do Agrupamento, que 
visa o desenvolvimento e consolidação de uma cultura de avaliação, que permita melhorar a eficácia e a eficiência 
do serviço público de educação prestado pelo Agrupamento.  

  
Artigo 52.º 

Composição 
 

1. A Equipa de Avaliação Interna do agrupamento é composta pelos seguintes elementos: 
a) Coordenador da Equipa TEIP; 

http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_0UGmZaWfy_Decreto_Regulamentar_n.%C2%BA_26-2012.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_xbB7Hm6N7T_Lei_n.%C2%BA_139-A-90.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_PsAEilNC1u_Decreto-Lei_n.%C2%BA_105-97.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_PktOBfutY_Decreto-Lei_n.%C2%BA_1-98.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_wAM4X4B21_Decreto-Lei_n.%C2%BA_121-2005.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_oGhpKEQXHF_Decreto-Lei_n.%C2%BA_229-2005.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_HVp1kp2FZk_Decreto-Lei_n.%C2%BA_224-2006.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_5HaxJfBhm_Decreto-Lei_n.%C2%BA_35-2007.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_5HaxJfBhm_Decreto-Lei_n.%C2%BA_35-2007.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_Ho0yeibWo1_Decreto-Lei_n.%C2%BA_270-2009.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_6GBfxN8zRa_Decreto-Lei_n.%C2%BA_75-2010.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_sKiskU3EWY_Decreto-Lei_n.%C2%BA_41-2012.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_0UGmZaWfy_Decreto_Regulamentar_n.%C2%BA_26-2012.pdf
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b) Coordenador do Departamento Pré-Escolar; 
c) Coordenador do Departamento do 1º CEB;  
d) Coordenadores dos Departamentos Curriculares dos 2º e 3º ciclos; 
e) Coordenador do Departamento da Educação Especial 
f) Coordenadores dos Diretores de Turma; 
g) Um representante dos assistentes técnicos e operacionais;  
h) Dois representantes dos Encarregados de Educação; 
i) Dois representantes dos alunos; 
j) Outros elementos que a Direção do Agrupamento entenda associar à equipa. 

2. O coordenador da equipa e os restantes membros são nomeados pelo Diretor.  
3. Os representantes dos alunos são o presidente da Associação de Estudantes e um Delegado de Turma, 

escolhido na Assembleia de Delegados de Turma. 
 

Artigo 53.º 

Competências  
 

1. São competências desta equipa avaliar as seguintes dimensões:  
a) o grau de concretização do projeto educativo e o modo como o mesmo se prepara e concretiza; 
b) a educação, o ensino e as aprendizagens dos alunos, tendo em conta as suas características específicas; 
c) o nível de execução das atividades e a sua capacidade de contribuir para a integração social, para a 

concretização das aprendizagens e para a formação integral dos alunos; 
d) o desempenho dos órgãos de gestão do Agrupamento e das estruturas educativas; 
e) o sucesso escolar e o desenvolvimento das aprendizagens escolares dos alunos; 
f) a prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa. 

2. Acresce às competências referidas no ponto anterior as constantes no ponto 2 do Artigo 3.º do respetivo 
regimento (Anexo VI). 

3. Ao Coordenador compete:  
a) Coordenar, orientar e participar nas reuniões de trabalho a realizar pela Equipa de Avaliação Interna;  
b) Apresentar, anualmente, ao Diretor um relatório do trabalho desenvolvido. 

 
Artigo 54.º 

Funcionamento 
 

1. A Equipa de Avaliação Interna reúne, ordinariamente, uma vez por semestre (no 1º e 3º períodos) e, 
extraordinariamente, sempre que for necessário, devidamente convocado pelo coordenador da equipa. 

2. O funcionamento da Equipa de Avaliação Interna desenvolve-se nos moldes previstos no respetivo regimento 
(anexo VI). 

3. Ao Coordenador da Equipa de Avaliação Interna ser-lhe-á atribuído dois tempos na sua componente não letiva 
de estabelecimento. 

 

Secção III - Coordenação da Equipa TEIP (Território Escolar de Intervenção Prioritária) 
 

Artigo 55.º 

Equipa TEIP 
 

1. A Equipa TEIP destina-se a acompanhar e apoiar a elaboração, execução e avaliação dos projetos e atividades 
complementares dos estabelecimentos do Agrupamento, no âmbito do Plano Anual de Atividades.  

2. Compete à Equipa TEIP, nos termos da lei, assegurar a coordenação das várias intervenções e possibilitar a 
articulação em rede do Projeto. 

3. A Equipa TEIP é constituída, de acordo com o artigo 10.º do Despacho Normativo n.º 20/2012, de 3 de outubro.  
4. O Coordenador da Equipa TEIP é designado pelo Diretor.  

http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_xuACFWRXG_Despacho_Normativo_20-2012.pdf
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5. São competências do Coordenador da Equipa TEIP:  
a) Orientar o trabalho a desenvolver em cada uma das ações do projeto;  
b) Promover a articulação entre os professores/técnicos afetos às ações; 
c) Colaborar com o Conselho Financeiro que acompanha o Equipa TEIP, apoiando a recolha e organização de 

dados para a execução física do projeto;  
d) Assegurar o funcionamento de instrumentos de memorização de trabalho e resultados relacionados com 

a implementação do projeto, em articulação com a Equipa de Avaliação Interna;  
e) No final de cada ano letivo e em articulação com a Direção, elaborar um plano de melhoria do projeto 

para o ano letivo seguinte;  
f) Assegurar a articulação entre os vários projetos do Agrupamento;  
g) Cumprir as demais diretrizes definidas no contrato-programa ao abrigo do artigo 5.º do Despacho 

Normativo n.º 20/2012, de 3 de outubro. 
6. A Equipa TEIP reunirá, sempre que se justifique, mediante convocatória do seu Coordenador ou do Diretor. 
7. Da reunião da equipa será feito um sumário/resumo dos assuntos tratados, em documento próprio, e assinado 

por todos os presentes. 
8. O desempenho de funções de Coordenador da Equipa TEIP dá lugar à redução de seis tempos. O tempo 

destinado a esta função deve ser prioritariamente exercido no âmbito das horas de redução da componente 
letiva provenientes do artigo 79.º do Estatuto da Carreira Docente conjugadas com as horas da componente 
não letiva de trabalho de estabelecimento. 

 

Secção IV - Equipa de Projetos 
 

Artigo 56.º 

Definição 
 

1. A coordenação de projetos constitui um serviço de apoio educativo que tem por finalidade orientar e avaliar 
as atividades do Plano Anual de Atividades.  

2. A coordenação de projetos está a cargo de um docente designado pelo Diretor de entre os professores 
envolvidos em dinamização de projetos ou clubes. 

3. Para o exercício das suas funções, o Coordenador beneficia de quatro tempos da sua componente não letiva 
de estabelecimento. 

 
Artigo 57.º 

Competências da Equipa de Projetos e do Coordenador da Equipa de Projetos. 
 

 

1. A Equipa de Projetos tem as seguintes competências: 
a) Elaborar o Plano Anual de Atividades do Agrupamento a partir das propostas emanadas das diferentes 

estruturas de coordenação educativa e de supervisão pedagógica; 
b) Apresentar as propostas dos projetos a desenvolver em Conselho Pedagógico; 
c) Otimizar os recursos existentes no Agrupamento; 
d) Divulgar os projetos junto da comunidade educativa; 
e) Acompanhar a concretização e avaliação das atividades do Plano Anual de Atividades (PAA); 
f) Promover parcerias junto da comunidade, tendo em vista o desenvolvimento de projetos. 

2. São competências do Coordenador:  
a) Proporcionar o intercâmbio comunicativo entre os diversos intervenientes no desenvolvimento do PAA e 

de outros projetos;  
b) Representar a equipa em Conselho Pedagógico;  
c) Supervisionar a elaboração do PAA tendo como documento de referência o Projeto Educativo;  
d) Promover, junto dos restantes Coordenadores, a seleção de áreas prioritárias de intervenção que o PAA 

deva privilegiar;  

http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_xuACFWRXG_Despacho_Normativo_20-2012.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_xuACFWRXG_Despacho_Normativo_20-2012.pdf
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e) Analisar e dar parecer sobre a pertinência e a exequibilidade das atividades e projetos, tendo em conta a 
sua articulação, calendarização e viabilidade financeira;  

f) Garantir a publicitação atempada das atividades e projetos através da plataforma Edulink e da afixação da 
informação em locais visíveis nas escolas do Agrupamento;  

g) Manter informado o Diretor e o Conselho Pedagógico sobre o andamento dos projetos;  
h) Recolher, junto dos promotores ou organizadores, os relatórios avaliativos de cada projeto ou atividade;  
i) Elaborar uma síntese das atividades, a partir dos relatórios recebidos, assinalando as razões de eventuais 

cancelamentos ou alterações;  
j) Elaborar o relatório final de execução do PAA. 

 

Secção V – Coordenador da Formação 
 

Artigo 58.º 

Definição 
 

1. O Coordenador da Formação deve ser um professor do quadro do AEDMFS, nomeado pelo Diretor pelo prazo 
de quatro anos, podendo ser substituído sempre que conveniente. 

2. São competências do Coordenador: 
a) Participar na definição das linhas orientadoras e das prioridades para a elaboração do Plano de Formação; 
b) Colaborar na identificação das necessidades de formação do pessoal docente e não docente do 

Agrupamento; 
c) Propor a organização de ações de formação de curta duração; 
d) Acompanhar a execução do Plano de Formação; 
e) Avaliar o impacto da formação na melhoria da aprendizagem nas escolas do AEDMFS; 
f) Transmitir as informações vindas do Centro de Formação aos docentes e não docentes; 
g) Elaborar o relatório de formação no final do ano letivo; 
h) Disponibilizar formação para todos os elementos da comunidade; 
i) Representar o agrupamento na Secção de Formação e Monitorização do Centro de Formação. 

3. O Coordenador da Formação é o elo de ligação entre o Centro de Formação e o AEDMFS.  
4. À atividade do Coordenador da Formação serão atribuídos dois tempos da componente não letiva de 

estabelecimento, podendo integrar ainda as horas de redução da componente letiva, previstas no artigo 79.º 
do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário. 

  

Secção VI - Equipa TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) 
 

Artigo 59.º 

Identificação 
 

1. A Equipa TIC é constituída por professores cuja função é apoiar a comunidade, relativamente à utilização e 
manutenção dos equipamentos tecnológicos do Agrupamento.  

2. O Diretor nomeia, de entre os docentes do Agrupamento, os que têm reconhecidas competências ao nível 
pedagógico e técnico para implementação do projeto e coordenação de atividades TIC e de entre estes designa 
um Coordenador. 

3. O Diretor estabelece o tempo mínimo a atribuir aos elementos da Equipa TIC conforme o ponto 2 artigo 6.º do 
Despacho Normativo n.º 4-A/2016, de 16 de junho. 

4. O desempenho de funções de Coordenador da Equipa TIC dá lugar à redução de quatro tempos. O tempo 
destinado a esta função deve ser prioritariamente exercido no âmbito das horas de redução da componente 
letiva provenientes do artigo 79.º do Estatuto da Carreira Docente conjugadas com as horas da componente 
não letiva de trabalho de estabelecimento. 

5. Compete à Equipa TIC: 
a) Elaborar um plano de ação anual para as Tecnologias de Informação e Comunicação (Plano TIC). Este plano 

http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_G9HfD4UTsD_Despacho_normativo_n%C2%BA_4-A-2016.pdf
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visa promover a utilização das TIC nas atividades letivas e não letivas, rentabilizando os meios informáticos 
disponíveis e generalizando a sua utilização por todos os elementos da comunidade educativa; 

b) Administrar a plataforma do Agrupamento - Edulink; 
c) Colaborar no levantamento de necessidades de formação e certificação em Tecnologias de Informação e 

Comunicação de docentes e não docentes; 
d) Fomentar a criação e participação dos docentes em redes colaborativas de trabalho com outros docentes 

ou agentes da comunidade educativa, nomeadamente na plataforma Edulink; 
e) Zelar pelo funcionamento dos equipamentos e sistemas tecnológicos instalados, sendo o interlocutor 

junto do centro de apoio tecnológico para as escolas; 
f) Articular com os técnicos do Município que apoiam as escolas do 1º ciclo do Agrupamento. 

 

Secção VII - Equipa Leitura de Atas 
 

Artigo 60.º 

Definição e composição 
 

1. As Equipas de Leituras de Atas têm por função prestar apoio à Direção na revisão das atas produzidas pelos 
Conselhos Docentes, Conselhos de Ano e Conselhos de Turma. 

2. Cada equipa é designada pelo Diretor. 
3. Sempre que se justificar, o Coordenador de cada equipa poderá solicitar a colaboração de outros professores 

que considere importantes para a concretização dos objetivos. 
4. Todos os elementos das equipas são obrigados ao dever de sigilo quanto ao conteúdo das atas que lhe sejam 

confiadas para verificação. 
5. Os membros das Equipas de Leitura de Atas reúnem, pelo menos, uma vez por período. 
6. O funcionamento das Equipas de Leitura de Atas desenvolve-se nos moldes previstos no respetivo regimento 

(anexo VII). 

 

Secção VIII – Direção de Instalações 
 

Artigo 61.º 

Diretor de Instalações 
 

1. A gestão das instalações específicas é assegurada por um Diretor de Instalações, de preferência docente do 
quadro, designado pelo Diretor, por um período de um ano.  

2. Compete ao Diretor de Instalações: 
a) Elaborar o respetivo regimento de utilização e funcionamento das instalações que estão afetas ao seu 

departamento, grupo ou disciplina; 
b) Zelar pela conservação e correta utilização dos recursos atribuídos ao seu departamento, grupo ou 

disciplina; 
c) Propor a aquisição de material e equipamento novo, depois de ouvidos os professores de departamento, 

grupo ou disciplina; 
d) Providenciar o apuramento de responsabilidades no caso de extravio ou deterioração de material; 
e) Informar a Direção sobre o material danificado, extraviado ou deteriorado; 
f) Organizar o inventário do material existente nas instalações e mantê-lo atualizado. 

3. É atribuído um tempo da componente não letiva para o exercício das funções de Diretor de Instalações.  

 

CAPÍTULO V - Recursos Educativos  
 

Artigo 62.º 

Definição 
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Os Recursos Educativos visam assegurar que todos e cada um dos alunos, independentemente da sua situação 
pessoal e social, encontrem respostas que lhes possibilitem a aquisição de um nível de educação e formação 
facilitadores da sua plena inclusão social, conjugando as suas atividades com as estruturas de coordenação 
educativa e de supervisão pedagógica e funcionam na dependência do Diretor. 

 

 Secção I – Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) 
 

Artigo 63.º 

Definição 
 

A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) é uma equipa constituída no âmbito do Decreto-
Lei 54/2018, de 6 de julho, sendo responsável pela condução do processo de identificação das medidas de suporte 
à aprendizagem e à inclusão, em função das características de cada aluno, no acompanhamento e na 
monitorização da eficácia da aplicação dessas mesmas medidas, reforçando o envolvimento dos docentes, dos 
técnicos, dos pais ou Encarregados de Educação e do próprio aluno. 

 
Artigo 64.º 

Composição 
 

1. Em cada escola é constituída uma equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva. 
2. A equipa multidisciplinar é composta por elementos permanentes e por elementos variáveis. 
3. São elementos permanentes da equipa multidisciplinar: 

a) Um dos docentes que coadjuva o diretor; 
b) Um docente de educação especial; 
c) Três membros do conselho pedagógico com funções de coordenação pedagógica de diferentes níveis de 

educação e ensino; 
d) Um psicólogo. 

4. São elementos variáveis da equipa multidisciplinar o docente titular de grupo/turma ou o diretor de turma do 
aluno, consoante o caso, outros docentes do aluno, técnicos do centro de recurso para a inclusão (CRI) e outros 
técnicos que intervêm com o aluno. 

5. Cabe ao diretor designar: 
a) Os elementos permanentes; 
b) O coordenador, ouvidos os elementos permanentes da equipa multidisciplinar; 
c) O local de funcionamento. 

 
Artigo 65.º 

Competências 
 

1. Cabe ao coordenador da equipa multidisciplinar: 
a) Identificar os elementos variáveis da equipa EMAEI; 
b) Convocar os membros da equipa para as reuniões; 
c) Dirigir os trabalhos; 
d) Adotar os procedimentos necessários de modo a garantir a participação dos pais ou encarregados de 

educação nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei 54/2018, de 6 de julho, consensualizando respostas 
para as questões que se coloquem. 

2. Nos estabelecimentos de educação e ensino em que, por via da sua tipologia ou organização, não exista algum 
dos elementos da equipa multidisciplinar previstos nos n.os 3 e 4, cabe ao diretor definir o respetivo substituto. 

3. Compete à equipa multidisciplinar: 
a) Reunir atividades que visam promover o enriquecimento cultural dos alunos, contribuindo para 

desenvolver conhecimentos, competências, atitudes e valores previstos no Perfil dos Alunos à Saída da 

https://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_10_89_B4iUTSWovB_Decreto-Lei_54_2018_de_6_de_julho.pdf
https://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_10_89_B4iUTSWovB_Decreto-Lei_54_2018_de_6_de_julho.pdf
https://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_10_89_B4iUTSWovB_Decreto-Lei_54_2018_de_6_de_julho.pdf
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Escolaridade Obrigatória;  
b) Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva; 
c) Propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar; 
d) Acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem; 
e) Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas; 
f) Elaborar o relatório técnico-pedagógico nos termos do previsto no artigo 21.º do Decreto-Lei 54/2018, de 

6 de julho, e se aplicável, o programa educativo individual e o plano individual de transição previstos, 
respetivamente, nos artigos 24.º e 25.º do mesma lei. 

4. O trabalho a desenvolver no âmbito da equipa multidisciplinar, designadamente a mobilização de medidas de 
suporte à aprendizagem bem como a elaboração do relatório técnico-pedagógico e do programa educativo 
individual, quando efetuado por docentes, integra a componente não letiva do seu horário de trabalho. 

 
Artigo 66.º 

Normas de funcionamento 
 

A Equipa EMAEI regula-se por um regimento próprio (anexo XIV). 
 

 Secção II – Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 
 

Artigo 67.º 

Serviços de Psicologia e Orientação Vocacional 
 
Os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) são desempenhados por um psicólogo e constituem uma unidade 
especializada de apoio educativo. 

 
Artigo 68.º 

Competências 
 

Com base no Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de julho, o psicólogo desempenha funções de apoio socioeducativo, 
em especial as cometidas pelo artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 300/97, de 31 de outubro, competindo-lhe, 
designadamente: 

a) Intervir a nível psicológico, psicopedagógico e na orientação e apoio aos alunos, promovendo a 
cooperação com professores e Encarregados de Educação, articulando a sua intervenção e com os 
recursos da comunidade; 

b) Colaborar na identificação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 
c) Participar na definição de estratégias e na aplicação de procedimentos de orientação educativa que 

promovam o acompanhamento do aluno ao longo do seu percurso escolar; 
d) Participar em experiências pedagógicas, bem como em projetos de investigação e em ações de 

formação do pessoal docente e não docente; 
e) Colaborar no estudo, conceção e planeamento de medidas que visem a melhoria do sistema educativo 

e acompanhar o desenvolvimento de projetos. 
 

Artigo 69.º 

Funcionamento 
 
1. Os SPO desenvolvem a sua atividade de acordo com os objetivos de avaliação contratualizados com o Diretor 

para cada ano. 
2. Os SPO trabalham em articulação com as estruturas de orientação educativa, os órgãos de administração e 

gestão, bem como com outros serviços e agentes necessários à solução da problemática em causa. 
3. O técnico dos SPO participa em todas as reuniões para que seja convocado. 
4. Podem solicitar a intervenção dos SPO, os Diretores de Turma e os Professores Titulares de Turma. Podem, 

https://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_10_89_B4iUTSWovB_Decreto-Lei_54_2018_de_6_de_julho.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_lBv4sU4Rs_Decreto-Lei_n.%C2%BA_184-2004.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_s3MHSN4Zli_Decreto-Lei_n.%C2%BA_300-97.pdf
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ainda, solicitar a sua intervenção, os Encarregados de Educação, por intermédio do Diretor de Turma ou 
Professor Titular da Turma. 

5. Os pedidos de intervenção requerem o preenchimento de formulário próprio. 
6. A intervenção realizar-se-á de acordo com critérios definidos e aprovados em Conselho Pedagógico. 
7. No final de cada ano letivo deverá ser entregue ao Diretor um relatório das atividades desenvolvidas.  
 

Secção III - Núcleo de Apoio ao Aluno e à Família (NAAF) 
 

Artigo 70.º 

Definição 
 

O NAAF é uma estrutura que tem como finalidades a promoção do sucesso académico, o desenvolvimento de um 
ambiente escolar saudável e integrador, a prevenção de comportamentos desajustados e desviantes, bem como 
a prevenção de situações de absentismo e abandono escolar. É composto por uma equipa multidisciplinar 
(assistente social e psicólogo). 
 

Artigo 71.º 

Competências 
 

1. Apoiar toda a comunidade educativa (alunos, pais/Encarregados de Educação, professores e assistentes 
operacionais). 

2. Intervir diretamente e agir localmente nos problemas identificados. 
3. Estabelecer contactos e articulação sistemáticos com as estruturas de apoio à comunidade existentes no 

concelho, nomeadamente a CPCJ, Ministério Público, Centro de Saúde, Segurança Social, Associações de 
Solidariedade Social, entre outras.  

4. Resolver e/ou minimizar os impactos de problemáticas individuais, familiares e sociais dos alunos. 
5. Trabalhar de forma multidisciplinar, nas várias dimensões que afetam o aluno e têm impacto, direta ou 

indiretamente, no seu rendimento escolar e no seu sucesso académico. 
6. Desenvolver competências de interação social para precaver situações de insucesso, absentismo e abandono 

escolar precoce. 
7. O NAAF assume como prioritário o contacto próximo e direto com todos os elementos da comunidade escolar, 

para detetar precocemente situações problemáticas e, assim, desenvolver intervenção de foco mais 
preventivo. 

8. O encaminhamento das situações é feito através do preenchimento de modelo próprio, o qual pode ser 
entregue por qualquer elemento da comunidade educativa. 

 

Secção IV- Equipa de Integração 
 

Artigo 72.º 

Definição 
 
A Equipa de Integração visa promover uma cultura de convivência pacífica e de desenvolvimento de competências 
pessoais e interpessoais, de respeito e valorização de sentimentos e emoções, como forma de estreitar relações e 
melhorar a confiança no outro, prevenindo a incidência de comportamentos incorretos por parte dos alunos, 
dentro e fora da sala de aula. 
 

Artigo 73.º 

Composição e objetivos 
 

1. A Equipa de Integração é formada pelo Diretor e/ou por um adjunto da direção por delegação de 
competências, por dez docentes do segundo e terceiro ciclos, pelo Psicólogo e pelo Assistente Social do 
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Agrupamento. Um dos docentes deverá pertencer ao Departamento de Educação Especial. 
2. Os elementos do corpo docente da Equipa de Integração são nomeados no início do ano letivo pelo Diretor. 
3. São objetivos da Equipa de Integração: 

a) Melhorar a qualidade do sucesso educativo dos alunos do agrupamento; 
b) Promover a compreensão de processos e fenómenos científicos que permitam a tomada de decisão e a 

cidadania ativa; 
c) Prevenir o absentismo e o abandono escolar; 
d) Assegurar a mediação de conflitos entre alunos; 
e) Contribuir para a prevenção e resolução de situações de violência entre pares; 
f) Diminuir o número de registos de ocorrência de indisciplina; 
g) Intervir nas situações de indisciplina que ocorram no espaço escolar, dentro e fora da sala de aula; 
h) Promover medidas de integração e inclusão do aluno na escola; 
i) Supervisionar a aplicação de medidas corretivas e disciplinares sancionatórias; 
j) Responsabilizar todos os elementos da comunidade educativa na construção de um ambiente que 

propicie a aquisição de aprendizagens e competências definidas no Perfil do Aluno; 
k) Desenvolver ações de sensibilização e dinamização; 
l) Oferecer aos alunos um espaço de diálogo e reflexão, ao qual podem aceder espontaneamente. 

 
Artigo 74.º 

Funcionamento 
 

1. O funcionamento da Equipa de Integração é diário e o horário deverá ser afixado em local visível. 
2. As normas de funcionamento e de operacionalização encontram-se no respetivo regimento (anexo VIII). 
 

Secção V – Educação Especial  
 

Artigo 75.º 

Princípios orientadores 
 

1. O Departamento de Educação Especial é constituído por docentes especializados que visa responder às 
Necessidades Especiais de todos os alunos com limitações significativas ao nível da atividade e participação, 
num ou vários domínios, decorrentes de alterações funcionais e estruturais de caráter permanente. Articulam 
com outras estruturas de orientação educativa, promovendo respostas pedagógicas diferenciadas e 
adequadas às necessidades específicas dos alunos. 

2. As competências do docente de Educação Especial, bem como do Coordenador, encontram-se definidas no 
respetivo regimento (anexo IV). 
 

Secção VI – Biblioteca Escolar 
 

Artigo 76.º 

Objeto e princípios 
 

1. As Bibliotecas Escolares (BE) constituem-se como um recurso de orientação educativa essencial para as 
atividades de ensino, extracurriculares e de enriquecimento curricular, para a promoção da leitura e das 
literacias e ainda para a ocupação de tempos livres e de lazer.  

2. As BE estão inseridas na Rede de Bibliotecas Escolares e respeitam o conjunto de princípios e orientações que 
constituem a base conceptual do Programa RBE.  

 
Artigo 77.º 

Objetivos 
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Tendo por base os objetivos traçados no Projeto Educativo e os estabelecidos pelo Programa da Rede de 
Bibliotecas Escolares, as Bibliotecas regem-se pelas seguintes competências:  

a) Reunir atividades que visam promover o enriquecimento cultural dos alunos, contribuindo para 
desenvolver conhecimentos, competências, atitudes e valores previstos no Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória;  

b) Disponibilizar a utilização de espaços alternativos à sala de aula, geradores de concentração, de apoio ao 
estudo e de pesquisa, visando a aquisição de novos saberes.  

c) Facilitar o acesso rápido de alunos, docentes e não-docentes à plena utilização de equipamentos e 
documentação em diferentes tipos de suporte;  

d) Facultar aos professores recursos que os ajudem a planificar as atividades de ensino e a diversificar as 
situações de aprendizagem;  

e) Desenvolver um trabalho articulado com os Departamentos Curriculares, Grupos Disciplinares, Clubes e 
Projetos existentes, a qualidade do sucesso educativo e aprofundamento da cidadania; 

f) Acompanhar os alunos na consolidação de competências e de hábitos de trabalho, baseados na consulta, 
tratamento e produção da informação, favorecendo o hábito da aprendizagem e da utilização das 
bibliotecas ao longo da vida;  

g) Fomentar o gosto pela leitura lúdica e pela escrita, enquanto instrumentos de trabalho e de ocupação dos 
tempos livres e ainda veículos promotores da literacia;  

h) Promover atividades que favoreçam a consciência e a sensibilização para as questões de ordem cultural e 
social, e o gosto pela participação nos projetos do Agrupamento;  

i) Dinamizar atividades de animação/formação em articulação com todos os elementos da comunidade 
educativa e, em situações específicas, com outros elementos da sociedade que permitam uma ocupação 
útil e recreativa dos tempos livres.  

 

Artigo 78.º 

Equipa responsável  
 

1. A equipa da biblioteca é composta por dois professores bibliotecários, sendo um deles o coordenador, 
professores e por assistentes operacionais.  

2. A designação ou, se for o caso, o recrutamento externo do professor bibliotecário é feita em conformidade 
com a legislação própria do Ministério da Educação e tem assento no Conselho Pedagógico.  

3. O coordenador tem responsabilidades e funções definidas em legislação emanada pelo Ministério da 
Educação.  

 

Artigo 79.º 

Competência do professor bibliotecário 
As competências do professor bibliotecário estão estabelecidas no artigo 3.º do Portaria n.º 192-A/2015, de 29 
de junho. 
 

Artigo 80.º 

Normas de funcionamento 
 

1. A Biblioteca Escolar regula-se por um regimento próprio (anexo X) que abrange as seguintes vertentes: 
a) Organização e gestão funcional do espaço e dos recursos da informação;  
b) Gestão dos recursos humanos afetos à equipa e respetivos colaboradores;  
c) Gestão de utilizadores;  
d) Articulação curricular e estabelecimento de parcerias. 

2. O horário da BE é fixado anualmente pelo Diretor, sob proposta do coordenador. 
 

Artigo 81.º 

Avaliação 

http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_8_89_1Nuok2ffY4_Portaria_n.%C2%BA_192-A-2015.pdf
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As BE devem implementar estratégias e instrumentos de avaliação para as atividades realizadas nos vários 
domínios e em diferentes momentos, tendo em vista a melhoria permanente do serviço prestado. As BE aplicam 
o “Modelo de autoavaliação das Bibliotecas Escolares”, da autoria do Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares. 
 

Secção VII – Medidas de Promoção para a Qualidade do Sucesso Educativo 
 

Artigo 82.º 

Princípios 
 
1. No âmbito do Projeto Educativo do AEDMFS, as medidas de promoção do sucesso educativo concretizam- se, 

entre outras, através da implementação de:  
a) Apoio ao estudo e apoio educativo; 
b) Assessoria pedagógica; 
c) Tutorias e de apoio tutorial específico; 
d) Sala de estudo; 
e) Atividades que melhorem a qualidade das aprendizagens; 
f) Projetos visando a diminuição do abandono escolar e da indisciplina. 

2. Estas medidas podem ser aplicadas individualmente, em pequenos grupos e em outras modalidades 
consagradas na lei, visando superar dificuldades de aprendizagem e de integração na vida escolar. 

3. As propostas para a implementação de medidas de promoção do sucesso educativo são efetuadas pelos 
Professores Titulares de Turma, professores das disciplinas em Conselho de Docentes de 
Estabelecimento/Conselho de Turma. 

4. O Conselho de Turma deve ter em consideração o efeito do aumento de horas letivas nos horários dos alunos. 
5. Compete ao Conselho Pedagógico aprovar os critérios de atribuição das medidas de promoção do sucesso 

educativo, atendendo, entre outras, às dificuldades de aprendizagem e à acumulação de retenções. 
6.  Na definição, implementação, monitorização e avaliação das medidas de promoção do sucesso educativo, a 

escola deve assegurar o contacto regular com os Encarregados de Educação. 
7. As modalidades de apoio implementadas são objeto de avaliação no final de cada período, formalizadas em 

documento para o efeito. 
8. No final de cada período o Conselho Pedagógico avalia o impacto das medidas de promoção do sucesso 

educativo implementadas com vista à melhoria das aprendizagens dos alunos e devolve aos responsáveis por 
estas as orientações tidas por necessárias, com vista a aumentar a eficácia das mesmas. 

9.  Com vista à melhoria das aprendizagens cabe ao Diretor assegurar, sempre que possível, a constituição de 
equipas pedagógicas estáveis, constituídas pelos docentes das diferentes disciplinas que acompanham a 
mesma turma ao longo de cada ciclo. 

 
Artigo 83.º 

Apoio ao estudo 
 

São especificidades do apoio ao estudo: 
a)  A frequência obrigatória no 1º ciclo; 
b)  A frequência obrigatória no 2º ciclo, por indicação do Conselho de Turma e desde que obtido o acordo 

dos Encarregados de Educação dos alunos para tal indicados. 
 

Artigo 84.º 

Atividades de apoio educativo 
 
1. O apoio educativo deve, sempre que possível, ser prestado pelo Professor Titular da Turma ou da disciplina (a 

partir do 2º ciclo). 
2. Decorrente da avaliação feita, o aluno pode deixar de beneficiar de apoio educativo. 
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3. Os critérios que regem a atribuição de apoios são definidos em Conselho Pedagógico. 
 

Artigo 85.º 

Assessorias Pedagógicas 
 
1. Esta ação, integrada no Programa TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária), visa a valorização da 

sala de aula e assenta numa lógica de trabalho colaborativo entre os docentes envolvidos. 
2. Constituem Assessorias Pedagógicas as formas de assistência e coadjuvação que um docente presta a outro, 

no exercício de parte ou do todo da sua carga letiva a desenvolver com uma turma. 
3. As Assessorias Pedagógicas destinam-se às disciplinas onde se verificam maiores taxas de insucesso escolar. 
4. São finalidades das Assessorias Pedagógicas: 

a) Melhorar a qualidade do sucesso educativo de todos os alunos; 
b) Facilitar aos alunos o desenvolvimento autónomo das tarefas de aprendizagem; 
c) Diferenciar as formas de aprender e ensinar, adequando-as às especificidades das disciplinas; 
d) Partilhar boas práticas de ensino e de aprendizagem. 

5. No final de cada período a Assessoria Pedagógica é avaliada em modelo próprio, segundo critérios definidos 
em Conselho Pedagógico. 

 
Artigo 86.º 

Tutorias 
 
1. Na aplicação do apoio tutorial, o Conselho de Turma deve ter ainda em consideração que, por razões de 

eficácia pedagógica, o grupo não deve exceder dez alunos, conforme o disposto no despacho normativo que 
estabelece as regras a que deve obedecer a organização do ano letivo. 

2. São competências do Professor Tutor as consignadas no ponto 5 do artigo 12 do Despacho Normativo n.º 4-
A/2016, de 16 de junho. 

3. O programa de tutoria é da responsabilidade do Professor Tutor, respeitando as orientações dadas em 
Conselho de Turma. 

4.  O Professor Tutor é, preferencialmente, um professor do quadro em exercício de funções na escola com boa 
capacidade de comunicação e relacionamento com os alunos/professores, que revele especial 
capacidade/sensibilidade para acompanhar alunos com problemáticas diversas, e ainda bom conhecimento e 
compreensão do meio em que a escola está inserida.  

5. O Professor Tutor é nomeado pelo Diretor. 
6. A sinalização de um aluno para acompanhamento por um Professor Tutor está dependente de: 

a) Dificuldades de integração: comportamentos disruptivos, falta de acompanhamento familiar, dificuldade 
de organização; 

b) Abandono escolar;  
c) Absentismo;  
d) Dificuldades de aprendizagem; 
e) Problemas de saúde;  
f) Sinalização pela CPCJ, ou outros parceiros sociais/jurídicos. 

7. No final de cada período, o docente tutor apresenta ao Diretor de Turma o relatório da atividade desenvolvida. 
 

Artigo 87.º 

Sala de Estudo 
 
1. A Sala de Estudo constitui um espaço que se destina essencialmente a alunos que: 

a) Tenham dúvidas pontuais a uma ou mais disciplinas e se dirijam a este espaço para as esclarecerem junto 
de um professor; 

b) Pretendam desenvolver trabalho individual ou em grupo, de forma autónoma, num espaço com recursos 
diversificados; 

http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_orgdct0kiq_Despacho_Normativo_4-A-2016.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_orgdct0kiq_Despacho_Normativo_4-A-2016.pdf
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c) Tenham tarefas determinadas pelo professor responsável da disciplina; 
d) Se encontrem a cumprir um Plano de Recuperação. 

2. Os docentes devem sumariar as atividades desenvolvidas e registar e identificar as presenças dos alunos.  
3. Os tempos atribuídos às salas de estudo são marcados na componente não letiva de cada professor e devem 

ajustar-se às necessidades e aos horários das turmas. 
 

Artigo 88.º 

Desporto Escolar 
 

1. As ofertas desportivas, no âmbito do Programa de Desporto Escolar, são organizadas pelo Clube do Desporto 
Escolar e são dinamizadas na componente não letiva dos docentes de Educação Física segundo o ponto 3 do 
Despacho n.º 6984-A/2015, de 22 de junho. 

2. Segundo o ponto 5 do Despacho n.º 6984-A/2015, a distribuição do crédito horário pelos docentes do 
Agrupamento para as atividades do desporto escolar é realizada nos termos a seguir definidos e decorre da 
aprovação da candidatura prevista no ponto 12 do presente despacho: 
a) Professor responsável por grupo-equipa de Nível II — até 3 tempos letivos; 
b) Professor responsável por grupo-equipa de Nível III — até 2 tempos letivos, acumuláveis com os tempos 

letivos atribuídos na alínea anterior. 
3. O funcionamento dos grupos-equipa nas atividades do desporto escolar obedece às regras enumeradas no 

ponto 6 do Despacho n.º 6984-A/2015. 
 

Artigo 89.º 

Projeto de Educação para a Saúde (PES) 
 

1. Pelo disposto nos pontos 1 e 2 do artigo 8.º da Lei n.º 60/2009, de 6 de agosto, o Diretor deve designar um 
coordenador para a Educação para a Saúde e Educação Sexual, criando uma equipa interdisciplinar com uma 
dimensão adequada ao número de turmas existentes. 

2. Os critérios de seleção do Coordenador PES e sua equipa estão enumerados no artigo 7.º da Portaria n.º 196-
A/2010, de 9 de abril. 

3. As competências do Coordenador PES estão definidas no ponto 3 do artigo 8.º da Lei n.º 60/2009. 
4. Para o exercício das suas funções, o Coordenador beneficia de dois tempos da sua componente não letiva de 

estabelecimento. 
 

Artigo 90.º 

Clubes e outros projetos  
 

1. Os Clubes, Ateliês, Oficinas e outros projetos dirigem-se a todos os alunos do Agrupamento, mediante 
inscrição, devidamente autorizada pelo Encarregado de Educação. 

2. A dinamização de cada um dos Clubes, Ateliês, Oficinas e outros projetos ficará a cargo das equipas de 
professores que apresentam o respetivo projeto. 

3. O projeto deverá ser apresentado ao Coordenador da Equipa de Projetos antes do início das atividades letivas. 
4. O relatório do trabalho desenvolvido deverá ser entregue ao Coordenador da Equipa de Projetos, no final do 

ano letivo. 
5. Cada Clube, Ateliê, Oficina e/ou Projeto poderá ser contemplado na componente não letiva dos docentes 

dinamizadores, num máximo de 2 tempos. 
 

Artigo 91.º 

Quadro de Mérito, Quadro de Valores e Atitudes e Quadro de Mérito Desportivo 
 

1. Os Quadros de Mérito, Valores e Atitudes e Mérito Desportivo são de implementação obrigatória em todo o 
Agrupamento e têm por finalidade reconhecer as aptidões e as atitudes dos alunos que tenham evidenciado 

http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_KJj9nqKgW_Despacho_n.%C2%BA_6984-A-2015_.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_KJj9nqKgW_Despacho_n.%C2%BA_6984-A-2015_.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_KJj9nqKgW_Despacho_n.%C2%BA_6984-A-2015_.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_KNwiSKyAxQ_Lei_n%C2%BA_60-2009.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_dwT4L7UTH2_Portaria_n.%C2%BA_196-A-2010.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_dwT4L7UTH2_Portaria_n.%C2%BA_196-A-2010.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_KNwiSKyAxQ_Lei_n%C2%BA_60-2009.pdf
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um valor e excelência no domínio cognitivo, pessoal e/ou social e desportivo. 
2. As condições de acesso de alunos ao Quadro de Mérito, ao Quadro de Valores e Atitudes e Quadro de Mérito 

Desportivo bem como a divulgação e a atribuição de prémios estão consignadas no artigo 9.º da Lei n.º 
51/2012, de 5 de setembro e em regulamentos específicos (anexos XI, XII e XVI respetivamente), aprovados 
em Conselho Pedagógico e posteriormente comunicados ao Conselho Geral. 

 

Secção VIII – Atividades de Enriquecimento Curricular no 1ºCEB (AEC) 
 

Artigo 92.º 

Definição 
 
1. Consideram-se AEC as atividades de carácter facultativo para os alunos, com um cariz formativo, cultural e 

lúdico, que complementem as componentes do currículo cuja entidade promotora é a Câmara Municipal de 
Felgueiras que anualmente celebra contrato de colaboração com o AEDMFS. 

2. Estas atividades incidem nos domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico e são implementadas em 
função dos recursos disponíveis. 

 
Artigo 93.º 

Regime de funcionamento 
 
1. A inscrição nas AEC é feita em modelo próprio e em prazos a afixar pelo Agrupamento. 
2. Uma vez realizada a inscrição, os Encarregados de Educação assumem um compromisso de honra de que os 

seus educandos frequentem as atividades de enriquecimento até ao final do ano letivo. 
3. Os alunos, uma vez inscritos, estão obrigados a cumprir as normas de frequência e assiduidade previstas neste 

regulamento. 
4. As AEC realizam-se de acordo com os horários definidos e divulgados aos Encarregados de Educação nos 

termos do artigo 9.º da Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto. 
5. As AEC desenvolvem-se de acordo com o número 6 do artigo 18º da Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, 

podendo flexibilizar dois dias por semana. 
6. Os alunos só devem permanecer na escola durante as atividades em que estiverem inscritos. 
7. Aos alunos inscritos, não é permitida, nem a entrada na AEC depois da hora definida, nem a saída antes do seu 

términus. Os casos de exceção devem ser apresentados ao Professor Titular de Turma e ao professor das AEC. 
8. Os alunos, no final do período reservado às AEC, não devem permanecer no recinto da escola, devendo os pais 

ou Encarregados de Educação providenciar o seu encaminhamento. 
9. Quando não for possível a substituição do professor em falta, os alunos deverão permanecer na escola sob 

supervisão de monitores ou Assistentes Operacionais, em atividade ocupacional, até ao fim do horário previsto 
para essa atividade. 

10. A supervisão pedagógica é da responsabilidade do Professor Titular de Turma.   
11. Os professores das AEC reunirão com os Professores Titulares de Turma para tratar de assuntos de natureza 

disciplinar, articulação curricular, ou outros julgados pertinentes. 
12. A avaliação de cada atividade é da responsabilidade do respetivo professor e os resultados são facultados aos 

Encarregados de Educação no final de cada período. 
 

Secção IX – Atividades de Animação de Apoio à Família e Componente de Apoio à Família  
 

Artigo 94.º 

Princípios orientadores 
 
1. As Atividades de Animação de Apoio à Família (AAAF) no Jardim de Infância e a  Componente de Apoio à 

Família (CAF) no 1º c iclo, têm como finalidade assegurar o acompanhamento das crianças antes e/ou 

http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_wAQoVYmuzd_Lei_51-2012.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_wAQoVYmuzd_Lei_51-2012.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_8_89_2kHN0oRQTi_Portaria_n.%C2%BA_644-A-2015.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_8_89_2kHN0oRQTi_Portaria_n.%C2%BA_644-A-2015.pdf
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depois do período diário de atividades letivas e durante os períodos de interrupção destas.  
2. As AAAF e a CAF destinam-se aos alunos dos Jardim-de-infância (JI) e Escolas do 1º CEB respetivamente e 

regem-se pelo Despacho n.º 9265-B/2013, de 15 de julho e a Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto. A 
responsabilidade da organização das atividades deve ser partilhada entre a entidade promotora e o 
Agrupamento. 

3. Estas atividades compreendem o prolongamento de horário durante o período letivo: 
a) Para a AAAF – Manhã: das 7:30h às 9h. Almoço: das 12:30h às 14h. Tarde: das 15:30h às 18:30h; 
b) Para as CAF - Manhã das 7:30h às 9h. Almoço: das 12:30h às 14h. Tarde: das 15:30h às 19h; 
c) Fora dos períodos letivos, as AAAF e CAF funcionam entre as 7:30h e as 19h. 

4. Estas atividades desenvolvem-se num processo educativo informal, em que a criança escolhe o que deseja 
fazer, não havendo a mesma preocupação com a necessidade de proporcionar aprendizagens estruturadas 
como acontece em tempo de atividade educativa/letiva. 

5. Só poderão frequentar as AAAF e CAF as crianças que frequentarem as salas de atividades do jardim-de-
infância e do 1º CEB. 

6. Os serviços das AAAF e CAF devem funcionar em espaços próprios para o efeito (desde que as instalações 
da escola o permitam) e com pessoal com formação e perfil adequado, de acordo com a legislação em vigor. 

7. A planificação das AAAF e CAF, tendo em conta as necessidades das famílias, é da responsabilidade do 
Município e outros parceiros, envolvendo obrigatoriamente os docentes responsáveis pelo grupo. 

8. A supervisão pedagógica e acompanhamento das AAAF e da CAF são da competência do Coordenador de 
Estabelecimento e dos docentes responsáveis pelo grupo. 

9. A avaliação das AAAF e CAF é da responsabilidade do Coordenador de Estabelecimento e dos docentes 
responsáveis pelo grupo, devendo estes reunir ordinariamente, no início do ano letivo, para planificação e, 
uma vez por trimestre, para avaliar o trabalho realizado. 

10. Os horários de funcionamento das AAAF e da CAF são estabelecidos no início de cada ano letivo pelo Município, 
devendo para tal serem ouvidos os Educadores e os pais ou Encarregados de Educação. 

11. O pagamento dos serviços no âmbito das AAAF e da CAF deverá ser efetuado nos respetivos serviços 
municipais. 

 

Secção X – Serviço de Ação Social 
 

Artigo 95.º 

Ação Social Escolar 
 

1. A Ação Social Escolar tem por finalidade pôr em prática os programas de apoio socioeducativos previstos no 
Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho, alterado pelo Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho, em 
conformidade com o Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março. 

2. Estes serviços funcionam na Secretaria do Agrupamento. 
3. Deste serviço dependem o apoio alimentar, os auxílios económicos e acesso a recursos pedagógicos, o seguro 

escolar, os transportes escolares, o controlo das refeições e ainda a gestão do bufete. 
4. As normas, condições e procedimentos para atribuição dos auxílios económicos são determinadas por 

despacho do membro do Governo responsável pela área da educação. 
 

Artigo 96.º 

Competências da Ação Social Escolar 
 

Aos Assistentes Técnicos da Ação Social Escolar compete prestar o apoio necessário à prossecução das tarefas 
inerentes aos serviços e programas de apoio socioeducativo e especificamente:  

a) Participar na organização dos serviços de refeitório, bufete e papelaria, bem como orientar o pessoal que 
desempenha funções nestes serviços, sem prejuízo das dependências hierárquicas; 

b) Organizar os processos individuais dos alunos que se candidatem a apoios educativos;  
c) Organizar os processos referentes aos acidentes escolares dos alunos;  

http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_mMQmHTGXoy_Despacho_n.%C2%BA_9265-B-2013.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_8_89_2kHN0oRQTi_Portaria_n.%C2%BA_644-A-2015.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_8_89_mMgRvXiE7A_Despacho_n.%C2%BA_8452-A-2015.pdf
https://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_10_89_WNfFIDQRmz_Despacho_no_7255_2018_de_31_de_julho_2018.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_8_89_SSqAT0hAXP_Decreto-Lei_n.%C2%BA_55-2009.pdf
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d) Participar na organização do processo dos alunos que tenham direito à comparticipação nos títulos de 
transportes;  

e) Zelar pelo cumprimento das determinações dos órgãos competentes do Ministério da Educação e do 
Diretor, relativamente à execução das medidas de Ação Social Escolar, nas modalidades de apoio 
alimentar, auxílios económicos e acesso a recursos pedagógicos. 

 

Artigo 97.º 

Bolsa de Manuais Escolares 
 

1. O apoio a conceder aos alunos, no âmbito da Ação Social Escolar para Manuais Escolares, é feito a título de 
empréstimo e encontra-se regulamentado nos artigos 8.º, 9.º, 10.º e 13.º do Despacho n.º 8452-A/2015, de 
31 de julho, com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º5296/2017, de 16 de junho. 

2. Os procedimentos a adotar no que concerne à criação, gestão e funcionamento da Bolsa de Manuais, estão 
regulamentadas em documento próprio (anexo XIII). 

 

Secção XI - Seguro Escolar 
 

Artigo 98.º 

Definição 
 

O Seguro Escolar constitui um sistema de proteção destinado a garantir a cobertura dos danos resultantes do 
acidente escolar e é aplicado complementarmente aos apoios assegurados pelo Sistema Nacional de Saúde. 

 

Artigo 99.º 

Beneficiários do Seguro Escolar 
 
1. Estão abrangidos pelo Seguro Escolar todas as crianças e jovens matriculados e a frequentarem os 

estabelecimentos de ensino do AEDMFS. 
2. Também estão abrangidas as crianças do pré-escolar e os alunos do 1.º CEB que frequentem atividades de 

animação socioeducativa ou atividades de tempos livres, quando: 
a) Organizadas pelas Associações de Pais ou pela autarquia; 
b) Sejam da responsabilidade dos órgãos de gestão do estabelecimento de educação e ensino. 

3. Os alunos do 1º CEB que participem nas AEC, ao abrigo do Despacho Normativo n.º 12591/2006, de 16 de 
julho, ainda que realizadas fora do espaço escolar, assim como no trajeto de ida e volta dessas atividades.  

4. Os alunos do Ensino Básico, incluindo os que frequentam estágios ou desenvolvam experiências de formação 
em contexto de trabalho, que constituam o prolongamento temporal e curricular necessário à certificação. 

5. Os alunos que participem em atividades do Desporto Escolar. 
6. Os alunos que se desloquem ao estrangeiro, integrados em visitas de estudo, projetos de intercâmbio e 

competições desportivas no âmbito do desporto escolar. Nestes casos é obrigatório a celebração de um 
contrato de seguro de assistência em viagem, que deverá abranger todos os alunos envolvidos na iniciativa 
quanto a: 
a) Despesas de internamento e de assistência médica; 
b) Repatriamento do cadáver e despesas de funeral; 
c) Despesas de deslocação, alojamento e alimentação do encarregado de educação ou alguém indicado por 

este, para acompanhamento do aluno sinistrado. 
 

Artigo 100.º 

Acidente escolar 
 

1. É considerado Acidente Escolar, de acordo com o estabelecido no artigo 3.º da Portaria n.º 413/99, de 8 de 
junho: 

http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_8_89_mMgRvXiE7A_Despacho_n.%C2%BA_8452-A-2015.pdf
http://www.manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_8_89_eCIwxSpPxQ_Despacho_n.%C2%BA5296-2017_de_16_de_junho.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_YSxtEA55ZX_Despacho_normativo_n.%C2%BA_12591-2006.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_nbWtgCLWh6_Portaria_n.%C2%BA_413-99.pdf
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a) Qualquer acontecimento que ocorra numa atividade escolar e que provoque ao aluno lesão, doença ou 
morte; 

b) Qualquer acidente que resulte de atividade desenvolvida com o consentimento ou sob a responsabilidade 
dos órgãos de gestão do estabelecimento de educação e ensino; 

c) Um acontecimento externo e fortuito que ocorra no percurso habitual entre a residência e o 
estabelecimento de educação e ensino, ou vice-versa, desde que: 
    I) Seja no período de tempo imediatamente anterior ao início da atividade escolar ou imediatamente 
posterior ao seu termo, dentro do limite de tempo considerado necessário para percorrer a distância do 
local da saída ao local do acidente; 
   II) O aluno seja menor de idade e não esteja acompanhado por adulto que, nos termos da lei, esteja 
obrigado à sua vigilância. 

2. No caso do acidente em trajeto ser um atropelamento, só é considerado acidente escolar, para além de estar 
abrangido pelo número anterior, quando: 
a) A responsabilidade seja imputável ao aluno sinistrado, no todo ou em parte, pelas autoridades 

competentes; 
b) For participado às autoridades policiais e judiciais competentes, pelo representante legal do aluno, no 

prazo de 15 dias, solicitando procedimento judicial ainda que, aparentemente, tenha sido ocasionado pelo 
aluno ou por terceiros cuja identificação não tenha sido possível determinar aquando do acidente; 

c) O aluno seja menor de idade e esteja acompanhado por docente ou funcionário do estabelecimento de 
educação e ensino que frequenta. 

 

Artigo 101.º 

Procedimentos em caso de acidente escolar 
 

1. Em caso de acidente, este deve ser comunicado de imediato a qualquer Assistente Operacional, docente ou 
elemento da direção, de modo a que sejam prestados os primeiros socorros e feito o encaminhamento para o 
hospital, se necessário, realizando a respetiva participação da ocorrência.  

2. Em caso de doença súbita, que se suspeite grave, cabe ao responsável no momento conduzir o aluno, em 
ambulância, ao hospital ou centro de saúde e dar conhecimento ao Encarregado de Educação. 

3. Qualquer acidente deverá ser comunicado aos Serviços de Ação Social Escola, para que se proceda ao 
preenchimento de um inquérito no prazo máximo de 24 horas. 

4. Cabe a este órgão a primeira análise da ocorrência e a respetiva decisão, considerando-a incluída ou excluída 
das garantias do Seguro Escolar. 

5. No caso de se tratar de ocorrência enquadrada na definição de acidente escolar é da sua responsabilidade: 
a) Providenciar a condução do sinistrado à entidade hospitalar que prestará assistência, comunicando tal 

facto ao Encarregado de Educação; 
b) Elaborar o inquérito do acidente e recolher todos os elementos complementares indispensáveis ao seu 

preenchimento, o qual deverá ser esclarecedor das condições em que se verificou a ocorrência; 
c) Acompanhar, na medida do possível, a forma como decorre o tratamento e a evolução clínica do 

sinistrado, bem como, os encargos que vão sendo assumidos; 
d) Zelar pela celeridade das comunicações e reembolsos aos sinistrados ou aos seus representantes legais. 

6. Relativamente a cada aluno deverão obter, no ato da matrícula, todos os elementos referentes ao sistema ou 
subsistema de saúde de que seja beneficiário, que farão parte integrante do respetivo processo. 

7. As normas de Seguro Escolar encontram-se afixadas, em lugar visível, no placard de entrada principal da escola.  
 

Artigo 102.º 

Despesas em caso de acidente escolar 
 

1. A assistência médica e medicamentosa é garantida pelo subsistema de que a criança ou o aluno seja 
beneficiário, pelo que: 
a) Nas situações de recurso a clínicas ou médicos particulares sem acordo com o sistema/subsistemas de 
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saúde, e devidamente autorizadas pela Direção Regional de Educação respetiva, os originais dos 
documentos de despesa devem ser apresentados nos Centros de Saúde, para a devida comparticipação; 

b) Só mediante a declaração de comparticipação e a cópia do recibo de pagamento se poderá requerer o 
pagamento das despesas referidas na alínea anterior. 

2. As cópias dos documentos de despesa de farmácia devem ser acompanhadas da respetiva prescrição médica. 
3. Se o transporte for efetuado por serviço de táxi, os respetivos recibos deverão ser integralmente preenchidos, 

indicando o nome do sinistrado e entregues conjuntamente com o documento hospitalar. 
 

Artigo 103.º 

Direitos e deveres dos sinistrados 
 

Os direitos e deveres dos sinistrados estão definidos nos artigos 29.º e 30.º do Regulamento do Seguro Escolar, 
publicado na Portaria n.º 413/99, de 8 de junho, respetivamente. 

 

CAPÍTULO VI – Outros Serviços Auxiliares 
 
Estes serviços destinam-se a apoiar, quer o funcionamento das atividades letivas, quer a prestação de serviços 
complementares ao funcionamento da escola. 
 

Artigo 104.º 

Serviços Administrativos 
 

1. Os Serviços Administrativos, localizados na escola sede, constituem o órgão de apoio administrativo e 
contabilístico a todo o Agrupamento, funcionando na dependência direta do Diretor. 

2. Os Serviços Administrativos são unidades orgânicas flexíveis com o nível de secção chefiadas por trabalhador 
detentor da categoria de coordenador técnico da carreira geral de assistente técnico. 

3. Os Serviços Administrativos são constituídos por seis áreas funcionais de atuação: 
a) Expediente geral; 
b) Alunos; 
c) Pessoal; 
d) Contabilidade; 
e) Tesouraria; 
f) Ação Social Escolar. 

4. Os Serviços Administrativos prestam apoio aos Coordenadores de Diretores de Turma e aos Conselhos de 
Turma de avaliação na verificação e nos registos dos processos individuais de alunos. 

 
Artigo 105.º 

Reprografia 
 

1. Tem acesso ao serviço de reprografia, todos os elementos da comunidade escolar. 
2.  A entrega dos serviços requisitados é garantida no prazo mínimo de 24 horas. 
3.  A execução das tarefas entregues na reprografia obedecerá à seguinte ordem de prioridade: 

a) Serviço oficial determinado pelo Diretor, Serviços Administrativos e Conselho Geral; 
b) Testes e textos de apoio; 
c) Outros serviços. 

4. Para os serviços de reprografia podem ser enviados documentos através de e-mail. 
5. Os pagamentos serão feitos apenas com o cartão GIAE (Gestão Integrada para Administração Escolar). 
 

Artigo 106.º 

Refeitório e bar 
 

http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_nbWtgCLWh6_Portaria_n.%C2%BA_413-99.pdf
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1. São utentes do refeitório e bar, os alunos, o pessoal docente e não docente da escola, ou outro, desde que 
devidamente autorizado. 

2. Os utentes do refeitório e do bar devem observar as regras normais de civilidade e convivência neste tipo de 
espaços. 

3. As reservas de almoços no refeitório podem ser feitas sem multa até às 17 horas do dia anterior, ou com multa 
até às 10h30 do próprio dia. 

4. As reservas não utilizadas no próprio dia perderão a validade, havendo apenas reembolso ou revalidação da 
data, em casos devidamente justificados. 

5. A ementa semanal das refeições é introduzida no sistema, até à quinta-feira da semana anterior. 
6. O preço das refeições é fixado por lei. 
7. Para os alunos beneficiários da ação social escolar durante as interrupções escolares do Natal e da Páscoa deve 

ser assegurado o fornecimento de refeições conforme previsto no artigo 6.ºA do Despacho n.º5296/2017, de 
16 de junho. 

 
Artigo 107.º 

Cacifos 
 
1. A escola disponibiliza cacifos aos alunos para guarda de material escolar ou pessoal indispensável às atividades 

escolares. 
2. O cacifo só pode ser utilizado para os fins a que se destina, devendo o utilizador velar pelo seu estado de 

conservação. 
3. A inadequada utilização do cacifo determina a suspensão imediata da sua utilização. 
4. A guarda de valores no cacifo será da responsabilidade do respetivo utilizador. 
 

Artigo 108.º 

Central telefónica 
 
1. O telefone da receção destina-se ao uso de serviços oficiais, podendo ser utilizado por toda a comunidade 

escolar. 
2. Todas as chamadas efetuadas são registadas em suporte de papel. 
3. A utilização do telefone da receção atende às seguintes normas:  

a) O pedido de comunicação deverá ser solicitado ao funcionário de serviço; 
b) O pagamento do custo das chamadas é feito ao funcionário de serviço, que o regista em documento 

próprio para entrega nos Serviços Administrativos.  
4. As receitas obtidas com as chamadas particulares serão devidamente registadas e utilizadas na amortização 

das despesas com telefone, devendo ser abatidas, mensalmente, nas respetivas faturas. 
 

CAPÍTULO VII - Direitos e Deveres da Comunidade Educativa 
 

Artigo 109.º 

Princípios gerais 
 

1. Os direitos e os deveres gerais consagrados no presente RI são os que estão fixados nos normativos legais 
em vigor, bem como os definidos pelos órgãos de direção, administração e gestão do Agrupamento no 
exercício das competências que lhes são atribuídas pela lei. 

2. Todos os membros da comunidade educativa gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres consignados 
neste Regulamento Interno. 

 

SECÇÃO I – Alunos 
 

Artigo 110.º 

http://www.manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_8_89_eCIwxSpPxQ_Despacho_n.%C2%BA5296-2017_de_16_de_junho.pdf


 
 

 

 
42 

 

 

Direitos dos alunos 
 

São Direitos gerais dos alunos os que estão consagrados no artigo 7.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 

 

Artigo 111.º 

Deveres dos alunos 
 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, constituem ainda deveres dos 
alunos: 
a) Fazer-se acompanhar do cartão de identificação e caderneta escolar, apresentando-os sempre que 

solicitado; 
b) Aguardar pelo professor à entrada das respetivas salas e entrar ordeiramente após a sua autorização; 
c) Não permanecer nos corredores nem junto às salas de aula, durante o funcionamento e o término das 

mesmas; 
d) Não entrar nem permanecer nas salas durante os intervalos e tempos livres, circulando apenas pelos 

espaços a tal destinados; 
e) Conservar a sala de aula limpa; 

f) Não riscar mesas, cadeiras ou paredes; 
g) Comparecer nas aulas com o material e/ou equipamento necessários indispensáveis a cada disciplina; 
h) Não correr nem gritar dentro dos espaços fechados da escola; 
i) Transitar pela escola sem empurrões, gritos ou algazarra; 
j) Usar uma linguagem que não ofenda as boas normas do convívio social e escolar; 
k) Comunicar qualquer anomalia ou estrago no material provocado por si ao professor ou funcionário; 
l) Não se fazer acompanhar por elementos estranhos à comunidade escolar nem facilitar a sua entrada na 

escola sem autorização dos órgãos de gestão ou de administração; 
m) Abster-se de consumir qualquer produto suscetível de alterar o comportamento, como álcool, tabaco e 

drogas; 
n) Não se apoderar indevidamente do que não lhe pertence e entregar com prontidão ao Assistente 

Operacional os objetos encontrados; 
o) Não utilizar boné, pastilhas elásticas, bolas, bem como outros materiais perturbadores na sala de aula e 

corredores; 
p) Não utilizar equipamentos tecnológicos, nomeadamente telemóveis, consolas de jogos, computadores 

portáteis, tabletes ou outros durante a realização das aulas; 
q) Não captar sons ou imagens, designadamente de atividades letivas e não letivas, sem autorização prévia 

dos professores, dos responsáveis pela direção da escola; 
r) Não difundir, na escola ou fora dela, nomeadamente, via internet ou através de outros meios de 

comunicação, sons ou imagens captados nos momentos letivos e não letivos, sem autorização do Diretor 
da escola; 

s) Reparar os danos por si causados a qualquer membro da comunidade educativa ou em equipamentos ou 
instalações da escola ou outras, onde decorram quaisquer atividades da vida escolar e, não sendo possível 
ou suficiente a reparação, indemnizar os lesados relativamente aos prejuízos causados. 

2. Apuradas as responsabilidades e se se certificar que o aluno provocou danos propositadamente nas 
instalações, equipamentos e materiais pertencentes à escola, são aplicadas as seguintes medidas: 
a) O pagamento dos custos de reparação dos bens ou reposição dos materiais danificados; 

b) Perda de benefícios de apoios no âmbito da Ação Social Escolar, nos termos do ponto 5 do artigo 45.º 
da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 

 

Artigo 112.º 

Representação dos alunos 
 

http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_wAQoVYmuzd_Lei_51-2012.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_wAQoVYmuzd_Lei_51-2012.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_wAQoVYmuzd_Lei_51-2012.pdf
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1. Os alunos podem reunir-se em assembleia de alunos ou assembleia geral e são representados pela 
Associação de Estudantes, pelo Delegado ou Subdelegado de Turma e pela Assembleia de Delegados de Turma, 
nos termos do artigo 8.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro e do RI. 

2. As direções das associações de estudantes têm o direito de solicitar ao Diretor: 
a) A realização de reuniões para apreciação de matérias relacionadas com o funcionamento da escola; 
b) A convocação de assembleias gerais de alunos, de ano, de ciclo, as quais se poderão realizar sempre que 

o motivo for claramente justificável e sem prejuízo do cumprimento das atividades letivas. 
3. A pedido dos alunos ou por iniciativa própria, o Diretor de Turma ou o Professor Titular de Turma pode 

solicitar a participação dos representantes dos pais ou Encarregados de Educação dos alunos da turma nas 
reuniões referidas no número anterior. 

4. Em caso de impedimento, o Delegado de Turma é substituído nas suas funções pelo subdelegado. 
 

Artigo 113.º 

Eleição do Delegado e Subdelegado de Turma 
 

1. O Delegado e o Subdelegado de turma são eleitos pela totalidade dos alunos da turma, em assembleia 
eleitoral, presidida pelo Diretor de Durma/Professor Titular, nos primeiros trinta dias após o início das aulas. 

2. O voto é presencial e secreto. 
3. Considera-se eleito Delegado de Turma o aluno que obtiver a maioria dos votos expressos no escrutínio. 
4. Quando nenhum aluno sair vencedor, realiza-se imediatamente, um segundo escrutínio entre os dois alunos 

com o mesmo número de votos, e tantas as vezes quantas as necessárias até encontrarem o mais votado. 
5. Considera-se eleito Subdelegado de Turma, o aluno que obtiver o segundo maior número de votos. Em caso 

de empate, proceder-se-á imediatamente a um novo escrutínio nos mesmos moldes da eleição do 
Delegado. 

6. Não podem ser eleitos como Delegados ou Subdelegados de Turma, os alunos a quem seja ou tenha sido 
aplicada nos últimos dois anos escolares, medida disciplinar sancionatória superior à de repreensão registada, 
ou tenham sido nos últimos dois anos escolares, excluídos da frequência de qualquer disciplina ou retidos em 
qualquer ano de escolaridade por excesso de faltas. Para além dos motivos indicados,  o delegado e o 
Subdelegado de Turma cessam funções quando tal for decidido por maioria de dois terços dos alunos da 
turma. 

 
Artigo 114.º 

Competências do Delegado e Subdelegado de Turma 
 

1. Compete ao Delegado de Turma: 
a) Representar a turma na assembleia de Delegados e nas reuniões dos Conselhos de Turma de caráter 

disciplinar, sem direito a voto; 
b) Solicitar a realização de reuniões da turma com o respetivo Diretor de Turma, para apreciação de 

assuntos relacionados com o funcionamento da turma, sem prejuízo do cumprimento das atividades 
letivas; 

c) Colaborar com os professores e funcionários no sentido de manter a limpeza e a conservação do 
equipamento; 

d) Comunicar ao Diretor de Turma qualquer anomalia verificada; 
e) Exercer uma ação persuasiva junto dos colegas no sentido do respeito integral pelas normas em vigor na 

escola. 

2. Compete ao Subdelegado: 
a) Colaborar com o Delegado em todas as suas funções; 
b) Substituir o Delegado em caso de impedimento deste. 

3. Compete ainda ao Delegado e Subdelegado: 
a) Participar ao Diretor de Turma ou a outro professor, se as circunstâncias o justificarem, as ocorrências 

fora da sala de aula que envolvam colegas da turma, relacionadas com agressões, roubos ou danificação 

http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_wAQoVYmuzd_Lei_51-2012.pdf
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de material; 

b) Entrar na sala de aula logo a seguir ao professor, para verificação do estado do equipamento e da 
existência do material necessário; 

c) Sair da sala de aula depois dos colegas e antes do professor, após ter verificado se tudo ficou na 
devida ordem; 

d) Promover a socialização/integração entre todos os colegas da turma, evitando qualquer tipo de 
marginalização; 

e) Auxiliar o professor a manter a disciplina na aula, se para tal for solicitado; 
f) Coordenar a formação de grupos para a realização de trabalhos, se para tal for pedida a sua colaboração. 

 

Artigo 115.º 

Eleição da Associação de Estudantes 
 

A Associação de Estudantes é o órgão representativo de todos os estudantes da escola e rege-se pela Lei n.º 
33/87, de 11 de julho, e ainda pelos seguintes princípios: 

a) As eleições para os diversos órgãos devem realizar-se durante o mês de outubro; 
b) As candidaturas serão formalizadas em lista única para os diversos órgãos, sendo objeto de rejeição 

todas as que não cumpram tal requisito; 
c) A direção cessante deve dar conhecimento ao Diretor de todo o processo eleitoral, a quem compete 

promover a divulgação do respetivo calendário; 

d) O calendário é determinado pela fixação da data do ato eleitoral; 
e) As listas deverão ser entregues ao presidente cessante, ou ao seu substituto legal, até ao décimo dia 

letivo anterior ao sufrágio; 
f) O presidente cessante dispõe de vinte e quatro horas para analisar a conformidade legal das candidaturas, 

após o que dará conhecimento ao elemento que encabeça a lista das eventuais insuficiências, dispondo 
de quarenta e oito horas para a respetiva supressão; 

g) As candidaturas deverão conter a identificação dos alunos para cada um dos órgãos, o ano de 
escolaridade e a respetiva turma. Deverão ainda conter a declaração de aceitação de cada um dos 
elementos e a respetiva sigla identificadora. A falta desta será suprida pela identificação alfabética 
determinada por sorteio; 

h) A comissão eleitoral deverá reunir, antes do início da campanha eleitoral, para proceder ao sorteio 

previsto no ponto anterior e ao que definirá a posição das listas no boletim de voto. À campanha eleitoral 

são reservados os três dias letivos que precedem o dia de reflexão que ocorrerá nas vinte e quatro horas 
anteriores ao ato eleitoral; 

i) Só é permitida a afixação de propaganda eleitoral no polivalente da escola, devendo o Diretor promover 
a remoção de todo o material que não cumpra esta determinação; 

j) O Diretor poderá ainda remover propaganda que contenha expressões ou registos gráficos ofensivos 
para a instituição ou qualquer um dos seus órgãos ou elementos, bem como material que não se adeque 
aos princípios estéticos e ambientais; 

k) É ainda proibida a existência de qualquer campanha gráfica ou verbal no espaço restrito à votação, 
pelo que toda a propaganda eleitoral terá de ser removida vinte e quatro horas antes do início do ato 
eleitoral; 

l) A mesa de voto será constituída por um presidente e dois escrutinadores indicados pela comissão 
eleitoral, responsáveis pelo processo de votação e escrutínio, após o que elaborará a ata a entregar ao 
presidente da comissão eleitoral que, por sua vez, a fornecerá ao Diretor da escola para afixação; 

m) Os elementos da mesa previstos no número anterior não poderão constar de qualquer uma das listas 
concorrentes; 

n) As listas candidatas poderão indicar um representante para o acompanhamento e fiscalização do ato 
eleitoral, não podendo este intervir no andamento dos trabalhos. Qualquer irregularidade processual 
deverá ser registada por escrito em documento a anexar à ata; 

o) A ata deverá ser assinada pelos elementos da mesa e pelos representantes das listas; 

http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_6emWzJYj3V_Lei_n%C2%BA_33-87.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_6emWzJYj3V_Lei_n%C2%BA_33-87.pdf
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p) Sem prejuízo do direito ao recurso para o Tribunal Administrativo, compete ao Conselho Geral analisar e 
dirimir qualquer recurso decorrente do processo eleitoral, desde que apresentado no prazo máximo de 
dois dias após a afixação dos resultados; 

q) Compete ao presidente da direção cessante empossar a nova direção, o que deverá ocorrer no prazo de 
cinco dias letivos, após a validação dos resultados. 

 
Artigo 116.º 

Princípios Gerais para a elaboração dos horários 
 
1. A responsabilidade última da elaboração dos horários e consequente distribuição de serviço é da competência 

do Diretor;  
2. A elaboração de horários obedecerá, primordialmente, a critérios de ordem pedagógica;  
3. Para a elaboração de horários conjugar‐se‐ão os interesses globais dos alunos e da escola, no respeito 

inequívoco da lei vigente e do Regulamento Interno. 
 

Artigo 117.º 

Horários dos Alunos – Critérios Gerais 
 

Os horários dos alunos devem respeitar os seguintes critérios gerais: 
a) No 2º e 3º ciclos, os horários das turmas em que maioritariamente os alunos utilizem o sistema de 

transportes públicos devem ser compatíveis com o horário destes; 
b) As turmas de anos de escolaridade com Provas de Aferição do Ensino Básico ou Provas Finais de Ciclo 

deverão ter a maioria dos blocos letivos da parte da manhã; 
c) Dar prioridade às disciplinas que necessitam de espaços próprios. 

 
Artigo 118.º 

Horários dos Alunos – Critérios Específicos 
 

Os horários dos alunos devem respeitar os seguintes critérios específicos: 
a) Hora de início e de termo de cada um dos períodos de funcionamento das atividades. 

i. Pré-Escolar – 9h00 às 15h30, com período de almoço entre as 12h30 e as 14h00; 
ii. 1.º ciclo (com Atividades de Enriquecimento Curricular) – 9h00 às 17h30, com período de almoço 

entre as 12h30 e as 14h00; 
iii. As Atividades de Enriquecimento Curricular deverão decorrer preferencialmente em horário pós-

letivo, sem que interfira com os tempos letivos da turma com o professor titular de turma; 
iv. 2.º e 3.º ciclos – período da manhã, entre as 8H30 e 13H20 e, no período da tarde, entre as 13H30 

e as 18H20. 
b) Distribuição dos tempos letivos. 

i. A apresentação de cada horário obedecerá ao esquema de blocos/tempos letivos devidamente 
definidos quanto ao seu início e conclusão. No 2º e 3º ciclos as aulas serão organizadas em blocos 
de 45 minutos; 

ii. Entre dois blocos de 45 minutos, haverá sempre um intervalo mínimo de 5 minutos; 
iii. No Pré-Escolar e no 1º ciclo - sempre que as atividades letivas decorram nos períodos da manhã 

e da tarde, o intervalo do almoço será de uma hora e trinta minutos; 
iv. No 2º e 3º ciclos - sempre que as atividades letivas decorram nos períodos da manhã e da tarde, 

o intervalo do almoço não poderá ser inferior a uma hora; 
v. No 1º ciclo as áreas curriculares de Português, Matemática, Estudo do Meio e Inglês devem 

decorrer preferencialmente no turno da manhã; 
vi. As aulas práticas de Educação Física, no turno da tarde, só poderão iniciar-se uma hora depois de 

findo o período definido para almoço no horário do respetivo grupo/turma. 
c) Limite de tempo máximo admissível entre aulas de dois turnos distintos do dia. 
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i. No Pré-Escolar e no 1º ciclo nenhuma turma poderá ter mais de 3h30m letivas consecutivas; 
ii. No 2º e 3º ciclos, nenhuma turma poderá ter mais do que 6 tempos de 45 minutos consecutivos; 

iii. No 2º e 3º ciclos, a distribuição da carga horária semanal deve ser feita preferencialmente de 
modo a não ultrapassar 8 tempos letivos diários. Se tal não for possível, poderão ser distribuídos 
por 9 tempos letivos diários, desde que alguns dos tempos sejam ocupados por disciplinas de 
carácter prático; 

iv. Tanto quanto possível, evitar-se-á que haja tempos letivos desocupados em resultado da não 
frequência de Educação Moral e Religiosa pela totalidade dos alunos. 

d) Atribuição dos tempos de disciplinas cuja carga curricular se distribui por três ou menos dias da semana. 
i. Evitar que as aulas de uma mesma disciplina, cuja carga horária obrigue a três dias da semana, 

não tenham mais que 90 minutos por dia; 
ii. Evitar que as aulas de uma mesma disciplina, cuja carga horária obrigue a três dias da semana, 

não tenham lugar em três dias consecutivos. 
e) Distribuição semanal dos tempos das diferentes disciplinas de língua estrangeira e da educação física. 

i. No mesmo turno evitar duas línguas estrangeiras; 
ii. Evitar dias contíguos para as línguas estrageiras; 

iii. Evitar dias contíguos para a disciplina de educação física. 
f) Alteração pontual dos horários dos alunos para efeitos de substituição das aulas por ausências de 

docentes. 
Sempre que se torne necessária a alteração pontual do horário dos alunos para efeitos de 
substituição das aulas por ausências de docentes, a mesma será objeto de autorização prévia do 
Diretor e posterior informação aos Encarregados de Educação dos alunos, por forma a garantir 
que as alterações no horário de cada turma são a título excecional, devendo dar-se prioridade à 
permuta de aulas entre docentes. 

g) Distribuição dos apoios a prestar aos alunos, tendo em conta o equilíbrio do seu horário semanal.  
As aulas de apoio a prestar aos alunos, de frequência facultativa, decorrerão preferencialmente 
nos dias em que não haja atividade letiva após o período de almoço, sempre que possível até um 
máximo de 3 tempos, de modo a garantir o equilíbrio do seu horário semanal e tendo em 
consideração que não se destinam a todos os alunos. 

h) Desenvolvimento das atividades de enriquecimento curricular no primeiro ciclo do ensino básico atento 
o disposto no artigo 18.º da Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto.  

i. Na Educação Pré-Escolar e no 1º ciclo, quaisquer atividades de natureza extracurricular, de 
carácter sistemático, não poderão ser desenvolvidas no período letivo; 

ii. As Atividades de Enriquecimento Curricular no primeiro ciclo deverão decorrer preferencialmente 
em horário pós-letivo, sem que interfira com os tempos letivos da turma com o professor titular 
de turma;  

iii. Não podendo cumprir o disposto na alínea anterior, os horários das Atividades de Enriquecimento 
Curricular no 1º ciclo poderão flexibilizar até dois dias semanais por turma. 

 

SECÇÃO II - Pessoal Docente 
 

Artigo 119.º 

Autoridade do professor 
 
1. A autoridade do professor exerce-se, no âmbito das instalações escolares ou fora delas, no exercício das suas 

funções. 
2. Consideram-se fundamentadas, para todos os efeitos legais, as propostas ou as decisões dos professores 

relativas à avaliação dos alunos, quando oralmente apresentadas e justificadas perante o Conselho de Turma 
e registadas em ata.  

3. Os professores gozam de especial proteção da lei penal relativamente aos crimes cometidos contra a sua 

http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_7kz1ttrAD_Portaria_n.%C2%BA_644-A-2015.pdf
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pessoa ou o seu património, no exercício das suas funções ou por causa delas.  
 

Artigo 120.º 

Direitos do pessoal docente 
 

O Pessoal Docente tem direito a: 
a) Ver garantidos os direitos profissionais previstos no artigo 4.º do Capítulo II do Estatuto da Carreira 

Docente; 
b) Ver reconhecido e valorizado o mérito, a dedicação e o esforço no desempenho profissional das suas 

funções letivas e não letivas; 
c) Ser tratado com respeito e correção por todos os membros da comunidade educativa; 
d) Ver reconhecida a autoridade inerente ao exercício das suas funções pelos alunos, suas famílias e 

demais membros da comunidade educativa; 
e) Eleger e ser eleito, nos termos da lei e do presente regulamento, para os órgãos da escola; 
f) Usufruir de um horário semanal que permita uma gestão equilibrada das atividades letivas e não letivas; 
g) Propor inovações e participar em experiências pedagógicas, bem como nos respetivos processos de 

avaliação; 
h) Dispor de acesso fácil a toda a informação relacionada com o cumprimento das suas funções profissionais 

letivas e não letivas; 
i) Usufruir de salas, espaços e instalações sanitárias devidamente equipados e em boas condições de 

arrumação e higiene; 
j) Ser atempadamente informado sobre todas as questões administrativas e pedagógicas que afetem a sua 

ação educativa ou a sua carreira profissional; 
k) Escolher os métodos e tecnologias de ensino, no respeito pelo currículo nacional, pelos programas e 

orientações programáticas curriculares ou pedagógicas em vigor e pelos recursos humanos e materiais 
disponíveis; 

l) Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações de natureza pessoal ou familiar; 
m) Ser ouvido pelos órgãos de administração e gestão em todos os assuntos que forem do seu interesse. 

 

Artigo 121.º 

Deveres do pessoal docente 
 

Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º do Capítulo II da Lei n.º139-A/90, de 28 de abril e no artigo 73.º da Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, são ainda deveres do pessoal docente: 

a) Assiduidade e pontualidade no exercício das suas funções docentes; 
b) Participar em atividades contempladas no PAA; 

c) Cumprir as planificações elaboradas pelo Departamento Curricular, efetuando adaptações pontuais 
sempre que a especificidade da turma as justifique;    

d) Ser o primeiro a entrar na sala de aula e o último a sair, fechando-a à chave, garantindo que fique 
devidamente arrumada e o quadro limpo; 

e) Certificar-se do estado da sala, no início de cada aula, e em caso de anomalias comunicá-las ao 
funcionário de serviço; 

f) Fornecer ao Diretor de Turma todas as informações que este lhe solicitar acerca do aproveitamento e 
comportamento dos alunos, entregando-lhe todos os documentos necessários à avaliação dos alunos, 
respeitando os prazos estabelecidos; 

g) Proceder ao registo, em suporte informático ou no livro de ponto, do conteúdo programático relativo a 
cada aula ou sessão de trabalho; 

h) Solicitar autorização para as atividades que se realizem fora do recinto escolar; 
i) Sensibilizar os alunos para a conservação do edifício, do mobiliário e do material escolar;  
j) Sensibilizar os alunos para princípios e valores;  

k) Manter sigilo profissional nos assuntos relativos à avaliação dos alunos e aos Conselhos Disciplinares; 

http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_xbB7Hm6N7T_Lei_n.%C2%BA_139-A-90.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_xbB7Hm6N7T_Lei_n.%C2%BA_139-A-90.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_xbB7Hm6N7T_Lei_n.%C2%BA_139-A-90.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_HSDKg6tsEZ_Lei_n%C2%BA_35-2014.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_HSDKg6tsEZ_Lei_n%C2%BA_35-2014.pdf
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l) Promover medidas pedagógicas que estimulem o desenvolvimento integral do aluno; 
m) Manter em silêncio o telemóvel ou qualquer outro tipo de equipamento, por forma a não perturbar o 

normal funcionamento das aulas e evitar a sua utilização em reuniões; 
n) Não captar imagens de alunos sem a autorização expressa dos Encarregados de Educação. 

 

Artigo 122.º 

Deveres dos professores para com os alunos 
 

Os deveres específicos dos docentes relativamente aos seus alunos estão consignados no artigo 10.º-A do  
Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 270/2009, de 30 de setembro. 
 

Artigo 123.º. 

Deveres dos professores para com a escola e os outros docentes 
 

Constituem deveres específicos dos docentes, para com a escola e outros docentes, os definidos no artigo 10.º-B 
do Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 270/2009, de 30 de setembro. 
 

Artigo 124.º 

Deveres dos professores para com os pais e Encarregados de Educação 
 

Os deveres específicos dos docentes para com os pais e Encarregados de Educação constam do artigo 10.º-C do 
Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 270/2009, de 30 de setembro. 
 

Artigo 125.º 

Critérios Gerais para a distribuição de serviço 
 

O Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa entende que a distribuição do 
serviço letivo deverá obedecer aos princípios de uma gestão eficaz e racional dos seus recursos humanos, estar 
em linha com os objetivos e metas definidos no seu Projeto Educativo, respeitar as disposições legais e 
regulamentares e responder adequadamente aos interesses dos alunos e das famílias.  
Assim sendo, o Conselho Pedagógico reunido em 17/07/2018 deliberou, no âmbito das competências previstas 
na alínea k) do art.º 33º do Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 
n.º 137/2012, de 2 de julho e legislação conexa, aprovar os seguintes critérios a ter em conta na elaboração de 
horários para o ano letivo 2018/2019:  

a) A responsabilidade última da elaboração dos horários e consequente distribuição de serviço é da 
competência do Diretor;  

b) A elaboração de horários dos professores obedecerá, primordialmente, a critérios de ordem pedagógica;  
c) Para a elaboração de horários conjugar‐se‐ão os interesses globais dos alunos e da escola, no respeito 

inequívoco da lei vigente e do Regulamento Interno; 
d) Procurar‐se‐á manter a continuidade do professor na turma, desde que não haja motivos que aconselhem 

a sua substituição (situações registadas em documentos oficiais ou do conhecimento do Diretor); 
e) Na distribuição de serviço dever‐se‐á ter em linha de conta a adequação do perfil do professor às 

necessidades da turma designadamente quanto àquelas que apresentem problemas de assiduidade, 
indisciplina, insucesso repetido, etc. 

 

Artigo 126.º 

Critérios Específicos para a elaboração de horários e distribuição de serviço docente 
 

De acordo com o artigo 7.º do Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho a distribuição do serviço letivo 
e elaboração de horários dos docentes obedecerá aos seguintes regimes: 

a) O horário do docente não deve incluir mais de 6 tempos letivos consecutivos, nem deve incluir mais de 9 
tempos letivos diários; 

http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_xbB7Hm6N7T_Lei_n.%C2%BA_139-A-90.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_Ho0yeibWo1_Decreto-Lei_n.%C2%BA_270-2009.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_xbB7Hm6N7T_Lei_n.%C2%BA_139-A-90.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_Ho0yeibWo1_Decreto-Lei_n.%C2%BA_270-2009.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_xbB7Hm6N7T_Lei_n.%C2%BA_139-A-90.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_Ho0yeibWo1_Decreto-Lei_n.%C2%BA_270-2009.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_uSD8BPghjz_Decreto-Lei_n.%C2%BA_75-2008.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_5jV5KP9WB_Decreto-Lei_n.%C2%BA_137-2012.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_5jV5KP9WB_Decreto-Lei_n.%C2%BA_137-2012.pdf
https://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_10_89_hvPb59XTdP_Despacho_Normativo_n.o_10-B-2018,_de_6_de_julho.pdf
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b) O horário do docente não deve incluir mais de 3 níveis de lecionação diferentes, exceto quando há apenas 
um único professor da disciplina; 

c) O horário do docente deve contemplar um período para almoço de, pelo menos, sessenta minutos; 
d) O docente obriga‐se a comunicar ao Diretor qualquer facto que implique redução ou condicionamento na 

elaboração do horário; 
e) O horário do docente a quem foram atribuídos cargos ou funções deve contemplar a sua presença na 

escola em período diferente daquele cuja componente letiva é predominante; 
f) O tempo a atribuir à “componente não letiva de estabelecimento” neste agrupamento será de, no mínimo 

135 minutos. No caso do Pré-Escolar e 1.º ciclo deverá ser de 150 minutos. No caso do 2.º e 3.º ciclos 
deverá ser de 135 minutos; 

g) As horas de apoio educativo não poderão coincidir com as atividades letivas dos alunos; 
h) Parte da componente não letiva do trabalho de estabelecimento será marcada, tanto quanto possível, de 

maneira a que o docente possa acompanhar pedagogicamente os respetivos alunos; 
i) As modalidades de apoio poderão ser consideradas serviço letivo ou serviço não letivo; 
j) As direções de turma serão atribuídas sempre que possível a docentes do quadro com perfil e que revelem 

reconhecidas competências evidenciadas em situações anteriores. Caso tal não seja possível, as direções 
de turma serão atribuídas a docentes contratados com perfil e que revelem reconhecidas competências 
evidenciadas em situações anteriores; 

k) As atribuições de Coordenações Pedagógicas serão efetuadas aos docentes do quadro que revelem 
reconhecida competência. Nas situações em que não existem docentes do quadro, a coordenação 
pedagógica será assegurada por docente colocado por concurso; 

l) A atribuição de turmas deverá ter em conta a carga horária da disciplina e a componente letiva do docente. 
Por grupo de recrutamento só poderá haver um e um só horário incompleto e, obviamente, nenhum 
docente deste grupo poderá ter horas extraordinárias. É de evitar a atribuição ao docente de um número 
superior a 8 turmas e/ou 3 níveis programáticos diferentes. Não podem ser distribuídas aos professores 
turmas em que se encontrem familiares seus; 

m) Os critérios para distribuição de anos e turmas são: 
i. Continuidade ao longo do ciclo;  

ii. Graduação profissional; 
iii. Concordância com a componente letiva do docente. 

n) A distribuição de níveis deve ser efetuada preferencialmente de um nível por docente. Se necessário será 
efetuada a distribuição de dois níveis por docente e a título excecional, três ou mais níveis, de acordo com 
as necessidades; 

o) O número de disciplinas e níveis da mesma disciplina a atribuir devem ser efetuados de acordo com as 
habilitações de cada docente; 

p) Os apoios educativos serão atribuídos sempre que possível ao docente da turma. Caso não seja possível 
deverá ser atribuído a docentes que lecionem a mesma disciplina e nível, e caso esta situação não se 
verifique, a docentes que lecionem o nível mais próximo; 

q) No que concerne à constituição de Equipas Pedagógicas, os docentes deverão lecionar o maior número 
de disciplinas possível, numa mesma turma, para as quais têm habilitação; 

r) Por conveniência de serviço, a distribuição de turmas pelos docentes no Departamento poderá sofrer 
alterações aquando da elaboração de horários. 

 
Artigo 127.º 

Permuta/Reposição de aulas 
 
Em caso de falta ocasional e previsível, o docente pode solicitar ao Diretor a respetiva permuta/reposição em 
formulário próprio. Os procedimentos a adotar constam no Regulamento de Permuta e Reposição de Aulas 
(Anexo XV). 
 

SECÇÃO III - Pessoal não docente 
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Artigo 128.º 

Pessoal não docente 
 
O pessoal não docente integra os assistentes técnicos, assistentes operacionais e os técnicos superiores afetos 
ao Agrupamento que, no âmbito das respetivas funções, contribuem para apoiar a organização e a gestão, bem 
como a atividade socioeducativa das escolas do Agrupamento, incluindo os serviços especializados de apoio 
socioeducativo, e de psicologia e orientação. 
 

Artigo 129.º 

Autoridade do Assistente Técnico e do Assistente Operacional  
 
1. A autoridade dos Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais exerce-se fora da sala de aula, no âmbito 

das instalações escolares ou fora delas, no exercício das suas funções. 
2. Nos termos da lei, as agressões praticadas sobre os assistentes, no exercício das suas funções ou por causa 

delas, determinam o agravamento das penas aplicadas aos agressores. 
 

Artigo 130.º 

Direitos do pessoal não docente 
 
Sem prejuízo do disposto no artigo 3.º do Capítulo II do Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de julho são ainda 
considerados direitos gerais todos aqueles que resultem da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, Lei n.º 
35/2014, de 20 de julho, do vínculo contratual e os expressos neste regulamento, nomeadamente: 

a) À participação na vida da escola, pela forma e limites fixados na lei e neste RI do Agrupamento; 
b) Ao respeito e consideração por parte dos restantes membros da comunidade escolar; 
c) À utilização o bar, outros serviços e os espaços comuns; 
d) À colaboração dos órgãos de gestão, restantes serviços e de todo o pessoal da escola; 
e) Ao acesso a ações de formação na sua qualidade de agentes da ação educativa; 
f) A conhecer previamente os critérios com que vão ser avaliados no desempenho das suas funções; 
g) A dar opiniões sobre a avaliação do seu desempenho; 
h) A apresentar propostas com vista a um melhor funcionamento dos serviços; 
i) A ser informado sobre os assuntos que lhe digam respeito. 

 
Artigo 131.º 

Deveres gerais do pessoal não docente 
 
1. Para além do consignado no artigo 73.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e no artigo do 4.º do Decreto-Lei 

n.º 184/2004, de 29 de julho, são ainda considerados deveres do pessoal não docente:   
a) Contribuir para a plena formação, realização, bem-estar e segurança das crianças e alunos; 
b) Contribuir para a correta organização dos estabelecimentos de educação ou de ensino e assegurar a 

realização e o desenvolvimento regular das atividades neles prosseguidas;  
c) Colaborar ativamente com todos os intervenientes no processo educativo; 
d) Zelar pela preservação das instalações e equipamentos escolares e propor medidas de melhoramento dos 

mesmos, cooperando ativamente com a direção do Agrupamento na prossecução desses objetivos;  
e) Participar em ações de formação, nos termos da lei, e empenhar-se no sucesso das mesmas; 
f) Cooperar com os restantes intervenientes no processo educativo na deteção de situações que exijam 

correção ou intervenção urgente, identificadas no âmbito do exercício continuado das respetivas funções; 
g) Respeitar, no âmbito do dever de sigilo profissional, a natureza confidencial da informação relativa às 

crianças, alunos e respetivos familiares e Encarregados de Educação; 
h) Respeitar as diferenças culturais de todos os membros da comunidade escolar. 

2. São ainda considerados deveres do Pessoal Assistente Operacional: 
a) Colaborar com os docentes no acompanhamento dos alunos entre e durante as atividades letivas, zelando 

para que nas instalações escolares sejam mantidas as normas de comportamento, limpeza e silêncio, em 

http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_lBv4sU4Rs_Decreto-Lei_n.%C2%BA_184-2004.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_HSDKg6tsEZ_Lei_n%C2%BA_35-2014.pdf
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http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_HSDKg6tsEZ_Lei_n%C2%BA_35-2014.pdf
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http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_lBv4sU4Rs_Decreto-Lei_n.%C2%BA_184-2004.pdf
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respeito permanente pelo trabalho em curso; 
b) Registar e comunicar ao funcionário responsável as faltas dos professores; 
c) Limpar e arrumar as instalações da escola à sua responsabilidade, zelando pela sua conservação; 
d) Prestar assistência em situações de primeiros socorros e, em caso de necessidade, acompanhar o aluno a 

unidades hospitalares; 
e) Prestar informações na portaria, encaminhar pessoas, controlar entradas e saídas de pessoal estranho e 

proceder à abertura e encerramento das portas de acesso às instalações escolares; 
f) Não abandonar o seu setor sem motivo justificado; 
g) Fazer vigilância dos alunos; 
h) Não utilizar a violência na resolução de conflitos com os alunos; 
i) Utilizar o bar nos horários fixados; 
j) Assinar diariamente os livros de presença; 
k) Não chamar aos Serviços Administrativos nenhum professor ou aluno no decurso de uma aula, exceto em 

casos de força maior. 
3.  Aos responsáveis por cada setor compete: 

a) Requisitar o material indispensável ao seu funcionamento; 
b) Comunicar ao superior hierárquico todas as anomalias ou extravios.  

 
Artigo 132.º 

Outros deveres específicos dos Assistentes Operacionais 
 
De acordo com a especificidade dos postos de trabalho que cada Assistente Operacional ocupa, são ainda de 
considerar: 
1. Ao Assistente Operacional do pavilhão gimnodesportivo compete: 

a) Abrir as instalações no início das atividades e fechá-las no final das mesmas; 
b) Permitir a entrada no espaço destinado à aula apenas a quem usar de calçado próprio; 
c) Controlar as entradas e saídas do pavilhão gimnodesportivo; 
d) Evitar a permanência de alunos nos corredores de acesso aos balneários; 
e) Zelar pelas condições de higiene das instalações desportivas; 
f) Cuidar da conservação das instalações e material gimnodesportivo; 
g) Comunicar superiormente os estragos verificados, procurando identificar os responsáveis; 
h) Prestar colaboração a todos os professores sempre que solicitados; 
i) Guardar os valores que forem entregues pelos alunos; 
j) Permitir a entrada dos alunos na arrecadação do material só com autorização prévia; 
k) Abrir e fechar os balneários no início e no fim de cada aula e acompanhar os alunos sempre que necessário 

durante o período de aulas. 
2. Ao Assistente Operacional que exerce funções na papelaria compete: 

a) Preencher requisições de produtos para a papelaria; 
b) Receber e conferir os produtos requisitados; 
c) Assegurar que, em condições normais, o stock de produtos não esgote; 
d) Limpar e arrumar as instalações da papelaria e respetivo equipamento e utensílios; 
e) Manter inventários atualizados. 

3. Ao Assistente Operacional dos pavilhões compete: 
a) Providenciar condições no sentido de todas as salas estarem apetrechadas com o material necessário;  
b) Não permitir a presença de alunos nos pavilhões, em período de aulas e durante os intervalos, exceto em 

caso de intempérie;  
c) Fazer circular convenientemente todas as ordens de serviço; 
d) Registar as faltas aos professores ausentes, após se ter esgotado o prazo de tolerância e ter verificado se 

a aula foi ou não permutada; 
e) Comunicar ao funcionário responsável por essa tarefa tal facto e anotar na respetiva folha de presença a 

ocorrência;  
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f) Manter as instalações de cada pavilhão, quer interiores quer envolventes, em perfeito estado de higiene 
e funcionalidade. 

4. Ao Assistente Operacional que exerce funções na receção compete: 
a) Encaminhar as chamadas recebidas, identificando o emissor; 
b) Controlar as chamadas oficiais e particulares; 
c) Receber e emitir mensagens e informações; 
d) Apurar diariamente a receita realizada e entregá-la ao tesoureiro; 
e) Atender os utentes que se dirijam aos Serviços Administrativos  
f) e encaminhá-los para a área correspondente;  
g) Colaborar, sempre que necessário, na divulgação de ordens de serviço ou convocatórias que lhe sejam 

confiadas pelo Diretor ou pelos Serviços Administrativos. 
5. Ao Assistente Operacional que exerce funções na reprografia compete: 

a) Proceder à duplicação e impressão de documentos que lhe sejam solicitados;   
b) Manter o sigilo na duplicação de testes de avaliação; 
c) Assegurar o pagamento de serviços não oficiais, de acordo com o preço em vigor; 
d) Zelar pela limpeza das instalações; 
e) Evitar a entrada na reprografia de elementos estranhos ao serviço; 
f) Manter o inventário do seu setor atualizado. 

6. Ao Assistente Operacional da Biblioteca compete: 
a) Fornecer e controlar a devolução de livros, revistas, vídeos e outro material existente; 
b) Providenciar no sentido de fazer cumprir normas de silêncio e disciplina; 
c) Proceder à arrumação e zelar pela conservação do material requisitado; 
d) Colaborar na organização e atualização dos ficheiros e elaborar estatísticas relativas ao movimento de 

livros requisitados; 
e) Zelar pela limpeza das instalações; 
f) Cumprir e fazer cumprir o regulamento da Biblioteca. 

7. Ao técnico da manutenção compete:   
a) Restaurar mobiliário, fechaduras, portas, janelas e estores; 
b) Substituir acessórios das redes de água; 
c) Substituir acessórios elétricos; 
d) Colocar vidros; 
e) Zelar pela conservação das máquinas e ferramentas que utiliza; 
f) Comunicar estragos ou extravios de material e equipamento e ainda necessidades de reposição de 

existências. 
8. Ao funcionário da Portaria compete: 

a) Controlar a entrada e saída de alunos, exigindo, se necessário, a apresentação do cartão de aluno; 
b) Controlar a entrada e saída de estranhos na escola, exigindo identificação e indicação do local para onde 

pretendem dirigir-se; 
c) Controlar a entrada e saída de viaturas; 
d) Auxiliar, sempre que possível, na vigilância interna; 
e) Comunicar imediatamente, ao Diretor da escola ou a um seu adjunto, qualquer ocorrência anómala. 

 
Artigo 133.º 

Competências do Encarregado Operacional 
 

O Encarregado Operacional é designado pelo Diretor nos termos da lei, competindo- lhe: 
a) Orientar, coordenar e supervisionar as tarefas dos Assistentes Operacionais, ou ainda outros que se 

encontrem ao serviço, de modo a que sejam cumpridas com eficiência; 
b) Colaborar com os órgãos de gestão na elaboração de horários e distribuição de serviço; 
c) Controlar a assiduidade e pontualidade do pessoal a seu cargo; 
d) Comunicar infrações disciplinares, levantando, quando necessário, os respetivos autos de notícia; 
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e) Requisitar e distribuir material de limpeza, de primeiros socorros e de uso corrente nas aulas; 
f) Comunicar a todo o pessoal assistente operacional as determinações do Diretor; 
g) Sugerir ao Diretor medidas que possam beneficiar os serviços; 
h) Informar o Diretor das ocorrências que prejudiquem o normal funcionamento do estabelecimento de 

ensino; 
i) Proceder, nos termos da lei, à avaliação do pessoal que dirige; 
j) No impedimento ou ausência temporária do encarregado, as suas funções serão exercidas por outro; 
k) Comunicar imediatamente, ao Diretor da escola ou a um seu adjunto, qualquer ocorrência anómala. 

 
Artigo 134.º 

Avaliação de desempenho do Pessoal Não Docente 
 
A avaliação de desempenho do Pessoal não Docente obedece aos princípios, objetivos e regras em vigor. 
 

SECÇÃO IV - Pais e Encarregados de Educação 
 

Artigo 135.º 

Pais e Encarregados de Educação 
 
Considera-se Encarregado de Educação quem tiver menores a residir consigo ou confiado aos seus cuidados: 

a) Pelo exercício das responsabilidades parentais; 
b) Por decisão judicial; 
c) Pelo exercício de funções executivas na direção de instituições que tenham menores, a qualquer título, à 

sua responsabilidade; 
d) Por mera autoridade de facto ou por delegação, devidamente comprovada, por parte de qualquer das 

entidades referidas nas alíneas anteriores. 
 

Artigo 136.º 

Direitos dos Pais e Encarregados de Educação 
 
São direitos dos Encarregados de Educação:  

a) Elegerem e serem eleitos como Representantes dos Encarregados de Educação da Turma; 
b) Serem informados da vida escolar do seu educando, no final de cada período e sempre que considere 

necessário, pelo Educador/Professor Titular/Diretor de Turma;   

c) Serem informados das faltas do seu educando quando estas atinjam metade do total permitido por lei; 
d) Utilizar a caderneta do aluno e/ou a plataforma digital do Agrupamento como veículos preferenciais de 

comunicação entre a família e a escola; 
e) Serem recebidos, no horário estipulado para atendimento, pelo Educador/Professor Titular/Diretor de 

Turma ou outros;  
f) Serem informados da aplicação de medidas no âmbito dos apoios educativos. 

 
Artigo 137.º 

Deveres dos Pais e Encarregados de Educação 
 
Nos termos dos artigos 43.º e 44.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, deve cada um dos pais ou Encarregados 
de Educação, em especial: 

a) Assegurar o cumprimento do dever de frequência por parte do seu educando; 
b) Participar nas reuniões para que for convocado ou convidado; 
c) Justificar as faltas de presença do seu educando na caderneta e dentro do prazo estabelecido; 
d) Verificar e assinar os testes, a caderneta escolar e outras comunicações; 
e) Solicitar informações regularmente ao Educador/Professor Titular/Diretor de Turma, mantendo-se 

atualizado relativamente ao processo de avaliação do seu educando; 
f) Comunicar o surgimento de algum problema familiar ou escolar que possa afetar o aproveitamento e o 

http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_wAQoVYmuzd_Lei_51-2012.pdf
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comportamento do seu educando; 
g) Aceitar e cumprir com empenho e sentido de responsabilidade os cargos para que for eleito ou 

designado, nomeadamente o de Representante dos Pais ou dos Encarregados de Educação da Turma; 
h) Participar na vida escolar e nas atividades educativas programadas pela Escola; 
i) Reconhecer e respeitar a autoridade dos professores no exercício da sua função e incutir nos seus filhos 

ou educandos o dever de respeito para com os professores, o pessoal não docente e os colegas da escola, 
contribuindo para a preservação da disciplina e harmonia da comunidade educativa; 

j) Cumprir os prazos estabelecidos pela escola para tratar dos assuntos relacionados com os seus educandos; 
k) Ter uma postura correta no diálogo com o Diretor de Turma/Professor Titular de Turma/Educador de 

Infância/Psicólogo e Assistente Social. 
 

Artigo 138.º 

Incumprimento dos deveres por parte dos Encarregados de Educação 
 

1. O incumprimento pelos Encarregados de Educação, relativamente aos seus educandos dos deveres previstos 
no artigo anterior, de forma consciente e reiterada, implica a respetiva responsabilização nos termos da lei e 
do Estatuto do aluno. Este incumprimento determina a obrigação, por parte da escola, de comunicação do 
facto à competente Comissão de Proteção de Crianças e Jovens ou ao Ministério Público. 

2. Tratando-se de família beneficiária de apoios sociofamiliares concedidos pelo Estado, o facto é também 
comunicado aos serviços competentes, para efeito de reavaliação, nos termos da legislação aplicável, dos 
apoios sociais não incluídos no âmbito da Ação Social Escolar ou do transporte escolar pedidos pela família. 

 
Artigo 139.º 

Representantes dos Encarregados de Educação da turma 
 
1. Os Representantes dos Encarregados de Educação da turma são eleitos anualmente de entre Encarregados 

de Educação, de todos os alunos da turma, em Assembleia Eleitoral convocada para o efeito, 
preferencialmente, no início das atividades letivas. 

2. No exercício das suas funções, os Representantes podem ser apoiados pela Associação de Pais e Encarregados 
de Educação. 

3. São competências do Representante dos Encarregados de Educação da turma, designadamente: 
a) Colaborar com o Educador/Professor Titular/Diretor de Turma para que o processo de aprendizagem dos 

alunos da turma decorra com normalidade; 
b) Cooperar no cumprimento do Regulamento Interno do Agrupamento; 
c) Articular com os demais Encarregados de Educação da turma para a definição de estratégias comuns de 

atuação. 
 

Artigo 140.º 

Associação de Pais e Encarregados de Educação 
 
1. As Associações de Pais e Encarregados de Educação são reconhecidas pelos órgãos de direção, administração 

e gestão do agrupamento como parceiros privilegiados. 
2. É da competência da Associação de Pais e Encarregados de Educação a definição das condições de acesso de 

alunos ao Quadro de Mudança Radical. 
3. O Quadro de Mudança Radical visa agraciar os alunos que, tendo revelado um comportamento incorreto, 

perturbador e instável, foram melhorando o mesmo, ao longo do ano letivo, mudando a sua conduta de 
forma radical, corrigindo as suas atitudes incorretas e indisciplinadas.  

 

Artigo 141.º 

Direitos da Associação de Pais e Encarregados de Educação 
 

Constituem direitos da Associação de Pais e Encarregados de Educação os consignados no artigo 9.º do Decreto-
Lei n.º 372/90, de 27 de novembro e alterado pela Lei n.º 29/2006, de 4 de julho. 

http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_wAQoVYmuzd_Lei_51-2012.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_40soSFOcqx_Decreto-Lei_n%C2%BA_372-90.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_40soSFOcqx_Decreto-Lei_n%C2%BA_372-90.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_BkPuVTYeoI_Lei_n%C2%BA_29-2006.pdf
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SECÇÃO V - Município 
 

Artigo 142.º 

Representação do Município 
 

1. Sem prejuízo de outras formas de participação na vida do Agrupamento, o Município é representado 
institucionalmente, nos termos da lei e do presente Regulamento Interno, pelos representantes do Município 
no Conselho Geral. 

2. Nos termos da lei, o Município pode delegar as suas competências nas Freguesias. 
 

Artigo 143.º 

Direitos do Município 
 

São direitos do Município: 
a) Ser informado das atividades do Agrupamento que o impliquem; 
b) Participar nos projetos e atividades do Agrupamento; 
c) Promover a inserção das escolas do Agrupamento na realidade sociocultural envolvente; 
d) Apresentar propostas de cooperação nos diversos domínios da ação educativa que contribuam para o 

bom funcionamento das escolas do Agrupamento; 
e) Intervir, de parceria com o Agrupamento, na concretização do contrato-programa; 
f) Integrar o Conselho Geral, através dos seus representantes. 

 
Artigo 144.º 

Deveres do Município 
 

São deveres do Município: 
a) Colaborar na resolução dos problemas do Agrupamento; 
b) Assegurar, em tempo útil, a manutenção e melhoramento das instalações e equipamentos escolares 

dos jardins-de-infância e das escolas do 1º ciclo do ensino básico; 
c) Equipar as instalações dos jardins-de-infância e das escolas do 1º ciclo do ensino básico, com material 

necessário; 
d) Apetrechar os jardins-de-infância e as escolas do 1º ciclo com o número suficiente de funcionários para 

garantir o bom funcionamento das cantinas escolares, bem como para o acompanhamento dos alunos 
após a refeição; 

e) Responsabilizar-se pela Ação Social Escolar nos diversos níveis de ensino; 
f) Apoiar, quando possível, a concretização de visitas de estudo, nomeadamente no que respeita a 

transportes; 
g) Cumprir com as obrigações decorrentes dos protocolos celebrados com o Agrupamento; 
h) Articular a política socioeducativa com o Agrupamento, no âmbito do Conselho Municipal de Educação; 
i) Divulgar atempadamente junto do Agrupamento quaisquer iniciativas que possam favorecer o processo 

de formação integral dos alunos, que estejam ou possam vir a estar consignados na Carta Educativa; 
j) Fazer-se representar nas reuniões de Conselho Geral; 
k) Conhecer o Projeto Educativo e o Regulamento Interno do Agrupamento; 
l) Avaliar o desempenho do pessoal não docente ou delegar competências nos termos da lei. 

 

CAPÍTULO VIII – Funcionamento Pedagógico 
 

Secção I – Educação Pré–Escolar 
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Artigo 145.º 
Assiduidade na educação pré-escolar 

 
1. As crianças deverão ser assíduas, de modo a facilitar a sua adaptação e desenvolvimento. 
2. Em caso de ausência da criança, superior a quinze dias consecutivos, os Encarregados de Educação são 

notificados, por carta registada com aviso de receção, para justificarem a natureza das faltas, podendo a 
matrícula ser anulada. 

 
Artigo 146.º 

Orientações Pedagógicas e Curriculares na educação pré-escolar 
 

1. No final de cada período o educador elabora um documento para os Encarregados de Educação, com a 
informação global das aprendizagens mais significativas de cada criança.  

2. A organização do ambiente educativo e do trabalho profissional a desenvolver com crianças nas diferentes 
Áreas de Conteúdo estão consignadas nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar homologadas 
pelo Despacho n.º 9180/2016, de 19 de junho. 

 

Secção II – Ensino Básico 
 

Artigo 147.º 
Faltas e sua natureza 

 
Sem prejuízo do disposto no artigo 14.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, o RI define ainda: 

a) Sempre que o aluno chegar atrasado, deverá entrar, permanecer na aula e justificar-se perante o 
professor, cabendo a este decidir pela marcação ou não de falta, comunicando a ocorrência ao Diretor de 
Turma e/ou ao Encarregado de Educação; 

b) É considerada falta de material, a ausência do mesmo indispensável às atividades escolares; 
c) Nos 2º e 3º ciclos, à terceira vez, que o aluno compareça nas aulas sem o material indispensável e sem 

razão plausível, o professor comunicará a ocorrência por escrito, através da caderneta do aluno e/ou 
plataforma, ao Encarregado de Educação e ao Diretor de Turma; 

d) Quando o aluno do 2º e 3º ciclos totalizar seis ocorrências de não apresentação do material e sem razão 
plausível, ser-lhe-á assinalada uma falta equiparada a uma falta de presença injustificada; 

e) Os Encarregados de Educação são responsáveis pela falta de assiduidade dos seus educandos quando 
estes são menores de idade, podendo ser responsabilizados nos termos dos artigos 44.º e 45.º, da Lei n.º 
51/2012, de 5 de Setembro. 

 
Artigo 148.º 

Dispensa de atividade física 
 

1. O aluno pode ser dispensado temporariamente das atividades de Educação Física ou Desporto Escolar por 
razões de saúde, devidamente comprovadas por declaração médico.  

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o aluno deve estar presente no espaço onde decorre a aula de 
educação física. 

3. Sempre que, por razões devidamente fundamentadas, o aluno se encontre impossibilitado de estar presente 
na aula, deve ser encaminhado para um espaço em que seja pedagogicamente acompanhado. 

 
Artigo 149.º 

Justificação de faltas 
 

1. Consideram-se justificadas as faltas dadas pelos motivos apontados no ponto 1 do artigo 16.º da Lei n.º 

http://www.manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_8_89_h8ZIoXgdT_Orientacoes_Curriculares_para_a_Educacao_Pre-Escolar.pdf
http://www.manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_8_89_2N8SXPuT6_Despacho_n%C2%BA_9180-2016_de_19_de_julho.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_wAQoVYmuzd_Lei_51-2012.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_wAQoVYmuzd_Lei_51-2012.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_wAQoVYmuzd_Lei_51-2012.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_wAQoVYmuzd_Lei_51-2012.pdf


 
 

 

 
57 

 

 

51/2012, de 5 de setembro. 
2. A justificação das faltas é apresentada pelo Encarregado de Educação, através da caderneta escolar do aluno, 

ao Diretor de Turma ou Professor Titular, e faz-se nos moldes previstos nos pontos 2 e 4 do artigo 16.º da Lei 
n.º 51/2012, de 5 de setembro. 

3. O Diretor de Turma, ou o Professor Titular de Turma, pode solicitar aos Encarregados de Educação, os 
comprovativos adicionais que entenda necessários à justificação da falta. 

4. Nas situações de ausência justificada às atividades escolares, o aluno tem o direito a beneficiar de medidas, a 
definir pelos professores responsáveis, adequadas à recuperação da aprendizagem em falta, a saber: 
a) Apoio individualizado na sala de aula; 
b) Fichas de trabalho para consolidação de conhecimentos, a realizar em casa; 
c) Proposta de elaboração de trabalhos.    

 
Artigo 150.º 

Faltas injustificadas 
 

1. Consideram-se injustificadas todas as faltas cujo motivo não se encontre incluído no artigo 16 da Lei n.º 
51/2012, de 5 de setembro, bem como aquelas para as quais não tenha sido apresentada nos prazos previstos 
a respetiva justificação, e a mesma não tenha sido aceite ou resulte da aplicação da ordem de saída da sala de 
aula ou de medida disciplinar sancionatória. 

2. A não aceitação da justificação apresentada deve ser fundamentada de forma sintética. 
3. As faltas injustificadas são comunicadas aos Pais ou Encarregados de Educação, pelo Diretor de Turma ou pelo 

Professor Titular de Turma, no prazo máximo de três dias úteis. 
 

Artigo 151.º 
Excesso grave de faltas 

 
1. As faltas injustificadas não podem exceder dez dias, seguidos ou interpolados, no 1ºCEB, ou o dobro do número 

de tempos letivos semanais, por disciplina, nos outros ciclos.  
2. Quando for atingido metade do limite de faltas, os Encarregados de Educação são convocados à Escola pelo 

Diretor de Turma ou pelo Professor Titular de Turma, para os informar sobre as consequências da violação do 
limite de faltas e procurar soluções para o cumprimento efetivo do dever de assiduidade. 

3. Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos não imputáveis à Escola, e sempre que 
a gravidade especial da situação o justifique, a respetiva Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco 
deverá ser informada do excesso de faltas do aluno menor de idade, assim como dos procedimentos e 
diligências até então adotados pela escola e pelos Encarregados de Educação, procurando em conjunto 
soluções para ultrapassar a sua falta de assiduidade.  

 
Artigo 152.º 

Efeitos da ultrapassagem do limite de faltas injustificadas 
 

1. A ultrapassagem do limite de faltas injustificadas previstas no artigo 18.º do Estatuto do Aluno, pode levar ao 
cumprimento de atividades definidas pela escola no sentido de recuperar as aprendizagens ou a integração 
dos alunos na comunidade. 

2. Todas as situações, atividades, medidas ou suas consequências são obrigatoriamente comunicadas aos 
Encarregado de Educação,  Diretor de turma e ao Professor Tutor do aluno, sempre que designado, e registadas 
no processo individual do aluno. 

3. As atividades de recuperação das aprendizagens previstas no ponto 3 do artigo 20.º do Estatuto do Aluno 
são da responsabilidade do Professor Titular da Turma ou dos professores das disciplinas em que foi 
ultrapassado o limite de faltas, de acordo com as regras aprovadas em Conselho Pedagógico e previstas no 
presente RI. 

4. O recurso às atividades de recuperação da aprendizagem só pode ocorrer uma única vez no decurso de cada 
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ano letivo devendo: 
a) Ser elaborado um guião de orientação, aprovado em Conselho Pedagógico, mencionando os conteúdos 

programáticos, atividades a desenvolver, período de realização e avaliação; 
b) Presencialmente, é dado conhecimento ao Encarregado de Educação, através do Diretor de 

Turma/Professor Titular, acerca do período de realização da atividade e do guião de orientação, fazendo-
se registo desse facto; 

c) As matérias incidirem sobre o intervalo de tempo em que o aluno faltou; 
d) O cumprimento das atividades realizar-se em período suplementar ao horário letivo. 

5. Caso haja lugar à aplicação das medidas corretivas, estas serão definidas nos termos dos artigos 26.º e 27.º do 
Estatuto do Aluno. 

6. Sempre que cesse o incumprimento do dever de assiduidade por parte do aluno são desconsideradas as faltas 
em excesso. 

7. O aluno que ultrapasse as três faltas injustificadas aos apoios educativos será substituído por outro aluno que 
preencha os requisitos definidos para aplicação desta medida. 

 
Artigo 153.º 

Incumprimento ou ineficácia das medidas de recuperação e de integração 
 

1. O incumprimento e a ineficácia das medidas previstas no artigo anterior determinam, a comunicação 
obrigatória à respetiva Comissão de Proteção de Crianças e Jovens ou, na falta desta, ao Ministério Público, de 
forma a procurar encontrar, com a colaboração da Escola e, sempre que possível, com a autorização e 
corresponsabilização dos pais ou Encarregados de Educação, uma solução adequada ao processo formativo do 
aluno e à sua inserção social e socioprofissional, considerando a possibilidade de encaminhamento do aluno 
para um percurso formativo alternativo. 

2. A opção a que se refere o número anterior tem por base as medidas definidas na lei sobre o cumprimento da 
escolaridade obrigatória, podendo, na iminência de abandono escolar, ser aplicada a todo o tempo, sem 
necessidade de aguardar pelo final do ano escolar. 

3. Tratando-se de aluno com idade superior a 12 anos que já frequentou, no ano letivo anterior, o mesmo ano 
de escolaridade, poderá haver lugar, até final do ano letivo em causa e por decisão do Diretor, à prorrogação 
da medida corretiva aplicada nos termos do artigo anterior. 

4. Quando as medidas a que se referem os pontos 1 e 2 não forem possíveis de ser executadas ou o aluno for 
encaminhado para oferta formativa diferente da que frequenta e ocorra após 31 de janeiro, o não 
cumprimento das medidas previstas no artigo anterior ou a sua ineficácia por causa não imputável à Escola 
determinam ainda, logo que definido pelo Professor Titular de Turma ou pelo Conselho de Turma: 
a) Para os alunos a frequentar o 1º CEB, a retenção no ano de escolaridade respetivo, com a obrigação de 

frequência das atividades escolares até final do ano letivo; 
b) Para os alunos do 2º e 3º CEB, a retenção no ano de escolaridade em curso.  

5. O incumprimento reiterado do dever de assiduidade e/ou das atividades pode dar lugar à aplicação de medidas 
disciplinares sancionatórias presentes no Estatuto do Aluno, podendo ainda implicar restrições à realização de 
Provas de Equivalência à Frequência. 

 

Secção III – Regime Disciplinar dos Alunos 
 

Artigo 154.º 

Participação de ocorrência 
 

1. O professor ou membro do pessoal não docente que presencie ou tenha conhecimento de comportamentos 
suscetíveis de constituir infração disciplinar deve participá-lo ao Coordenador de Estabelecimento, à Equipa de 
Integração e/ou ao Diretor do Agrupamento. 

2. O aluno que presencie comportamentos referidos no número anterior deve comunicá-los imediatamente ao 
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Professor Titular de Turma ou ao Diretor de Turma, o qual, no caso de os considerar graves ou muito graves, 
os participa, no prazo de um dia útil, ao Diretor do Agrupamento. 

 
Artigo 155.º 

Conceito de medidas corretivas e disciplinares sancionatórias 
 

1. O não cumprimento das determinações legais em vigor e, em especial, dos deveres do aluno estabelecidos na 
Lei n.º 51/2012, de 5 de Setembro, artigo 10.º e no RI implica, conforme o artigo 24.º da referida lei, a aplicação 
de medidas disciplinares corretivas ou medidas disciplinares sancionatórias. 

2. Todas as medidas corretivas e medidas disciplinares sancionatórias prosseguem finalidades pedagógicas, 
preventivas, dissuasoras e de integração, visando, de forma sustentada, o cumprimento dos deveres do aluno, 
o respeito pela autoridade dos professores no exercício da sua atividade profissional e dos demais 
funcionários, bem como a segurança de toda a comunidade educativa. 

3. Na determinação da medida disciplinar corretiva ou sancionatória a aplicar, deve ter-se em consideração: 
a) A gravidade do incumprimento do dever;  
b) A maturidade/idade; 
c) O grau de culpa;   
d) As circunstâncias atenuantes e agravantes apuradas. 

4. O acompanhamento do aluno na execução das medidas disciplinares a que for sujeito, é realizado em 
articulação com a Equipa de Integração, NAAF, Diretor de Turma e/ou outros, por forma a assegurar ações de 
âmbito multidisciplinar. 

 
Artigo 156.º 

Medidas corretivas 
 

1. Entendem-se por medidas corretivas as que contribuam para “a correção do comportamento perturbador e o 
reforço da formação cívica do aluno, com vista ao desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua 
capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade educativa, do seu sentido 
de responsabilidade e das suas aprendizagens”, assumindo uma natureza eminentemente preventiva.   

2. São medidas corretivas: 
a) A advertência; 
b) A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar; 
c) A realização de tarefas e atividades de integração escolar em período suplementar ao horário letivo; 
d) O condicionamento no acesso a espaços da escola ou na utilização de certos materiais ou equipamentos, 

a determinar pelo Diretor; 
e) A mudança de turma; 
f) A realização de relatório circunstanciado dos ilícitos que conduziram à aplicação da medida corretiva; 
g) A participação em atividades de requalificação dos espaços ou equipamentos da escola, mediante 

supervisão; 
h) Apreensão de equipamentos que perturbem o regular funcionamento das atividades letivas, 

nomeadamente de telemóveis, leitores de música, consolas de jogos, que só poderão ser devolvidos ao 
Encarregado de Educação, pela Equipa de Integração ou pela Direção.  

3. A aplicação das medidas corretivas previstas é cumulável entre si. 
4. A aplicação de medidas corretivas previstas nas alíneas c), d), e e) do ponto 2 é da competência do Diretor do 

Agrupamento. 
5. A ordem de saída da sala de aula, obriga aos seguintes procedimentos: 

a) Marcação de falta injustificada; 
b) Encaminhamento do aluno para a Equipa de Integração acompanhado por um Assistente Operacional e 

munido de um plano de estudos/trabalho o qual será posteriormente corrigido pelo docente que aplicou 
a medida. Na ausência de docentes na Equipa de Integração deve ser encaminhado para a biblioteca ou 
sala de estudo; 
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c) Preenchimento da informação preventiva para entrega posterior à Equipa de Integração. 
6. Compete ao professor determinar o período de tempo durante o qual o aluno deve permanecer fora da sala 

de aula. 
7. Consideram-se sujeitos à aplicação de medidas corretivas os seguintes ilícitos:  

a) Uso impróprio de linguagem; 
b) Desobediência a professores e/ou funcionários; 
c) Atraso reiterado às atividades escolares; 
d) Faltas injustificadas; 
e) Abandono não autorizado do espaço escolar; 
f) Perturbação do normal funcionamento da atividade letiva; 
g) Conflitualidade verbal ou física ocasional, sem que tal corresponda a atos deliberados de desrespeito pelos 

outros; 
h) O uso não autorizado de material ou equipamento alheio à realização das atividades letivas; 
i) Desrespeito dos direitos e ofensa à dignidade dos colegas; 
j) O uso indevido de equipamentos tecnológicos ou outros que perturbem o normal funcionamento das 

atividades letivas ou das aprendizagens do próprio; 
k) Prática de atos ou gestos obscenos; 
l) Ocultação voluntária ou eliminação de folhas da caderneta do aluno; 
m) Falsificação de assinaturas. 

 
Artigo 157.º 

Tarefas e atividades de integração escolar 
 

1. O cumprimento por parte do aluno de atividades de integração na escola ou na comunidade obedece ao 
estipulado no artigo 27.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro.  

2. Consideram-se como tarefas e atividades de integração escolar: 
a) Realização de trabalho escrito de apreciação crítica da sua conduta;  
b) Execução de tarefas que possam reparar os danos causados pela sua conduta;  
c) A participação na manutenção dos espaços verdes; 
d) A colaboração na limpeza de salas de aula, dos espaços comuns, quer interiores quer exteriores; 
e) Apoio ao funcionamento do refeitório e da Biblioteca Escolar;  
f) Condicionamento no acesso a atividades extracurriculares e em visitas de estudo;  
g) Outras, a definir pelo Diretor de Turma/Titular de Turma ou pelo Diretor.  

3. Tendo em vista a aplicação e posterior execução, da medida corretiva prevista na alínea d) do ponto 2, artigo 
26.º, do Estatuto do Aluno, ao infrator poderá ser interdito o acesso a espaços onde foi praticada a infração 
ou a outros que se julguem necessários, tais como biblioteca e campo desportivo. 

 
Artigo 158.º 

Medidas disciplinares sancionatórias 
 

1. As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma censura disciplinar de comportamentos classificados 
como graves imputados ao aluno, devendo a ocorrência dos factos ser participada de imediato pelo professor 
ou funcionário que a presenciou, ao Diretor, com conhecimento ao Diretor de Turma e ao Professor Tutor. 

2. São medidas disciplinares sancionatórias:  
a) A repreensão registada; 
b) A suspensão até três dias úteis; 
c) A suspensão da escola entre quatro e doze dias; 
d) A transferência de escola; 
e) Expulsão da escola.  

3. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de repreensão registada é da competência do respetivo 
professor, quando a infração for praticada na sala de aula. Nas restantes situações será da competência do 
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Diretor ,averbando-se, no respetivo processo individual do aluno, a identificação do autor do ato decisório, 
data em que o mesmo foi proferido e a fundamentação, de facto e de direito que norteou tal decisão. 

4. A suspensão até três dias úteis pode ser aplicada pelo Diretor, garantidos que estejam os direitos de audiência 
e defesa do visado e sempre fundamentada nos factos que a suportam. 

5. A decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola entre quatro e doze dias úteis 
é precedida da audição em processo disciplinar do aluno visado, de acordo com a artigo 30.º, da Lei n.º 
51/2012, de 5 de setembro, do qual constam, em termos concretos e precisos, os factos que lhe são 
imputados, os deveres por ele violados e a referência expressa, não só da possibilidade de se pronunciar 
relativamente àqueles factos, como da defesa elaborada, sendo competente para a sua aplicação o Diretor, 
que pode, previamente, ouvir o Conselho de Turma e o Professor Tutor desde que este não faça parte do 
Conselho de Turma. 

6. Compete ao Diretor, ouvidos os Encarregado de Educação do aluno, fixar os termos e condições em que a 
aplicação da medida sancionatória referida no número anterior será executada, garantindo ao aluno um plano 
de atividades pedagógicas a realizar, coresponsabilizando-os pela sua execução e acompanhamento, podendo 
igualmente, se assim o entender, e para aquele efeito, estabelecer eventuais parcerias, celebrar protocolos ou 
acordos com entidades públicas ou privadas.  

7. O não cumprimento do plano de atividades proposto pode dar lugar à instauração de novo procedimento 
disciplinar, sendo esta recusa considerada uma agravante nos termos do ponto 3, do artigo 25.º, da Lei n.º 
51/2012. 

8. A competência para a aplicação da medida disciplinar sancionatória de transferência de escola é do Diretor-
Geral da Educação, precedendo a conclusão do procedimento disciplinar a que se refere o artigo 30.º, da Lei 
n.º 51/2012.  

9. A medida disciplinar sancionatória de transferência de escola apenas pode ser aplicada a alunos com idade 
superior a dez anos, continuando o aluno a frequentar a escolaridade obrigatória em outra escola próxima ou 
da mesma localidade servida por transporte escolar ou público, caso seja necessário. 

10. Complementarmente às medidas sancionatórias previstas no ponto 2 do artigo 28.º da Subsecção III, do 
Estatuto do Aluno, compete ao Diretor decidir sobre a reparação dos danos provocados no património escolar 
ou de terceiros, sendo o Encarregado de Educação responsabilizado pela sua completa reparação. 

11. As faltas resultantes de medida disciplinar sancionatória são consideradas faltas injustificadas para todos os 
efeitos legais. 

12. A aplicação de uma ou mais medidas corretivas é cumulável apenas quando for aplicada uma medida 
disciplinar sancionatória. 

13. A cada infração apenas pode ser aplicada uma medida disciplinar sancionatória.  
14. Consideram-se sujeitos à aplicação de medidas disciplinares sancionatórias os seguintes ilícitos: 

a) A recusa sistemática de participação nas atividades escolares; 
b) A desobediência reiterada às ordens dos órgãos de gestão, dos professores ou dos funcionários; 
c) A recusa do cumprimento de medida corretiva; 
d) A extorsão ou tentativa de extorsão de dinheiro ou outros bens; 
e) Danificação intencional de instalações da escola ou bens pertencentes a qualquer elemento da 

comunidade escolar; 
f) Os atos de vandalismo sobre bens públicos ou privados; 
g) A agressão verbal ou física a membros da comunidade escolar; 
h) Atos de “bullying”; 
i) Ofensa a pessoas que ocasionalmente se encontrem no espaço escolar; 
j) Prática de agressões de cariz sexual; 
k) Porte de quaisquer materiais ou engenhos, passíveis de perturbarem o normal funcionamento das aulas, 

ou provocarem danos físicos ou morais a terceiros. 
 

Artigo 159.º 

Procedimento disciplinar – tramitação 
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Em todos os aspetos processuais relativos ao procedimento disciplinar, desde a instrução do processo disciplinar 
à decisão final e eventual recurso hierárquico, seguem-se as orientações consignadas nos artigos 30.º, 31.º, 32.º 
e 33.º do Estatuto do Aluno, Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 

 
Artigo 160.º 

Suspensão preventiva do aluno 
 

A suspensão preventiva do aluno rege-se pelo disposto no artigo 32.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 
 

Artigo 161.º 

Recursos  
 

Da decisão final de aplicação de medida disciplinar cabe recurso, a interpor no prazo de cinco dias úteis, nos 
termos do artigo 36.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 

 
Artigo 162.º 

Salvaguarda da convivência escolar 
 

1. Qualquer professor ou aluno contra quem um aluno tenha praticado ato de agressão moral ou física, do qual 
tenha resultado a aplicação efetiva de medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola por período 
superior a oito dias úteis, pode requerer ao Diretor a transferência do aluno em causa para uma turma que 
não lecione ou não pertença, quando o regresso daquele à turma de origem possa provocar grave 
constrangimento aos ofendidos e perturbação da convivência escolar. 

2. O Diretor decidirá sobre o pedido no prazo máximo de cinco dias úteis, fundamentando a sua decisão. 
3. O indeferimento do Diretor só pode ser fundamentado na inexistência na escola ou no Agrupamento de outra 

turma na qual o aluno possa ser integrado, para efeitos da frequência da disciplina ou disciplinas em causa ou 
na impossibilidade de corresponder ao pedido sem grave prejuízo para o percurso formativo do aluno 
agressor. 

 
Artigo 163.º 

Responsabilidade civil e criminal 
 

A aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória, não isenta o aluno e o respetivo 
representante legal da responsabilidade civil e criminal a que, nos termos gerais de direito, haja lugar, sem 
prejuízo do apuramento da eventual responsabilidade criminal daí decorrente. 

 

Secção IV – Regime de Avaliação, Progressão e Aprovação 
 

Artigo 164.º 

Objeto da avaliação 
 

1. De acordo com a Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto, a avaliação incide sobre as aprendizagens 
desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência as Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação 
curricular base, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória.  

2. A avaliação tem uma vertente contínua e sistemática e fornece ao professor, ao aluno, ao encarregado de 
educação e aos restantes intervenientes, informação sobre o desenvolvimento do trabalho. 

 
Artigo 165.º 

Intervenientes 
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1. No processo de avaliação intervêm, designadamente: 
a) Professores; 
b) Aluno; 
c) Conselho de docentes, no 1º ciclo, ou o conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos; 
d) Diretor; 
e) Conselho Pedagógico; 
f) Encarregado de educação; 
g) Docente de Educação Especial e outros profissionais que acompanhem o desenvolvimento do processo 

educativo do aluno; 
h) Serviços ou organismos do Ministério da Educação. 

 
Artigo 166.º 

Competências dos intervenientes 
 

São competências dos intervenientes da avaliação, as estipuladas no artigo 17.º da Portaria n.º 223-A/2018, de 3 
de agosto. 

 
Artigo 167.º 

Critérios de avaliação 
 

1. Os critérios de avaliação devem ser elaborados em cada ciclo/grupo disciplinar e propostos anualmente para 
aprovação em Conselho Pedagógico, nos termos do artigo 18.º da Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto; 

2. No início do ano letivo, a escola deve facultar aos Encarregados de Educação os critérios de avaliação de cada 
disciplina, por ano de escolaridade, disponibilizando-os no Portal do Agrupamento; 

3. A avaliação das aprendizagens na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento está enquadrada pelos 
normativos legais em vigor para cada nível de ensino. 

 
Artigo 168.º 

Momentos de avaliação 
 

1. A calendarização para a realização das fichas de avaliação deve ser definida em Conselho de Turma e divulgada 
com a devida antecedência na plataforma Edulink.   

2. A marcação de testes deve obedecer às seguintes condições: 
a) Não deve ser marcado mais do que um teste no mesmo dia; 
b) Na mesma semana não devem ser marcados mais do que dois testes, no 2º ciclo, e mais do que três, no 

3º ciclo, podendo, no entanto, marcar-se um teste suplementar, desde que seja de domínio prático; 
c) Não devem ser marcados testes na última semana de cada período; 
d) Sempre que possível deve ser evitada a marcação de testes em dias consecutivos. 

3. As situações referidas no ponto anterior poderão não ser rigorosamente cumpridas em casos excecionais. 
4. Cada teste ou ficha individual de avaliação, após corrigido, deverá ser assinado pelo Encarregado de Educação 

e apresentado ao professor da disciplina. 
5. Nunca deverá ser realizado um segundo teste, à mesma disciplina, sem que o primeiro seja entregue ao aluno. 

6. Cada professor adequará a cada turma os momentos de avaliação, consoante a especificidade e ritmo da 
mesma, respeitando as orientações do respetivo departamento. 

7. As fichas de avaliação deverão ser preferencialmente feitas em modelos próprios da escola, podendo também 
ser realizadas nas folhas do enunciado, se o professor assim o preferir. 

8. A presença de comentários ou representações gráficas ofensivas será motivo para anulação da prova. 
9. Aos alunos que, durante a ficha de avaliação, sejam detetadas fraudes ou comportamento inadequados, 

poderá a mesma ser anulada, com repercussão na avaliação do período. 
10. Nos testes e trabalhos para avaliação será dada a conhecer ao aluno apenas a sua avaliação qualitativa. 
11. Se um aluno faltar a uma ficha de avaliação, poderá realizá-la em momento posterior, acordado com o 
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respetivo professor, desde que tenha apresentado justificação válida ao Diretor de Turma, nos prazos legais. 
12. As atividades extracurriculares não devem pôr em causa a realização de fichas de avaliação. 

 
Artigo 169.º 

Progressão e aprovação no 1ºCEB 
 

1. No primeiro ano de escolaridade não há lugar à retenção dos alunos. 
2. No caso de os alunos não terem desenvolvido as competências necessárias à frequência do 2º ano, poderão 

ser integrados numa turma do 1º ano no ano letivo seguinte, desde que solicitado pelo respetivo Encarregado 
de Educação. 

3. Nos anos intermédios os alunos não transitam quando obtenham a menção qualitativa de insuficiente 
cumulativamente a Português e a Matemática ou a duas outras disciplinas, desde que inclua pelo menos uma 
das disciplinas anteriores. 

4. No quarto ano, os alunos não transitam quando obtenham classificação inferior ao nível 3, cumulativamente, 
a Português e a Matemática ou a duas outras disciplinas, desde que, inclua pelo menos uma das disciplinas 
anteriores. 

5. Correspondência entre classificações quantitativas e qualitativas é a seguinte: 
a) De 0 a 49: Insuficiente – nível 2; 
b) De 50 a 69: Suficiente – nível 3; 
c) De 70 a 89: Bom – nível 4; 
d) De 90 a 100: Muito Bom – nível 5. 

 
Artigo 170.º 

Progressão e aprovação nos 2º e 3º CEB 
 

1. A progressão nos anos não terminais dos 2º e 3º ciclos é uma decisão pedagógica do Conselho de Turma e 
deve ser tomada sempre que o desempenho demonstrado pelo aluno permita a aquisição das competências 
essenciais definidas para o final do respetivo ciclo, tendo em conta os critérios de referência definidos pelo 
Departamento e aprovadas pelo Conselho Pedagógico. 

2. A retenção deve constituir uma medida pedagógica de última instância depois de esgotado o recurso a 
atividades de recuperação desenvolvidas ao nível da turma e da Escola, e determina, necessariamente, a 
reorganização do trabalho escolar de forma a otimizar as situações de aprendizagem. 

3. No final dos 2º e 3º ciclos, o aluno obtém a menção de Não Aprovado se estiver numa das seguintes 
situações: 
a) Tenha obtido classificação de nível inferior a três nas disciplinas de Português e Matemática; 
b) Tenha obtido classificação de nível inferior a três em três disciplinas; 
c) No caso do aluno frequentar o ensino articulado, tenha obtido classificação de nível inferior a três em 

duas disciplinas internas e média aritmética inferior a três das disciplinas que compõem o currículo do 
ensino articulado. 

4. Nas disciplinas sujeitas a provas de avaliação externa, a classificação final de disciplina resulta da média 
ponderada com 70% para a classificação interna e 30% para a classificação de exame. 

5. A correspondência entre classificações quantitativas e qualitativas estabelece-se nos seguintes termos: 

a) De 0 a 19: Fraco – nível 1; 
b) De 20 a 49: Insuficiente – nível 2; 
c) De 50 a 69: Suficiente – nível 3; 
d) De 70 a 89: Bom – nível 4; 
e) De 90 a 100: Muito Bom – nível 5. 

 

Secção V - Visitas de Estudo  
 

Artigo 171.º 
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Visitas de estudo 
 

1. As visitas de estudo devem ser organizadas e realizadas em conformidade com as linhas orientadores definidas 
no Despacho n.º 6147/2019, de 4 de julho.  

2. As visitas de estudo devem constar da planificação do trabalho letivo de cada turma, do respetivo Plano de 
Turma, assim como do Plano Anual de Atividades do Agrupamento. Caso não estejam inseridas no P.A.A., estas 
carecem da autorização do Diretor, mediante aprovação pelo Conselho Pedagógico. 

3. As visitas de estudo devem ser calendarizadas no início do ano letivo, de forma a permitirem uma planificação 
atempada e sem sobreposições de atividades. Dever-se-á evitar a realização das mesmas no 3º período. No 
caso das visitas de estudo ao estrangeiro, estas só deverão ocorrer na última semana de cada período letivo. 

4. As visitas de estudo são financiadas pelos Encarregados de Educação, havendo lugar a comparticipação de 
despesa para alunos do escalão A e B, nos termos do artigo 3.º do Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho .  

5. A planificação da visita de estudo deverá respeitar, entre outros, os seguintes itens:  
a) Competências a desenvolver; 
b) Disciplinas envolvidas;  
c) Calendarização e roteiro da visita; 
d) Docentes a envolver - um por cada 10 alunos no pré-escolar e no 1º ciclo e um por 15 alunos nos 2º e 3º 

ciclos; 
e) Sempre que o número de crianças ou alunos seja, consoante o caso, inferior a vinte ou trinta a escola deve 

assegurar a presença de pelo menos dois educadores ou professores; 
f) No caso de alunos com necessidades especiais, o Diretor pode designar um Assistente Operacional 

necessário e/ou autorizar a participação dos respetivos Encarregados de Educação ou pais para o 
acompanhamento necessário; 

g) Listagem dos participantes. 
6. A participação dos alunos em atividades de visita de estudo está sujeita ao dever de assiduidade, conforme o 

artigo 13.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. Os Educador de Infância/Professor Titular de Turma/Diretor 
de Turma poderão aceitar como justificadas, a título excecional, situações de alunos que fiquem em casa 
durante a realização de uma visita de estudo. 

7. A participação nas visitas de estudo carece de uma autorização expressa do Encarregado de Educação, 
devendo esta informar do local, dia ou dias da realização da visita de estudo e das horas de partida e de 
chegada.  

8. A declaração de autorização de saída para o estrangeiro deverá ser expressa por ambos os progenitores, salvo 
se for outra a indicação do Ministério Público e/ou do Tribunal competente. 

9. As visitas de estudo carecem de avaliação na plataforma Edulink. 
10. O transporte dos alunos deve respeitar o disposto no Código da Estrada e na Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, 

na sua redação atual. 
11. Os professores organizadores devem entregar atempadamente nos Serviços Administrativos informação 

relativa à visita. 
12. Os professores acompanhantes das turmas envolvidas na visita devem sumariar a lição de acordo com o 

conteúdo e a atividade desenvolvida, numerando a lição. 
13. Os professores do Conselho de Turma que não participam na visita de estudo, e cuja turma participou na 

mesma integralmente, devem cumprir o seu horário na escola. 
 

CAPITULO IX – Regime Geral de Funcionamento  
 

Artigo 172.º 

Matrícula e Renovação de Matrícula na Educação Pré-Escolar 
 

 
1. Na educação Pré-Escolar a matrícula é realizada entre 15 de abril e 15 de junho, do ano anterior que a matrícula 

https://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_10_89_cNUFcKm3Yq_Despacho_n.o_6147-2019_de_4_de_julho.pdf
https://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_10_89_WNfFIDQRmz_Despacho_no_7255_2018_de_31_de_julho_2018.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_wAQoVYmuzd_Lei_51-2012.pdf
http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_TYxu6ytOX7_Lei_n%C2%BA_13-2006.PDF
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diz respeito, via internet ou presencialmente nos Serviços Administrativos do Agrupamento.  
2. Findo o prazo referido, proceder-se-á à constituição de grupos, cujas listas serão afixadas no respetivo JI e na 

sede do Agrupamento, no prazo legal.  
3. Para os pedidos de inscrição efetuados fora do prazo legal, elabora-se registo com identificação da criança e o 

contacto dos Encarregados de Educação, para o caso de surgir vaga. 
4. A matrícula das crianças que completam três anos de idade entre 1 de janeiro e o final do ano letivo, pode ser 

feita ao longo do ano letivo, e é aceite definitivamente desde que haja vaga, depois de aplicadas as prioridades 
definidas nos pontos 5 e 6 do presente artigo, podendo frequentar a partir da data em que perfaz a idade 
mínima de frequência da educação Pré–Escolar. 

5. As vagas para matrícula ou renovação de matrícula são preenchidas de acordo com as prioridades e critérios 
de desempate previstos nos Despachos Normativos em vigor. 

6. Caso se verifique maior número de inscrições do que os números de vagas existentes, as crianças serão 
ordenadas em lista de espera, ou encaminhadas para o estabelecimento mais próximo com vaga. 

7. A renovação de matrícula é realizada automaticamente no estabelecimento de educação frequentado pela 
criança. 

8. No terceiro período o Educador faculta aos Encarregados de Educação, para atualização, a ficha de dados da 
criança, o que formaliza a renovação de matrícula. 

9. Quando a renovação de matrícula implicar a transferência de estabelecimento, deve ser comunicada pelo 
Encarregado de Educação ao estabelecimento de educação frequentado no ano anterior, que por sua vez 
remete o processo, ao estabelecimento pretendido. 

 
Artigo 173.º 

Matrícula e Renovação de Matrícula no Ensino Básico 

 
1. A matrícula no 1º ano do 1º ciclo, é obrigatória para as crianças que completem 6 anos de idade até 15 de 

setembro ou, em matrícula condicional, os que completem 6 anos até 31 de dezembro. 
2. Em situações excecionais previstas na lei, por requerimento dos EE, pode ser solicitada a antecipação ou 

adiamento da primeira matrícula. 
3. No 1º ciclo, a matrícula é realizada entre 15 de abril e 15 de junho, do ano anterior que a matrícula diz respeito. 
4. O pedido de matrícula é apresentado, preferencialmente, via internet na aplicação informática disponível no 

Portal das Escolas. Não sendo possível, o pedido de matrícula pode ser apresentado de modo presencial nos 
Serviços Administrativos. 

5. A renovação de matrícula é realizada automaticamente no estabelecimento de ensino frequentado pelo aluno. 
6. No terceiro período o Professor Titular/Diretor de Turma faculta aos Encarregados de Educação, para 

atualização, a ficha de dados do aluno, o que formaliza a renovação de matrícula. 
7. Quando a renovação de matrícula implicar a transferência de estabelecimento, deve ser comunicada pelo 

Encarregado de Educação ao estabelecimento de educação ou ensino frequentado no ano anterior, que por 
sua vez remete o processo, ao estabelecimento pretendido, de acordo com a indicação das prioridades. 

8. No Ensino Básico, as vagas existentes nos estabelecimentos de ensino para matrícula ou renovação de 
matrícula são preenchidas consoante as prioridades definidas nos Despachos Normativos em vigor. 

9. As vagas existentes para matrícula/renovação de matrícula dos alunos condicionais do 1º ano do 1º ciclo (que 
fazem anos entre 16 de setembro e 31 de dezembro) são preenchidas de acordo com as seguintes prioridades: 

1ª-Ter frequentado o Pré-Escolar no mesmo estabelecimento de educação; 
2ª-Ter frequentado o Pré-Escolar noutro estabelecimento de educação do agrupamento; 
3ª-Data de nascimento; 
4ª-Irmãos já matriculados no mesmo estabelecimento; 
5ª-Área de residência; 
6ª-Local de trabalho dos Encarregados de Educação. 

 
Artigo 174.º 

Constituição de turmas 
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1. Todo o processo de constituição de turmas é levado a cabo por equipas nomeadas pelo Diretor, constituídas 

por docentes dos diferentes níveis de ensino. 
2. Os professores responsáveis pela constituição de turmas devem ter em atenção as orientações emanadas pelo 

Conselho Pedagógico bem como as previstas nos Despachos Normativos em vigor. 
3. Na educação Pré-Escolar: 

a) As turmas são constituídas por um número mínimo de 20 e um máximo de 25 crianças; 
b) As turmas são constituídas por 20 alunos, sempre que no relatório técnico-pedagógico seja identificada 

como medida de acesso à aprendizagem e à inclusão a necessidade de integração do aluno em turma 
reduzida, não podendo esta incluir mais de dois nestas condições. 

c) A redução das turmas prevista na alínea anterior fica dependente do acompanhamento e permanência 
destes alunos na turma em pelo menos 60 % do tempo curricular. 

4. No 1.º ciclo do Ensino Básico: 
a) As turmas do 1.º e 2.º anos de escolaridade são constituídas por 24 alunos e as dos restantes anos de 

escolaridade por 26; 
b) As turmas, nos estabelecimentos de ensino de lugar único, que incluam alunos de mais de dois anos de 

escolaridade, são constituídas por 18 alunos; 
c) As turmas, nos estabelecimentos de ensino com mais de um lugar, que incluam alunos de mais de dois 

anos de escolaridade, são constituídas por 22 alunos; 
d) As turmas são constituídas por 20 alunos, sempre que no relatório técnico-pedagógico seja identificada 

como medida de acesso à aprendizagem e à inclusão a necessidade de integração do aluno em turma 
reduzida, não podendo esta incluir mais de dois nestas condições; 

e) A redução das turmas prevista na alínea anterior fica dependente do acompanhamento e permanência 
destes alunos na turma em pelo menos 60 % do tempo curricular. 

5. Nos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico: 
a) As turmas dos 5.º a 8.º anos de escolaridade são constituídas por um número mínimo de 24 alunos e um 

máximo de 28 e para o 9.º ano de escolaridade, por um número mínimo de 26 e um máximo de 30 alunos; 
b) Nos 7.º e 8.º anos de escolaridade, o número mínimo para a abertura de uma disciplina de opção do 

conjunto das disciplinas que integram as de oferta de escola é de 20 alunos; 
c) As turmas são constituídas por 20 alunos, sempre que no relatório técnico-pedagógico seja identificada 

como medida de acesso à aprendizagem e à inclusão a necessidade de integração do aluno em turma 
reduzida, não podendo esta incluir mais de dois nestas condições. 

d) A redução das turmas prevista na alínea anterior fica dependente do acompanhamento e permanência 
destes alunos na turma em pelo menos 60 % do tempo curricular. 

 
Artigo 175.º 

 Critérios de Constituição de Turmas 
 
1. Na constituição das turmas, prevalecem critérios de natureza pedagógica e é respeitada a heterogeneidade 

podendo, no entanto, o Diretor, perante situações pertinentes e após ouvir o Conselho Pedagógico, atender a 
outros critérios que sejam determinantes para a promoção do sucesso e para a redução do abandono escolar. 

2. Nos anos sequenciais, deve dar-se continuidade ao grupo/turma, integrando elementos que respeitem o 
equilíbrio, desde que não haja indicações em contrário dos respetivos Conselhos de Turma e a turma recetora 
o permita. 

3. O princípio da continuidade pode ser equacionado perante situações devidamente identificadas e 
fundamentadas pelos Conselhos de Docentes/Conselhos de Turma e pedidos expressos formulados pelos 
Encarregados de Educação, desde que não contrariem a legislação e regulamentos em vigor. 

4. Na constituição das turmas deve ter-se em conta a inclusão equilibrada de alunos relativamente à idade, ao 
género, às etnias, às medidas seletivas ou adicionais e aos que solicitaram auxílios económicos diretos. 

5. Os alunos que usufruam de medidas seletivas ou adicionais serão distribuídos pelas turmas, de acordo com o 
seu perfil e caraterísticas da turma que irão integrar.  
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6. Os alunos matriculados em regime articulado devem ser integrados numa mesma turma. 
7. Deverão ser integrados na mesma turma alunos vindos do estrangeiro com dificuldades em Língua Portuguesa, 

a fim de facilitar a prestação de apoio pedagógico. Neste âmbito também os alunos transferidos, que tenham 
frequentado uma Língua Estrangeira que não faça parte da oferta de escola deverão ser incluídos na mesma 
turma. 

 
Artigo 176.º 

 Transferências 

 
1. A requerimento dos Encarregados de Educação, é possível a transferência dos alunos para outras escolas, 

desde que a mesma disponha de vaga. 
2. Em situação de retorno a esta escola, a transferência do aluno apenas será aceite em última prioridade, ou 

seja depois de todas as vagas estarem preenchidas, de acordo com o estipulado no artigo 10º do Despacho 
Normativo n.º 7-B-2015, 7 de maio, na redação dada pelo Despacho Normativo n.º 1-B-2017, de 17 de abril. 

 
Artigo 177.º 

Horário de abertura/encerramento dos estabelecimentos de ensino 
 

 Abertura Encerramento 

JI 7h30 18h30 

EBI 7h30 18h30 

EB2/3 7h30 22h 

 
Artigo 178.º 

Horário letivo 

 

 Manhã Almoço Tarde 

PRÉ 9h – 12h30 12h30 – 14h 14h – 15h30 

EBI 9h – 12h30 12h30 – 14h 14h – 17h30 

EB2/3 8h30  18h20 

 
Artigo 179.º 

Funcionamento das atividades letivas  
 

1. O início e o fim de cada aula são assinalados por toques de campainha. 
2. No final dos primeiros quarenta e cinco minutos de cada bloco de noventa, não há intervalo. 
3. O tempo de duração da aula deve ser rigorosamente cumprido. 
4. Os alunos só podem entrar na sala de aula na presença de um professor ou funcionário. 
5. Se, por motivos ligados ao serviço do Agrupamento, for previsível o atraso do professor, tal deve ser 

comunicado ao assistente operacional, que acompanha os alunos à sala de aula onde aguarda, com os 
mesmos, a chegada do professor. 

6. O professor não deve sair da sala no decorrer da aula, salvo por motivo de força maior, sendo que esta 
circunstância deve ser comunicada ao funcionário de serviço no setor. 

7. O professor não deve permitir a saída dos alunos durante o decorrer da aula, salvo por motivo de força 
maior ou em outras situações devidamente justificadas. 

8. A sala de aula deve ser fechada no final de cada tempo letivo pelo professor que a utilizou, depois da 
saída de todos os alunos. 

9. O professor deve providenciar, de forma julgada conveniente, no sentido de deixar a sala arrumada e 
limpa. 

 

Artigo 180.º 

http://www.manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_8_89_N9r2gZ2s6E_Despacho_Normativo_n.%C2%BA_1-B-2017_de_17_de_abril.pdf
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Atividades de substituição na ausência do Educador e Professor no 1º CEB  
 

Caso se verifique a ausência do educador/professor, pode acontecer uma das seguintes situações: 
a) Se a falta for previsível, o Educador/Professor Titular de Turma deixa o plano de aula que será aplicado 

por um Educador/Professor destacado para as substituições; 
b) Quando a falta não seja previsível e/ou não exista Educador/Professor para substituição, as 

crianças/alunos são distribuídos pelos grupos/turmas do estabelecimento de ensino. 

 
Artigo 181.º 

Atividades de substituição na ausência do Professor nos 2º e 3º CEB 
 
 

1. Se a falta for previsível, o professor pode ser substituído: 
a) Por um colega do Conselho de Turma, sendo a aula dessa disciplina substituída por uma aula de outra 

disciplina; 
b) Por um colega do mesmo grupo disciplinar, decorrendo uma aula normal, de acordo com o plano de aula 

previamente elaborado. 
2. Se a falta for imprevisível, o Assistente Operacional informa os alunos de que devem abandonar o local, em 

silêncio e de forma ordenada, podendo dirigir-se para a Biblioteca, sala de estudo ou espaços similares. 

 
Artigo 182.º 

Entrada e saída de alunos 

 
1. Nos Jardins de Infância: 

a) Os Encarregados de Educação acompanham as crianças até à entrada do edifício; 
b) Quando haja necessidade da criança entrar ou sair fora do horário de funcionamento do JI, os 

Encarregados de Educação informam o Educador de Infância ou pessoal não docente; 
c) À hora de saída, as crianças serão entregues aos Encarregados de Educação ou a alguém por eles 

indicado, mediante autorização por escrito. 
2. Nas escolas do 1º ciclo: 

a) Com vista ao bom funcionamento e segurança, os Encarregados de Educação dos alunos do 1ºCEB devem 
acompanhar os seus educandos até ao portão da Escola, salvaguardando casos excecionais; 

b) Os alunos não podem permanecer na Escola para além do horário de funcionamento. 
3. Nas escolas dos 2º e 3º ciclos: 

a) O controlo das entradas e saídas é feito pelos funcionários de serviço à portaria da Escola, 
devidamente identificados; 

b) A saída da escola dos alunos implica a apresentação do cartão eletrónico onde consta a autorização 
expressa dos Encarregados de Educação; 

c) Aos alunos, durante o período de aulas, não é permitida a saída da escola, salvo quando os Encarregado 
de Educação o permitam; 

d) É obrigatória a validação, junto da portaria, da entrada/saída do recinto escolar. 

 
Artigo 183.º 

Acesso por parte dos Encarregados de Educação e de elementos externos à escola 

 
1. É obrigatória a identificação de todos quantos entrem ou saiam da Escola, sempre que tal for solicitado. 
2. O acesso à Escola, por parte de Encarregados de Educação, de pais ou de quaisquer outras pessoas, deve 

obedecer aos seguintes procedimentos: 
a) Identificação perante o Assistente Operacional de serviço na portaria; 
b) Preenchimento do registo de entradas onde deve ficar registado o nome, a hora de entrada e saída; 
c) Autorização expressa do funcionário que lhe entregará um cartão de visita.  
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3.  O acesso de fornecedores só pode fazer-se fora dos intervalos das atividades letivas e de acordo com as 
indicações do funcionário de serviço. 

 
 

Artigo 184.º 

 Atendimento dos Encarregados de Educação 

 
1.  O atendimento aos EE deve ser feito: 

a) Na abertura do ano letivo, numa receção global feita pelo Educador, Professor Titular/Diretor de Turma; 
b) No horário de atendimento semanal do Educador de Infância, do Professor Titular e do Diretor de Turma; 
c) Após as avaliações de cada período, para informações sobre a avaliação do educando em datas estipuladas 

pelo Agrupamento. 
2. Quando os Encarregados de Educação não possam estar presentes no horário de atendimento previamente 

definido para a resolução de qualquer problema que envolva o seu educando, poderá ser acordado novo 
horário. 

 
Artigo 185.º 

Convocatórias 

 
1. A divulgação das reuniões é feita através de convocatória escrita diretamente aos convocados, por correio 

eletrónico. A convocatória deve conter a indicação de 
a) Destinatários; 
b) Assuntos a tratar; 
c) Local, data e hora de início; 
d) Identificação e assinatura de quem convoca com conhecimento do Diretor. 

2. Para as reuniões ordinárias e extraordinárias, as convocatórias devem ser feitas com a antecedência de 
quarenta e oito horas. 

3. As convocatórias de reuniões extraordinárias que, pela sua urgência, não possam respeitar o estipulado para 
as reuniões ordinárias, devem ser feitas individualmente de forma a assegurar a tomada de conhecimento por 
parte de todos os elementos convocados. 

4. Para as reuniões de Conselhos de Turma de avaliação, a calendarização deve ser divulgada com a antecedência 
de cinco dias úteis. 

5. Não é permitida a realização de reuniões com prejuízo das atividades letivas, salvo situações excecionais, 
devidamente fundamentadas e com a autorização do Diretor.  

 
Artigo 186.º 

 Atas 

 
1. De qualquer reunião com caráter oficial, lavra-se ata em modelo próprio. 
2.  Da ata de uma reunião deve constar, no mínimo: 

a) A data, a hora e o local da sua realização; 
b) A indicação dos elementos ausentes; 
c) O relato objetivo do conteúdo da reunião; 
d) As assinaturas de quem a secretariou e de quem a presidiu. 

3. As atas de departamento são validadas pelo Diretor. 

4. As atas dos conselhos de turma e das reuniões com Encarregados de Educação são validadas pelos 
coordenadores de estabelecimento e coordenadores de ano. 

  
Artigo 187.º 

Divulgação de atividades 
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1. A divulgação de atividades/eventos/iniciativas ou similares é feita em placards próprios e na Plataforma 
Edulink, após autorização da Direção. 

2. Quando estas atividades se destinam ao pessoal docente e/ou não docente a divulgação pode ser feita, sob a 
supervisão da direção, através do email institucional ou Portal do Agrupamento. 

 
Artigo 188.º 

Cartão escolar 
 

1. São funcionalidades do cartão eletrónico: 
a) O controlo de entradas e saídas; 
b) Controlo interno de consumos. 

2.  Os pagamentos ( bar, refeitório, papelaria, reprografia e secretaria) serão feitos apenas com o cartão GIAE 
(Gestão Integrada para Administração Escolar). 

3. As Normas de utilização: 
a) A utilização é pessoal, não podendo em qualquer caso ceder ou emprestar sob pena de o cartão ser retido 

e entregue aos Serviços Administrativos; 
b) O uso do cartão é obrigatório e imprescindível para controlo da assiduidade e segurança dos alunos; 
c) Em caso de perda ou extravio, o utilizador deve solicitar o cancelamento do cartão, junto dos Serviços 

Administrativos; 
d) O cartão é gratuito no entanto em caso de substituição (extravio ou danificação) deverá ser paga a quantia 

de 5€. 
4. É devolvido o saldo quando o aluno cessa a ligação definitiva com a escola. 
5. As demais normas de funcionamento do cartão eletrónico constam do regulamento de utilização do mesmo. 

 
Artigo 189.º 

Cedência de instalações 

 
1. A cedência das instalações pode efetuar-se, desde que não ponha em causa o normal funcionamento das 

atividades curriculares, extracurriculares e outras atividades programadas. 
2. Compete ao Diretor autorizar a cedência de instalações escolares depois de analisar o respetivo pedido e de 

ouvir o respetivo Coordenador de Estabelecimento quando for caso disso. 
3. O pedido de cedência de instalações será efetuado por escrito e incluirá: 

a) A identificação do solicitante;  
b) O objetivo do pedido;  
c) A instalação que pretende utilizar;  
d) O início e o fim da ocupação; 
e) As possíveis contrapartidas. 

 

CAPÍTULO X - Administração de Medicamentos 
 

Artigo 190.º 

Administração de medicamentos a alunos 
 

1. A toma de medicamentos segue as orientações emanadas da Direção Geral da Saúde (DGS). 
2. Caso o aluno tenha necessidade imprescindível de tomar medicamentos durante o período em que está na 

escola, os pais ou Encarregados de Educação devem comunicar ao educador/professor ou ao Diretor de Turma, 
através da caderneta do aluno ou de declaração assinada pelo EE, a dosagem e o horário da toma dos fármacos, 
bem como qualquer outra informação que entendam pertinente. 

3. Considera-se, ainda, que um dos procedimentos a adotar pelo Agrupamento deverá ser a solicitação aos 
Encarregados de Educação de autorização para a administração de medicamentos em situações agudas que 
possam ocorrer em contexto escolar, designadamente febre.  
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4. A autorização referida no ponto 3 deverá ser registada em modelo próprio, de preferência, no início do ano 
letivo, na qual deve constar, para além do objetivo, contexto e tipo de medicamento a utilizar. 

5. O nome do aluno;  
a) Contacto(s) do Encarregado de Educação;  
b) Reações alérgicas - contra indicações conhecidas a medicamentos;  
c) Assinatura do Encarregado de Educação. 

6. Sempre que estejam a ser ministrados medicamentos aos alunos, devem os Encarregados de Educação, em 
conjunto com o médico assistente, diligenciar no sentido de que estes sejam dados fora do horário letivo do 
aluno e mediante a apresentação de fotocópia da receita médica. 

7. A medicação deverá ser entregue no estabelecimento de ensino, com o nome do aluno e a hora de toma. 
8. O estabelecimento de ensino não se responsabiliza pela validade dos medicamentos nem pelos seus efeitos 

secundários. 
 

Artigo 191.º 

Cuidados saúde especiais 
 
1. No âmbito das orientações emanadas do Programa Nacional de Saúde Escolar e do Programa Nacional para a 

Diabetes (Orientação n.º 003/2012, de 18 de janeiro) o Agrupamento deve mobilizar os recursos para o apoio 
necessário ao bem-estar do aluno, promovendo o acompanhamento, a manutenção do tratamento e a gestão 
de situações intercorrentes na Diabetes tipo 1.  

2. Os Encarregados de Educação deverão notificar o Agrupamento do diagnóstico de Diabetes tipo 1 do seu 
educando. 

3. O Agrupamento deverá solicitar a intervenção do Centro de Saúde, a fim de ser elaborado o plano de saúde 
individual do aluno, o qual deve ter a participação do Encarregado de Educação e do professor ou educador, 
devendo contemplar:  
a) Formação específica dos docentes e Assistentes Operacionais sobre as competências adequadas ao seu 

acompanhamento (injeção de insulina, determinação da glicemia);  
b) Reconhecimento e tratamento das hipoglicemias;  
c) Definição do sistema de alerta em situações de emergência. 

 

CAPÍTULO XI - Segurança 
 

Artigo 192.º 

Plano de Prevenção e Emergência 

 
1. Todas as escolas do Agrupamento devem possuir Plano de Prevenção e Emergência cuja 

elaboração/atualização será da competência do Diretor ou em quem ele delegar, e estar em conformidade 
com os normativos legais em vigor.  

2. O Plano de Prevenção e Emergência deve incluir regras e procedimento, destinadas a minimizar os efeitos de 
possíveis catástrofes que possam vir a ocorrer em determinadas áreas, gerindo de uma forma otimizada os 
recursos disponíveis. Essas regras deverão ser do conhecimento de toda a comunidade escolar, cabendo aos 
docentes dos vários níveis de ensino dar a conhecê-las, da forma que acharem mais conveniente. 

3. Para testar as regras de emergência e de evacuação escolar, todos os estabelecimentos do Agrupamento 
deverão fazer anualmente dois simulacros, de preferência no primeiro e segundo períodos escolares. 

 

Artigo 193.º 

Equipa de Segurança 
 

Para coadjuvar o Diretor no âmbito da segurança de pessoas e bens é criada uma Equipa de Segurança com as 
seguintes competências:  
a) Divulgar o Plano de Segurança junto da comunidade escolar para que todos os elementos conheçam os 

http://manuelfariasousa.pt/ficheiros/doc_7_89_95HIKXkJbH_Orientacao_n.%C2%BA_003-2012_.pdf
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procedimentos a adotar em situações de perigo e/ou de evacuação do recinto escolar; 
b) Assegurar as condições de conservação e manutenção necessárias à operacionalização do Plano de 

Segurança; 
c) Pôr em prática o Plano de Segurança da Escola, organizando exercícios de simulação; 
d) Promover campanhas de informação e sensibilização; 
e) Promover a afixação de Normas de Segurança e de uso das instalações e equipamentos, das Normas de 

Evacuação e as respetivas plantas, assim como a sinalética correspondente; 
f) Informar o Diretor de quaisquer anomalias verificadas nas instalações e equipamentos escolares que 

possam pôr em risco os seus utentes. 
 

CAPÍTULO XII – Disposições Finais 
 

Artigo 194.º    

Revisão 
 

O RI deve ser atualizado ou revisto, de acordo com os normativos em vigor e com as necessidades do 

Agrupamento. 

Artigo 195.º 

Divulgação do Regulamento Interno 
 

1. O RI é publicitado no portal do ADMFS e em cada uma das suas escolas, em local adequado e acessível. 
2. O RI deverá ser entregue aos alunos, numa versão adaptada e simplificada, designadamente o capítulo que se 

lhes refere, no início de cada ciclo; 
3. No início do ano letivo, devem os Encarregados de Educação, bem como os respetivos educandos, conhecer e 

subscrever o Regulamento Interno do Agrupamento, através de declaração anual de aceitação do mesmo e de 
compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral. 

 
Artigo 196.º 

Omissões 
 
1. Nos casos omissos e de acordo com as competências definidas na lei, o processo de decisão deve competir aos 

órgãos de administração e gestão da escola. 
2. Em matéria de procedimento, no que for omisso no presente regulamento, aplica-se subsidiariamente o 

disposto no Código do Procedimento Administrativo. 
 

Artigo 197.º 

Entrada em vigor 
 
O RI entra em vigor no dia útil seguinte ao da sua aprovação pelo Conselho Geral. 


