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INTRODUÇÃO
O presente Regulamento Interno define os objetivos, filosofia e procedimentos da concretização da nova
autonomia e gestão escolar, conforme o Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º137/2012 de 2 de julho.
Serve este Regulamento Interno para definir o regime de funcionamento do Agrupamento de Escolas D.
Manuel de Faria e Sousa, de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das estruturas de orientação
e dos serviços especializados de apoio educativo, bem como os direitos e os deveres da comunidade escolar.
O Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa, tem sede na Escola Básica do 2º e 3º ciclos D.
Manuel de Faria e Sousa e congrega quatro freguesias (Margaride, Moure, Várzea e Varziela), sendo
composto pelas seguintes escolas: Escola Básica de Várzea; Escola Básica de Felgueiras; Escola Básica de
Varziela; Escola Básica de Moure; Escola Básica de Margaride; JI de Felgueiras; e E. B. 2/3 D. Manuel de Faria e
Sousa, num total de sete estabelecimentos de educação e ensino, do pré-escolar ao terceiro ciclo do ensino
básico.
A versão integral do Regulamento Interno encontra-se disponível para consulta na Biblioteca e no Website
do Agrupamento.
O Conselho Geral ratificou e aprovou o presente regulamento, à luz do modelo de gestão e administração
do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº137/2012 de 2
de julho de 2012.
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1.º
(Objeto)
O Regulamento Interno contém um conjunto de normas que define o regime de funcionamento do
Agrupamento, em cada um dos órgãos de administração e gestão, das estruturas de orientação educativa e
dos serviços de apoio educativo, bem como os deveres dos membros da comunidade escolar.

1.
2.

3.

4.

Artigo 2.º
(Âmbito)
Destina-se a todos os que neste Agrupamento de escolas trabalham, ou a ela estão ligados: alunos,
professores, encarregados de educação, assistentes operacionais e técnicos de serviços especializados.
É aplicável na área das escolas do Agrupamento, que compreende os edifícios em que o mesmo funciona,
bem como os acessos, campos de jogos e outras instalações, afetas ou não a fins escolares, situados
dentro ou fora do seu perímetro;
Sujeita igualmente às suas normas os atos e factos praticados ou ocorridos no exterior das instalações, se
os seus agentes estiverem no desempenho de funções oficiais ou escolares ou as ocorrências decorram
destas.
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.
a. Argumentar o seu desconhecimento não servirá de atenuante em qualquer caso de conflito ou
suposta infração.
b. A sua violação implica:
i. Responsabilidade disciplinar para quem a ele esteja sujeito;
ii. Proibição de utilização das instalações ou serviços, nos restantes casos.

Artigo 3.º
(Disposições gerais referentes à comunidade escolar)
1. Todos os elementos da Comunidade Escolar deste Agrupamento de Escolas devem observar as seguintes
disposições gerais:
a. Tomar conhecimento do Regulamento Interno do Agrupamento que lhe será fornecido quando pela
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b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.
k.
l.
m.

primeira vez dela fizer parte;
Cumprir o Regulamento Interno e quaisquer outras disposições legais, bem como decisões e/ou
deliberações tomadas nos diferentes órgãos em que se integrem, desde que não contrariem a lei ou
regulamentos vigentes;
Favorecer a criação e o desenvolvimento de relações de respeito mútuo, sã camaradagem e de
cooperação;
Adotar atitudes e comportamentos de cordialidade, simpatia e civilidade nas relações com os utentes
dos serviços;
Corresponsabilizar-se pela manutenção em boas condições das instalações e equipamentos escolares;
Contribuir para um ambiente despoluído, limpo e saudável;
Colaborar com empenho na manutenção da ordem e da disciplina;
Comunicar ao superior hierárquico qualquer estrago acidental ou intencional presenciado por si,
sobre as instalações, equipamento ou material escolar ou sobre os bens (móveis ou imóveis)
pertencentes aos membros da Comunidade Educativa;
Respeitar as ideias, sugestões, críticas e bens dos outros membros da Comunidade Escolar;
Fazer chegar ao superior hierárquico qualquer sugestão tendente a melhorar a qualidade do serviço;
Solicitar prévia autorização para afixar cartazes, convocatórias, avisos ou quaisquer textos;
Solicitar prévia autorização para utilizar instalações, espaços, material ou equipamento escolar;
Solicitar autorização para entrar nas instalações escolares.

CAPÍTULO II – ÓRGÃOS DE DIREÇÃO, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
Artigo 4.º
(Órgãos)
São órgãos de direção, administração e gestão do Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa os
seguintes:
a. O Conselho Geral;
b. O Diretor;
c. O Conselho Pedagógico;
d. O Conselho Administrativo.
Secção I - Conselho Geral
Artigo 5.º
(Definição e Natureza)
O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da
atividade da escola, assegurando a participação e representação da comunidade educativa, nos termos e para
os efeitos do nº 4 do artigo 48.º da Lei de Bases do Sistema Educativo.
Artigo 6.º
(Composição)
(Artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012)
1. O Conselho Geral tem a seguinte composição:
a. sete representantes do pessoal docente de carreira com vínculo contratual com o MEC, sendo o
número mínimo de um por cada ciclo de ensino;
b. dois
c. seis representantes dos pais e Encarregados de Educação;
d. três representantes do município;
e. três representantes da comunidade local.
2. O Diretor participa nas reuniões do Conselho Geral, sem direito a voto.
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Artigo 7.º
(Competências)
(Artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012)
De acordo com a legislação em vigor.

1.
2.
3.

4.
5.

Artigo 8.º
(Designação dos Representantes)
(Artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012)
Os representantes do pessoal docente são eleitos por todos os docentes e formadores em exercício de
funções no agrupamento.
Os representantes dos pais e Encarregados de Educação e pessoal não docente são eleitos separadamente
pelos respetivos corpos.
Os representantes dos pais e Encarregados de Educação são designados em assembleia-geral de pais e
Encarregados de Educação, sob proposta das respetivas organizações representativas (Associação de Pais e
Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa). Na falta de
organização representativa a designação far-se-á por eleição dos seis representantes mais votados
acrescida de igual número de suplentes, em reunião convocada para o efeito pelo Diretor.
Os representantes do município são designados pela Câmara Municipal de Felgueiras, podendo esta
delegar competências nas Juntas de Freguesia do Agrupamento.
Os representantes da comunidade local são cooptados pelos demais membros em reunião especialmente
convocada pelo Presidente do Conselho Geral cessante.
Artigo 9.º
(Eleições)
(Artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012)
De acordo com a legislação em vigor.
Artigo 10.º
(Mandato)
(Artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 alterado pelo Decreto Lei nº137/2012)
De acordo com a legislação em vigor.
Artigo 11.º
(Reunião do Conselho Geral)
(Artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 alterado pelo Decreto Lei nº137/2012)
De acordo com a legislação em vigor.
Artigo 12.º
(Regimento do Conselho Geral)
De acordo com a legislação em vigor.
Secção II - Diretor

Artigo 13.º
(Definição e natureza)
(Artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 alterado pelo Decreto Lei nº137/2012)
1. O Diretor é o órgão de administração e gestão do agrupamento nas áreas pedagógica, cultural,
administrativa, financeira e patrimonial.
Artigo 14.º
(Subdiretor e adjuntos do diretor)
1. O Diretor é coadjuvado no exercício das suas funções por um subdiretor e por um a três adjuntos. Número
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este estabelecido por despacho do membro do Governo responsável pela área de educação.
Artigo 15.º
(Competências)
(Artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012)
De acordo com a legislação em vigor.
Artigo 16.º
(Recrutamento)
(Artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 alterado pelo Decreto-Lei n.º137/2012)
De acordo com a legislação em vigor.
Artigo 17.º
(Procedimento concursal)
(Artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012)
De acordo com a legislação em vigor.
Artigo 18.º
(Eleição)
(Artigo 23.º do Decreto-Lei n.º Lei 75/2008 alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012)
De acordo com a legislação em vigor.
Artigo 19.º
(Posse)
(Artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012)
De acordo com a legislação em vigor.
Artigo 20.º
(Duração do Mandato)
(Artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012)
De acordo com a legislação em vigor.
Artigo 21.º
(Regime de exercício de funções)
(Artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012)
De acordo com a legislação em vigor.
Artigo 22.º
(Direitos do Diretor)
(Artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012)
De acordo com a legislação em vigor.
Artigo 23.º
(Direitos específicos)
(Artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012)
De acordo com a legislação em vigor.
Artigo 24.º
(Deveres específicos)
(Artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012)
De acordo com a legislação em vigor.
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Artigo 25.º
(Assessoria da direção)
(Artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012)
De acordo com a legislação em vigor.
Secção III – Conselho Pedagógico
Artigo 26.º
(Definição e natureza)
(Artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012)
1. O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa do
agrupamento de escolas, nomeadamente nos domínios pedagógico-didático da orientação e
acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente e não docente.

1.

2.
3.
4.
5.

Artigo 27.º
(Composição)
(Artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012)
O Conselho Pedagógico não pode ultrapassar o máximo de 17 membros, tendo a seguinte composição:
a. O Diretor, que preside ao mesmo;
b. Sete Coordenadores de Departamento Curricular;
c. Um representante dos conselhos de ano;
d. Um representante dos coordenadores de estabelecimento;
e. Os Coordenadores dos Diretores de Turma;
f. O Coordenador da Biblioteca Escolar / CRE;
g. O Coordenador da equipa de Projetos;
h. O Coordenador das áreas de oferta complementar.
O Presidente do Conselho Geral poderá participar nas reuniões do Conselho Pedagógico, quando este o
achar pertinente, participando sem direito a voto.
Nas reuniões do Conselho Pedagógico poderão participar outros membros das Escolas do Agrupamento,
em função de interesses pedagógicos pontuais, sem direito a voto.
Nas reuniões em que sejam tratados assuntos que envolvam sigilo, designadamente sobre matéria de
provas de exame ou de avaliação global, apenas participam os membros docentes.
Nas reuniões plenárias ou de comissões especializadas podem participar, sem direito a voto, a convite do
Conselho Pedagógico representantes do pessoal não docente e dos pais e Encarregados de Educação.

Artigo 28.º
(Designação dos representantes)
1. Os representantes, no Conselho Pedagógico, são os coordenadores dos departamentos curriculares,
eleitos pelos respetivos departamentos, mediante a lista de três docentes.
2. O coordenador da formação e o Coordenador dos projetos de desenvolvimento educativo e sociocultural,
dos serviços especializados de apoio educativo são igualmente nomeados pelo Diretor de entre e pelos
docentes que dinamizem os projetos ou que integrem os serviços especializados de apoio educativo.
3. O representante do pessoal não docente será eleito pelos seus pares. Caso não haja candidatos, o Diretor
fará a sua designação.
Artigo 29.º
(Mandato)
1. O mandato dos membros do Conselho Pedagógico tem a duração de quatro anos, se permanecerem nas
Escolas do Agrupamento, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.
2. O mandato dos coordenadores de cada uma das estruturas de orientação pode cessar, a todo o tempo,
por decisão fundamentada do Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico.
3. A representação do pessoal não docente, dos pais e Encarregados de Educação faz-se no âmbito da
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comissão especializada prevista no nº2 do Artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de julho.
4. O representante das Associações de Pais e Encarregados de Educação é designado, em conjunto, pelas
respetivas direções.
a. Quando as mesmas não existam, os seus representantes são eleitos em reunião de representantes de
Pais e Encarregados de Educação de cada sala/turma convocada para o efeito pelo Diretor.
5. Os representantes do pessoal docente, no Conselho Pedagógico, não podem ser membros do Conselho
Geral.
6. Sempre que se justifique, o Conselho Pedagógico poderá convidar, sem direito a voto, outros elementos da
comunidade educativa, que estarão presentes e serão ouvidos no período antes da ordem do dia, após o
que se retirarão.
Artigo 30.º
(Competências)
(Artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012)
De acordo com a legislação em vigor.
Artigo 31.º
(Funcionamento)
(Artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012)
De acordo com a legislação em vigor.
1. O Conselho Pedagógico reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que seja
convocado pelo respetivo presidente, por sua iniciativa, ou a requerimento de um terço dos seus membros
em efetividade de funções ou sempre que um pedido de parecer do Conselho Geral ou do Diretor o
justifique.
Artigo 32.º
(Regimento do Conselho Pedagógico)
1. O regimento deste conselho é elaborado ou revisto nos primeiros trinta dias do mandato do Conselho
Pedagógico, em conformidade com as normas definidas e de acordo com a lei vigente, sendo anexado a
este regulamento.
Secção IV – Conselho Administrativo
Artigo 33.º
(Definição e natureza)
1. O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira do agrupamento.
Artigo 34.º
(Composição)
(Artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012)
1. O Conselho Administrativo é composto pelo Diretor, pelo Chefe dos Serviços de Administração Escolar ou
por quem o substitua e pelo Subdiretor ou um dos Adjuntos do Diretor.
2. O Conselho Administrativo é presidido pelo Diretor.
Artigo 35.º
(Competências)
(Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012)
1. Ao Conselho Administrativo compete:
a. Aprovar o projeto de orçamento anual do Agrupamento, em conformidade com as linhas orientadoras
definidas pelo Conselho Geral;
b. Elaborar o relatório de contas de gerência;
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c.

Autorizar a realização de despesas e o respetivo pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e
verificar a legalidade da gestão financeira do Agrupamento;
d. Zelar pela atualização do cadastro patrimonial do Agrupamento;
e. Exercer as demais competências que lhe estão legalmente atribuídas.
Artigo 36.º
(Funcionamento)
(Artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012)
O Conselho Administrativo reúne, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que o
Presidente o convoque, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer dos restantes membros.
Artigo 37.º
(Regimento do Conselho Administrativo)
1. O Regimento do Conselho Administrativo será elaborado nos trinta dias subsequentes ao início do seu
mandato e anexado a este Regulamento Interno.
Secção V – Coordenador de Estabelecimento de Educação Pré-escolar e do 1º ciclo
Artigo 38.º
(Definição)
(Artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012)
1. A coordenação de cada estabelecimento de educação no Agrupamento é assegurada por um coordenador.
2. Nas escolas em que funciona a sede do agrupamento bem como nos que tenham menos de três docentes,
em exercício efetivo de funções, não há lugar à criação do cargo referido no número anterior.
3. O coordenador é eleito pelo Departamento de acordo com proposta apresentada pelo Diretor, tendo a
duração de quatro anos, cessando com o mandato do Diretor.
Artigo 39.º
(Competências)
(Artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012)
1. Compete, de um modo geral, ao coordenador:
a. Representar o estabelecimento;
b. Presidir às reuniões do estabelecimento;
c. Assinar o expediente;
d. Velar pela disciplina no que se refere a alunos, docentes e pessoal auxiliar;
e. Coordenar as atividades educativas do estabelecimento, em articulação com o Diretor;
f. Cumprir e fazer cumprir as decisões do Diretor e exercer as competências que por este lhe forem
delegadas;
g. Veicular as informações relativas a pessoal docente, não docente e aos alunos;
h. Promover e incentivar a participação dos pais e Encarregados de Educação, dos interesses locais e da
autarquia nas atividades educativas;
i. Coordenar os trabalhos de avaliação de acordo com os órgãos do Agrupamento;
j. Atender os Encarregados de Educação;
k. Organizar o serviço de matrículas;
l. Manter organizado o inventário da escola;
m. Fazer a distribuição dos vários pelouros e cargos pelo pessoal docente e não docente;
n. Ser responsável pela cantina escolar, velando pela sua manutenção em articulação com a Câmara
Municipal de Felgueiras.
o. Apresentar, ao Diretor, até final das atividades letivas, um relatório, circunstanciado do trabalho
desenvolvido;
p. Exercer as demais competências que lhe são legalmente cometidas.
2. Iguais competências são atribuídas ao responsável de estabelecimento, no caso de inexistência do cargo
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de coordenador.
Artigo 40.º
(Regimento de Estabelecimento)
1. O regimento de cada estabelecimento de educação é elaborado ou revisto nos primeiros trinta dias do
mandato de coordenação de estabelecimento, em conformidade com as normas definidas e de acordo
com a lei vigente e o presente regulamento.
Secção VI – Transparência dos Atos dos Órgãos
Artigo 41.º
(Transparência dos Atos dos Órgãos)
1. Sem prejuízo do estabelecido no código do Processo Administrativo, a toda a comunidade escolar deve ser
facilitado o conhecimento das tomadas de decisão em cada um dos órgãos de administração e gestão do
Agrupamento. Para tal no final de cada reunião dos órgãos atrás referidos, será elaborada e aprovada uma
minuta da ata, da qual se dará conhecimento, com salvaguarda de todos os casos de guarda obrigatória de
sigilo contemplados na Lei.
2. Considera-se dado o público conhecimento, quando os documentos a publicitar, sejam afixados nos
expositores (placares) próprios previamente atribuídos a cada um dos corpos que integram a comunidade
educativa do Agrupamento e/ou enviados por email.
CAPÍTULO III - ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO
Artigo 42.º
(Definição)
(Artigos 42.º e 43.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012)
1. Com vista ao desenvolvimento do Projeto Educativo, as Estruturas de Orientação Educativa colaboram
com o Conselho Pedagógico e com o Diretor, no sentido de assegurar a coordenação, supervisão e
acompanhamento das atividades escolares, promover o trabalho colaborativo e realizar a avaliação de
desempenho do pessoal docente
2. A constituição das estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica visa, nomeadamente:
a. A articulação e gestão curricular na aplicação do currículo nacional e dos programas e orientações
curriculares e programáticos definidos a nível nacional, bem como o desenvolvimento de
componentes curriculares por iniciativa do Agrupamento;
b. A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades de turma ou grupo de alunos;
c. A coordenação pedagógica de cada ano, ciclo e/ou curso;
d. A avaliação de desempenho do pessoal docente.
3. As Estruturas de Coordenação e Supervisão, de Articulação Curricular e de Avaliação Interna, consagradas
neste regulamento, são as seguintes:
a. Departamento de Educação Pré-escolar;
b. Departamento do 1º Ciclo;
c. Departamento de Línguas;
d. Departamento de Ciências Exatas e Naturais
e. Departamento de Ciências Sociais e Humanas;
f. Departamento de Expressões;
g. Departamento de Educação Especial;
h. Coordenação de Diretores de Turma e Coordenação de ciclo;
i. Coordenação de Projetos de Desenvolvimento Educativo;
j. Coordenação de Formação;
k. Coordenação das Atividades Extracurriculares;
l. Coordenação das áreas de ofertas complementares;
m. Equipa de Avaliação Interna;
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n. Conselho de Diretores de Turma;
o. Conselhos de Turma;
p. Equipa de Serviços Especializados de Apoio Educativo.
4. As reuniões ordinárias das estruturas referidas no ponto anterior são convocadas pelos respetivos
Coordenadores.
5. As reuniões extraordinárias são convocadas pelos respetivos coordenadores, pelo Diretor ou, pelo menos,
por dois terços dos seus elementos.
6. As Estruturas referidas nas alíneas a), b), c), d), e), f) e g), são coordenadas por professores propostos pelo
Diretor e eleitos nos respetivos departamentos.
Secção I – Articulação Curricular
Artigo 43.º
(Articulação Curricular)
1. A articulação curricular tem como função a cooperação entre os docentes da Agrupamento de escolas no
sentido de procurar adequar o currículo aos interesses e necessidades específicas dos alunos.
2. A articulação curricular é assegurada através de:
a. Departamento de educação pré-escolar;
b. Departamentos curriculares do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico.

1.
2.

3.
4.

Artigo 44.º
(Departamento de Educação Pré-escolar)
O departamento de educação pré-escolar é constituído pela totalidade dos educadores de infância que
integram o Agrupamento.
Com vista à adoção de medidas de pedagogia diferenciada e de reforço da articulação interdisciplinar, o
departamento de educação pré-escolar deve incluir, se necessário, outros docentes, designadamente de
disciplinas ou áreas disciplinares, de apoio educativo, de educação especial e outras situações.
As reuniões deste departamento realizam-se rotativamente em todos os jardins de infância e também nas
instalações deste Agrupamento.
A organização curricular do pré-escolar está mencionada no anexo I.

Artigo 45.º
(Departamentos Curriculares Pré-Escolar, 1º, 2º e 3º ciclos)
1. Os departamentos curriculares do pré-escolar, do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico, são constituídos
respetivamente, pela totalidade dos docentes do pré-escolar, dos docentes do 1º ciclo e dos docentes das
disciplinas e áreas disciplinares que integram a Escola EB2/3 D. Manuel de Faria e Sousa, designados da
seguinte forma:
a. Departamento Curricular do Pré-escolar
b. Departamento Curricular do 1º Ciclo.
c. Departamento de Línguas, integrando as seguintes disciplinas:
i. Português 2º e 3º Ciclos
ii. Inglês 2º e 3º Ciclos
iii. Francês 3º Ciclo
d. Departamento de Ciências Exatas e Naturais, integrando as seguintes disciplinas:
i. Matemática – 2º e 3º ciclos
ii. Ciências da Natureza - 2º ciclo
iii. Ciências Naturais - 3º ciclo
iv. Ciências Físico-Químicas - 3º ciclo
v. TIC
e. Departamento de Ciências Sociais e Humanas, integrando as seguintes disciplinas:
i. História e Geografia de Portugal – 2º ciclo
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ii. História - 3º ciclo
iii. Geografia - 3º ciclo
iv. Educação Moral e Religiosa Católica – 2º e 3º ciclos
f. Departamento de Expressões, integrando as seguintes disciplinas:
i. Educação Visual – 2º e 3º ciclos
ii. Educação Tecnológica – 2º e 3º ciclos
iii. Educação Musical – 2ºciclo
iv. Educação Física – 2º e 3º ciclos
g. Departamento de Educação Especial - Pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos
h. Departamento das áreas de oferta complementar:
i. Clube + Ciência (componente de desenvolvimento + componente de recuperação)
ii. EV/ET adaptado
iii. Educação Musical adaptada
iv. Desporto Adaptado
v. Competências Básicas de Língua Portuguesa e Matemática de 1º ciclo
vi. Mat. Mais
vii. Clube do ambiente
viii. Clube da proteção civil
Nota: As horas a atribuir a estes projetos serão definidas posteriormente.

2. A Estrutura Curricular do Pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos encontra-se anexada a este Regulamento Interno
com o número um.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Artigo 46.º
(Departamentos Curriculares)
(Artigos 43.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012)
Os departamentos curriculares são as estruturas que visam o reforço da articulação curricular na aplicação
dos planos de estudo definidos a nível nacional, bem como o desenvolvimento de componentes
curriculares por iniciativa da escola.
Os departamentos curriculares são coordenados por um professor eleito pelo respetivo departamento, de
entre uma lista de docentes, propostos pelo diretor.
Os departamentos curriculares reúnem ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre
que o coordenador ou o Diretor o convoque por sua iniciativa, ou por um terço da totalidade dos membros
do departamento correspondente.
Na reunião ordinária de departamento curricular terão assento todos os docentes das disciplinas que
integram esse órgão.
O calendário das reuniões é estabelecido de acordo com as reuniões dos outros órgãos do Agrupamento,
podendo este facto justificar a ausência de reunião de Departamento em determinado mês.
Atribuição de horas para cargos de Coordenação ocorrerá na componente não letiva de estabelecimento e
nas horas ao abrigo do artigo 79º do ECD, atendendo aos seguintes critérios:
a. 6 Tempos para Coordenadores de Departamento cujo Departamento tenha até 20 docentes inclusive;
b. 8 Tempos para Coordenadores de Departamentos cujo Departamento tenha mais de 20 docentes;
c. 6 Tempos para a Coordenação de Diretores de Turma até 20 docentes;
d. 8 Tempos para a Coordenação de Diretores de Turma com mais de 20 docentes;
e. 2 Tempos para os Coordenadores de Estabelecimento com turma;
f. 2 Tempos para as restantes Coordenações.
O suplemento remuneratório dos coordenadores das Escolas Básicas será o previsto na lei.

Artigo 47.º
(Competências)
1. As competências dos departamentos curriculares são as seguintes:
a. Planificar e adequar à realidade do estabelecimento ou do Agrupamento de escolas a aplicação dos
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b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

l.
m.
n.

planos de estudo ao nível nacional:
Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das disciplinas e/ou
matérias de estudo;
Assegurar de forma articulada com outras estruturas de orientação educativa do estabelecimento ou
do Agrupamento a adoção de metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento quer de
planos de estudo quer das componentes, de âmbito local do currículo;
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;
Elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade de grupos de alunos;
Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da aplicação de
estratégias de diferenciação pedagógica e de avaliação das aprendizagens;
Identificar necessidades de formação dos docentes;
Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto;
Colaborar com o Diretor e o Conselho Pedagógico na construção e execução do projeto educativo,
bem como emitir pareceres sobre a revisão do regulamento interno;
Analisar e debater questões relativas à adoção de modelos pedagógicos, métodos e materiais de
ensino aprendizagem e critérios e metas de avaliação;
Desenvolver, em conjugação com outras estruturas de orientação educativa e serviços especializados
de apoio educativo medidas nos domínios de orientação, acompanhamento e avaliação dos alunos,
visando contribuir para o seu sucesso educativo;
Elaborar e avaliar o plano anual de atividades do Agrupamento e de cada um dos estabelecimentos de
ensino;
Colaborar na inventariação das necessidades em equipamento e material didático e promover a
interdisciplinaridade, assim como, o intercâmbio de recursos pedagógicos e materiais;
Promover e colaborar na elaboração e execução de projetos educativos.

Artigo 48.º
(Coordenador de departamento)
1. Requisitos do Coordenador de Departamento:
a. Demonstrar capacidade de liderança, relacionamento, comunicação e dinamismo;
b. Ser consensual;
c. Evidenciar competência cientifico-pedagógica;
d. Ser capaz de promover a partilha de saberes e experiências.
2. Ao Coordenador de Departamento curricular compete:
a. Presidir às reuniões;
b. Representar os professores do respetivo departamento curricular, no Conselho Pedagógico, atuando
como intermediário entre este órgão e todos os docentes.
c. Coordenar práticas pedagógicas e dinamizar trocas de experiências e saberes;
d. Coordenar a planificação e avaliação das atividades;
e. Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de estudo, promovendo a
adequação dos seus objetivos e conteúdos à situação concreta dos estabelecimentos ou do
Agrupamento;
f. Promover a articulação com outras estruturas ou serviços, com vista ao desenvolvimento de
diferenciação pedagógica;
g. Integrar a Equipa de Avaliação Interna;
h. Exercer as demais competências que lhe estão legalmente cometidas.
Artigo 49.º
(Mandato do Coordenador do Departamento)
1. O mandato é de quatro anos, podendo cessar a todo o tempo, por decisão do Diretor, ouvido o Conselho
Pedagógico e/ou a pedido do interessado.
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2. A substituição far-se-á ouvindo o Conselho Pedagógico.
Artigo 50.º
(Limites de Mandatos Sucessivos)
Não há limite para o número de mandatos sucessivos dos coordenadores de Departamento Curricular.
Artigo 51.º
(Regimentos dos Departamentos Curriculares)
1. O regimento de cada um dos Departamentos curriculares, pelo qual regem o seu funcionamento, deve ser
elaborado nos 30 dias subsequentes à sua constituição.
Artigo 52.º
(Reuniões)
1. Independentemente do que o Regimento de cada Departamento curricular venha a definir:
a. O Conselho do Departamento Curricular reúne, uma vez por mês salvaguardando o disposto no ponto
cinco do artigo 46 deste regulamento e extraordinariamente sempre que o Coordenador o convoque,
por sua iniciativa ou a requerimento de 1/3 dos seus membros em efetividade de funções.
b. As reuniões dos Departamentos Curriculares são presididas pelo respetivo coordenador ou, quando
para tal impossibilitado, pela pessoa em quem, previamente, delegar essa função.
c. As reuniões dos Departamentos Curriculares são convocadas pelo Coordenador ou pelo Diretor.
d. As faltas dadas a estas reuniões correspondem a dois tempos letivos.
Artigo 53.º
(Representante de Disciplina)
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. Não há lugar à criação deste cargo no Departamento de Educação Pré-escolar, nem no Departamento
Curricular do 1º Ciclo.
Artigo 54.º
(Competências do Representante de Disciplina)
1. Compete ao Representante de Disciplina, em cada grupo disciplinar:
a. Coordenar toda a atividade pedagógica a desenvolver no grupo;
b. Articular a atividade do grupo disciplinar com o departamento curricular no quadro das orientações
emanadas pelo Coordenador de Departamento e pelo Diretor;
c. Manter atualizado o dossiê de disciplina;
d. Iniciar na vida da escola os professores do grupo, sobretudo os que se iniciam na carreira.
e. Estabelecer as normas de utilização de instalações e equipamentos da disciplina ou adstritos a este;
f. Organizar o inventário do material existente nas instalações, e zelar pela sua conservação;
g. Propor a aquisição de novo material e equipamento, ouvido os respetivos docentes da disciplina e
proceder à sua requisição;
h. Elaborar o inventário a apresentar no final de cada ano letivo ao Coordenador do Departamento, o
qual o validará e dará conhecimento ao Diretor.
i. Ao Representante de Disciplina ser-lhe-ão atribuídos dois tempos de 45 min na sua componente não
letiva, destinado ao cumprimento das suas funções.
j. Apresentar sugestões de formação de docentes no âmbito da disciplina.
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Secção II - Coordenação de Turma
Artigo 55.º
(Organização das Atividades de Turma)
(Artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012)
1. Em cada escola, a organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver com as
crianças ou com os alunos pressupõem a elaboração de um Plano de turma (Dossiê Técnico Pedagógico), o
qual deve integrar estratégias de diferenciação pedagógica e de adequação curricular para o contexto da
sala de atividades ou da turma, destinadas a promover a melhoria das condições de aprendizagem e da
articulação escola-família.
2. Para coordenar o Trabalho do Dossiê Técnico Pedagógico, o Diretor designa um diretor de turma de entre
os professores da mesma no 2º e 3º ciclo.
3. No Pré-escolar e 1º Ciclo o responsável pelo Dossiê Técnico Pedagógico é o professor titular de turma.
Artigo 56.º
(Constituição do Conselho de Turma)
1. O Conselho de Turma é constituído por todos os professores da turma e nas reuniões que não visem a
avaliação podem ainda estar presentes o delegado ou subdelegado dos alunos da turma, no caso do 3º
ciclos do ensino básico, os representantes dos Encarregados de Educação da Turma e ainda, quando
necessário, um elemento de Educação Especial/Apoios Educativos e o Psicólogo, sem direito a voto.
Artigo 57.º
(Impedimentos)
1. Quando o Conselho de Turma se reunir para efeitos de avaliação não poderão participar os representantes
dos alunos e dos pais ou Encarregados de Educação.
Artigo 58.º
(Competências e Regime do Funcionamento do Conselho de Turma)
1. Aos professores titulares de turma e 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 educativas especiais dos alunos,
promovendo a articulação com os respetivos serviços especializados de apoio educativo, em ordem à
sua superação;
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. Conceber e delinear atividades em 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 e competências definidas no currículo nacional
para as diversas áreas e disciplinas de cada ciclo, considerando a concretização das mesmas no
projeto curricular de escola e no Plano de turma, por ano de escolaridade e 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. Assegurar o desenvolvimento dos projetos curriculares de escola e de turma, de forma integrada e
numa perspetiva de articulação interdisciplinar;
l. Aprovar as propostas de avaliação do rendimento escolar apresentadas por cada professor da turma,
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nas reuniões de avaliação, a realizar no final de cada período letivo;
m. Planificar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelas áreas curriculares não disciplinares;
n. Promover e colaborar em atividades de complemento curricular;
o. Exercer as demais competências que lhe estão legalmente atribuídas.
2. Para além do disposto nas alíneas anteriores, com exceção das alíneas d), f), h), k), l), n), compete ainda
aos educadores de infância planificar as atividades tendo em conta o nível de desenvolvimento das
crianças e promover as melhores condições de aprendizagem em articulação com a família.
3. O disposto nos números anteriores não inviabiliza a necessidade de, nas escolas com duas ou mais turmas
do mesmo ano, todas as atividades, a elas inerentes, serem planificadas em comum pelos respetivos
professores titulares de turma.
4. O Conselho de turma pauta o seu funcionamento pelo Regimento elaborado na primeira reunião do ano
letivo e que será anexado no final deste regulamento.
Artigo 59.º
(Diretor de Turma)
1. A coordenação das atividades do conselho de turma, no 2º e 3º ciclos do ensino básico, é realizada pelo
diretor de turma, o qual é designado pelo Diretor de entre os professores da turma.
2. Atendendo à importância do cargo, sempre que possível, deverá ser nomeado Diretor de Turma o docente
que revela competência pedagógica e capacidade de relacionamento adequada à turma em questão.
3. Ao Diretor de turma compete:
a. Presidir às reuniões do conselho de turma;
b. Promover o acompanhamento individualizado dos alunos desenvolvendo ações que promovam e
facilitem a sua integração na vida escolar;
c. Elaborar e conservar o processo individual do aluno;
d. Organizar e atualizar o dossiê individual do aluno, assegurando a sua continuidade ao longo da
escolaridade básica;
e. Garantir uma informação atualizada junto dos pais e Encarregados de Educação quanto ao percurso
escolar dos respetivos educandos, fomentando junto daqueles o envolvimento em ações de
orientação e acompanhamento;
f. Colaborar com os serviços especializados de apoio educativo na deteção de dificuldades no processo
de ensino-aprendizagem e implementação de medidas de superação das mesmas;
g. Desenvolver medidas tendentes à melhoria das condições de aprendizagem e à promoção de um bom
ambiente educativo;
h. Colaborar com os pais e Encarregados de Educação no sentido de prevenir e resolver problemas
comportamentais ou de aprendizagem;
i. Assegurar a articulação entre os professores da turma e com os alunos, pais e Encarregados de
Educação;
j. Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação de atividades, conteúdos,
estratégias e métodos de trabalho à situação concreta do grupo e à especificidade de cada aluno;
k. Coordenar o processo de avaliação dos alunos garantindo o seu caráter globalizante e integrador;
l. Verificar a assiduidade dos alunos e tomar medidas de combate ao absentismo escolar em
colaboração com os docentes do Conselho de Turma;
m. Apreciar ocorrências de natureza disciplinar, aplicar medidas imediatas em matéria disciplinar de
acordo com a Lei n.º 51/2012, de 5 de Setembro;
n. Dar cumprimento ao Despacho normativo n.º 24-A/2012 despacho este que regulamenta a avaliação
e a certificação dos conhecimentos e das capacidades desenvolvidas pelos alunos do ensino básico, e
as medidas de promoção do sucesso escolar designados pela escola, definidos no âmbito da sua
autonomia.
o. Colaborar com a Equipa de Integração
p. Garantir aos professores da Turma meios e documentos de trabalho e orientação necessária ao
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desempenho das atividades próprias do conselho de turma.
q. Registar em documentos próprios toda a atuação inerente ao cargo.
r. Garantir o cumprimento do regimento do conselho de turma.
s. Convocar reuniões extraordinárias sempre que tal seja necessário.
t. Colaborar e motivar a turma para a concretização de iniciativas culturais e recreativas da escola.
u. Desempenhar as demais competências que lhe forem atribuídas na lei.
4. O professor titular da turma no 1º ciclo e o educador de infância no pré-escolar e os Diretores de Turma
dos 2º e 3º ciclos, dispõem de uma hora mensal para atendimento aos pais e Encarregados de Educação.
Artigo 60.º
(Reuniões)
1. O Conselho de Turma reúne, ordinariamente, no início de cada ano letivo e no final de cada um dos
períodos letivos e, extraordinariamente, sempre que um motivo de natureza pedagógica o justifique.
2. O Conselho de Turma reúne para análise da situação de alunos a quem tenha sido aplicada a medida
corretiva de ordem de saída da sala de aula pela terceira vez, por parte do mesmo professor, ou pela
quinta vez, independentemente do professor que a aplicou, tendo em vista a identificação das causas e a
pertinência da proposta de aplicação de outras medidas corretivas ou sancionatórias, nos termos do
Estatuto do Aluno.
Artigo 61.º
(Convocatórias)
1. Os Conselhos de Turma ordinários são convocados pelo Diretor.
2. Os Conselhos de Turma extraordinários são convocados pelo Diretor, pelo Diretor de Turma, ou por dois
terços dos seus elementos, devendo nos dois últimos casos ser dado conhecimento prévio ao Diretor.
3. A divulgação da convocatória do Conselho de Turma extraordinário deverá ser realizada de forma
inequívoca aos alunos e representantes dos Pais e Encarregados de Educação e Psicólogo, quando estes
participarem nas reuniões.
Artigo 62.º
(Coordenadores de Ciclo e Coordenadores dos Diretores de Turma)
1. A coordenação de Diretores de Turma será assegurada por um(a) coordenador(a) e um(a)
subcoordenador(a).
2. A coordenadora e subcoordenadora poderão pertencer ao mesmo ciclo de escolaridade podendo
assegurar a coordenação do segundo e terceiro ciclos.
3. A coordenação e articulação dos planos de trabalho das diferentes turmas são asseguradas nos Conselhos
de Diretores de Turma do 2º e 3º ciclo pelas coordenadoras de diretores de turma do Ensino Básico e pelo
Coordenador de Ciclo, no caso do Pré-escolar e do 1º ciclo do Ensino Básico.

1.
2.
3.
4.

5.

Artigo 63.º
(Mandatos)
Os Coordenadores de Ciclo e Coordenadores dos Diretores de Turma são professores nomeados pelo
Diretor.
A duração dos mandatos será de quatro anos e cessa com o mandato do Diretor, segundo o ponto 9, do
artigo 43º, do Decreto-Lei n.º137/2012 de 2 de julho.
Aos Coordenadores de Ciclo e Coordenadores dos Diretores de Turma, não deverão ser atribuídas outras
funções e cargos para além dos constantes do artigo 65º, deste Regulamento Interno.
A exoneração dos Coordenadores de Ciclo e Coordenadores dos Diretores de Turma, pode acontecer, a
todo o tempo, por despacho fundamentado do Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico, segundo o ponto
10 do artigo 43º, do Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho.
A substituição far-se-á por recurso à nomeação de outro professor do respetivo Conselho de Diretores de
Turma.
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Artigo 64.º
(Competências)
1. Compete aos Coordenadores de Ciclo e Coordenadores de Diretores de Turma:
a. Representar os diretores de turma / professores titulares de turma, no Conselho Pedagógico;
b. Presidir às reuniões do respetivo conselho de diretores de turma / professores titular de turma;
c. Coordenar a ação do respetivo conselho, articulando estratégias e procedimentos;
d. Colaborar com os docentes, com os diretores de turma e com os serviços especializados de apoio
educativo na elaboração de estratégias pedagógicas destinadas aos alunos do ciclo que coordena;
e. Integrar na vida escolar e nas respetivas funções todos os Diretores de Turma;
f. Submeter ao conselho pedagógico as propostas do conselho que coordena;
g. Planificar em colaboração com o conselho de diretores de turma / professores titulares de turma, as
atividades a desenvolver anualmente, e proceder à sua avaliação, nomeadamente, a organização e
preparação dos conselhos de turma destinados à avaliação sumativa;
h. Divulgar, junto dos referidos Diretores de Turma, toda a informação necessária ao adequado
desenvolvimento das suas competências;
i. Apreciar e submeter ao Conselho Pedagógico as propostas dos Conselhos de Turma do Ciclo da
escolaridade que coordena;
j. Apresentar ao Conselho Pedagógico projetos a desenvolver no âmbito do Projeto Educativo do
Agrupamento;
k. Colaborar com o Conselho Pedagógico na apreciação de projetos relativos a Atividades de
Complemento Curricular;
l. Planificar em colaboração com o Conselho de Diretores de Turma que coordena e com os
Coordenadores dos outros ciclos, as atividades a desenvolver anualmente e proceder à sua avaliação;
m. Coordenar os Projetos Curriculares de Turma.
n. Articular com as restantes estruturas educativas do Agrupamento.
o. Integrar o Observatório de Avaliação Interna.
p. Elaborar o regimento do Conselho de Diretores de Turma.
q. Apresentar ao Diretor o relatório de atividades desenvolvidas.
Secção III – Estruturas de Apoio
Artigo 65.º
(Coordenador da Formação e o Coordenador de Projetos de Desenvolvimento Educativo e Sociocultural)
1. O Coordenador da Formação Contínua e o Coordenador dos Projetos de Desenvolvimento Educativo e
Sociocultural são docentes nomeados pelo Diretor, de entre os docentes dinamizadores dos projetos.
2. A nomeação referida no ponto anterior terá a duração de um ano letivo, salvo se o Diretor prolongar o
cargo dos referidos docentes para o ano letivo seguinte.
Artigo 66.º
(Competências do Coordenador da Formação e do Coordenador de Projetos de Desenvolvimento Educativo
e Sociocultural)
1. São competências do Coordenador da Formação as seguintes:
a. Em articulação com o Centro de Formação, recolher as propostas de Formação Contínua dos docentes
do Agrupamento.
b. Apresentar ao Conselho Pedagógico as propostas de Formação Contínua para o pessoal docente.
c. Acompanhar a execução da Formação Contínua.
2. São competências do Coordenador de Projetos de Desenvolvimento Educativo e Sociocultural as seguintes:
a. Presidir às reuniões do grupo de docentes dos projetos de desenvolvimento educativo e sociocultural.
b. Orientar, acompanhar e supervisionar os projetos a desenvolver durante esse ano letivo.
c. Recolher os planos anuais e plurianuais de atividades de cada estabelecimento de ensino,
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compilando-os num só documento o qual será nomeado de Plano Anual de Atividades do
Agrupamento de Escolas. Neste documento devem constar todos os projetos de desenvolvimento
educativo e sociocultural a implementar durante esse ano letivo.
d. Os planos de atividades plurianuais devem constar do mesmo documento, sendo referenciado o
tempo estimado de duração.
e. Apresentar ao Conselho Pedagógico o Plano Anual de Atividades de Agrupamento, para ouvir parecer
deste órgão.
f. Entregar o Plano Anual de Atividades de Agrupamento ao Presidente do Conselho Geral, após parecer
favorável do Conselho Pedagógico, devendo ser aprovado em reunião do Conselho Geral, antes do
início das atividades letivas.
g. Elaborar no final de cada trimestre a avaliação das atividades do Plano Anual de Atividades, baseado
nos relatórios de cada estabelecimento e/ou projeto.
h. Cada estrutura deverá elaborar um relatório de avaliação das atividades constantes no plano anual
trimestralmente até ao fim das atividades letivas de cada período.
i. Este relatório de avaliação será entregue ao Coordenador dos Projetos de Desenvolvimento Educativo
e Sociocultural, no último dia de cada período letivo.
j. A avaliação do Plano Anual de Atividades deverá ser entregue ao Diretor, durante a primeira semana
do período letivo seguinte.
k. No terceiro trimestre para além de todos os procedimentos descritos nas alíneas anteriores, o
Coordenador deverá apresentar ao Diretor uma apreciação global do ano letivo, sendo que o prazo de
entrega será em julho.
3. As reuniões do grupo de docentes dinamizadores de projetos serão convocadas pelo Coordenador, ou pelo
Diretor.
a. As reuniões serão trimestrais e extraordinariamente sempre que o Coordenador o convoque, por sua
iniciativa ou a requerimento de 1/3 dos seus membros em efetividade de funções.
4. Ao Coordenador da Formação Contínua e dos Projetos de Desenvolvimento Educativo e Sociocultural serlhe-á atribuído dois tempos de 45m cada na sua componente não letiva, destinado ao cumprimento das
suas funções.
Artigo 67.º
(Equipa de Avaliação Interna do Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa)
1. Composição
São considerados membros efetivos da equipa de Avaliação Interna:
a. Coordenadores de Departamentos Curriculares
b. Coordenadoras dos Diretores de Turma
c. Coordenador da Educação Especial
d. Sempre que se entenda conveniente, poderão participar nas reuniões outras pessoas de reconhecido
interesse.
e. São considerados membros não efetivos os colaboradores dos membros efetivos nas diferentes
secções. Sempre que um membro efetivo tenha que faltar às reuniões por motivo de força maior
poderá delegar noutro docente, que o substitui.
2. Competências
a. Desenvolver a autoavaliação do Agrupamento;
b. Monitorizar o trabalho desenvolvido no Agrupamento;
c. Promover a qualidade do funcionamento das diferentes estruturas;
d. Refletir criticamente com vista à eficácia do desempenho do Agrupamento;
e. Melhorar a qualidade das aprendizagens;
f. Otimizar o relacionamento na comunidade educativa;
g. Acompanhar a implementação do Projeto educativo.
3. Funcionamento
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a. As convocatórias para as reuniões extraordinárias serão divulgadas com uma antecedência mínima de
48 horas úteis e terão de conter obrigatoriamente, a ordem de trabalhos.
b. Para os membros que não exerçam na escola ser-lhes-ão enviadas, por e-mail acompanhadas pela
documentação necessária.
c. As reuniões ordinárias serão realizadas semanalmente de acordo com os tempos reservados nos
horários dos professores para esse efeito.
d. A duração da reunião não deve exceder os 90 minutos.
e. Podem realizar-se reuniões extraordinárias, sempre que os motivos o justifiquem.
f. As convocatórias para estas reuniões obedecem ao referido no artigo 3º deste regimento.
g. As faltas de membros às reuniões serão assinaladas, no livro de ponto.
h. Cada falta corresponde a dois tempos letivos.
i. A reunião realizar-se-á desde que estejam presentes mais de metade dos seus membros efetivos.
j. A não realização de uma dada reunião implica nova reunião a realizar na semana seguinte.
4. Organização
a. A equipa de Avaliação Interna pode reunir-se em plenário ou por secções.
b. As secções serão constituídas para emissão de pareceres, a submeter à aprovação do plenário da
equipa, sobre todos os assuntos que requeiram trabalho demorado.
c. As reuniões de trabalho da secção terão, obrigatoriamente, de realizar-se em períodos que não
prejudiquem as atividades letivas.
d. As votações quando as houver, serão feitas sempre por voto secreto.
e. O secretário da reunião será nomeado rotativamente.
f. Da reunião será lavrada uma ata que depois de lida e aprovada será exarada em suporte próprio.
Artigo 68.º
(Instalações, Serviços e Equipamentos das Escolas Básicas e Jardim de Infância)
1. Cada escola deve elaborar um regimento sobre o funcionamento específico das suas instalações, serviços e
equipamento.
2. Atendendo à especificidade de cada escola, as instalações a referir são as seguintes: acessos e saídas de
cada recinto escolar, recreios, salas ou espaços de aula, laboratórios, espaços lúdico-desportivos.
3. Em relação ao equipamento, cada escola deve referir o seu modo de funcionamento/utilização, sabendo
que cada uma terá de possuir um inventário de todo o material ou equipamento, o qual deve ser
atualizado anualmente.
CAPÍTULO IV – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO EDUCATIVO
Artigo 69.º
(Definição)
Os serviços especializados de Apoio Educativo são estruturas que têm como objetivo, a inclusão educativa
e social, o acesso e sucesso educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, assim como a promoção da
igualdade de oportunidades. A sua atividade conjuga-se com estruturas que de alguma forma no interior e /
ou exterior da escola, tenham como base a inclusão de todo o ser humano.
Artigo 70.º
(Composição)
1. Constituem Serviços Especializados de Apoio Educativo:
a. Departamento de Educação Especial: Docentes de Educação Especial, outros técnicos que possam ser
afetos ao agrupamento, através da cooperação e do estabelecimento de parcerias no sentido da
criação de uma equipa pluridisciplinar;
b. Apoio Educativo: Docentes de apoio educativo que prestam apoiam às escolas de 1º Ciclo de Ensino
Básico colocados segundo o ponto 5 e 6 do artigo 12.º do Despacho n.º 5328/2011 e outros docentes
que lhes seja atribuída funções de Apoio Educativo nos diferentes níveis de ensino.
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c. Ação Tutorial;
d. Percurso Curricular Alternativo;
e. Serviços de Psicologia e Orientação Vocacional.
Secção I – Departamento de Educação Especial
Artigo 71.º
(Departamento de Educação Especial)
De acordo com o enquadramento legal da educação especial, o Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro,
nas alíneas a), b) e e), do n.º 1 do Artigo 6º, reporta procedimentos para o Departamento de Educação
Especial, os serviços de educação especial.
Artigo 72.º
(Competências)
O Departamento de Educação Especial, na prossecução das suas atribuições e no quadro de
desenvolvimento do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas, deve assegurar as adequações relativas
ao processo de ensino e aprendizagem, de caráter organizativo e de funcionamento. Assegura, assim, a
prestação de uma multiplicidade de apoios, nomeadamente ao agrupamento no seu todo, docentes, alunos,
não docentes e família.
Compete-lhe:
a. Cooperar com os órgãos de gestão e coordenação pedagógica na organização e implementação dos
apoios educativos;
b. Colaborar na organização e acompanhamento dos processos dos alunos com necessidades educativas
especiais, já identificadas e diagnosticadas;
c. Proceder, em colaboração com outros serviços, à observação/avaliação psicopedagógica/diagnóstico
de necessidades educativas especiais;
d. Colaborar com os Professores Titulares e com os Diretores Turma no atendimento a pais e
encarregados de educação e na promoção de um espaço de reflexão e definição / redefinição de
estratégias de atuação;
e. Contribuir para a diversificação de estratégias e métodos educativos, no estudo e na definição de
formas de atuação mais adequadas a cada situação, o que dará origem à elaboração de planos
educativos;
f. Disponibilizar informação técnica e saberes específicos, sempre que solicitados;
g. Priorizar os processos de referenciação e de avaliação;
h. Apoiar os alunos no seu processo de aprendizagem e de inclusão no sistema de relações interpessoais
da comunidade escolar e da comunidade envolvente;
i. Assegurar em articulação com outros serviços da escola, nomeadamente com o Núcleo de Apoio ao
Aluno e à Família (NAAF), e outros serviços da comunidade através de parcerias, a deteção de alunos
com Necessidades Educativas Especiais, avaliando e estudando a intervenção mais adequada;
j. Colaborar no levantamento de necessidades da comunidade educativa, com o fim de propor a
implementação de ações preventivas e de medidas específicas;
k. Participar na elaboração do Regulamento Interno, do Projeto Educativo do Agrupamento, do Plano
Anual de Atividades e do Plano de Turma;
l. Participar e promover ações comunitárias destinadas a promover o sucesso escolar, bem como
colaborar em programas destinados a eliminar a fuga à escolaridade obrigatória, abandono precoce e
absentismo sistemático;
m. Fazer avaliação/orientação e acompanhamento posterior de todos os alunos avaliados com referência
à Classificação Internacional de Funcionalidade e Saúde /Criança Jovem (CIF/CJ), que se traduziu na
necessidade de uma intervenção especializada;
n. Fazer avaliação/orientação e acompanhamento posterior de todos os alunos avaliados com referência
à Classificação Internacional de Funcionalidade e Saúde /Criança Jovem (CIF/CJ), que não se traduziu
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na necessidade de uma intervenção especializada (Lei n.º 21/2008 de 12 de Maio, Artigo 31.º -A);
o. Elaborar as matrizes dos documentos a utilizar, de acordo com a lei em vigor, devendo estes ser
utilizados pelos docentes, apenas depois de serem aprovados em Conselho Pedagógico e
homologados pelo Órgão de Gestão do Agrupamento.

1.
2.

3.
4.

6.
7.

1.
2.
3.
4.

Artigo 73.º
(Funcionamento do Departamento de Educação Especial)
O Departamento é coordenado por um professor eleito pelo respetivo departamento, de entre uma lista
de docentes, propostos pelo diretor.
O Departamento reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que o
coordenador ou o Diretor o convoque por sua iniciativa, ou por um terço da totalidade dos membros do
departamento.
Na reunião ordinária do Departamento terão assento todos os docentes de educação especial que
integram esse órgão.
Os docentes de educação especial prestam apoio aos alunos com Necessidades Educativas Especiais dos
vários níveis de ensino do Agrupamento e, também, esses alunos da Escola Secundária/3º CEB de
Felgueiras.
O Departamento de Educação Especial elabora o seu regimento interno definindo as regras de organização
e de funcionamento logo no início do ano letivo.
O Processo de Referenciação e Avaliação de alunos tem por base a legislação em vigor (Decreto Lei
n.º3/2008):
a. Esta referenciação pode surgir da família, da escola, dos serviços da comunidade, mas deve ter
sempre a anuência expressa do Encarregado de Educação;
b. É feita através do preenchimento de um formulário em uso, aprovado no agrupamento, devendo ser
acompanhado de toda a documentação que se considere importante;
c. O Processo de Referenciação é feito ao Órgão de Gestão do Agrupamento, que procederá ao
encaminhamento do mesmo para o Departamento de Educação Especial;
d. Compete ao Diretor assegurar a participação ativa dos pais ou encarregados de educação, assim como
a sua anuência;
e. O Departamento de Educação Especial após a receção do Processo de Referenciação e Avaliação
procederá de acordo com a legislação em vigor;
f. A aplicação do Programa Educativo Individual carece de autorização expressa do encarregado de
educação, exceto quando, comprovadamente, este não exerça o seu direito de participação, cabendo
assim à escola desencadear as respostas educativas adequadas em função das necessidades
educativas especiais diagnosticadas;
g. Para os processos de atribuição de Subsídio de Educação Especial, nomeadamente o
encaminhamento de apoio em valências exteriores à escola, como os Gabinetes de Apoio
Psicopedagógico, deverá proceder-se de acordo com as normas de orientação emanadas do
Ministério da Educação e Ciência e/ou Direção de Serviços da Região Norte – DGEstE, para o ano
letivo em vigor, devendo estas ser divulgadas a todas as escolas no início do ano letivo.
Artigo 74.º
(Regime de Funcionamento do Departamento de Educação Especial / Apoio Educativo)
O Departamento de Educação Especial / Apoio Educativo será assegurado pelo coordenador do
Departamento.
O Departamento de Educação Especial / Apoio Educativo reúne uma vez por mês e sempre que seja
necessário, convocado pelo Coordenador de Educação Especial / Apoio Educativo.
O horário de atendimento do serviço deverá ser afixado em local visível no Gabinete de Coordenação do
Departamento de Educação Especial / Apoio Educativo.
A distribuição da carga horária deste serviço e do seu coordenador terá por base a legislação.
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Artigo 75.º
(Composição do Departamento de Educação Especial)
1. Docentes do grupo de recrutamento para Educação Especial (docentes do quadro 910, 920, 930).
2. Docentes destacados no quadro 910, 920, 930.
Artigo 76.º
(Funcionamento)
1. De acordo com a legislação em vigor, tendo em conta a elaboração no início do ano de um Regimento do
Departamento de Educação Especial, onde serão especificadas as características inerentes a cada ano
letivo.

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Artigo 77.º
(Eleição do Coordenador do Departamento de Educação Especial)
O Coordenador do departamento é um professor do Quadro do Agrupamento, especializado em Educação
Especial, nomeado pelo Diretor.
Artigo 78.º
(Competências do Coordenador de Educação Especial)
Representar o Departamento de Educação Especial em Conselho Pedagógico.
Coordenar e orientar os Docentes de Educação Especial.
Convocar e dirigir as reuniões ordinárias e extraordinárias de Educação Especial.
Elaborar o relatório Anual de Atividades resultante da articulação com todos os elementos.
Supervisionar a organização de um dossiê onde constem informações atualizadas relativas à situação
escolar de cada aluno com N.E.E.
Articular com os diferentes níveis de ensino de modo a formar uma rede de intercâmbio no agrupamento.
Promover a articulação com as outras estruturas ou serviços do Agrupamento de Escolas ou com outras
entidades com vista ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica e à obtenção de
respostas atempadas e adequadas.
Efetuar, no início e no final do ano letivo, o levantamento de necessidades do Departamento de Educação
Especial e diligenciar junto do Órgão de Gestão do Agrupamento, no sentido de colmatar as mesmas.
Secção II – Apoio educativo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Artigo 79.º
(Apoio Educativo)
Os apoios educativos abrangem todo o sistema de educação e ensino não superior e desenvolvem-se com
base na articulação dos recursos e das atividades de apoio especializado existentes nas escolas, com vista à
promoção de uma escola inclusiva.
O Apoio Educativo visa responder às dificuldades na aprendizagem, caracterizadas como constrangimentos
ao processo de ensino e aprendizagem, de caráter temporário, que podem ser sanadas nos termos
daquele processo, através de medidas de apoio, não reclamando, por isso, uma intervenção especializada
de educação especial.
O Apoio Educativo traduz-se na disponibilização de medidas de docência de apoio ao ensino e
aprendizagem, de caráter pedagógico e didático, organizadas de forma integrada, para complemento e
adequação do processo normal de ensino e aprendizagem, destinadas a superar as dificuldades.
As medidas referidas no número anterior traduzem-se em atuações de diferenciação, individualmente ou
em grupo, dentro da sala de aula, utilizando materiais didáticos adequados e/ou sessões de apoio
suplementar, devendo ficar registadas no processo individual da criança ou jovem.
O Apoio Educativo assegura, ainda, as condições essenciais para o desenvolvimento com o sucesso do
ensino e aprendizagem e para a integração na comunidade escolar das crianças e jovens estrangeiros
residentes em Portugal.
Assegurar o apoio pedagógico acrescido a alunos que tenham longos períodos de ausência escolar.
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7. Os professores de Apoio Educativo reúnem com o Coordenador quando convocados para esse efeito de
acordo com o prazo estabelecido na lei.
Artigo 80.º
(Competências dos Professores de Apoio Educativo)
1. De acordo com a legislação em vigor e ainda de acordo com os critérios definidos em pedagógico,
adaptados à realidade de cada ano, devem ter como prioridade na sua intervenção:
a. Dar continuidade ao apoio prestado no ano letivo anterior se necessário;
b. Apoiar em primeiro lugar as Dificuldades Acentuadas de Aprendizagem e alunos com dificuldades na
Língua Portuguesa oriundos de outros países;
c. Identificar e organizar, dentro do grupo, a resposta educativa para outras Dificuldades de
Aprendizagem;
d. Fazer uma análise pedagógica, dentro do grupo, da carga horária a atribuir aos alunos.
Artigo 81.º
(Apoios 1º, 2º e 3ºciclos)
1. Registe-se que os Apoios Educativos são prestados a alunos referenciados pelos docentes titulares de
turma ou diretores de turma, por pedido dirigido ao Coordenador do Apoio Educativo que, depois de
analisadas as respetivas sinalizações, serão encaminhados para as respostas de apoio.
2. Para tentar ultrapassar o conjunto de obstáculos ou problemas de origens diversificadas que conduzem às
dificuldades de aprendizagem dos alunos e consequente insucesso escolar, e com base no despacho
normativo 24A/2012 de 6 de dezembro serão dadas diferentes respostas educativas através de critérios
estabelecidos em Conselho Pedagógico.
3. Os critérios e prioridades que regem o Apoio Educativo no agrupamento são os seguintes:
a. 1ª Prioridade – Alunos a usufruir da medida apoio pedagógico personalizado ao abrigo do ponto 2, do
artigo 17º, do Decreto-Lei 3 de 2008, de 7 de janeiro;
b. 2ª Prioridade – Alunos sujeitos a um processo de referenciação ao abrigo do Decreto-Lei 3 de 2008 de
7 de janeiro;
c. 3ª Prioridade – Alunos a usufruir de Plano de Atividades e Acompanhamento Pedagógico Individual –
Alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem;
d. 4ª Prioridade – Alunos com dificuldades de aprendizagem.
Artigo 82.º
(Tipos de apoio e perfil do aluno)
1. Sem prejuízo da diversidade de apoios a serem concedidos aos alunos com Necessidades Educativas
Especiais (NEE), aos alunos cuja língua materna não seja o Português, ambos abrangidos por legislação
específica, o apoio educativo a ser oferecido pelo agrupamento privilegia as seguintes modalidades:
a. Apoio pedagógico – Modalidade de apoio educativo, sob a forma de aula ou de outra atividade
adequada às dificuldades diagnosticadas, que permita que ao (s) aluno (s) adquirir e desenvolver “os
conhecimentos e as competências; as capacidades, atitudes e valores consagrados nos currículos em
vigor”, individualmente ou em grupo.
b. Sala de Estudo Orientado / Centro de Aprendizagem – Modalidade de apoio educativo que visa “a
resolução de problemas de aprendizagem e o apoio à realização dos trabalhos escolares”.
2. Perfil do aluno para as duas modalidades de apoio:
a. O apoio educativo dirige-se aos alunos a quem, especificamente, foram detetadas lacunas e/ou
dificuldades de aprendizagem, previsivelmente superáveis através desta medida, de acordo com os
critérios estabelecidos anteriormente.
b. O apoio Educativo na modalidade de “Sala de Estudo Orientado” dirige-se aos alunos propostos pelos
respetivos docentes bem com àqueles que, a título individual ou em grupo, procurem apoio ao nível
das várias disciplinas curriculares. A Sala de Estudo Orientado é, em todos os casos, uma modalidade
de apoio de frequência facultativa passando a ser obrigatória a partir do momento que o Encarregado
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de Educação autoriza.
Artigo 83.º
(Plano de Atividades de Acompanhamento Pedagógico Individual)
1. A retenção dos alunos deve constituir uma medida pedagógica de última instância, numa lógica de ciclo e
de nível de ensino, determinando Plano de atividades de acompanhamento pedagógico. Este Plano de
atividades de acompanhamento pedagógico deve estar de acordo com a legislação em vigor, e ainda de
acordo com os critérios definidos em pedagógico, adaptados à realidade de cada ano.
Secção III – Ação Tutorial
Artigo 84.º
(Perfil do Aluno Tutorado)
1. 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.
Artigo 85.º
(Funções do Professor Tutor)
1. São funções do professor tutor:
a. Acompanhar de forma individualizada e continuada o processo educativo do aluno, de preferência ao
longo do seu percurso escolar.
b. Facilitar a sua integração na escola e na turma fomentando a sua participação nas diversas atividades.
c. Contribuir para o sucesso educativo e para a diminuição do abandono escolar, conforme previsto no
Projeto Educativo do Agrupamento.
d. Aconselhar e orientar no estudo e nas tarefas escolares.
e. Atender às dificuldades de aprendizagem dos alunos para propor, sempre que necessário, adaptações
curriculares, em colaboração com os professores e os serviços especializados de apoio educativo.
f. Promover a articulação das atividades escolares dos alunos com outras atividades formativas.
g. Esclarecer os alunos sobre as suas possibilidades educativas e os percursos de educação e formação
disponíveis.
h. Ensinar os alunos a expressarem-se, a definirem objetivos pessoais, a auto avaliarem-se de forma
realista e a serem capazes de valorizar e elogiar os outros.
i. Trabalhar de modo mais direto e personalizado com os alunos que manifestem um baixo nível de auto
estima ou dificuldade em atingirem os objetivos definidos.
j. Aplicar questionários/outras metodologias de análise que propiciem um conhecimento aprofundado
das características próprias dos alunos:
i. Dados pessoais e familiares;
ii. Dados relevantes sobre a sua história escolar e familiar;
iii. Características pessoais (interesses, motivações, «estilo» de aprendizagem (forma de trabalho),
adaptação familiar e social, integração na turma);
iv. Problemas e inquietudes;
k. Necessidades educativas.
l. Facilitar a cooperação educativa entre os docentes da(s) turma(s) e os pais e Encarregados de
Educação dos alunos.
m. Implicar os docentes das disciplinas em que os alunos revelam maiores dificuldades em atividades de
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n.
o.
p.

q.

apoio à recuperação.
Implicar os pais e Encarregados de Educação em atividades de controlo do trabalho escolar e de
integração e orientação dos seus educandos.
Informar, sempre que solicitado, os pais e Encarregados de Educação, o Conselho de Turma e os
alunos sobre as atividades desenvolvidas e o concomitante rendimento.
Desenvolver a ação de tutoria de forma articulada, quer com a família, quer com os serviços
especializados de apoio educativo, designadamente Educação Especial e os Serviços de Psicologia e
Orientação.
Elaborar relatórios periódicos (um por período) sobre os resultados da ação tutorial, a serem
entregues ao Diretor para esclarecimento dos Conselhos de Turma, do Conselho Pedagógico e da
família.

Artigo 86.º
(Coordenador dos Professores Tutores)
1. O Coordenador dos professores tutores é designado pelo Diretor, pelo período de um ano letivo,
considerando a sua competência em orientação educativa ou coordenação pedagógica.

1.
2.
3.
4.
5.

Artigo 87.º
(Competências)
Divulgar, junto dos professores tutores, toda a informação necessária ao adequado desenvolvimento das
suas competências;
Convocar, coordenar e presidir às reuniões do Conselho de Professores Tutores;
Planificar, em colaboração com o Conselho de Professores Tutores, as atividades a desenvolver
anualmente;
Apoiar os professores tutores na elaboração dos Planos de Ação Tutorial;
Monitorizar a aplicação dos Planos de Ação Tutorial.
Secção IV - Serviços de Psicologia e Orientação Vocacional

1.

2.

3.
4.

Artigo 88.º
(Serviços de Psicologia e Orientação Vocacional)
Os Serviços de Psicologia e Orientação são assegurados e coordenados por um psicólogo, desenvolvendo
as suas atividades no âmbito do apoio ao desenvolvimento psicológico dos alunos e à orientação escolar e
profissional, bem como ao apoio psicopedagógico às atividades educativas e ao sistema de relações com a
comunidade escolar.
São atribuições dos Serviços de Psicologia e Orientação:
a. Intervir a nível psicológico, psicopedagógico e na orientação e apoio aos alunos, promovendo a
cooperação com professores, pais e Encarregados de Educação, articulando a intervenção e apoio
com os recursos da comunidade;
b. Participar nos processos de avaliação multidisciplinar e interdisciplinar, tendo em vista a elaboração
de programas educativos individuais seu acompanhamento e concretização;
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.
Os Serviços de Psicologia e Orientação desenvolvem a sua atividade de acordo com os objetivos de
avaliação contratualizados com o Diretor para cada ano.
Os Serviços de Psicologia e Orientação trabalham em articulação com as estruturas de orientação
educativa, os órgãos de administração e gestão, bem como com outros serviços e agentes necessários à
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solução da problemática em causa.
Artigo 89.º
(Acessibilidade)
1. Podem solicitar a intervenção dos Serviços de Psicologia e Orientação ao Diretor, os Diretores de Turma e
os docentes titulares de turma. Podem, ainda, solicitar a referida intervenção dos Serviços de Psicologia e
Orientação, por intermédio dos Diretores de Turma ou professor titular da turma, os membros da equipa
de apoios educativos, os pais ou Encarregados de Educação.
a. Os pedidos deverão ser formalizados por escrito mediante formulário a fornecer pelos Serviços de
Psicologia e Orientação.
b. A intervenção solicitada realizar-se-á de acordo com critérios definidos e aprovados em Conselho
Pedagógico.
Artigo 90.º
(Trabalho Cooperativo)
1. O técnico dos Serviços de Psicologia e Orientação participará em todas as reuniões para que seja
convocado.
Artigo 91.º
(Relatório Anual de Atividades)
1. Será elaborado, no final de cada ano um relatório sobre as atividades desenvolvidas por este Serviço e
entregue ao Diretor e ao Coordenador dos Serviços Especializados e de Apoios Educativos.
CAPÍTULO V - ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO/COMPLEMENTO CURRICULAR

1.
2.

3.
4.

5.

Artigo 92.º
(Âmbito)
O Agrupamento oferece atividades de enriquecimento curricular ao 1º ciclo em parceria com a Autarquia
no âmbito da Escola a Tempo Inteiro e regulamentadas pelo Despacho nº 12591/2006 de 16 de julho.
No 1.º Ciclo, as atividades de enriquecimento curricular são selecionadas de acordo com os objetivos
definidos no Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas e devem constar do respetivo plano anual de
atividades.
As atividades de Apoio ao Estudo e ensino do Inglês para os alunos do 3º e 4º ano de escolaridade são
obrigatórias.
A atividade de apoio ao estudo terá uma duração semanal não inferior a noventa minutos (podendo ser
distribuída em dois blocos de 45 minutos ou um único bloco de 90 minutos), destinando-se
nomeadamente à realização de trabalhos de casa e de consolidação das aprendizagens, devendo os alunos
beneficiar do acesso a recursos escolares e educativos existentes na escola como livros, computadores e
outros instrumentos de ensino bem como do apoio e acompanhamento por parte dos professores titulares
de turma ou por outros docentes habilitados com componente letiva incompleta afetos ao agrupamento.
Não obstante o valor dos princípios que regem as atividades de enriquecimento curricular, a realização das
mesmas encontra-se dependente da existência de condições físicas e de recursos humanos qualificados,
capazes de garantir uma vivência saudável dos alunos.
Secção I – Clubes, Ateliês e Oficinas

Artigo 93.º
(Dinamização dos Clubes, Ateliês, Oficinas e Outros Projetos)
1. A dinamização de cada um dos Clubes, Ateliês, Oficinas e outros Projetos ficará a cargo das equipas de
professores que apresentam o respetivo projeto.
2. O projeto deverá definir os objetivos e indicar as atividades que prevê realizar com os alunos.
a. Após aprovação do Projeto, a equipa de professores dinamizadores deverá apresentar o Plano Anual
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de Atividades ao Coordenador dos Projetos em setembro antes do início das atividades letivas;
b. Trimestralmente, deverá apresentar relatório do trabalho desenvolvido ao Coordenador dos Projetos,
de acordo com os prazos estipulados a alínea i) do artigo 67 deste regulamento.
3. Cada Clube, Ateliê, Oficina e/ou Projeto poderá ser contemplado na componente não letiva dos docentes
dinamizadores.
Artigo 94.º
(Público - Alvo)
Os Clubes, Ateliês, Oficinas e outros Projetos dirigem-se a todos os alunos do Agrupamento, mediante
inscrição anual, devidamente autorizada pelo Encarregado de Educação.
CAPÍTULO VI – SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – S.A.S.E.
Secção I – Ação Social Escolar
Artigo 95.º
(Âmbito)
1. A Ação Social Escolar visa "apoiar os alunos economicamente carenciados segundo critérios de
discriminação positiva que visem a compensação social educativa", contribuindo para uma igualdade de
oportunidades face ao sucesso escolar.
2. Abrange auxílios económicos diretos, Seguro Escolar, Refeitório, Bufete, Papelaria, Visitas de Estudo,
Segurança na Escola e Transportes Escolares, de acordo com a legislação em vigor.
Artigo 96.º
(Órgão Responsável)
1. Os Serviços da Ação Social Escolar são assegurados pelo diretor e dois assistentes técnicos.
2. O órgão responsável pelos Serviços da Ação Social Escolar é o Coordenador, na pessoa de um Subdiretor.
Artigo 97.º
(Competências)
1. São competências do Serviço da Ação Social Escolar, nomeadamente:
a. A atribuição de refeições subsidiadas ou gratuitas;
b. Distribuição diária e gratuita de um suplemento alimentar aos alunos notoriamente carenciados;
c. A organização e funcionamento do bar;
d. A utilização, por parte dos alunos, do esquema de transportes escolares, cuja organização e controle é
da competência do município, nos termos do Decreto - Lei nº 294/84 de 5 de setembro;
e. A aplicação do programa do seguro escolar;
f. A aplicação de apoios económicos, tais como a atribuição de livros e material escolar, de acordo com
os parâmetros definidos pela Lei;
g. A atribuição de auxílio económico a alunos com necessidades educativas especiais;
h. O apoio financeiro a atividades de complemento curricular.
Artigo 98.º
(Horário e Funcionamento)
Os horários e forma de funcionamento dos setores integrados nos Serviços de Ação Social Escolar
encontram-se afixados nos respetivos serviços.
Secção II – Auxílios Económicos Diretos
Artigo 99.º
(Auxílios Económicos Diretos)
1. Nos termos do Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, são anualmente fixados preços e comparticipações
relativos a apoio alimentar e alojamento, sendo igualmente objeto de regulamentação por despacho as
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2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

condições de acesso a auxílios económicos e a recursos pedagógicos.
As normas para atribuição dos auxílios económicos  o escalão de apoio em que cada agregado familiar
se integra  são determinadas pelo seu posicionamento nos escalões de rendimento para atribuição de
abono de família.
Os Encarregados de Educação devem fazer prova do seu posicionamento nos escalões de atribuição de
abono de família junto do Agrupamento mediante entrega de documento emitido pelo serviço
competente da Segurança Social ou, quando se trate de trabalhador da Administração Pública, pelo serviço
Processador, juntamente com o boletim preenchido na íntegra em março /abril.
Os Encarregados de Educação são responsáveis pela exatidão das informações prestadas e documentos
entregues.
Todos os processos de candidatura deverão ser confirmados com documentos comprovativos originais e
entregues aos respetivos Diretores de Turma.
As listas provisórias de todos os candidatos admitidos e excluídos serão afixadas até à 2ª semana de
setembro, dispondo o Encarregados de Educação de dez dias úteis para apresentar reclamação.
Os alunos mais carenciados podem usufruir de um suplemento alimentar.
O Agrupamento de Escolas deve, em caso de dúvida sobre os rendimentos efetivamente auferidos,
desenvolver as diligências que considerar adequadas ao apuramento da situação socioeconómica do
agregado familiar do aluno e participar a situação às entidades competentes no sentido de:
a. Prevenir ou corrigir situações de usufruto indevido do direito aos benefícios;
b. Promover administrativamente a atribuição das condições que conferem direitos e benefícios.
Secção III – Seguro Escolar

Artigo 100.º
(Especificidade)
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 101.º
(Beneficiários)
1.

2.

3.
4.

Estão abrangidos pelo seguro escolar:
As crianças:
a. Matriculadas e a frequentar os jardins-de-infância da rede pública;
b. Abrangidas pela educação pré-escolar e os alunos do 1.º ciclo do ensino básico que frequentem
atividades de animação socioeducativa ou Atividades de Tempos Livres, quando:
i. Organizadas pelas associações de pais ou pelas autarquias, desde que se realizem nos
estabelecimentos de educação e ensino e durante os períodos letivos;
ii. Sejam da responsabilidade dos órgãos de gestão do estabelecimento de educação e ensino.
Os alunos:
a. Dos ensinos básico e secundário, incluindo os ensinos profissional e artístico, os alunos dos
estabelecimentos de ensino particular e cooperativo em regime de contrato de associação;
b. Que frequentam cursos de ensino recorrente e de educação extraescolar realizados por iniciativa ou
em colaboração com o Ministério da Educação;
c. Dos ensinos básico e secundário que frequentam estágios ou desenvolvam experiências de formação
em contexto de trabalho, que constituam o prolongamento temporal e curricular necessário à
certificação;
d. Os alunos que participem em atividades do desporto escolar.
As crianças e os jovens inscritos em atividades ou programas de ocupação de tempos livres, organizados
pelos estabelecimentos de educação e ensino e desenvolvidos em período de férias.
Os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico que participem nas Atividades de Enriquecimento Curricular, ao
abrigo do Despacho normativo n.º 12591/2006 de 16 julho, ainda que realizadas fora do espaço escolar,
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assim como no trajeto para e de volta dessas atividades.
5. 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.
Nota: As atividades de animação socioeducativa ou Atividades de Tempos Livres, que se realizem fora dos estabelecimentos de
educação e ensino e nas pausas letivas, organizadas pelas associações de pais ou pelas autarquias, não estão abrangidas
pelo Seguro Escolar.

1.
2.

3.
4.

1.
2.
3.

4.

Artigo 102.º
(Inscrição)
A inscrição no seguro escolar é obrigatória para os alunos matriculados em estabelecimentos de educação
e ensino público não superior.
O pagamento do prémio do seguro escolar é feito no ato da matrícula do aluno. O valor do prémio é fixado
em 1% do valor do salário mínimo nacional. O não pagamento do prémio no momento da matrícula
implica o seu pagamento em dobro.
Estão isentos do pagamento do prémio de seguro os alunos a frequentar a educação pré-escolar, a
escolaridade obrigatória e os alunos deficientes.
Aos alunos que não tenham procedido ao pagamento do prémio do seguro escolar não serão entregues
quaisquer certidões ou diplomas, nem publicadas as respetivas classificações até à respetiva regularização.
Artigo 103.º
(Acidente Escolar)
É considerado Acidente Escolar, de acordo com portaria n.º 413/99 de 8 de junho, artigo 3º:
Qualquer acontecimento que ocorra numa atividade escolar e que provoque ao aluno lesão, doença ou
morte;
Qualquer acidente que resulte de atividade desenvolvida com o consentimento ou sob a responsabilidade
dos órgãos de gestão do estabelecimento de educação e ensino, também está abrangido;
Um acontecimento externo e fortuito (acidente em trajeto) que ocorra no percurso habitual entre a
residência e o estabelecimento de educação e ensino, ou vice-versa, desde que:
a. 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;
b. O aluno seja menor de idade e não esteja acompanhado por adulto que, nos termos da lei, esteja
obrigado à sua vigilância;
c. O aluno esteja acompanhado por docente ou funcionário do estabelecimento de educação e ensino
que frequenta.
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 no momento do
acidente.
Artigo 104.º
(Procedimentos)
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1. Qualquer acidente deverá ser comunicado aos Serviços de Ação Social Escolar, para que se proceda ao
preenchimento de um inquérito no prazo máximo de 24horas.
2. Cabe a este órgão a primeira análise da ocorrência e a respetiva decisão, considerando-a incluída ou
excluída das garantias do seguro escolar.
3. No caso de se tratar de ocorrência enquadrada na definição de acidente escolar é da sua responsabilidade:
a. Providenciar pela 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. Verificar se a documentação que se pretende entregar está em condições de ser aceite;
e. Zelar pela celeridade das comunicações e reembolsos aos sinistrados ou aos seus representantes
legais.
4. 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.
5. As normas de Seguro Escolar encontram-se afixadas, em lugar visível, no placard de entrada principal da
escola. Qualquer informação suplementar será dada no serviço respetivo.
Artigo 105.º
(Despesas)
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
saúde, e devidamente autorizadas pela Direção Regional de Educação respetiva, os originais dos
documentos de despesa devem ser apresentados nos Centros de Saúde, a 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, no âmbito do seguro escolar.
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 106.º
(Direitos e Deveres)
1. O sinistrado tem direito às prestações e indemnizações previstas no Regulamento do Seguro Escolar, que
pode ser consultado no estabelecimento de educação e ensino.
2. Os sinistrados e os seus representantes legais obrigam-se a:
a. Utilizar a assistência nos termos definidos no referido regulamento, munidos do cartão do sistema ou
subsistema de que sejam beneficiários;
b. Não efetuar pagamentos que considerem da responsabilidade do sistema ou subsistema de que
sejam beneficiários, sem conhecimento das autoridades escolares;
c. Não tomar qualquer iniciativa sem se assegurarem, através do estabelecimento de educação e ensino,
que o sinistro se enquadra no âmbito do referido regulamento;
d. Apresentar no sistema ou subsistema de saúde, os originais dos documentos de despesa para efeitos
de comparticipação;
e. Apresentar no estabelecimento de ensino toda a documentação comprovativa dos encargos
assumidos ou das despesas efetuadas, quando tenham direito ao respetivo reembolso;
f. Prestar todos os esclarecimentos que lhes sejam solicitados por responsáveis do estabelecimento de
educação ou de ensino ou pela Direção Regional de Educação;
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3. Submeter-se aos exames médicos que sejam decididos pela Direção Regional de Educação;
a. Dar quitação de todas as importâncias que lhe sejam entregues para reembolso de despesas que
hajam efetuado ou da indemnização atribuída.
CAPÍTULO VII - NORMAS DE SEGURANÇA
Artigo 107.º
(Segurança no Recinto Escolar)
1. O Diretor deve definir um conjunto de normas no sentido de preservar a segurança de todos os elementos
da comunidade escolar, assim como as instalações.
2. As pessoas estranhas ao serviço não podem entrar no recinto escolar, sem serem previamente
identificadas na portaria.
3. Na portaria receberão um cartão de visitante, depois de devidamente identificadas, cuja apresentação será
obrigatória no setor a que se dirigem.
4. Os motociclos e velocípedes deverão ser aparcados junto à portaria.
5. É expressamente proibido a entrada de matérias contundentes e explosivos nos estabelecimentos de
ensino do Agrupamento.
6. A entrada / saída para o recinto escolar faz-se exclusivamente pelos portões.
7. O Diretor em sintonia com a Associação de Pais deve diligenciar junto das entidades competentes os
serviços necessários à manutenção da segurança de toda a comunidade escolar nas imediações das Escolas
do Agrupamento.
8. Os membros da comunidade escolar devem ser sempre portadores do cartão magnético de identificação.
9. O cartão magnético de identificação é o único meio de acesso e utilização dos serviços da escola,
nomeadamente, senhas de refeição, bufete, papelaria, etc.
10.No caso de perda ou extravio do cartão magnético, os custos inerentes à emissão de novo cartão, são
assumidos pelo próprio e o valor em causa, é definido anualmente pelo Diretor.
11.Nos estabelecimentos das Escolas do 1.º Ciclo e Jardins de Infância, a entrada de pessoas estranhas ao
serviço carece obrigatória e simultaneamente de:
a. Identificação perante os funcionários auxiliares de ação educativa ou do porteiro.
b. Autorização por parte do Coordenador de estabelecimento, ou na sua ausência do corpo docente a
lecionar no estabelecimento.
12.O pedido de autorização, referido na alínea b) do ponto anterior, é aguardado obrigatoriamente no espaço
exterior ao recinto escolar.
13.São ainda aplicáveis, ao ensino Pré-Escolar e 1.º Ciclo, o determinado pelos pontos 1, 2, 4, 5, 6 e 7 do
presente artigo.
CAPÍTULO VIII - CENTRO DE RECURSOS
Secção I – BE/CRE
Artigo 108.º
(Definição)
1. As Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa são um serviço cultural e
educativo que visa satisfazer as necessidades da comunidade escolar em informação, com vista à formação
pessoal ao nível das literacias da informação e da aprendizagem ao longo da vida.
2. No Agrupamento existem duas unidades documentais: uma na Escola Sede e outra na Escola E.B1/JI de
Varziela.
Artigo 109.º
(Missão)
1. A missão das Bibliotecas Escolares do Agrupamento consiste em:
a. Disponibilizar serviços de aprendizagem, livros e recursos que permitam a todos os membros da
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comunidade escolar tornarem-se pensadores críticos e utilizadores efetivos da informação em todos
os suportes e meios de comunicação.
b. Construir um programa planeado de ensino de competências de informação em parceria com os
professores, outros educadores e elementos da comunidade escolar.
c. Disponibilizar os seus serviços a todos os membros da comunidade escolar, independentemente da
idade, raça, sexo, religião, nacionalidade, língua e estatuto profissional ou social.
Artigo 110.º
(Objetivos)
1. Das bibliotecas escolares fazem parte os seguintes objetivos:
a. Apoiar e intensificar a consecução dos objetivos educacionais definidos na missão e no currículo da
escola;
b. Desenvolver e manter hábitos de leitura, bem como o uso dos recursos da biblioteca ao longo da vida;
c. Oferecer e apoiar os alunos nas oportunidades de produção e uso da informação visando a seleção,
utilização e produção do conhecimento escrito, digital e multimédia;
d. Promover o acesso ao nível local, regional, nacional e global aos recursos existentes e às possíveis
oportunidades que se apresentam;
e. Organizar atividades que incentivem à tomada de consciência cultural e social;
f. Contribuir para a promoção da inovação pedagógica e implementação de novas modalidades na
estrutura das situações de ensino-aprendizagem;
g. Disponibilizar espaços e condições adequados à realização de atividades de estudo e de lazer;
h. Dotar a escola de um fundo documental diversificado, atualizado, adequado às necessidades da
escola e da comunidade educativa e organizado segundo normas técnicas normalizadas.
2. As Bibliotecas Escolares apoiam estratégias de ligação da escola à comunidade e o estabelecimento de
parcerias com outras instituições.
Artigo 111.º
(Recursos Humanos)
1. A equipa das bibliotecas escolares é constituída por vários docentes que desempenham funções nas duas
bibliotecas, devendo ser multidisciplinar.
2. O Agrupamento possui dois professores bibliotecários, sendo um deles o coordenador.
3. As funções do professor bibliotecário são as que constam na Portaria n.º 756/2009, de 14 de Julho, com as
alterações que lhe foram introduzidas pelas Portarias n.º 558/2010, de 22 de Julho, e 76/2011, de 15 de
Fevereiro.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Artigo 112.º
(Serviços)
Seleção, gestão, tratamento técnico, preservação e disponibilização de fundo documental adequado às
diferentes necessidades da escola e dos utilizadores.
Empréstimo domiciliário de documentos aos membros da comunidade educativa.
Empréstimo interbibliotecas a instituições integrantes da RBE e da Rede de Leitura Pública.
Apoio documental a atividades curriculares e extracurriculares.
Serviços de referência documental aos utilizadores das Bibliotecas Escolares.
Acesso à internet, leitura de documentação impressa, audiovisual e multimédia.
Apoio e realização de eventos ligados à promoção da leitura de obras científicas e literárias.
Difusão do fundo documental através de boletins impressos e página Web/blogue próprio.
Prestação de serviços e parcerias com bibliotecas de acordo com protocolos a que a escola venha a aderir.

Artigo 113.º
(Organização)
1. A organização das bibliotecas deve obedecer às orientações do Diretor bem como concorrer para alcançar
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os objetivos inscritos no Projeto Educativo.
2. Deve cada biblioteca elaborar um regimento interno que defina o respetivo funcionamento.

1.

2.
3.
4.
5.

Artigo 114.º
(Política Documental)
A política documental será definida, ouvidos o Diretor, o Conselho Pedagógico, os professores, os alunos,
pessoal não docente e a restante comunidade educativa e deve ter em conta:
a. Currículo Nacional;
b. Projeto Educativo da Escola;
c. Projeto Curricular da Escola;
d. Equilíbrio entre os níveis de ensino existentes na Escola;
e. As necessidades Educativas Especiais e as origens multiculturais dos alunos;
f. As áreas curricular, extracurricular e lúdica;
g. O equilíbrio entre todos os suportes, que de uma maneira geral deve respeitar a proporcionalidade de
1:3, relativamente ao material livro e não livro;
h. As áreas do saber, respeitando as áreas disciplinares/temáticas, a literatura e as obras de referência;
i. Obtenção de um fundo documental global equivalente a dez vezes o número de alunos.
O Coordenador, com o apoio da equipa das BE/CRE, será o principal responsável pela execução da política
documental definida;
O Coordenador e a equipa decidirão, em última instância, as aquisições documentais, ouvidos os
diferentes utilizadores, e de acordo com a dotação orçamental consignada para o efeito;
Todos os documentos adquiridos pela Escola serão registados na BE/CRE e receberão respetivo tratamento
documental ficando, assim, acessíveis à pesquisa no catálogo da BE/CRE;
Os documentos adquiridos pela Escola (oferta, permuta ou compra) devem situar-se no espaço da BE/CRE,
sem prejuízo de haver requisições a médio e longo prazo devidamente justificadas.

Artigo 115.º
(Organização/Gestão)
1. As Bibliotecas Escolares ocupam instalações, especificamente destinadas para o efeito, com áreas próprias
para as suas diversas funcionalidades.
2. O Plano Anual de Atividades das BE/CRE devem:
a. Respeitar o Projeto Educativo do Agrupamento e os objetivos definidos para o ano escolar;
b. Respeitar os objetivos gerais das BE/CRE;
c. Considerar os recursos humanos, materiais e financeiros indispensáveis à sua concretização.
Artigo 116.º
(Constituição da Equipa – Centro de Recursos Educativos da Escola-Sede)
1. A equipa das BE/CRE deve ser constituída por um número mínimo de três docentes de áreas diferentes e
por uma funcionária a tempo inteiro.
2. O coordenador será designado pelo Diretor de entre os docentes do quadro com formação específica
nesta área ou com experiência comprovada na área das BE/CRE. Os outros docentes são propostos pelo
coordenador ao Diretor que decidirá sobre a sua designação. Os docentes propostos devem possuir
formação ou experiência na área das BE/CRE.
Artigo 117.º
(Competências)
1. Os professores que integram a equipa responsável pela BE/CRE devem:
a. Ter formação ou experiência em Bibliotecas Escolares
2. Os professores que integram a equipa deverão apresentar um perfil funcional que os aproxime das
competências nas seguintes áreas:
a. Gestão e Organização;
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b. Promoção da leitura;
c. Tratamento documental;
d. Animação e dinamização;
e. TIC;
f. Avaliação.
3. Para além dos requisitos e competências acima mencionados, o coordenador deverá ainda cumprir o
previsto no artigo 126º deste regulamento.
Artigo 118.º
(Funções do Professor Bibliotecário/Coordenador)
Ao professor bibliotecário, designado de acordo com a na Portaria n.º 756/2009, de 14 de Julho, com as
alterações que lhe foram introduzidas pelas Portarias n.º 558/2010, de 22 de Julho, e 76/2011, de 15 de
Fevereiro, cabe, com o apoio da equipa das bibliotecas escolares, a gestão do conjunto das bibliotecas das
escolas do agrupamento. Neste agrupamento existem duas professoras bibliotecárias e duas bibliotecas
escolares integradas na Rede de Bibliotecas Escolares, a da sede de Agrupamento e a da E. B 1/JI de Estrada,
Varziela.
1. São funções e competências dos Professores Bibliotecários:
a. Promover a integração da biblioteca na escola (projeto educativo, projeto curricular, regulamento
interno);
b. Assegurar a gestão da biblioteca e dos recursos humanos e materiais a ela afetos;
c. Definir e operacionalizar, em articulação com o Diretor, as estratégias e atividades de política
documental da escola;
d. Sugerir ao Diretor uma equipa de trabalho.
e. Coordenar a equipa de trabalho.
f. Favorecer o desenvolvimento das literacias, designadamente da leitura e da informação, e apoiar o
desenvolvimento curricular;
g. Promover o uso da biblioteca e dos seus recursos dentro e fora da escola;
h. Representar a BE/CRE no Conselho Pedagógico;
i. Coordenar a gestão e a organização da BE/CRE, no que respeita ao domínio da informação e também
nos aspetos pedagógico, administrativo e de pessoal, nomeadamente, propor ao órgão de gestão a
distribuição do crédito horário atribuído;
j. Propor a política de aquisições da BE/CRE, ouvidos os responsáveis sectoriais, e coordenar a sua
execução;
k. Perspetivar a BE/CRE e as suas funções pedagógicas no contexto do Projeto Educativo da Escola,
promovendo a sua constante atualização e uma utilização plena dos recursos documentais, por parte
dos alunos e professores, quer no âmbito curricular, quer no da ocupação dos tempos livres;
l. Articular a sua atividade com os órgãos de gestão da Escola: Conselho Geral/Diretor/Conselho
Pedagógico;
m. Elaborar em conjunto com a equipa, o Regimento da BE/CRE e apresentá-lo no Conselho Pedagógico;
n. Responsabilizar-se pela elaboração do Plano Anual de Atividades do Centro de Recursos assegurandose de que os seus objetivos vão de encontro aos objetivos do Projeto Educativo e do Plano de
Atividades do Agrupamento;
o. Apresentar o Plano de Atividades ao Conselho Pedagógico;
p. Elaborar anualmente uma reflexão sobre a BE/CRE, recorrendo à recolha de dados e opiniões dos
diversos utilizadores;
q. Colaborar e prestar apoio, na medida do possível, às bibliotecas das outras escolas do Agrupamento.
Artigo 119.º
(Outros Professores da Equipa)
1. Os restantes professores da equipa serão designados pelo Diretor, sendo previamente ouvido o
Coordenador;
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2. O crédito horário atribuído a estes professores será o estabelecido nos diplomas legais que regulamentam
as Bibliotecas Escolares;
3. Estes professores desempenharão funções de acordo com o seu perfil de competências nos vários
domínios de trabalho da BE/CRE.
Artigo 120.º
(Horários de Funcionamento)
1. O horário da BE/CRE é fixado anualmente pelo Diretor, sob proposta do coordenador da BE/CRE.
CAPÍTULO IX - DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS
Secção I - Refeitório / Bufete

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Artigo 121.º
(Refeitório)
A cantina deve fornecer uma alimentação equilibrada e adequada às necessidades da população escolar,
respeitando os princípios dietéticos preconizados nas “Normas Gerais de Alimentação”.
No início de cada semana deve ser exposta, nas instalações do refeitório ou outros locais apropriados a
ementa semanal.
Da ementa devem constar refeições equilibradas, completas e não repetidas nessa semana.
O preço da refeição é fixado anualmente.
O horário de funcionamento da cantina é fixado anualmente.
Por razões de saúde e a pedido do interessado, mediante a apresentação de comprovativo médico ou
autorização da direção do estabelecimento, pode ser confecionada uma refeição de "dieta" que, no
entanto, não deve ultrapassar o custo da refeição normal.
A responsabilidade do refeitório, no que concerne ao serviço de refeições, e à qualidade, higiene e estado
de conservação dos alimentos é da empresa privada que o gere, de acordo com o caderno de encargos.
A cantina da escola sede é para uso exclusivo dos alunos, professores/educadores e funcionários dos
estabelecimentos de ensino pertencentes ao agrupamento, bem como, outros funcionários do Ministério
da Educação.
Nas Escolas Básicas e Jardim de Infância, a gestão dos refeitórios está assegurada pela Câmara Municipal
de Felgueiras que fornece as refeições.
Artigo 122.º
(Bufete – Escola-Sede)
O horário de funcionamento do bufete deve estar exposto em local visível junto às suas instalações.
O preço dos produtos deve ser afixado em local visível.
Têm acesso ao bar os professores, os alunos, pessoal não docente e demais utentes do Agrupamento.
O bufete deve pôr à disposição da comunidade escolar alimentos saudáveis.
Todos os utentes devem efetuar o pagamento dos géneros consumidos através de cartão magnético, de
acordo com preçário exposto em local bem visível.
Ao assistente operacional e ao técnico do S.A.S.E., responsáveis pelo bufete, compete:
a. Garantir que os produtos armazenados, expostos e vendidos se encontrem em bom estado;
b. Devolver ou inutilizar, informando o Diretor, os produtos que não se apresentem em condições de
serem consumidos;
c. Requisitar os produtos necessários ao funcionamento do seu setor;
d. Manter um stock de produtos e garantir que este não esgote em condições normais;
e. Inventariar as necessidades em termos de aquisição, de produtos;
f. Manter inventários atualizados, tanto dos produtos consumíveis em armazém como dos
equipamentos.
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Secção II – Papelaria / Reprografia
Artigo 123.º
(Papelaria – Escola-Sede)
1. A papelaria da escola tem à disposição da comunidade escolar, diverso material que pode ser adquirido,
assim como, o carregamento do cartão magnético.
2. O carregamento do cartão magnético deve ser efetuado na papelaria de forma a permitir ao aluno a
marcação de senhas no quiosque eletrónico e aquisição de materiais escolares.
3. O horário do funcionamento da papelaria é fixado anualmente em local visível junto às suas instalações.
4. O preço dos materiais deve ser afixado em local visível.
5. Têm acesso à papelaria os professores, os alunos, pessoal não docente e demais utentes do Agrupamento.
6. Garantir que os materiais armazenados, expostos e vendidos se encontrem em bom estado.
7. Requisitar os produtos necessários ao funcionamento do seu setor.
8. Manter um stock de produtos e garantir que este não esgote em condições normais.
9. Inventariar as necessidades em termos de aquisição, de materiais.
10.Manter inventários atualizados.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Artigo 124.º
(Reprografia – Escola-Sede)
Os serviços de reprografia destinados à direção de turma, departamento curricular, desporto escolar,
funcionamento de clubes, projetos, material de apoio às aulas, fichas de trabalho formativas e de
avaliação, serviços administrativos e órgãos de gestão são gratuitos. As EB 1 e JI estão incluídas,
nomeadamente no fornecimento dos registos de informação trimestral e fichas de avaliação trimestral.
Todos os outros serviços são pagos à taxa em vigor.
Os trabalhos devem ser entregues com 48 horas de antecedência, devendo ser sempre preenchida a
respetiva requisição.
O horário de funcionamento da reprografia é fixado anualmente e deve estar exposto em local visível junto
às suas instalações.
O preço de reprodução de originais deve ser afixado em local visível no interior da reprografia após
aprovação do conselho administrativo.
Têm acesso à reprografia:
a. Docentes, alunos, pessoal não docente;
b. Associação de pais e Encarregados de Educação;
c. Outras entidades autorizadas pelo Diretor.
As importâncias recebidas pelo(a) responsável da reprografia ficarão registadas em suporte de papel,
diariamente.
Secção III – Comunicações

1.

2.
3.
4.

Artigo 125.º
(Serviço de Telefone)
As chamadas telefónicas oficiais só poderão ser feitas com o conhecimento do Diretor, do chefe dos
serviços administrativos, do encarregado do pessoal auxiliar, do responsável dos serviços de ação social
escolar ou do coordenador/ responsável de estabelecimento.
O custo das chamadas ficará registado em suporte de papel.
Todas as chamadas efetuadas ficarão registadas em suporte de papel.
As receitas obtidas com as chamadas particulares serão devidamente escrituradas e utilizadas na
amortização das despesas com telefone, devendo ser abatidas, mensalmente, nas respetivas faturas.
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Secção IV – Pavilhão Gimnodesportivo

1.
2.
3.
4.

Artigo 126.º
(Pavilhão Gimnodesportivo Escola-Sede)
O pavilhão gimnodesportivo é um espaço escolar destinado essencialmente à prática da educação física,
do desporto escolar e demais atividades organizadas pelas escolas do Agrupamento.
Para preservação das infraestruturas, é obrigatório o acesso às mesmas, mediante o uso de sapatilhas.
Não é permitido o consumo de alimentos e bebidas dentro do recinto gimnodesportivo.
Os espaços acima referidos regem-se por regimento próprio, aprovado em Conselho Pedagógico, sob
proposta do grupo disciplinar de Educação Física.
CAPÍTULO X – DIVERSOS
Secção I – Horários

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Artigo 127.º
(Duração dos tempos letivos e períodos de tolerância)
De acordo com o que está legislado cada aula terá a duração de 45 minutos.
Haverá um toque que marcará o início das aulas no primeiro tempo de cada turno.
A tolerância ao primeiro tempo de cada turno é de dez minutos.
Terminado o período de tolerância será averbada falta ao professor e/ou alunos que não estiverem na sala
de aula.
O professor não pode, unilateralmente, alterar o horário nem a sala de qualquer aula, nem permutar com
outro colega, sem autorização prévia para tal dada pelo Diretor, devendo preencher impresso a isso
destinado.
Desta alteração, será dado conhecimento ao funcionário do setor e/ou Encarregado de Educação em
tempo útil.
Artigo 128.º
(Serviço Docente)

Componente letiva
1. A componente letiva, a constar no horário semanal de cada docente, encontra -se fixada no artigo 77.º do
ECD, considerando-se que está completa quando totalizar 25 horas semanais, no caso do pessoal docente
da educação pré -escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, ou 22 horas semanais (1100 minutos), no caso do
pessoal dos restantes ciclos e níveis de ensino, incluindo a educação especial.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, podem ser utilizadas até 2 horas (100 minutos) da
componente letiva para:
a. Prestação de apoio aos alunos;
b. Dinamização de grupo/turma de modalidades de desporto escolar.
3. A componente letiva de cada docente dos quadros tem de estar totalmente completa, não podendo, em
caso algum, conter qualquer tempo de insuficiência.
4. Para os efeitos previstos no número anterior, utilizam-se atividades letivas existentes na escola ou
agrupamento, designadamente substituições temporárias, lecionação de grupos de alunos de
homogeneidade relativa em disciplinas estruturantes, reforço da carga curricular de quaisquer disciplinas,
atividades de Apoio ao Estudo ou outro tipo de apoio ou coadjuvação.
5. Os docentes que tenham redução da sua componente letiva ao abrigo do artigo n.º 79 do ECD, poderão
desempenhar, nesses tempos de redução, cargos de coordenação, prestar apoio, coadjuvar docentes em
certas áreas disciplinares, de modo a cumprir na totalidade as 25 horas semanais.
6. Os apoios deverão ser marcados no horário do professor antes ou após o período letivo, evitando-se os
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últimos tempos do dia.
7. Deverão ser marcadas nos horários dos professores: as horas da biblioteca; os cargos pedagógicos; e os
dois tempos letivos referentes às reuniões das turmas do percurso alternativo.
8. Os docentes da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico que atinjam 25 e 33 anos de serviço
letivo efetivo em regime de monodocência podem ainda requerer a concessão de dispensa total da
componente letiva, pelo período de um ano escolar. Durante este ano estes docentes poderão coordenar
ou apoiar a coordenação de estabelecimentos de ensino Básico, prestar apoio na Biblioteca Escolar,
desempenhar funções de Coordenação ou apoio à coordenação de projetos.
9. Sempre que possível deve ser assegurada a distribuição equilibrada de níveis pelos vários professores do
Grupo/Disciplina, não devendo ultrapassar dois níveis.
10.Os horários dos docentes de Educação Especial são elaborados de acordo com os recursos docentes
existentes, tendo como critérios na distribuição da componente letiva a especificidade de cada aluno
adaptada ao nível de ensino.
Componente não letiva
Cumprir a legislação em vigor (Artigo 82.º do ECD)
1. Nas horas de trabalho a nível de escola os docentes poderão ser colocados na Biblioteca, prestar apoio ao
estudo, desempenhar a Coordenação de projetos ou participar nos mesmos.
2. Aos docentes com horário zero deverão ser atribuídas a coordenação de projetos que venham a ser
implementados no âmbito da oferta complementar e a dinamização de atividades do Plano Anual de
Atividades.
3. Relativamente aos docentes de Educação Especial deve ser priorizado o estabelecido no artigo 7º do
Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de janeiro, ponto 2.
Artigo 129.º
(Horários das turmas)
1. Sempre que possível deve predominar, nos primeiros tempos, as disciplinas do domínio teórico e abstrato
e nos últimos tempos deverão surgir as disciplinas de caráter prático.
2. Tanto quanto possível, deve-se evitar o lançamento dos tempos letivos referentes às Línguas
consecutivamente.
3. Nos dias com maior número de aulas deverá ser feita a distribuição equitativa das disciplinas de caráter
teórico e prático.
Secção II – Salas de Aula

1.
2.
3.
4.

Artigo 130.º
(Abandono da Sala de Aula)
O professor não pode abandonar a sala de aula durante o decurso da mesma, salvo em caso de força
maior, devendo, nesta situação, avisar o funcionário do setor.
O professor não deve permitir, salvo por razões imperiosas, a saída dos alunos no decurso da aula, mesmo
quando se trate de testes ou provas escritas.
O professor deve estar presente antes da entrada dos alunos na sala de aula, para que a mesma se faça
com ordem e disciplina.
O professor deve ser o último a sair da sala de aula, no termo desta, após verificar o estado de arrumação
e limpeza da mesma.
Secção III – Aulas no Exterior

Artigo 131.º
(Aulas no Exterior)
1. No decurso das atividades letivas e tendo em conta o Plano de turma ou o interesse em
motivar/aprofundar as aprendizagens, ao professor é permitido transferir a(s) aula(s) para o local exterior
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2.
3.
4.

5.

à sala ou Escola do Agrupamento.
As aulas no exterior são previamente comunicadas ao Diretor que verificará da sua exequibilidade e
vantagem pedagógico-didática.
As aulas no exterior, por não apresentarem qualquer limitação de ordem económica ou temporal para os
alunos a abranger, são tratadas administrativamente como aulas normais.
Para facilitar o aproveitamento de tais aulas, poderá o professor elaborar previamente um plano de
permuta, compensação ou substituição da sua aula ou da imediatamente anterior ou posterior, e obter o
necessário acordo.
As aulas no exterior não podem ocorrer com prejuízo letivo de outros professores ou turmas.
Secção IV – Visitas de Estudo

1.

2.
3.

4.

5.

Artigo 132.º
(Visitas de Estudo)
As visitas de estudo devem observar as seguintes condições:
a. Decorrer do Projeto Educativo e terem enquadramento no Plano Anual de Atividades e no Plano de
turma;
b. Serem planificadas com objetivos de aprendizagem e demais aspetos cuidadosamente definidos,
nomeadamente custos associados;
c. Só se devem realizar se houver a disponibilidade de professores em número suficiente para as
garantir. Por sua vez, compete ao Agrupamento assegurar essas condições;
d. O Agrupamento deverá ter previstas verbas para a realização de Visitas de Estudo, consagrando aqui
os discentes com carências financeiras, desde que beneficiem de escalão 1 e/ou 2. Para tal, a visita de
estudo deve estar inserida no Plano Anual de Atividades e contribuir para o desenvolvimento
curricular do aluno.
e. Cada Escola deve, em princípio, encontrar soluções de acompanhamento, na própria escola, para os
alunos que não vão à visita;
f. Os alunos estão cobertos pelo Seguro Escolar, sendo necessário que os professores na preparação e
no acompanhamento da visita, assegurem todas as condições possíveis para evitar problemas;
g. Podem desenvolver-se em períodos de tempo variável, desde que assegurem que ocorrem em
território nacional ou em país estrangeiro. As visitas de Estudo que decorrem em território nacional e
com duração superior a 3 dias carecem de autorização superior. Assim, a autorização deve ser
solicitada com antecedência de 30 dias à DREN.
h. As Visitas de Estudo ao estrangeiro podem ser efetuadas por alunos de uma ou várias turmas ou de
um ou vários estabelecimentos de ensino. A sua duração não pode exceder cinco dias úteis. Deverá
ser apresentada uma proposta à D.R.E.N. em impresso próprio, com a antecedência mínima de 30
dias, indicando qual o professor acompanhante responsável na viagem. No prazo de 30 dias após a
conclusão da viagem, deve ser elaborado, pelo professor responsável, um relatório a enviar à
respetiva Direção Regional de Educação;
As visitas de Estudo carecem de autorização do Diretor, mediante aprovação pelo Conselho Pedagógico e
com uma antecedência de 15 dias úteis.
Os alunos não podem ser interditos de efetuarem visitas de estudo na sequência de aplicação de medida
educativa disciplinar porque uma visita de estudo é sempre uma atividade curricular, intencionalmente
planeada, servindo objetivos e conteúdos curriculares disciplinares ou não disciplinares, logo uma
atividade obrigatória para todos os alunos.
Os professores acompanhantes deverão preencher o pré-aviso de falta e fazê-lo chegar aos serviços
administrativos. Esta falta é equiparada a serviço letivo efetuado e poderá ser justificada, pelo Diretor,
como serviço oficial.
Sem prejuízo da duração do tempo letivo, os horários dos professores das Escolas Básicas/Jardim de
Infância, poderão ser alterados para duplo da manhã ou duplo da tarde, sempre que se realizem atividades
e/ou situações excecionais que ultrapassem o horário-tipo de um dos períodos normais. Tal situação
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verificar-se-á apenas depois de comunicado e autorizado pelo Diretor.
6. A organização de visitas de estudo e/ou intercâmbios escolares, em território nacional ou estrangeiro,
seguirá os mesmos princípios pedagógicos e organizacionais, bem como as normas legais em vigor.
Secção V – Outros Aspetos a Considerar
Artigo 133.º
(Número de Cargos)
Nenhum professor deve desempenhar mais que dois cargos em cada ano letivo.
Artigo 134.º
(Conhecimento do Regulamento Interno)
Os Encarregados de Educação devem ter conhecimento integral do regulamento interno. Este deverá ser
disponibilizado no site do agrupamento. Uma versão simplificada será dada pelo diretor de turma e
professores titulares de turma aos Encarregados de Educação, no início do ano letivo.
Artigo 135.º
(Participação dos Alunos nos Órgãos de Gestão e Administração)
1. Deverá existir uma assembleia de delegados de turma formada pelos delegados de turma eleitos pelos
alunos das respetivas turmas.
2. Estes devem reunir uma vez por período.
3. Logo no primeiro período elegem de entre eles um representante. Este deverá igualmente comparecer no
observatório de avaliação interna, uma vez por período e fazer chegar a este órgão as preocupações da
assembleia que representa. Igualmente deverá comparecer em conselho pedagógico se para tal for
convocado.
Artigo 136.º
(Assembleia de Delegados)
No caso de entenderem a assembleia de delegados poderá convocar uma reunião geral de alunos. A
Assembleia de delegados de turma ou o seu representante poderá ser chamado a colaborar no Projeto
Educativo e no Regulamento Interno nas áreas que diretamente lhes digam respeito.
Artigo 137.º
(Telemóvel na Sala de Aula)
1. Os alunos deverão manter os telemóveis desligados nas salas de aula assim como os professores. Nos
pavilhões de educação física os telemóveis deverão ser entregues aos funcionários para ficarem nos sacos
de valores.
2. Se o aluno for apanhado a infringir, o telemóvel ser-lhe-á retirado e só será entregue ao Encarregado de
Educação pelo diretor de turma. No caso de o aluno não querer entregar o telemóvel o professor chama o
funcionário e convida o aluno a sair da sala de aula, fazendo de seguida uma participação ao diretor de
turma.
Artigo 138.º
(Escolha do Estabelecimento de Ensino)
(Despacho n.º 5106-A/2012)
1. Critérios de desempate:
a. Caso tenha irmãos nas escolas mais próximas;
b. A proximidade da escola ao local de residência;
c. Alunos com irmãos na EB 2.3. D. Manuel de Faria e Sousa ou na Escola Secundária de Felgueiras têm
prioridade na escolha da escola Básica de Margaride, caso haja vaga.
Artigo 139.º
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(Critérios para Constituição de Turmas)
(Despacho n.º 5106-A/2012)
1. Turmas de Pré e de 1º Ciclo
a. De acordo com a legislação em vigor.
2. Turmas de 2º/3º Ciclos
a. De acordo com legislação em vigor;
b. Manutenção das turmas caso não haja indicação em contrário;
c. Ter atenção às atas dos últimos Conselhos de Turma;
d. Distribuir os alunos indisciplinados por diferentes turmas;
e. Distribuição equitativa dos alunos retidos, segundo o seu perfil;
f. Não havendo possibilidade de distribuir os alunos retidos pelas restantes turmas poderá ser criada, a
título excecional, uma turma com alunos retidos. Desta forma, estarão sujeitos a um plano de ação
adaptado ao seu perfil, sendo para isso mobilizadas estratégias pedagógicas como: apoios,
assessorias, adaptação de horários e equipa docente.
g. O perfil do docente deve ser adequado à turma, em especial naquelas onde existem problemas de
assiduidade, indisciplina e insucesso escolar.
h. Distribuição equilibrada dos alunos N.E.E. pelas diferentes turmas, ouvidos técnicos do gabinete de
psicologia e da Educação Especial, atendendo-se ainda aos seguintes aspetos:
i. Horário de turma que corresponda às NEE do aluno;
ii. Indicações definidas no PEI e relatório final (ponto 3 do artigo 13 do Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7
de janeiro);
iii. Número de níveis de ensino, quando se trata do 1º ciclo, não devendo ter mais que dois níveis.
i. A escola deverá integrar numa mesma turma os alunos matriculados em regime articulado,
elaborando os horários para que não fiquem sujeitos a tempos não letivos intercalares.
j. 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 da escola
deverão ser incluídos na mesma turma.
k. O Encarregado de Educação poderá, no prazo de três dias úteis, após a afixação das listas das turmas,
solicitar a transferência do seu educando para outra turma, mediante a apresentação por escrito de
um pedido fundamentado. A Direção reserva-se o direito de indeferir o pedido, por razões de caráter
pedagógico e do bom funcionamento da escola.
Artigo 140.º
(Cartão Magnético)
O cartão magnético tem como principal objetivo evitar que o aluno se faça acompanhar de valores
monetários e facilitar de forma higiénica a compra de bens e serviços e ainda o controlo de entrada e saída do
aluno da escola.
1. O aluno é responsável pela manutenção e conservação do cartão magnético.
2. Não podem ser feitas compras sem ser com o cartão.
3. O uso de cartão magnético é obrigatório
4. Em caso de perda do cartão ou deterioração o aluno deverá comunicar tal facto na secretaria e fazer um
novo pedido, devendo neste caso pagar a nova emissão do mesmo.
5. Ao fazer a utilização do mesmo nas máquinas, deverá proceder com a devida correção, sendo
responsabilizado por quaisquer danos que venham a ocorrer e sejam da sua responsabilidade.
CAPÍTULO XI – ESTATUTO DO ALUNO
Artigo 141.º
(Estatuto do Aluno)
1. O ato de matrícula, em conformidade com as disposições legais que o regulam, confere o estatuto de
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aluno, o qual, para além dos direitos e deveres consagrados no presente regulamento interno, integra,
igualmente, os que estão contemplados, na Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, que regulamenta o
Estatuto do Aluno dos Ensinos Básico e Secundário.
Secção I – Direitos Gerais dos Alunos
Artigo 142.º
(Direitos Gerais dos Alunos)
1. Sem prejuízo do disposto na Lei, cada aluno tem direito a:
a. Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade educativa, não podendo,
em caso algum, ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade,
identidade de género, condição económica, cultural ou social ou convicções políticas, ideológicas,
filosóficas ou religiosas;
b. Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o previsto na lei, em condições de
efetiva igualdade de oportunidades no acesso;
c. Escolher e usufruir, nos termos estabelecidos no quadro legal aplicável, por si ou, quando menor,
através dos seus pais ou Encarregados de Educação, o projeto educativo que lhe proporcione as
condições para o seu pleno desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico e para a
formação da sua personalidade;
d. Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no trabalho e no
desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido;
e. Ver reconhecido o empenhamento em ações meritórias, designadamente, o voluntariado em favor da
comunidade em que está inserido ou da sociedade em geral, praticadas na Escola ou fora dela, e ser
estimulado nesse sentido;
f. Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como de uma planificação
equilibrada das atividades curriculares e extracurriculares, nomeadamente as que contribuem para o
desenvolvimento cultural da comunidade;
g. Beneficiar, no âmbito dos serviços de ação social escolar, de um sistema de apoios que lhe permitam
superar ou compensar as carências do tipo sociofamiliar, económico ou cultural que dificultem o
acesso à escola ou o processo de ensino;
h. Usufruir de prémios ou apoios e meios complementares que reconheçam e distingam o mérito;
i. Beneficiar de outros apoios específicos, adequados às suas necessidades escolares ou à sua
aprendizagem, através dos serviços de psicologia e orientação ou de outros serviços especializados de
apoio educativo;
j. Ver salvaguardada a sua segurança na Escola e respeitada a sua integridade física e moral,
beneficiando, designadamente, da especial proteção consagrada na lei penal para os membros da
comunidade escolar;
k. Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença súbita, ocorrido ou
manifestada no decorrer das atividades escolares;
l. Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu processo
individual, de natureza pessoal ou familiar;
m. Participar, através dos seus representantes, nos termos da lei, nos órgãos de administração e gestão
da escola, na criação e execução do respetivo Projeto Educativo, bem como na elaboração do
Regulamento Interno;
n. Eleger os seus representantes para os órgãos, cargos e demais funções de representação no âmbito
da escola, bem como ser eleito, nos termos da lei e do regulamento interno da Escola;
o. Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da Escola e ser ouvido pelos professores,
diretores de turma e órgãos de administração e gestão da escola em todos os assuntos que
justificadamente forem do seu interesse;
p. Organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e ocupação dos tempos livres;
q. Ser informado sobre o Regulamento Interno do Agrupamento e sobre todos os assuntos que
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justificadamente sejam do seu interesse;
r. Participar nas demais atividades da escola nos termos da Lei e do Regulamento Interno;
s. Participar no processo de avaliação, nos termos da Lei, nomeadamente através dos mecanismos de
auto e heteroavaliação;
t. Beneficiar de medidas, a definir pela escola, adequadas à recuperação da aprendizagem nas situações
de ausência devidamente justificada às atividades escolares.
2. A fruição dos direitos consagrados nas suas alíneas g), h) e r) pode ser, no todo ou em parte,
temporariamente vedada em consequência de medida disciplinar corretiva ou sancionatória aplicada ao
aluno.
Secção II – Direitos Específicos dos Alunos
Artigo 143.º
(Direitos Específicos)
São considerados direitos específicos dos alunos:
a. Propor a substituição do delegado e/ou subdelegado, por proposta da maioria dos alunos da turma,
devidamente fundamentada;
b. Participar nas atividades de Complemento Curricular a funcionar na sua Escola;
c. Participar na aula mesmo que chegue depois do toque de tolerância, com o material necessário e
justificação aceitável;
d. Formar uma Associação de Estudantes;
e. Ser informado de todas as atividades culturais e recreativas a realizar na sua Escola;
f. Solicitar, através do delegado e do subdelegado, a convocação de uma Assembleia de Turma;
g. Solicitar, através do delegado e do subdelegado, a realização de reuniões de Turma com o Diretor de
Turma.

1.

2.

3.
4.

5.

Artigo 144.º
(Modos de Representação dos alunos)
Os alunos podem reunir-se em assembleia de alunos ou assembleia geral de alunos e são representados
pela associação de estudantes, pelos seus representantes nos órgãos de Direção da Escola, pelo Delegado
ou Subdelegado de turma e pela assembleia de delegados de turma, nos termos da lei e do Regulamento
Interno da Escola.
A associação de estudantes e os representantes dos alunos nos órgãos de direção da escola têm o direito
de solicitar ao diretor a realização de reuniões para apreciação de matérias relacionadas com o
funcionamento da escola.
O Delegado e o Subdelegado de turma têm o direito de solicitar a realização de reuniões da turma, sem
prejuízo do cumprimento das atividades letivas.
Por iniciativa dos alunos ou por sua própria iniciativa, 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 na reunião referida no número anterior.
Não podem ser eleitos ou continuar a representar os alunos nos órgãos ou estruturas da Escola aqueles a
quem seja ou tenha sido aplicada, nos últimos dois anos escolares, medida disciplinar sancionatória
superior à de repreensão registada.

Artigo 145.º
(Eleição da Associação de Estudantes)
1. A Associação de Estudantes é o órgão representativo de todos os estudantes da escola e rege-se pela Lei
nº 33/87, de 11 de julho, pelos seus estatutos publicados em Diário da República – III Série de 5/7/1988 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
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c.
d.
e.
f.

g.

h.
i.
j.
k.

l.
m.

n.
o.

p.
q.
r.
s.

1.

2.
3.
4.

todas as que não cumpram tal requisito;
A direção cessante deve dar conhecimento ao Diretor de todo o processo eleitoral, a quem compete
promover a divulgação do respetivo calendário;
Este é determinado pela fixação da data do ato eleitoral;
As listas deverão ser entregues ao presidente cessante, ou seu substituto legal, até ao décimo dia
letivo anterior ao sufrágio;
O presidente cessante dispõe de 24 horas para analisar a conformidade legal das candidaturas, após o
que dará conhecimento ao elemento que encabeça a lista das eventuais insuficiências, dispondo essa
de 48 horas para a respetiva supressão;
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.
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 24 horas anteriores ao ato eleitoral;
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;
O Diretor poderá ainda remover campanha 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;
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 24h antes do início do ato eleitoral;
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;
Os elementos da mesa previstos no número anterior não poderão constar de qualquer uma das listas
concorrentes;
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;
A ata deverá ser assinada pelos elementos da mesa e pelos representantes das listas;
Sem prejuízo do direito ao recurso para o Tribunal Administrativo, compete ao Conselho Geral
analisar e dirimir qualquer recurso decorrente do processo eleitoral;
Este recurso deverá ser apresentado no prazo máximo de dois dias letivos após a afixação dos
resultados;
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 146.º
(Eleição do Delegado e Subdelegado de Turma)
O Delegado e o Subdelegado de Turma são eleitos pela totalidade dos alunos da turma, em assembleia
eleitoral presidida pelo Diretor de Turma, a constituir para o efeito, nos primeiros 30 dias após o início das
aulas.
O voto é presencial e secreto.
Considera-se eleito Delegado de Turma o aluno que obtiver a maioria dos votos expressos no escrutínio.
Quando, nos termos do número anterior, 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 aluno delegado.
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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 para a eleição do subdelegado de entre os
dois ou mais alunos com o mesmo número de votos, e tantas as vezes quantas as necessárias até
encontrar o aluno subdelegado.
Artigo 147.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 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 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 colaboração entre todos os colegas da turma, de forma a evitar a marginalização de
qualquer deles;
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.
Secção III – Deveres Gerais dos Alunos
Artigo 148.º
(Deveres Gerais)
1. O sucesso da escolaridade realiza-se na perspetiva da formação integral dos alunos pela
corresponsabilização destes no cumprimento e assunção dos seguintes deveres:
a. Estudar, aplicando-se, de forma adequada à sua idade, necessidades educativas e ao ano de
escolaridade que frequenta, na sua educação e formação integral;
b. Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no âmbito das
atividades escolares;
c. Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino;
d. Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa, não podendo, em caso
algum, ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade
de género, condição económica, cultural ou social, ou convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou
religiosas;
e. Guardar lealdade para com todos os membros da comunidade educativa;
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f. Respeitar a autoridade e as instruções dos professores e do pessoal não docente;
g. Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na Escola de todos os
alunos;
h. Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas na Escola, bem como nas demais
atividades organizativas que requeiram a participação dos alunos;
i. Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da comunidade educativa, não
praticando quaisquer atos, designadamente violentos, independentemente do local ou dos meios
utilizados, que atentem contra a integridade física, moral ou patrimonial dos professores, pessoal não
docente e alunos;
j. Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de acordo com as
circunstâncias de perigo para a integridade física e psicológica dos mesmos;
k. Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático, mobiliário e espaços
verdes da Escola, fazendo uso correto dos mesmos;
l. Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa;
m. Permanecer na Escola durante o seu horário, salvo autorização escrita do Encarregado de Educação
ou da Direção da Escola;
n. Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a colaboração;
o. Conhecer e cumprir as normas de funcionamento dos serviços da Escola e do Regulamento Interno,
subscrevendo declaração anual de aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu
cumprimento integral;
p. Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial drogas, tabaco e bebidas alcoólicas,
nem promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo das mesmas;
q. Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou engenhos
passíveis de, objetivamente, perturbarem o normal funcionamento das atividades letivas, ou poderem
causar danos físicos ou psicológicos aos alunos ou a qualquer outro membro da comunidade
educativa;
r. Não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente, telemóveis, equipamentos,
programas ou aplicações informáticas, nos locais onde decorram aulas ou outras atividades
formativas ou reuniões de órgãos ou estruturas da Escola em que participe, exceto quando a
utilização de qualquer dos meios acima referidos esteja diretamente relacionada com as atividades a
desenvolver e seja expressamente autorizada pelo professor e pelo Diretor ou supervisão dos
trabalhos ou atividades em curso;
s. Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não letivas, sem autorização
prévia dos professore e do Diretor, bem como, quando for o caso, de qualquer membro da
comunidade escolar ou educativa cuja imagem possa, ainda que involuntariamente, ficar registada;
t. 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;
u. Respeitar os direitos de autor e de propriedade intelectual;
v. Apresentar-se com vestuário que se revele adequado, em função da idade, à dignidade do espaço e à
especificidade das atividades escolares, no respeito pelas regras estabelecidas na Escola;
w. 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 inerentes à vida escolar e, não
sendo possível ou suficiente a reparação, indemnizar os lesados relativamente aos prejuízos causados;
x. Colaborar no apuramento de responsabilidades em caso de estragos e / ou atitudes lesivas praticadas;
y. Pagar todos os estragos que causar intencionalmente na Escola e / ou nos transportes escolares;
z. Efetuar a sua autoavaliação;
aa. Usar sempre o cartão de estudante, identificando-se quando tal lhe for solicitado por qualquer
funcionário da Escola;
bb. No desempenho de funções de Delegado ou Subdelegado de Turma:
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i. Ouvir e transmitir a opinião dos colegas que representa;
ii. Exercer e estimular entre os colegas relações de camaradagem, moderando possíveis conflitos
que surjam;
iii. Comunicar ao Professor Titular de Turma / Diretor de Turma todas as ocorrências que perturbem
o bom ambiente na turma.
Secção IV – Deveres Específicos dos Alunos
Artigo 149.º
(Deveres Específicos)
1. Os alunos deverão:
a. Deslocar-se para as respetivas salas de aula, onde deverão aguardar de forma ordeira o professor;
b. Não permanecer nos corredores e junto às salas de aula, durante o funcionamento das mesmas;
c. Entrar ordeiramente na sala de aula;
d. Conservar a sala de aula limpa;
e. Não riscar mesas, cadeiras ou paredes;
f. Comparecer nas aulas com o material e/ou equipamento necessário;
g. Aguardar a autorização do professor para entrar e sair da sala de aula.
h. Comparecer nas aulas com os livros e material indispensáveis a cada disciplina, levando-os para casa
no final do dia;
i. Não correr, nem gritar dentro dos espaços fechados da escola;
j. Comunicar qualquer anomalia ou estrago no material provocado por si ao professor ou funcionário;
k. 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;
l. Abster-se de consumir qualquer produto suscetível de alterar o comportamento, como seja o álcool, o
tabaco e drogas;
m. Nos intervalos e tempos livres, circular pelos espaços a tal destinados;
n. Não permanecer nos corredores ou salas de aula depois do seu termo;
o. Não se apoderar indevidamente do que não lhe pertence e entregar com prontidão ao Assistente
Operacional os objetos encontrados;
p. Não entrar nem permanecer nas salas durante os intervalos e tempos livres;
q. Transitar pela escola sem empurrões, gritos ou algazarra;
r. Não utilizar boné, pastilhas elásticas, bolas, bem como outros materiais perturbadores na sala de aula
e corredores;
2. A permanência na escola durante os tempos livres deve ser enquadrada em atividades organizadas.
3. 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. O aluno pode ainda perder direito ao subsídio de alimentação durante 10 dias úteis, para além da
sujeição a outras medidas previstas na Lei.
Secção V – Dever de assiduidade
Artigo 150.º
(Frequência e assiduidade)
1. Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, os alunos são responsáveis pelo
cumprimento dos deveres de assiduidade e pontualidade.
2. Os pais ou Encarregados de Educação dos alunos menores de idade são responsáveis, conjuntamente com
estes, pelo cumprimento de frequência e assiduidade.
Artigo 151.º
(Faltas e sua natureza)
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1. É considerada falta a ausência do aluno a uma aula ou a outra atividade de frequência obrigatória ou
facultativa caso tenha havido lugar a inscrição, a falta de pontualidade ou a comparência sem o material
didático ou equipamento necessários.
2. Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, há tantas faltas quantos os tempos de ausência do aluno.
3. As faltas são registadas pelo Professor Titular de Turma, pelo professor responsável pela aula ou atividade
ou pelo Diretor de Turma em suportes administrativos adequados.
4. As faltas resultantes da aplicação da ordem de saída da sala de aula ou de medidas disciplinares
sancionatórias consideram -se faltas injustificadas.
5. Sempre que o aluno chegue atrasado, deverá entrar, permanecer na aula e justificar-se perante o
professor, que decidirá pela marcação ou não de falta e comunicará a ocorrência ao Diretor de Turma e/ou
ao Encarregado de Educação.
6. Se o atraso às aulas se repetir, o Diretor de Turma deve ser informado e este, por sua vez, deve comunicar
o sucedido ao Encarregado de Educação, através da caderneta escolar ou do meio que considere mais
expedito.
7. Compete ao Diretor garantir os suportes administrativos adequados ao registo de faltas dos alunos e
respetiva atualização, de modo que este possa ser, em permanência, utilizado para finalidades
pedagógicas e administrativas.
8. A participação em visitas de estudo previstas no Plano de Atividades Anual não é considerada falta
relativamente às disciplinas ou áreas disciplinares envolvidas, considerando -se dadas as aulas das
referidas disciplinas previstas para o dia em causa no horário da turma.
9. O aluno que ultrapasse as três faltas aos Apoios Educativos será substituído por outro aluno que preencha
os requisitos definidos para aplicação desta medida.

1.
2.

3.

4.

Artigo 152.º
(Faltas por ausência de material)
É considerada falta de material a ausência do mesmo indispensável às atividades escolares, previamente
indicado pelo professor.
Nos 2.º e 3.º 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, ou
documento próprio, ao Encarregado de Educação e ao Diretor de Turma.
Quando o aluno dos 2.º e 3.Ciclos totalizar seis ocorrências de não apresentação do material indispensável
e sem razão plausível, ser-lhe-á marcada / assinalada uma falta equiparada a uma falta de presença
injustificada.
Ser-lhe-á marcada / assinalada nova falta equiparada a uma falta de presença injustificada quando o aluno
voltar a totalizar seis ocorrências de não apresentação do material indispensável sem razão plausível.

Artigo 153.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 atestado médico, que deve explicitar claramente as
contraindicações da atividade física.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o aluno deve estar sempre 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 no espaço onde decorre a aula de educação física deve ser encaminhado para um espaço em que
seja pedagogicamente acompanhado.
Artigo 154.º
(Justificação de faltas)
1. Consideram-se justificadas as faltas dadas pelos seguintes motivos:
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2.
3.

4.
5.

6.

7.

a. Por doença do aluno, devendo esta ser informada por escrito pelo Encarregado de Educação ou pelo
aluno quando maior de idade se determinar um período inferior ou igual a três dias úteis, ou por
médico se determinar impedimento superior a três dias úteis, podendo, quando se trate de doença de
caráter crónico ou recorrente, uma única declaração ser aceite para a totalidade do ano letivo ou até
ao termo da condição que a determinou;
b. Por isolamento profilático determinado por doença infetocontagiosa de pessoa que coabite com o
aluno, comprovada através de declaração da autoridade sanitária competente;
c. Por falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas por falecimento de
familiar previsto no regime de contrato de trabalho dos trabalhadores que exercem funções públicas;
d. Por nascimento de irmão do aluno (no dia do nascimento e no imediatamente posterior);
e. Para realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, que não possa
efetuar-se fora do período das atividades letivas;
f. Por assistência na doença a membro do agregado familiar do aluno, desde que, comprovadamente,
esta não possa ser prestada por outra pessoa;
g. Por comparência a consultas pré -natais, período de parto e amamentação, nos termos da legislação
em vigor;
h. Por ato decorrente da religião professada pelo aluno, desde que o mesmo não possa efetuar-se fora
do período das atividades letivas, se corresponder a uma prática comummente reconhecida como
própria dessa religião;
i. Por participação em atividades culturais, associativas e desportivas reconhecidas, nos termos da lei,
como de interesse público ou consideradas relevantes pelas respetivas autoridades escolares;
j. Por preparação e participação em atividades desportivas de alta competição, nos termos legais
aplicáveis;
k. Por cumprimento de obrigações legais que não possam efetuar -se fora do período das atividades
letivas;
l. Por outro facto impeditivo da presença na Escola ou em qualquer atividade escolar, desde que,
comprovadamente, não seja imputável ao aluno e considerado atendível pelo Diretor, pelo Diretor de
Turma ou pelo Professor Titular de Turma;
m. As decorrentes de suspensão preventiva aplicada no âmbito de procedimento disciplinar, no caso de
ao aluno não vir a ser aplicada qualquer medida disciplinar sancionatória, lhe ser aplicada medida não
suspensiva da Escola, ou na parte em que ultrapassem a medida efetivamente aplicada;
n. Participação em visitas de estudo previstas no Plano de Atividades da Escola, relativamente às
disciplinas ou áreas disciplinares não envolvidas na referida visita;
As faltas são justificadas pelos Encarregados de Educação ou, quando maior de idade, pelo aluno.
A justificação é apresentada por escrito, referenciando-se os motivos justificativos da mesma na caderneta
escolar, ao Diretor de Turma ou Professor Titular de Turma, com a indicação do dia, da hora e da atividade
letiva em que a falta se verificou.
A justificação deve ser apresentada, previamente, sendo o motivo previsível, ou, nos restantes casos, até
ao 3.º dia útil subsequente à mesma.
O Diretor de Turma, ou o Professor Titular de Turma, pode solicitar aos Pais ou Encarregados de Educação,
ou ao aluno maior de idade, os comprovativos adicionais que entenda necessários à justificação da falta,
devendo, igualmente, qualquer entidade que para esse efeito for contactada, contribuir para o correto
apuramento dos factos.
Quando não for apresentada justificação ou esta não for aceite, deve este facto ser comunicado e
devidamente justificado aos Pais e Encarregados de Educação ou aluno, quando maior, no prazo máximo
de 3 dias úteis.
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;
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b. Fichas de trabalho para consolidação de conhecimentos, a realizar em casa;
c. Proposta de elaboração de trabalhos que permitam ao aluno recuperar as aprendizagens.
Artigo 155.º
(Faltas injustificadas)
1. Consideram-se injustificadas todas as faltas cujo motivo não se encontre incluído no número anterior, bem
como aquelas para as quais não tenha sido apresentada nos prazos previstos a respetiva justificação, 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, ou ao aluno maior de
idade, pelo Diretor de Turma ou pelo Professor Titular de Turma, no prazo máximo de três dias úteis, pelo
meio mais expedito.
Artigo 156.º
(Excesso grave de falta)
1. As faltas injustificadas não podem exceder dez dias, seguidos ou interpolados, no 1.º Ciclo do Ensino
Básico, ou o dobro do número de tempos letivos semanais, por disciplina, nos outros ciclos ou níveis de
ensino.
2. Quando for atingido metade do limite de faltas, os Pais ou o Encarregado de Educação ou o aluno maior de
idade são convocados à Escola, pelo meio mais expedito, pelo Diretor de Turma ou pelo Professor que
desempenhe funções equiparadas ou pelo Professor Titular de Turma. O objetivo é alertar para as
consequências da violação do limite de faltas e procurar encontrar uma solução que permita garantir 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 adotado pela Escola e pelos Encarregados de Educação, procurando
em conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de assiduidade.
Secção VI - Ultrapassagem dos limites de faltas
Artigo 157.º
(Efeitos da ultrapassagem do limite de faltas injustificadas)
1. Sempre que os alunos que frequentam o 1.º Ciclo do Ensino Básico e os do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino
Básico, violem o limite de faltas injustificadas de acordo com o previsto no artigo 19.º da Lei n.º 51/2012,
de 5 de setembro dever-se-á proceder à:
a. Aplicação de Medidas de Recuperação e/ou Corretivas Específicas, nos termos dos Artigo 159.º,
podendo ainda conduzir à aplicação de Medidas Disciplinares Sancionatórias, do presente
Regulamento.
2. Todas as situações, atividades, medidas ou suas consequências são obrigatoriamente comunicadas, pelo
meio mais expedito, aos Pais ou ao Encarregado de Educação ou ao aluno, quando maior de idade, ao
Diretor de Turma e ao Professor Tutor do aluno, sempre que designado, e registadas no processo
individual do aluno.
3. A ultrapassagem de seis faltas injustificadas relativamente às atividades de apoio ou complementares de
inscrição ou de frequência facultativa implica a imediata exclusão do aluno das atividades em causa.
Artigo 158.º
(Faltas às atividades de enriquecimento curricular)
1. A frequência das atividades de enriquecimento curricular é obrigatória para os alunos inscritos.
2. A justificação destas faltas é feita de acordo com o disposto no artigo 154.º deste regulamento.
3. Na situação de ausência sistemática do aluno, de forma injustificada, deverá cada Escola, pelos meios que
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entender mais convenientes, confrontar o respetivo Encarregado de Educação com o compromisso de
frequência por ele assinado aquando da inscrição do seu educando nas mesmas.
4. Atendendo a que, nos termos da legislação em vigor, os estabelecimentos de ensino se deverão manter
abertos, obrigatoriamente, pelo menos até às 17h30m e por um período mínimo de oito horas diárias,
deve cada escola do Agrupamento responsabilizar-se pela ocupação e/ou vigilância das crianças que ali
permanecerem durante esse período, ainda que não inscritas nas atividades de enriquecimento curricular.

1.

2.

3.
4.
5.

Artigo 159.º
(Medidas de Recuperação e de Integração)
Para os alunos menores de 16 anos, independentemente da modalidade de ensino frequentada, a violação
dos limites de faltas injustificadas pode obrigar ao cumprimento de atividades, a definir pela escola, que
permitam recuperar atrasos na aprendizagem e ou a integração escolar e comunitária do aluno e pelas
quais os alunos e os seus Encarregados de Educação são corresponsáveis.
As Atividades de Recuperação da Aprendizagem previstas no n.º 3 do Artigo 20.º do Estatuto do Aluno são
decididas pelo professor titular da turma ou pelos professores das disciplinas em que foi ultrapassado o
limite de faltas, de acordo com as regras aprovadas em Conselho Pedagógico e previstas no presente
Regulamento, as quais privilegiarão a simplicidade e a eficácia:
a. Incidirão sobre a disciplina ou disciplinas em que o aluno ultrapassou o limite de faltas e que permita
recuperar o atraso das aprendizagens;
b. O recurso às Atividades de Recuperação da Aprendizagem pode ocorrer apenas uma única vez no
decurso de cada ano letivo;
c. As matérias devem incidir sobre o intervalo de tempo em que o aluno faltou;
d. O tipo de atividade a realizar será decidido pelo professor, seguindo as orientações do Conselho
Pedagógico: escrita e/ou oral;
e. O cumprimento das atividades realiza-se em período suplementar ao horário letivo;
f. Deverá ser elaborado um guião de orientação, aprovado em Conselho Pedagógico, mencionando os
conteúdos programáticos, atividades a desenvolver, período de realização e avaliação;
g. O Professor, através do Diretor de Turma, deve dar conhecimento ao Encarregado de Educação acerca
do período de realização da atividade e do guião de orientação de conteúdos, por correio registado ou
presencialmente, desde que se faça registo desse facto.
As medidas corretivas são definidas nos termos dos artigos 26.º e 27.º, do Estatuto do Aluno.
Sempre que cesse o incumprimento do dever de assiduidade por parte do aluno são desconsideradas as
faltas em excesso.
Cessa o dever de cumprimento das atividades e medidas a que se refere o presente artigo, com as
consequências daí decorrentes para o aluno, de acordo com a sua concreta situação, sempre que para o
cômputo do número e limites de faltas nele previstos tenham sido determinantes as faltas registadas na
sequência da aplicação de medida corretiva de ordem de saída da sala de aula ou disciplinar sancionatória
de suspensão

Artigo 160.º
(Incumprimento ou ineficácia das medidas)
1. O incumprimento das medidas previstas no artigo anterior e a sua ineficácia ou impossibilidade de atuação
determinam, tratando -se de aluno menor, a comunicação obrigatória do facto à respetiva Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens ou, na falta desta, ao Ministério Público junto do tribunal de família e
menores territorialmente competente, 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, de imediato, a possibilidade de encaminhamento do aluno para diferente percurso
formativo.
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,
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3.

4.

5.
6.

7.

sem necessidade de aguardar pelo final do ano escolar.
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.
Quando a medida a que se referem os n.ºs 1 e 2 não for possível ou o aluno for encaminhado para oferta
formativa diferente da que frequenta e o encaminhamento ocorra após 31 de janeiro, o não cumprimento
das atividades e ou 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 1.º Ciclo do Ensino Básico, a retenção no ano de escolaridade respetivo,
com a obrigação de frequência das atividades escolares até final do ano letivo, ou até ao
encaminhamento para o novo percurso formativo, se ocorrer antes;
b. Para os restantes alunos, a retenção no ano de escolaridade em curso, no caso de frequentarem o
Ensino Básico.
O aluno retido deverá continuar a frequentar as aulas até ao final do ano letivo, realizando todas as
atividades propostas pelo professor da(s) disciplina(s) em que ultrapassou o limite de faltas injustificadas.
O incumprimento ou a ineficácia das medidas e atividades referidas implica também restrições à realização
de provas de Equivalência de Equivalência à Frequência ou de Exames, sempre que tal se encontre previsto
em regulamentação específica de qualquer modalidade de ensino ou oferta formativa.
O incumprimento reiterado do dever de assiduidade e ou das atividades propostas pode dar ainda lugar à
aplicação de medidas disciplinares sancionatórias previstas no Estatuto do Aluno.
Secção VII – Disciplina

Artigo 161.º
(Qualificação da infração)
São comportamentos eventualmente infratores aqueles que:
1. Contrariem as normas de conduta e de convivência estipuladas nos deveres dos alunos.
2. Sejam perturbadores do regular funcionamento das atividades da Escola ou das relações no âmbito da
comunidade educativa.
3. Contrariem de forma específica a legislação em vigor.
Artigo 162.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-los imediatamente ao Diretor
do Agrupamento.
2. O aluno que presencie comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar deve participá-los
imediatamente ao Professor Titular de Turma, 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 163.º
(Finalidades e determinação das medidas disciplinares)
1. As medidas disciplinares corretivas e sancionatórias regem-se pelos seguintes princípios:
a. Legalidade;
b. Igualdade;
c. Proporcionalidade;
d. Justiça;
e. Imparcialidade.
2. Todas as medidas disciplinares corretivas e sancionatórias têm finalidades pedagógicas preventivas,
dissuasoras e de integração, visando, de forma sustentada, designadamente, o cumprimento dos deveres
do aluno, o respeito pela autoridade dos professores no exercício da sua atividade profissional e dos
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demais funcionários, bem como a segurança de toda a comunidade educativa.
3. As medidas corretivas e disciplinares sancionatórias visam ainda garantir o normal prosseguimento das
atividades da escola, 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 da sua
aprendizagem.
4. As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em conta a especial relevância do dever violado e a
gravidade da infração praticada, têm ainda finalidades punitivas.
5. As medidas corretivas e as medidas disciplinares sancionatórias são aplicadas nos termos da lei em vigor e
deste regulamento.
Artigo 164.º
(Determinação da medida disciplinar)
1. Na determinação da medida disciplinar corretiva ou sancionatória a aplicar, deve ter-se em consideração a
gravidade do incumprimento do dever, as circunstâncias atenuantes e agravantes apuradas em que esse
incumprimento se verificou, o grau de culpa do aluno, a sua maturidade e demais condições pessoais,
familiares e sociais.
2. São circunstâncias atenuantes da responsabilidade disciplinar do aluno:
a. Bom comportamento anterior;
b. Bom aproveitamento escolar;
c. Reconhecimento, com arrependimento, da natureza ilícita da sua conduta.
3. São circunstâncias agravantes da responsabilidade do aluno:
a. Premeditação;
b. Conluio;
c. Gravidade do dano provocado a terceiros;
d. Acumulação de infrações disciplinares;
e. Reincidência, em especial se no decurso do mesmo ano letivo.
Artigo 165.º
(Outras medidas)
1. Para além das medidas previstas no Estatuto do Aluno, considera-se ainda medida corretiva:
a. O condicionamento no acesso a algumas atividades extracurriculares, como clubes, desporto escolar e
passeios escolares, conjugando-se esta ação com o previsto nas alíneas c) e d) do artigo 26.º do
Estatuto do Aluno.
2. Nos termos do n.º 9 do Artigo 26.º do EA, consideram-se como tarefas e atividades de integração escolar:
a. A participação na manutenção dos espaços verdes;
b. A colaboração na limpeza dos espaços comuns, quer interiores quer exteriores;
c. A colaboração na limpeza das salas de aula;
d. A participação em tarefas de reparação de instalações e/ou materiais;
e. Execução de tarefas nos serviços administrativos;
f. Execução de tarefas no Órgão de Gestão;
g. Acompanhamento por outros professores.
3. Tendo em vista a aplicação e posterior execução, da medida corretiva prevista na alínea d) do n.º 2, artigo
26.º, do EA, ao infrator poderá ser interdito o acesso a espaços onde foi praticada a infração ou a outros
que se julguem necessários, tais como:
a. Laboratórios;
b. Sala de informática;
c. Biblioteca;
d. Campos desportivos;
e. Pavilhão gimnodesportivo;
f. Cantina e bar dos alunos.
TEIP – Território Educativo de Intervenção Prioritária
Rua Manuel de Faria e Sousa - Apartado 38 - 4610-178 Felgueiras - Contribuinte: 600 081 222
Telefone: 255 926 669 - Fax: 255 926 769 - www.manuelfariasousa.pt - info@eb23-dmfariasousa.edu.pt

Página 56 de 87

Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa

4. Também lhes poderá ser vedada a utilização de certos materiais e equipamentos, nos termos do artigo
citado no ponto anterior, a saber:
a. Equipamentos informáticos;
b. Jogos;
c. Material científico.
5. As medidas previstas nos anteriores pontos 2 a 4 serão executadas em horário não coincidente com as
atividades letivas.
6. A aplicação, e posterior execução, da medida corretiva prevista na alínea b) do n.º 2, artigo 26.º, do EA,
correspondem a 60 minutos, tratando-se do 1.º Ciclo, e ao tempo de duração da respetiva aula nos outros
Ciclos.
7. A aplicação, e posterior execução, da medida corretiva prevista na alínea c) do n.º 2, artigo 26.º, do EA,
podem variar de acordo com a gravidade da situação, nunca ultrapassando quatro semanas.
8. A aplicação, e posterior execução, da medida corretiva prevista na alínea d) do n.º 2, artigo 26.º, do EA,
não podem ultrapassar o período de tempo correspondente a um ano letivo.
9. A aplicação, e posterior execução, da medida corretiva prevista na alínea e) do n.º 2, artigo 26.º, do EA,
assumem caráter permanente.
10.Compete ao Diretor do Agrupamento proceder à aplicação das medidas corretivas referidas nas alíneas c),
d) e e) do n.º 2, Artigo 26.º, do EA, que, para o efeito, procede sempre à audição do Diretor de Turma ou
professor titular da turma a que o aluno pertença, bem como do professor tutor ou da equipa
multidisciplinar, caso existam e comunicar aos Pais ou Encarregados de Educação, tratando-se de alunos
menores de idade.
Artigo 166.º
(Parcerias e protocolo no âmbito da medida sancionatória de suspensão)
1. Nos termos do n.º 5, artigo 28.º do EA, a escola poderá estabelecer eventuais parcerias ou celebrar
protocolos ou acordos, para a execução da suspensão, com:
a. Associações locais (Bombeiros, Associações culturais, recreativas e desportivas, Associações de cariz
humanitário e Lares);
b. Serviços públicos (Centros de Saúde, Juntas de Freguesia, Câmara Municipal, Guarda Nacional
Republicana, Biblioteca Municipal, estabelecimentos de ensino).
2. A execução da suspensão recorrendo ao estabelecido no ponto anterior, só se pode verificar por acordo
entre a Escola, o Encarregado de Educação e as entidades públicas ou privadas envolvidas.
3. Desse acordo deve constar:
a. O local onde se executa a suspensão;
b. Os dias de suspensão e o horário que o aluno terá que cumprir;
c. Tarefas a desenvolver pelo aluno, que incluirá a obrigatoriedade do aluno apresentar um relatório no
final da suspensão sobre o que adquiriu e aprendeu;
d. Competências e responsabilidades de cada um dos intervenientes no acordo, bem como a sua
identificação.
Artigo 167.º
(Efeitos decorrentes das faltas por suspensão do aluno)
1. Durante os dias de suspensão do aluno serão marcadas e injustificadas as faltas de presença que contam
para o previsto no n.º 1, Artigo 19.º do EA e para os critérios de assiduidade.
2. Durante o período de suspensão, o aluno, através do Encarregado de Educação, deve procurar informar-se
sobre os conteúdos que estão a ser lecionados em cada uma das disciplinas, junto do Diretor de Turma, de
forma a recuperar as aprendizagens não realizadas durante esse período.
Artigo 168.º
(Efeitos decorrentes das faltas por suspensão preventiva)
1. Nos termos do n.º 3 do Artigo 32.º, do EA, durante os dias de suspensão preventiva do aluno serão
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marcadas faltas de presença, que poderão ser justificadas se a decisão que vier a ser proferida demonstrar
a sua inocência e contam para o previsto no n.º 3 do Artigo 20.º do EA e para os critérios de assiduidade.
2. Durante o período de suspensão preventiva, o aluno, através do Encarregado de Educação, deve procurar
informar-se sobre os conteúdos que estão a ser lecionados em cada uma das disciplinas, junto do Diretor
de Turma, de forma a recuperar as aprendizagens não realizadas durante esse período.
Artigo 169.º
(Procedimento Disciplinar)
1. O procedimento disciplinar rege-se pelo disposto nos Artigos 24.º a 38.º da Lei n.º 51/2012, de 2 de
setembro.
Secção VIII – Avaliação
Artigo 170.º
(Intervenientes e competências)
(Despacho normativo n.º 24-A/2012)
1. Intervêm no processo de avaliação, designadamente:
a. O professor;
b. O aluno;
c. O conselho de docentes, no 1.º ciclo, quando exista, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos;
d. Os órgãos de gestão da escola;
e. O encarregado de educação;
f. O docente de educação especial e outros profissionais que acompanhem o desenvolvimento do
processo educativo do aluno;
g. A administração educativa.
2. Compete ao órgão de direção da escola, sob proposta do professor titular de turma, no 1.º ciclo, ou do
diretor de turma, nos restantes ciclos, com base nos dados da avaliação, mobilizar e coordenar os recursos
educativos existentes, com vista a desencadear respostas adequadas às necessidades dos alunos.
Artigo 171.º
(Elementos de Avaliação)
1. A avaliação é parte fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Os conteúdos do ensinoaprendizagem pertencem tanto ao domínio dos conhecimentos como das atitudes e das capacidades,
devendo a avaliação contemplar esses três domínios.
2. Sendo a avaliação parte integral do processo educativo, poderão ser tidos em conta:
a. Portefólio;
b. Trabalhos individuais e em grupo;
c. Participação nas aulas;
d. Cadernos diários e restante material escolar;
e. Trabalhos de casa;
f. Interesse e empenho revelados pelos alunos;
g. Assiduidade;
h. Cumprimento dos deveres gerais e específicos dos alunos;
i. Domínio da língua materna;
j. Classificações obtidas nos testes/provas de caráter sumativo.
k. Os alunos do 4º, 6º e 9º anos estão sujeitos a uma avaliação externa.
Artigo 172.º
(Fichas de avaliação)
1. Os alunos devem realizar preferencialmente um teste por dia, sendo, em casos excecionais, permitido
realizar dois testes.
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2. Sempre que possível, realizar-se-ão no máximo três testes por semana no 2.º Ciclo e quatro testes por
semana no 3.º ciclo.
3. Cada teste ou ficha individual de avaliação, após corrigido, deverá ser assinado pelo encarregado de
educação e apresentado ao professor da disciplina.
4. Nunca deverá ser realizado um segundo teste, à mesma disciplina, sem que o primeiro seja entregue, com
conhecimento de avaliação, ao aluno.
3. Todos os testes ou fichas individuais de avaliação de um determinado período letivo deverão ser
entregues no decurso dos mesmos.
4. Os testes deverão ser marcados com pelo menos duas semanas de antecedência.
5. Em cada ano letivo todas as disciplinas ou áreas curriculares devem compreender a realização de dois
testes ou trabalhos equiparados a testes por período, salvo indicação diferente do Conselho Pedagógico.
6. Não devem ser realizados testes na última semana de aulas de cada período, exceto quando solicitado
pelos alunos.
5. Cada teste deverá ser entregue, no máximo, até quinze dias após a sua realização.
6. As fichas de avaliação deverão ser feitas em folhas próprias da escola, podendo também ser realizadas nas
folhas do enunciado, se o professor assim o preferir.
7. A presença de comentários ou representações gráficas indecorosas ou ofensivas será motivo para
anulação da prova.
8. Aos alunos que, durante a ficha de avaliação, sejam detetados fraudes ou irregularidades, ser-lhes-á a
mesma anulada, com repercussão na avaliação do período.
9. As fichas de avaliação e os enunciados devem ser guardados no caderno diário, ou, se o professor assim o
autorizar, poderão ser arquivadas em dossiê próprio.
10.Nos testes e trabalhos para avaliação constará apenas a sua avaliação qualitativa.
11. Para o 3º Ciclo, a correspondência entre classificações quantitativas e qualitativas é a seguinte:
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;
Artigo 173.º
(Critérios de avaliação)
(Artigos 4.º e 5.º do Despacho normativo n.º 24-A/2012)
De acordo com legislação em vigor.
Artigo 174.º
(Avaliação sumativa interna e externa)
(Artigos 7.º, 8.º, 9.º e 10.º do Despacho normativo n.º 24-A/2012)
De acordo com legislação em vigor.

1.
2.

3.
4.
5.

Artigo 175.º
(Formas de participação dos alunos e Encarregados de Educação na avaliação)
A escola deverá divulgar as competências, os conteúdos e os critérios de avaliação de cada disciplina,
através do diretor de turma/professor titular e na página oficial da escola.
No caso de uma possível retenção repetida, o encarregado de educação deverá ser informado, no 3º
período, antes dos conselhos de turma do último momento de avaliação, de uma eventual retenção do seu
educando, com o intuito de emitir o seu parecer sobre o processo de retenção, ainda que não vinculativo.
O diretor de turma/professor da turma deverá conservar a prova de contacto estabelecido com o
encarregado de educação.
Os alunos participam na sua avaliação através da autoavaliação.
Os Encarregados de Educação, por seu turno, participam na avaliação do seu educando através de
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contactos regulares com o diretor de turma / professor titular.
Artigo 176.º
(Processo individual do aluno)
1. O processo individual do aluno (dossiê) inicia-se na educação pré-escolar e acompanhando-o até ao final
do ensino básico.
2. O processo individual do aluno é um registo de informações relevantes do percurso educativo do mesmo,
designadamente comportamentos meritórios e medidas disciplinares sancionatórias e seus efeitos.
3. No dossiê do aluno devem constar os seguintes elementos:
a. Ficha de registo da avaliação sumativa;
b. Relatórios médicos ou psicológicos, quando existam;
c. Programas de acompanhamento pedagógico, quando existam;
d. Programas educativos individuais e os relatórios circunstanciados, no caso de o aluno ser abrangido
pelo Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, incluindo, quando aplicável, o currículo específico
individual definido no artigo 21.º daquele decreto -lei;
e. Documentos do Centro de Saúde ou Tribunal;
f. Cópia de qualquer pena disciplinar aplicada;
g. Ficha de autoavaliação do aluno;
h. Trabalhos relevantes escolhidos pelo Educador de Infância, Professor do 1.º ciclo, Conselho de
Turma/Professor da Turma.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Artigo 177.º
(Condições de acesso ao dossiê)
O diretor de turma/professor é o responsável pelo dossiê do aluno;
Na ausência do diretor de turma ou professor, o acesso ao dossiê é assegurado pelo coordenador dos
diretores de turma do respetivo ciclo ou pelo Diretor.
O encarregado de educação tem acesso ao dossiê, mediante pedido.
A consulta do dossiê é feita na presença do diretor de turma / professor.
O encarregado de educação pode requerer cópia de qualquer documento constante do dossiê do seu
educando.
O aluno tem acesso ao seu dossiê na presença do diretor de turma / professor.
Todos os intervenientes no processo de avaliação terão acesso ao dossiê mediante pedido.
Para efeitos do número anterior, considera-se com direito a intervir no processo do aluno avaliação o
funcionário do SASE.

Artigo 178.º
(Quadros de mérito)
O Quadro de Mérito tem por finalidade reconhecer as aptidões e as atitudes dos alunos que tenham
evidenciado valor e excelência no domínio cognitivo, pessoal ou social. Com ele pretende-se, para além de
premiar os bons alunos, estimular o gosto pela aprendizagem e a vontade de os alunos se superarem na busca
do saber e do saber estar.
1. O Quadro de Mérito reconhece os alunos que revelaram excelentes resultados escolares e produziram
trabalhos académicos ou realizaram atividades de excelente qualidade, no domínio curricular.
a. Para aceder ao Quadro de Mérito, o aluno deve:
i. Obter média superior a 4,85 na avaliação de final de período (a média será apresentada
arredondada às centésimas);
ii. Não ter participações disciplinares nesse ano letivo;
iii. Demonstrar uma relação correta e atitude de respeito para com todos;
iv. Manifestar um espírito de interajuda relevante.
b. A indicação dos alunos com possibilidades de integrar o Quadro de Mérito será da responsabilidade
do conselho de turma e/ou professor titular de turma, após a verificação das condições de acesso. No
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final de cada período, será publicada uma lista provisória, sendo a definitiva a do último período.
c. A divulgação e atribuição dos prémios estarão sujeitas às seguintes condições:
i. Os resultados são divulgados através da afixação em lugar de destaque na escola e através do
site da escola;
ii. Na cerimónia de entrega dos diplomas, em data a definir oportunamente, poderão estar
presentes os alunos e seus familiares, professores e outros elementos da comunidade escolar.
d. Destacam-se as seguintes situações a contemplar:
i. O nível atribuído à disciplina de E.M.R.C não será considerado para o cálculo da média, uma vez
que é uma disciplina de frequência facultativa e nem todos os alunos estão inscritos na mesma;
ii. Para os alunos que estão inscritos no Conservatório, no Regime Articulado, a nota de Educação
Musical será substituída pela média das três disciplinas que frequentam, arredondada às
centésimas.
2. O Quadro de Valores e Atitudes fundamenta-se na necessidade de a Escola reconhecer o desempenho de
exceção daqueles alunos que, não conseguindo reunir condições para integrar o quadro de mérito,
apresentem comportamento exemplar e valor pessoal e social digno de reconhecimento. Pretende-se,
desta forma:
i. Agraciar aqueles alunos que revelem atitudes de vivência de uma cidadania responsável,
testemunhada pelos diferentes elementos da comunidade escolar e que, sendo excecional e
reconhecida, possa servir de exemplo e inspiração junto dos restantes estudantes;
ii. Garantir o desenvolvimento harmonioso da pessoa, promover o sucesso educativo e incentivar a
adoção de atitudes dignas de elogio e cada vez mais próprias de um ambiente escolar.
a. Para aceder ao Quadro de Valores e Atitudes, o aluno deve:
i. Revelar um comportamento exemplar dentro e fora da sala de aula;
ii. Evidenciar esforço de superação das suas dificuldades;
iii. Mostrar atitudes de respeito pelos outros, pelas suas opiniões e pelas suas dificuldades;
iv. Evidenciar gestos de solidariedade para com aqueles que dele necessitam;
v. Não ter nenhuma participação disciplinar;
vi. Não pode ter nenhum registo na ficha de registo de atitudes;
vii. Ser assíduo e pontual;
viii. Manifestar um bom relacionamento interpessoal com colegas, docentes, assistentes
operacionais e restante comunidade educativa;
ix. Ter a classificação de nível 5 na disciplina de Educação Moral e Religiosa (Católica ou de outra
confissão), caso se encontre inscrito;
x. Não integrar o Quadro de Mérito.
b. As propostas de candidatura serão da iniciativa dos Conselhos de Turma, assim:
i. A indigitação de alunos para este quadro ocorrerá no final de cada período escolar, em sede de
Conselho de Turma;
ii. O Diretor de Turma deve recolher sugestões da turma sobre o/a(s) aluno/a(s) com perfil para
integrar este quadro e submeter à apreciação do Conselho de Turma;
iii. O Diretor de Turma, no último Conselho de Turma de cada período, apresenta a proposta dos
alunos da turma, os dados relativos à assiduidade, à folha de registo de atitudes;
iv. O professor de Educação Moral e Religiosa (Católica ou de outra confissões) deverá apresentar a
sua apreciação e avaliação do/a (s) aluno/a(s) em questão;
v. O Conselho de Turma torna definitiva a indigitação dos alunos de mérito por valores e atitudes e
inscreve os seus nomes em ata;
vi. A decisão do Conselho de Turma deverá ser unânime;
vii. Se houver alguma objeção de algum docente, a mesma deverá ser registada em ata e a decisão
será tomada por maioria;
viii. Não há limite estipulado para cada turma, no entanto, os alunos indigitados têm de ser
reconhecidos pelo Conselho de Turma e pelos alunos da turma, como alunos de exceção no
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cumprimento das condições para integrar este quadro de mérito, acima enunciadas;
ix. O Diretor de Turma entrega a relação dos alunos indicados para o quadro de valores e atitudes à
Coordenadora de Diretores de Turma;
x. A lista de homenageados será amplamente divulgada, no final do ano letivo, em locais de
destaque da Escola (junto às pautas, nas entradas dos pavilhões, etc.) e na página eletrónica do
Agrupamento.
c. Os alunos que integrarem este quadro de valores e atitudes serão homenageados no final de cada ano
letivo, na mesma cerimónia da entrega dos prémios do quadro de mérito, agendada pela Direção do
Agrupamento, podendo a entrega ser feita pelo(a) Diretor(a) de Turma ou pelo professor de Educação
Moral e Religiosa.
CAPÍTULO XII – Pessoal Docente
Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário,
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 139 -A/90, de 28 de abril, alterado pelos Decretos -Leis n.os 105/97, de 29 de
abril, 1/98, de 2 de janeiro, 35/2003, de 17 de fevereiro, 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, e 75/2010, de 23 de junho.
Secção I – Direitos dos Professores
Artigo 179.º
(Direitos profissionais)
(Artigo n.º4 do Estatuto da carreira docente)
São garantidos ao pessoal docente os direitos estabelecidos para os funcionários e agentes do Estado em
geral, bem como os direitos profissionais decorrentes do seu Estatuto.
Artigo 180.º
(Direito de participação no processo educativo)
(Artigo n.º5 do Estatuto da carreira docente)
De acordo com a legislação em vigor.
Artigo 181.º
(Direito à formação e informação para o exercício da função educativa)
(Artigo n.º6 do Estatuto da carreira docente)
De acordo com legislação em vigor.
Artigo 182.º
(Direito ao apoio técnico, material e documental)
(Artigo n.º7 do Estatuto da carreira docente)
De acordo com legislação em vigor.
Artigo 183.º
(Direito à segurança na atividade profissional)
(Artigo n.º8 do Estatuto da carreira docente)
De acordo com legislação em vigor.
Artigo 184.º
(Direito à consideração e à colaboração da comunidade educativa)
1. O direito à consideração exerce-se no plano da relação com os alunos, as suas famílias e os demais
membros da comunidade educativa e exprime-se no reconhecimento da autoridade em que o docente
está investido no exercício das suas funções.
2. O direito à colaboração das famílias e dos demais membros da comunidade educativa compreende o
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direito a receber o seu apoio e cooperação ativa, no quadro da partilha entre todos da responsabilidade
pelo desenvolvimento e pelos resultados da aprendizagem dos alunos.
Artigo 185.º
(Outros direitos)
1. O professor tem ainda direito a:
a. Ser recebido condignamente pelos órgãos de gestão e administração, bem como por todos os colegas
de grupo, em especial, e por todos os membros da comunidade escolar, em geral;
b. Ser apoiado, no exercício da sua atividade, pelos órgãos de gestão da escola, pelos serviços
especializados de apoio educativo e ser atendido e esclarecido, por quem de direito, nas suas dúvidas
e sobre os direitos que lhe assistem;
c. Conhecer previamente toda a documentação sujeita a discussão;
d. Ser atempadamente informado sobre todas as questões administrativas e pedagógicas que afetem a
sua ação educativa ou a sua carreira profissional e conhecer as deliberações dos órgãos de gestão
administração em tempo útil.
e. Ser avaliado com justiça e isenção.
f. Ter direito a poder permutar com outro docente, no caso de estar impossibilitado de dar alguma aula
assim como permutar o horário da mesma com autorização do Diretor.
Secção II – Deveres dos Professores
Artigo 186.º
(Deveres dos professores)
(Artigo n.º10 do Estatuto da carreira docente)
De acordo com legislação em vigor.
Artigo 187.º
(Deveres para com os Alunos)
1. Constituem deveres específicos dos docentes relativamente aos seus alunos:
a. Respeitar a dignidade pessoal e as diferenças culturais dos alunos valorizando os diferentes saberes e
culturas, prevenindo processos de exclusão e discriminação;
b. Promover a formação e realização integral dos alunos, estimulando o desenvolvimento das suas
capacidades, a sua autonomia e criatividade;
c. Promover o desenvolvimento do rendimento escolar dos alunos e a qualidade das aprendizagens, de
acordo com os respetivos programas curriculares e atendendo à diversidade dos seus conhecimentos
e aptidões;
d. Organizar e gerir o processo ensino-aprendizagem, adotando estratégias de diferenciação pedagógica
suscetíveis de responder às necessidades individuais dos alunos;
e. Assegurar o cumprimento integral das atividades letivas correspondentes às exigências do currículo
nacional, dos programas e das orientações programáticas ou curriculares em vigor;
f. Adequar os instrumentos de avaliação às exigências do currículo nacional, dos programas e das
orientações programáticas ou curriculares e adotar critérios de rigor, isenção e objetividade na sua
correção e classificação; cumprir os critérios emanados do Conselho Pedagógico;
g. Manter a disciplina e exercer a autoridade pedagógica com rigor, equidade e isenção;
h. Cooperar na promoção do bem-estar dos alunos, protegendo-os de situações de violência física ou
psicológica, se necessário solicitando a intervenção de pessoas e entidades alheias à instituição
escolar;
i. Colaborar na prevenção e deteção de situações de risco social, se necessário participando-as às
entidades competentes;
j. Respeitar a natureza confidencial da informação relativa aos alunos e respetivas famílias.
Artigo 188.º
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(Deveres para com a escola e os outros docentes)
1. Constituem deveres específicos dos docentes para com a escola e outros docentes:
a. Colaborar na organização da escola, cooperando com os órgãos de direção executiva e as estruturas
de gestão pedagógica e com o restante pessoal docente e não docente tendo em vista o seu bom
funcionamento;
b. Cumprir os regulamentos, desenvolver e executar os projetos educativos e planos de atividades e
observar as orientações dos órgãos de direção executiva e das estruturas de gestão pedagógica da
escola;
c. Corresponsabilizar-se pela preservação e uso adequado das instalações e equipamentos e propor
medidas de melhoramento e remodelação;
d. Promover o bom relacionamento e a cooperação entre todos os docentes, dando especial atenção
aos que se encontram em início de carreira ou em formação ou que denotem dificuldades no seu
exercício profissional;
e. Partilhar com os outros docentes a informação, os recursos didáticos e os métodos pedagógicos, no
sentido de difundir as boas práticas e de aconselhar aqueles que se encontrem no início de carreira ou
em formação ou que denotem dificuldades no seu exercício profissional;
f. Refletir, nas várias estruturas pedagógicas, sobre o trabalho realizado individual e coletivamente,
tendo em vista melhorar as práticas e contribuir para o sucesso educativo dos alunos;
g. Cooperar com os outros docentes na avaliação do seu desempenho;
h. Defender e promover o bem-estar de todos os docentes, protegendo-os de quaisquer situações de
violência física ou psicológica, se necessário solicitando a intervenção de pessoas e entidades alheias à
instituição escolar.
Artigo 189.º
(Deveres para com os pais e Encarregados de Educação)
1. Constituem deveres específicos dos docentes para com os pais e Encarregados de Educação dos alunos:
a. Respeitar a autoridade legal dos pais ou Encarregados de Educação e estabelecer com eles uma
relação de diálogo e cooperação, no quadro da partilha da responsabilidade pela educação e
formação integral dos alunos;
b. Promover a participação ativa dos pais ou Encarregados de Educação na educação escolar dos alunos,
no sentido de garantir a sua efetiva colaboração no processo de aprendizagem;
c. Incentivar a participação dos pais ou Encarregados de Educação na atividade da escola, no sentido de
criar condições para a integração bem sucedida de todos os alunos;
d. Facultar regularmente aos pais ou Encarregados de Educação a informação sobre o desenvolvimento
das aprendizagens e o percurso escolar dos filhos, bem como sobre quaisquer outros elementos
relevantes para a sua educação.
Artigo 190.º
(Outros deveres)
1. O professor tem ainda o dever de:
a. Assiduidade e pontualidade no exercício das suas funções docentes e em todas as atividades
programadas pela escola;
b. Desligar o telemóvel, ou qualquer outro equipamento suscetível de perturbar o normal
funcionamento na sala de aula e evitar a sua utilização em quaisquer reuniões;
c. Fornecer ao Diretor de Turma todas as informações que este lhe solicitar acerca do aproveitamento e
comportamento dos alunos;
d. Participar e cumprir as planificações feitas pelo Departamento Curricular, efetuando adaptações
pontuais sempre que a especificidade da turma, no âmbito do Projeto de Turma o aconselhe,
informando o respetivo Departamento;
e. Proceder ao registo, em suporte informático ou no livro de ponto, do conteúdo programático relativo
a cada aula ou sessão de trabalho;
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f. Solicitar autorização ao Diretor para ministrar a aula fora do recinto escolar;
g. 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;
h. Certificar-se do estado da sala, no início de cada aula, e em caso de anomalias comunicá-las ao
funcionário de serviço no setor;
i. Respeitar as regras de funcionamento estabelecidas para os serviços que utiliza;
j. Sensibilizar os alunos e colaborar com eles na conservação do edifício, do mobiliário e do material
escolar, tanto na sala de aula como em qualquer dependência da Escola.
k. Pautar a sua atuação pelo respeito e sensibilização dos alunos para princípios e valores tais como
liberdade, solidariedade, tolerância, autonomia, intervenção civismo e espírito crítico;
l. Manter sigilo profissional, designadamente nos assuntos relativos à avaliação dos alunos e aos
Conselhos Disciplinares;
m. Promover medidas pedagógicas que estimulem o desenvolvimento integral do aluno.
Secção III – Faltas dos Professores

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Artigo 191.º
(Conceito de falta)
Falta é a ausência do docente durante a totalidade ou parte do período diário de presença obrigatória no
estabelecimento de educação ou de ensino ou em local a que se deva deslocar em exercício de funções.
É considerado um dia de falta a ausência a um número de horas igual ao quociente da divisão por 5 do
número de horas de serviço letivo semanal ou equiparado distribuído ao docente.
É ainda considerada falta a um dia:
a. A ausência do docente a serviço de exames;
b. A ausência do docente a reuniões que visem a avaliação sumativa de alunos.
A ausência a outras reuniões de natureza pedagógica convocadas nos termos da lei é considerada falta do
docente a dois tempos letivos.
As faltas, por períodos inferiores a um dia, são adicionadas no decurso do ano letivo, para efeitos do
disposto no n.º 2.
As faltas a serviço de exames, bem como a reuniões que visem a avaliação sumativa de alunos, apenas
podem ser justificadas por casamento, por maternidade e paternidade, por nascimento, por falecimento
de familiar, por doença, por doença prolongada, por acidente em serviço, por isolamento profilático e para
cumprimento de obrigações legais, tal como regulado na lei.
A falta ao serviço letivo, que dependa de autorização, apenas pode ser permitida quando o docente tenha
apresentado à direção executiva da escola o plano da aula a que pretende faltar.

Artigo 192.º
(Confirmação da presença do professor)
1. A presença do professor no seu local de trabalho é confirmada pelas formas a seguir indicadas:
a. Assinatura ou rubrica no livro de ponto;
b. Nas reuniões é confirmada pela assinatura ou rubrica em folha de presença ou de ata.
Artigo 193.º
(Marcação de falta)
1. Haverá lugar à marcação de falta nas seguintes circunstâncias:
a. Quando o professor estiver ausente da escola;
b. Quando não confirmar a sua presença pelas formas indicadas no artigo anterior.
Artigo 194.º
(Faltas por conta do período de férias)
1. O docente pode faltar um dia útil por mês, por conta do período de férias, até ao limite de cinco dias úteis
por ano.
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2. As faltas previstas no presente artigo quando dadas por docente em período probatório apenas podem
ser descontadas nas férias do próprio ano.
3. O docente que pretenda faltar ao abrigo do disposto no presente artigo deve solicitar, com a
antecedência mínima de três dias úteis, autorização escrita ao órgão de direção executiva do respetivo
estabelecimento de educação ou de ensino, ou se tal não for comprovadamente possível, no próprio dia,
por participação oral, que deve ser reduzida a escrito no dia em que o docente regresse ao serviço.
4. As faltas a tempos letivos por conta do período de férias são computadas nos termos previstos do n.º 5 do
artigo 94.º, até ao limite de quatro dias, a partir do qual são consideradas faltas a um dia.
Artigo 195.º
(Justificação de faltas)
1. As faltas serão justificadas nos termos da legislação em vigor, devendo ter-se em devida conta os seguintes
procedimentos:
a. As faltas dadas ao abrigo do artigo 102.º do Decreto – Lei n.º 15/2007 de 19 de janeiro devem ser
comunicadas ao órgão de gestão com a antecedência de cinco dias úteis, por escrito, ou oralmente no
próprio dia, devendo neste caso ser reduzida a escrito logo que o professor retome o serviço;
b. As faltas por motivo de doença devem ser comunicadas no próprio dia, ou excecionalmente, no dia
seguinte e comprovadas no prazo de cinco dias, incluído o primeiro dia de doença;
c. Aquando do regresso, após o período de doença, deverá preencher o boletim de retorno ao serviço e
entregá-lo nos serviços administrativos.
Secção IV – Avaliação dos docentes
Esta secção define aspetos a ter em conta na avaliação do desempenho do pessoal docente estabelecido
no Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de Abril, alterado pelos Decretos-Leis nos. 105/97, de 29 de
Abril, 1/98, de 2 de Janeiro, 35/2003, de 27 de Fevereiro, 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, adiante abreviadamente
designado por ECD.
Artigo 196.º
(Exposição dos motivos)
1. A avaliação do desempenho do pessoal docente visa a melhoria da qualidade do serviço educativo e da
aprendizagem dos alunos, bem como a valorização e o desenvolvimento pessoal e profissional dos
docentes.
2. Para além dos objetivos estabelecidos no n.º 3 do artigo 40.º do ECD, o sistema de avaliação do
desempenho deve ainda permitir diagnosticar as necessidades de formação dos docentes, a considerar no
plano de formação de cada agrupamento de escolas ou escola não agrupada.
Artigo 197.º
(Referência na avaliação dos docentes aos objetivos fixados no Plano de Turma)
1. A avaliação de desempenho do pessoal docente pode ter por referência os objetivos fixados no Plano de
Turma desde que não contrarie os objetivos fixados no Projeto Educativo, Plano Anual de Atividades e
Projeto Curricular de Agrupamento.
Artigo 198.º
(Periodicidade)
(Artigo 42.º do Decreto-Lei n.º41/2012)
1. Os ciclos de avaliação dos docentes integrados na carreira coincidem com o período correspondente aos
escalões da carreira docente.
2. Os docentes integrados na carreira são sujeitos a avaliação do desempenho desde que tenham prestado
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3.
4.
5.
6.

7.
8.

serviço docente efetivo durante, pelo menos, metade do período em avaliação a que se refere o número
anterior.
Os docentes que não preencherem o requisito de tempo mínimo previsto no número anterior podem
requerer a ponderação curricular para efeitos de avaliação, até ao final do ciclo avaliativo.
O processo de avaliação do desempenho dos docentes integrados na carreira deve ser concluído no final
do ano escolar anterior ao do fim do ciclo avaliativo.
O ciclo de avaliação dos docentes em regime de contrato a termo tem como limite mínimo 180 dias de
serviço letivo efetivamente prestado.
Quando o limite mínimo referido no número anterior resultar da celebração de mais do que um contrato a
termo, a avaliação será realizada pelo agrupamento de escolas ou escola não agrupada, cujo contrato
termine em último lugar, recolhidos os elementos avaliativos das outras escolas.
Se os contratos referidos no número anterior terminarem na mesma data, cabe ao docente optar pelo
agrupamento de escolas ou escola não agrupada que efectua a sua avaliação.
O ciclo de avaliação dos docentes em período probatório corresponde ao ano escolar coincidente com esse
período.
Artigo 199.º
(Avaliação do Coordenador pelos docentes do Departamento Curricular)
De acordo com a legislação em vigor.

Artigo 200.º
(Calendarização e prazos do processo de avaliação dos docentes integrados na carreira)
A calendarização do processo de avaliação deve ser dada a conhecer aos docentes no início de cada ciclo
de avaliação, mediante indicação do Diretor.
Artigo 201.º
(Calendarização e prazos do processo de avaliação dos docentes contratados)
A calendarização do processo de avaliação deve ser dada a conhecer aos docentes no início de cada ciclo
de avaliação, mediante indicação do Diretor.
Artigo 202.º
(Calendarização e prazos do processo de avaliação dos docentes em período probatório)
A avaliação do desempenho do docente em período probatório é objeto de regulamentação, nos termos
previstos no n.º 5 do artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 41/2012 de 21 de fevereiro.
Secção V - Avaliação de Desempenho Docente
Artigo 203.º
(Intervenientes no processo de avaliação de desempenho)
1. Os intervenientes no processo de avaliação dos docentes são:
a. O Presidente do Conselho Geral;
b. O Diretor;
c. O Conselho Pedagógico;
d. A secção de avaliação de desempenho docente do Conselho Pedagógico;
e. Os avaliadores externos e internos;
f. Os avaliados.
Artigo 204.º
(Composição da secção de avaliação)
Composta pelo Diretor, que preside, e por quatro docentes eleitos pelo Conselho Pedagógico de entre os
seus membros.
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Artigo 205.º
(Competências da secção de avaliação de desempenho docente do Conselho Pedagógico)
De acordo com a legislação em vigor, nomeadamente o Artigo 12.º do Decreto Regulamentar nº. 26/2012.
Artigo 206.º
(Funções do Presidente da secção de avaliação de desempenho Docente do Conselho Pedagógico)
De acordo com a legislação em vigor.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Artigo 207.º
(Reuniões ordinárias e extraordinárias)
A SADDCP reúne por convocação do Presidente, ordinariamente, no início de cada ano letivo e sempre que
necessário.
Reúne ainda, ordinariamente, no início do processo de verificação e validação das avaliações e
extraordinariamente sempre que as situações de avaliação o justifiquem.
Nas situações de ausência ou impedimento do Presidente decorrente do processo da avaliação, este é
substituído rotativamente pelos elementos da SADDCP.
As reuniões terão a duração aproximada de duas horas, podendo ser prolongadas por decisão dos seus
membros.
As reuniões extraordinárias têm lugar mediante convocação do Presidente da SADDCP.
As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas verbalmente, por escrito, por via telefónica e
eletrónica, com a antecedência mínima de 24 horas, e servirão, fundamentalmente, para a resolução de
processos de reclamação ou de avaliação extemporânea de docentes em fim de contrato.
O Presidente é obrigado a proceder à convocação, sempre que pelo menos dois dos membros lhe solicitem
por escrito, indicando o assunto que desejem ver 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 sobre a data da reunião extraordinária.

Artigo 208.º
(Convocatória)
1. A convocatória com a ordem de trabalhos deverá ser afixada no placard próprio e enviada aos seus
membros por correio eletrónico, com uma antecedência mínima de 48 horas.
2. A convocatória deve referir quais os assuntos a tratar na reunião.
Artigo 209.º
(Quórum das reuniões)
1. A secção de avaliação só pode deliberar na presença de mais de metade do número legal dos seus
membros.
2. Na falta de quórum, previsto no número anterior, será marcada uma nova reunião, no prazo máximo de 24
horas.
3. As faltas a estas reuniões serão registadas nos termos da lei do serviço docente e lavradas em ata.
Artigo 210.º
(Formas de votação)
1. A votação realiza-se:
a. Nominalmente, salvo deliberação ou expressa determinação legal em sentido contrário;
b. Por escrutínio secreto, quando envolva comportamentos ou qualidades de pessoas;
c. Por simples consenso, quando se trate de deliberações sobre assuntos de mero expediente,
verificando o Presidente a falta de oposição.
2. Em caso de empate:
a. Tratando-se de votação nominal, o presidente tem a prerrogativa do voto de qualidade;
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b. Tratando-se de votação por escrutínio secreto, procede-se de imediato a nova votação.
3. Caso subsista o empate procede-se a votação nominal, posteriormente, em nova reunião.
Artigo 211.º
(Dimensões em que a avaliação incide)
1. A avaliação de desempenho de docentes incide sobre as seguintes dimensões:
a. Científica e pedagógica;
b. Participação na escola e relação com a comunidade educativa;
c. Formação contínua e desenvolvimento profissional.
2. As dimensões da avaliação referidas têm em conta:
a. Objetivos e metas fixados no projeto educativo do agrupamento de escolas;
b. Os parâmetros estabelecidos para cada uma das dimensões aprovados pelo conselho pedagógico.
3. Os parâmetros estabelecidos a nível nacional para a avaliação externa serão fixados pelo Ministério da
Educação e Ciência.
Artigo 212.º
(Natureza da avaliação)
1. A avaliação do desempenho docente é composta por uma componente interna e externa.
2. A avaliação interna é efetuada pelo agrupamento de escolas do docente e é realizada em todos os
escalões.
3. A avaliação externa centra -se na dimensão científica e pedagógica e realiza -se através da observação de
aulas por avaliadores externos, sendo obrigatória nas seguintes situações:
a. Docentes em período probatório;
b. Docentes integrados no 2.º e 4.º escalões da carreira docente;
c. Para atribuição da menção de Excelente, em qualquer escalão;
d. Docentes integrados na carreira que obtenham a menção de Insuficiente.
Artigo 213.º
(Avaliadores externos e internos)
Conforme os artigos 13.º e 14.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012.
Artigo 214.º
(Documentos do procedimento de avaliação)
O processo de avaliação é constituído pelos seguintes documentos:
a. O projeto docente (caráter opcional);
b. O documento de registo de participação nas dimensões previstas no artigo 224.º ponto1;
c. O relatório de autoavaliação e o respetivo parecer elaborado pelo avaliador.
Artigo 215.º
(Observação de aulas)
Conforme o artigo 18.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012.
Artigo 216.º
(Relatório de autoavaliação)
1. O relatório de autoavaliação consiste num documento de reflexão sobre a atividade desenvolvida
incidindo sobre os seguintes elementos:
a. A prática letiva;
b. As atividades promovidas;
c. A análise dos resultados obtidos;
d. O contributo para os objetivos e metas fixados no Projeto Educativo do agrupamento de escolas ou
escola não agrupada;
e. A formação realizada e o seu contributo para a melhoria da ação educativa.
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2. O relatório de autoavaliação é anual e reporta-se ao trabalho efetuado nesse período.
3. O relatório de autoavaliação deve ter um máximo de três páginas, não lhe podendo ser anexados
documentos.

1.

2.
3.

4.

Artigo 217.º
(Avaliação final)
Para efeitos de avaliação final são consideradas as seguintes ponderações:
a. 60 % para a dimensão científica e pedagógica;
b. 20 % para a dimensão participação na escola e relação com a comunidade;
c. 20 % para a dimensão formação contínua e desenvolvimento profissional.
Havendo observação de aulas, a avaliação externa representa 70 % da percentagem prevista na alínea a)
do número anterior.
A secção de avaliação do desempenho docente do conselho pedagógico atribui a classificação final, após
analisar e harmonizar as propostas dos avaliadores, garantindo a aplicação das percentagens de
diferenciação dos desempenhos, previstas no artigo anterior.
A avaliação final é comunicada, por escrito, ao avaliado.
Artigo 218.º
(Critérios de desempate)
De acordo com a legislação em vigor (artigo 22.º do Decreto regulamentar 26/2012).
Artigo 219.º
(Efeitos da avaliação)
De acordo com a legislação em vigor (artigo 23.º do Decreto regulamentar 26/2012).
Artigo 220.º
(Reclamação e recurso)
De acordo com a legislação em vigor (artigos 24.º e 25.º do Decreto regulamentar 26/2012).
Secção VI – Contratação de Docentes por Oferta de Escola
Artigo 221.º
(Procedimentos)
(Decreto-Lei n.º132/2012 de 27 de Junho)
De acordo com a legislação em vigor

1.

2.

3.
4.
5.

Artigo 222.º
(Critérios a nível de Escola)
São critérios objetivos de seleção, a seguir obrigatoriamente, para os grupos de recrutamento previstos no
Decreto-Lei n.º 27/2006, de 10 de fevereiro:
a. A graduação profissional nos termos do n.º 1 do artigo 11.º, com a ponderação de 50%;
b. Entrevista de avaliação de competências com a ponderação de 50%.
São critérios dentro da entrevista:
a. Experiência profissional compatível com o horário a que se candidata (20%);
b. Sentido crítico e capacidade de resposta a situações pedagógicas emergentes (15%);
c. Motivação e capacidade de comunicação (15%).
Nos casos referidos no número anterior, a ponderação de cada critério deve constar na aplicação
eletrónica, para conhecimento dos candidatos.
Os candidatos são primeiro ordenados de acordo com o critério da alínea a), sendo a lista divulgada na
página eletrónica do agrupamento de escolas ou escola não agrupada.
Aplicação do disposto no número 2 é feita por tranches sucessivas de cinco candidatos, por ordem
decrescente da graduação até à satisfação das necessidades.
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Artigo 223.º
(Seleção do candidato)
(Artigo 40.º do Decreto-Lei n.º132/2012 de 27 de Junho)
De acordo com legislação em vigor.
CAPÍTULO XIII - PESSOAL NÃO DOCENTE – TÉCNICO, ASSISTENTE TÉCNICO E ASSISTENTE OPERACIONAL
Secção I – Pessoal Técnico e Assistente Técnico
Artigo 224.º
(Direitos gerais)
1. São considerados direitos gerais todos aqueles que resultem da lei, do vínculo contratual e expressos
neste regulamento, nomeadamente:
a. A participação na vida da escola, pela forma e limites fixados na lei e neste Regulamento Interno do
Agrupamento;
b. Ao respeito e consideração por parte dos restantes membros da comunidade escolar;
c. A usar o bufete, outros serviços e os espaços comuns;
d. À colaboração dos órgãos de gestão, restantes serviços e de todo o restante pessoal da escola;
e. Acesso a ações de formação na sua qualidade de agentes da ação educativa;
f. Conhecer previamente os critérios com que vão ser avaliados no desempenho das suas funções;
g. Dar opiniões sobre a avaliação do seu desempenho;
h. Apresentar propostas com vista a um melhor funcionamento dos serviços;
i. Ter um bom ambiente de trabalho;
j. Ser informados sobre os assuntos que lhe digam respeito.

1.

2.
3.
4.
5.

Artigo 225.º
(Deveres do pessoal técnico e assistente técnico)
São deveres todos aqueles considerados na lei em geral e resultantes do vínculo contratual bem como os
expressos neste regulamento, nomeadamente:
a. Conhecer, cumprir e diligenciar o cumprimento do Regulamento Interno do Agrupamento;
b. Contribuir para a boa imagem da sua Escola;
c. Informar com correção os alunos, os seus Encarregados de Educação, os professores e funcionários
sobre os assuntos do seu interesse;
d. Dever de sigilo;
e. Dever de bem servir o público;
Colaborar com os órgãos de gestão dando-lhes apoio em matéria de legislação e noutros assuntos da sua
competência.
Assinar diariamente os livros de presença.
Não chamar aos serviços administrativos, nenhum professor ou aluno no decurso de uma aula, exceto em
casos de força maior.
Colaborar com todas as estruturas e órgãos pedagógicos em matérias de caráter pedagógico administrativo.
Secção II – Assistente Operacional

Artigo 226.º
(Direitos do pessoal assistente operacional)
1. Porque do Pessoal Assistente Operacional depende a primeira imagem da Escola que se cria no público e
que resulta do contacto com aqueles, exige-se-lhes uma conduta modelar, espírito de bem servir e
afabilidade no trato.
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2. Para além dos direitos consagrados na lei geral, são considerados neste regulamento os seguintes direitos:
a. Ser ouvido e compreendido nos seus problemas sociais;
b. Ser respeitado por toda a comunidade escolar;
c. Ter o apoio dos colegas;
d. Ter o apoio dos superiores hierárquicos;
e. Ter acesso a ações de formação na qualidade de agentes da ação educativa;
f. Conhecer previamente os critérios com que vão ser avaliados no desempenho das suas funções;
g. Dar opiniões sobre a avaliação do seu desempenho;
h. Apresentar propostas com vista a um melhor funcionamento dos serviços;
i. Ter um bom ambiente de trabalho;
j. Ser informados sobre os assuntos que lhes digam respeito.
Artigo 227.º
(Deveres do pessoal assistente operacional)
1. Para além daqueles que resultam da lei e do seu vínculo contratual são ainda deveres do Pessoal
Assistente Operacional:
a. Conhecer, cumprir e diligenciar o cumprimento do Regulamento Interno do Agrupamento;
b. Ser eficiente no desempenho das suas funções;
c. Ser assíduo e pontual;
d. Não abandonar o seu setor sem motivo justificado;
e. Fazer vigilância dos alunos;
f. Respeitar toda a comunidade escolar;
g. Não utilizar a violência na resolução de conflitos com os alunos;
h. Manter o seu setor limpo;
i. Comunicar ao superior hierárquico qualquer anomalia detetada no seu setor;
j. Utilizar os bufetes nos horários fixados;
k. Contribuir para um bom ambiente de trabalho;
l. Não interromper as aulas sem motivo imperioso;
m. Assistir ou encaminhar para a assistência alunos com doença ou acidentados.
Artigo 228.º
(Encarregado do pessoal assistente operacional)
A categoria de Encarregado do Pessoal Assistente Operacional é designado pelo Diretor nos termos da lei e
compete-lhe, genericamente, coordenar e supervisionar as tarefas de todos os Auxiliares de Ação Educativa,
sejam do Quadro ou Contratados ou ainda outros que se encontrem ao serviço como tarefeiros, competindolhe:
a. Orientar, coordenar e supervisionar as tarefas do pessoal citado, de modo a que sejam cumpridas
com eficiência;
b. Colaborar com os órgãos de gestão na elaboração de horários e da distribuição de serviço;
c. Controlar a assiduidade e pontualidade do pessoal a seu cargo;
d. Atender e apreciar reclamações e/ou sugestões sobre o serviço prestado, propondo soluções;
e. Comunicar infrações disciplinares do pessoal a seu cargo levantando, quando necessário, os
respetivos autos de notícia;
f. Requisitar e distribuir material de limpeza, de primeiros socorros e de uso corrente nas aulas;
g. Fazer chegar a todo o pessoal assistente operacional as determinações do Diretor;
h. Sugerir ao Diretor medidas que possam beneficiar os serviços;
i. Informar o Diretor das ocorrências que de algum modo prejudiquem o normal funcionamento do
estabelecimento de ensino;
j. Proceder, nos termos da Lei, à avaliação do pessoal que dirige;
k. No impedimento ou ausência temporária do encarregado, as suas funções serão exercidas por outro
funcionário, da mais elevada categoria, designado pelo Diretor.
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Artigo 229.º
(Pessoal assistente operacional)
Ao pessoal assistente operacional compete predominantemente:
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 respeito permanente pelo trabalho em curso.
b. Como agentes de ação educativa, compete-lhes colaborar na educação de todos os alunos,
orientando-os na vida da escola dentro dos padrões de qualidade e civismo.
c. Preparar, fornecer, transportar e zelar pela conservação do material didático, comunicando estragos e
extravios.
d. Registar e comunicar ao funcionário responsável pela tarefa, as faltas dos professores.
e. Limpar e arrumar as instalações da escola à sua responsabilidade, zelando pela sua conservação.
f. Comunicar ao funcionário responsável pela manutenção, qualquer avaria ou reparação necessária nas
instalações escolares.
g. Prestar assistência em situações de primeiros socorros e, em caso de necessidade, acompanhar o
aluno a unidades hospitalares.
h. 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.
Artigo 230.º
(Competências específicas)
De acordo com a especificidade dos postos de trabalho que cada pessoal assistente operacional ocupa, são
ainda de considerar as seguintes tarefas:
1. Ao funcionário 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 funcionário que exerce funções na papelaria compete:
a. Carregar os cartões magnéticos.
b. Preencher requisições de produtos para a papelaria;
c. Receber e conferir os produtos requisitados;
d. Manter um stock de produtos e garantir que este não esgote em condições normais;
e. Distribuir aos alunos subsidiados, senhas de refeição;
f. Limpar e arrumar as instalações da papelaria e respetivo equipamento e utensílios;
g. Comunicar, por escrito, estragos ou extravios de material ou equipamento;
h. Manter inventários atualizados.
3. Ao funcionário dos pavilhões compete:
a. Providenciar no sentido de todas as salas estarem apetrechadas com o material necessário: giz,
apagador ou outro material que lhe seja solicitado;
b. Não permitir a presença de alunos nos pavilhões, em período de aulas e durante os intervalos;
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4.

5.

6.

7.

c. Preparar, fornecer, transportar e zelar pela conservação do material didático, comunicando estragos e
extravios;
d. Fazer circular convenientemente todas as ordens de serviço;
e. Registar as faltas aos professores ausentes, após se ter esgotado o prazo de tolerância e ter verificado
junto dos serviços administrativos se a aula foi ou não permutada;
f. Comunicar ao funcionário responsável por essa tarefa tal facto e anotar na respetiva folha de
presença a ocorrência;
g. Manter as instalações, quer interiores quer envolventes ao pavilhão em perfeito estado de higiene e
funcionalidade;
h. O serviço geral de cada pavilhão desenvolve-se não só no interior e átrio, mas também à volta do
mesmo;
i. O funcionário do pavilhão 2 tem ainda a responsabilidade de solicitar a presença de docentes
destacados para atividades de substituição, com a intenção de realizarem esse serviço.
Ao funcionário que exerce funções no telefone compete:
a. Ser cortês, afável e delicado. Ao atender uma chamada deve identificar o recetor e saudar o emissor;
b. Encaminhar as chamadas recebidas;
c. Controlar as chamadas oficiais e particulares;
d. Receber e emitir mensagens e informações;
e. Apurar diariamente a receita realizada e entregá-la ao tesoureiro;
f. Atender os utentes que se dirijam aos serviços administrativos e encaminhá-los para a área
correspondente, tendo em vista a resolução das suas pretensões;
g. Colaborar, sempre que necessário, na divulgação de ordens de serviço ou convocatórias que lhe sejam
confiadas pelo Diretor ou pelos Serviços Administrativos.
Ao funcionário que exerce funções na reprografia compete:
a. Duplicar, dentro dos prazos definidos, os materiais entregues e encaderná-los quando solicitado;
b. Proceder à impressão de documentos que lhe sejam solicitados e se apresentem em suporte digital;
c. Manter o sigilo na duplicação de testes de avaliação;
d. Fazer serviços particulares, cobrando as taxas em vigor;
e. Zelar pela manutenção da maquinaria, alertando de imediato para qualquer avaria/anomalia;
f. Zelar pela limpeza das instalações;
g. Evitar a entrada na reprografia de elementos estranhos ao serviço;
h. Requisitar o material indispensável ao seu funcionamento;
i. Manter o inventário do seu setor atualizado.
Ao funcionário 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.
Ao técnico da manutenção compete:
a. Reparar e restaurar mobiliário, fechaduras, portas, janelas, estores, etc;
b. Efetuar pequenas reparações, substituir acessórios das redes de água e esgoto, zelando pelo seu
funcionamento;
c. Executar pequenas reparações de instalação elétrica e substituir acessórios;
d. Colocar vidros e efetuar pequenas reparações nas instalações;
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.
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CAPÍTULO XIV - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Decreto-Lei n.º 372/90, de 27 de Novembro (alterações do Decreto-Lei n.º 80/99, de 16 de Março e Lei n.º
29/2006, de 4 de Julho) e Estatuto do aluno (Lei n.º 51/2012 de 5 de Setembro).
Secção I – Associação de Pais e Encarregados de Educação
Artigo 231.º
(Finalidade da associação de pais e Encarregados de Educação)
1. A Associação de Pais visa a defesa e a promoção dos interesses dos seus associados em tudo quanto
respeita à educação e ensino dos seus filhos e educandos de acordo com o quadro legal definido e, em
particular, através da colaboração:
a. Em iniciativas que visem a promoção da melhoria da qualidade e da humanização dos espaços
escolares;
b. Em ações motivadoras de aprendizagens e da assiduidade dos alunos;
c. Em projetos de desenvolvimento socioeconómico da escola.
Artigo 232.º
(Direitos da associação de pais e Encarregados de Educação)
1. Constituem direitos das Associações de Pais e Encarregados de Educação ao nível de estabelecimento de
ensino ou agrupamento:
a. Participar na vida escolar integrando na escola os órgãos previstos na lei, nomeadamente: Conselho
Geral e o Conselho de Turma disciplinar ou relativo ao Plano de turma;
b. Pronunciar-se sobre a política educativa;
c. Acompanhar e participar na atividade dos órgãos pedagógicos e da ação social escolar, nos termos da
lei;
d. Intervir na organização de atividades de complemento curricular, de desporto escolar e de ligação
escola-meio;
e. Reunir com o Coordenador do estabelecimento de ensino ou Diretor;
f. Ser consultado para definição dos períodos em que os seus representantes participam na vida da
Escola;
g. Beneficiar do apoio documental a facultar pela escola ou pelos serviços competentes do Ministério da
Educação;
h. Ter viabilizadas as reuniões dos órgãos da Associação de Pais, com cedência de instalações, nas
escolas que representam de dimensões apropriadas pelo Diretor ou Coordenador de
estabelecimento, desde que estas sejam solicitadas com a antecedência mínima de dois dias úteis;
i. Designar os seus representantes para os órgãos referidos na alínea a) deste artigo;
j. Ver credenciado pelo Diretor um documento de identificação de membros dos órgãos sociais da
Associação;
k. Ter acesso a todas as instalações e serviços do Agrupamento, após solicitação ao Diretor ou por
delegação de competências ao Coordenador de estabelecimento;
l. Receber apoio dos órgãos de gestão do Agrupamento para efeitos de inscrição de associados durante
o período de matrículas, e para distribuição das convocatórias para as reuniões dos seus associados;
m. Atribuição de instalações adequadas para as atividades da Associação, incluindo um gabinete com
caráter permanente;
n. Sempre que na escola não seja possível nos termos do número anterior, a Direção do estabelecimento
de ensino assegurará pelo menos o equipamento indispensável para funcionamento de arquivo;
o. Em cada escola do Agrupamento, dispor de um expositor para publicitação dos Órgãos Sociais e
demais informação relacionada com a atividade da Associação de Pais as opiniões e informações que
os seus associados e restantes membros da comunidade educativa do Agrupamento acharem
convenientes.
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Artigo 233.º
(Deveres da associação de pais e Encarregados de Educação)
1. São deveres da Associação de Pais e Encarregados de Educação, designadamente:
a. Defender e promover os interesses dos seus associados em tudo quanto respeita à educação e ensino
dos seus filhos e educandos;
b. Promover debates com os Encarregados de Educação sobre as atitudes e os apoios mais necessários a
ter em conta no acompanhamento dos seus educandos;
c. Colaborar em iniciativas que visem a promoção da melhoria da qualidade e da humanização dos
espaços escolares;
d. Colaborar em ações motivadoras de aprendizagens e da assiduidade dos alunos;
e. Contribuir para o lançamento de projetos de desenvolvimento socioeconómico da escola;
f. Fazer-se representar e participar nas reuniões dos órgãos do Agrupamento para que forem
convocados;
g. Solicitar ao Diretor ou por delegação por competências ao Coordenador de estabelecimento, com
antecedência mínima de cinco dias, a distribuição de convocatória ou outra documentação aos seus
associados e/ou outros membros da comunidade educativa do Agrupamento.
Secção II – Pais e Encarregados de Educação
Artigo 234.º
(Direitos dos pais e Encarregados de Educação)
1. São direitos do pais e Encarregados de Educação, designadamente:
a. Os pais e Encarregados de Educação têm o direito a eleger e a serem eleitos como Representantes
dos Encarregados de Educação da Turma/Sala;
b. Ser informado da vida escolar do seu educando, no final de cada período e sempre que achar
necessário, desde que avise com antecedência o Educador/Professor Titular/ Diretor de Turma para
que este recolha dados junto dos vários professores;
c. Ser informado das faltas do seu educando quando estas atinjam um terço do total permitido por lei;
d. Ser informado mensalmente se houver faltas injustificadas;
e. Utilizar a caderneta do aluno como veículo de comunicação entre a família e a escola (Professor
Titular/diretor de turma e outros professores);
f. Ser recebido mensalmente pelo Educador/Professor Titular/Diretor de Turma, outros professores
e/ou Psicólogo Escolar, dentro dos respetivos horários de atendimento previamente fixados;
g. Ser ouvido no caso de aplicação de medidas no âmbito dos Apoios Educativos;
h. Participar na implementação do Plano de atividades de acompanhamento pedagógico;
i. Ser informado da decisão de aplicação de pena disciplinar.
Artigo 235.º
(Deveres dos pais e Encarregados de Educação)
(Artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 51/2012 de 5 de Setembro)
1. Aos pais ou Encarregados de Educação incumbe uma especial responsabilidade, inerente ao seu poder dever de dirigirem a educação dos seus filhos e educandos no interesse destes e de promoverem
ativamente o desenvolvimento físico, intelectual e cívico dos mesmos.
2. Nos termos da responsabilidade referida no número anterior, deve cada um dos pais ou Encarregados de
Educação, em especial:
a. Conhecer e cumprir o Regulamento Interno do Agrupamento;
b. Assegurar o cumprimento do dever de frequência por parte do seu educando;
c. Diligenciar para que o seu educando beneficie, efetivamente, dos seus direitos e cumpra
rigorosamente os deveres que lhe incumbem, nos termos do presente Estatuto, procedendo com
correção no seu comportamento e empenho no processo de ensino;
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

m.
n.
o.

Participar nas reuniões para que for convocado ou convidado;
Justificar as faltas de presença do seu educando na caderneta e dentro do prazo estabelecido;
Verificar e assinar os testes, a caderneta escolar e outras comunicações;
Solicitar informações regularmente ao Educador/Professor Titular/Diretor de Turma/Professores,
mantendo-se atualizado relativamente ao processo de avaliação do seu educando;
Comunicar o surgimento de algum problema familiar ou escolar que possa afetar o aproveitamento e
o comportamento do seu educando;
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;
Colaborar com o Educador/Professor Titular/Diretor de Turma/Professores no diagnóstico de todas as
situações que contribuem para o insucesso no processo de ensino-aprendizagem;
Participar na vida escolar e nas atividades educativas programadas pela Escola;
Reconhecer e respeitar a autoridade dos professores no exercício da sua profissão 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;
Contribuir para o correto apuramento dos factos em procedimento de índole disciplinar instaurado ao
seu educando;
Indemnizar a escola relativamente a danos patrimoniais causados pelo seu educando;
Manter constantemente atualizados os seus contactos telefónico, endereço postal e eletrónico, bem
como os do seu educando, quando diferentes, informando a escola em caso de alteração.

Artigo 237.º
(Incumprimento dos deveres por parte dos pais ou Encarregados de Educação)
(Artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 51/2012 de 5 de Setembro)
1. O incumprimento pelos pais ou Encarregados de Educação, relativamente aos seus filhos ou educandos
menores ou não emancipados, dos deveres previstos no artigo anterior, de forma consciente e reiterada,
implica a respetiva responsabilização nos termos da lei e do Estatuto do aluno.
2. O incumprimento reiterado, por parte dos pais ou Encarregados de Educação, dos deveres a que se refere
o número anterior, determina a obrigação, por parte da escola, de comunicação do facto à competente
comissão de proteção de crianças e jovens ou ao Ministério Público.
3. 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 que se relacionem com a frequência escolar dos seus educandos e não incluídos no âmbito
da ação social escolar ou do transporte escolar recebidos pela família.
Secção III – Representante dos Encarregados de Educação da Turma
Artigo 238.º
(Definição e competências)
1. O Representante dos Encarregados de Educação da Turma/Sala são eleitos de entre os Encarregados de
Educação de todos os alunos da turma/Sala, em Assembleia Eleitoral convocada para o efeito.
2. São competências do Representante dos Encarregados de Educação da Turma/Sala, designadamente:
a. Colaborar com o Educador/Professor Titular/Diretor de Turma para que o processo de aprendizagem
dos alunos da turma/Sala decorra com normalidade;
b. Zelar pelo cumprimento do Regulamento Interno do Agrupamento.
3. Em caso de impedimento, os representantes serão substituídos nas suas funções pelos respetivos
suplentes.
Artigo 239.º
(Direitos e deveres)
1. Para além dos direitos gerais dos Encarregados de Educação consagrados neste Regulamento Interno, são
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direitos específicos do Representante dos Encarregados de Educação da Turma/Sala, nomeadamente:
a. Reunir com o Educador/Professor Titular/ Diretor de Turma mensalmente no horário previamente
fixado;
b. Receber do Educador/Professor Titular/ Diretor de Turma toda a documentação e informação que
considerar necessária às suas funções;
c. Ser consultado para definição dos períodos em que vai participar na vida da Escola;
d. Ser informado pelo Educador/Professor Titular/Diretor de Turma de todas as situações que possam
prejudicar o processo de aprendizagem dos alunos da turma/Sala;
e. Ser apoiado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação no exercício das suas funções;
f. Solicitar ao Educador/Professor Titular/ Diretor de Turma reuniões de turma/Sala, devendo para tal
apresentar previamente a agenda dos assuntos a serem tratados.
2. São ainda deveres específicos do Representante dos Encarregados de Educação da Turma/Sala:
a. Cumprir com empenho e sentido de responsabilidade as suas funções;
b. Colaborar com os outros Representantes dos Encarregados de Educação e com a Associação de Pais e
Encarregados de Educação da Escola na resolução de problemas que não sejam específicos da
turma/Sala que representa.
Artigo 240.º
(Eleição)
1. A Assembleia Eleitoral para eleição do Representante dos Encarregados de Educação da Turma/Sala,
constituída pelos Pais e Encarregados de Educação de todos os alunos da turma/Sala, deverá realizar-se,
preferencialmente, no início das atividades letivas.
2. Considera-se eleito Representante dos Encarregados de Educação da Turma, os Pais/Mães ou
Encarregados de Educação que obtiverem maior número de votos expressos no escrutínio.
Artigo 241.º
(Mandato)
1. O mandato dos Representantes dos Encarregados de Educação da Turma/Sala tem a duração de um ano
letivo.
CAPÍTULO XV – AUTARQUIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

Artigo 242.º
(Direitos)
Estar representada no Agrupamento, através dos representantes no Conselho Geral de Acordo com
D.L.75/2008;
Ser informada das atividades desenvolvidas no Agrupamento com interesse para a comunidade;
Vir a celebrar com este Agrupamento contratos de autonomia conforme o Artigo 56º,57º e 58º
D.L.75/2008;
Participar nos projetos e atividades da escola;
Ser informada do desenvolver das atividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo;
Participação no controlo e avaliações do Processo Educativo do Agrupamento;
Artigo 243.º
(Deveres)
Fazer-se representar no Conselho Geral deste Agrupamento;
Colaborar no envolvimento da escola em atividades comunitárias do seu interesse;
Dar conhecimento ao Agrupamento de resultados de estudos que se revelem de interesse para a sua
política educativa;
Assegurar transportes escolares;
Colaborar com o Agrupamento na deteção e prevenção do absentismo e do abandono escolar precoce,
através dos seus serviços de psicologia, ação social e escolar;
TEIP – Território Educativo de Intervenção Prioritária
Rua Manuel de Faria e Sousa - Apartado 38 - 4610-178 Felgueiras - Contribuinte: 600 081 222
Telefone: 255 926 669 - Fax: 255 926 769 - www.manuelfariasousa.pt - info@eb23-dmfariasousa.edu.pt

Página 78 de 87

Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa

6. Funcionar como elo de ligação com as associações culturais, recreativas e económicas do concelho;
7. Colaborar com o Agrupamento na implementação e desenvolvimento das Novas Tecnologias (T.I.C.)
8. Gestão do pessoal não docente;
9. Gerir o jardim escolar;
10.Informar e articular com o Agrupamento contratos de execução celebrados com o Ministério da Educação.
CAPÍTULO XVI – INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA
Secção I – Estruturas de Segurança
Artigo 244.º
(Estrutura Interna de Segurança)
1. A Segurança Interna assenta em três estruturas com responsabilidades e funções bem determinadas:
a. O Chefe de Segurança;
b. Os Coordenadores de Pavilhão;
c. As Equipas de Intervenção.
Artigo 245.º
(Chefe de Segurança)
1. O Chefe de Segurança é o responsável pela segurança em cada estabelecimento de ensino ou grupo de
estabelecimentos.
2. Compete ao Diretor e aos seus substitutos legais o desempenho da função de Chefe de Segurança, de
modo a garantir, na escola sede e nas restantes escolas EB1 e JI, respetivamente, a salvaguarda da saúde e
do bem-estar dos seus ocupantes.
3. Compete ao Chefe de Segurança:
a. Avaliar a situação de emergência;
b. Decidir da necessidade de evacuação;
c. Avisar os Coordenadores de Pavilhão da decisão tomada;
d. Dar ordem para avisar os Bombeiros, Autoridade Nacional de Proteção Civil e Polícia de Segurança
Pública;
e. Dar ordem para efetuar os cortes parciais de corrente elétrica, gás e água;
f. Coordenar e promover a atuação dos meios de socorro interno;
g. Prestar informações aos órgãos de comunicação social;
h. Prestar esclarecimentos aos socorros externos.
Artigo 246.º
(Coordenadores de Pavilhão)
1. Os Coordenadores de Pavilhão são funcionários designados pelo Diretor, a quem competirá as seguintes
funções:
a. Efetuar os cortes parciais de corrente elétrica e/ou gás e/ou água;
b. Coordenar a atuação das Equipas de Intervenção;
c. Verificar se alguém ficou retido nas salas/ laboratórios/ginásio/biblioteca ou outras dependências;
d. Informar o Chefe de Segurança de eventuais anomalias.
Artigo 247.º
(Equipas de Intervenção)
1. As Equipas de Intervenção são constituídas por diferentes elementos, com responsabilidades e funções
bem determinadas no âmbito da segurança da escola, designadamente:
a. Equipa de Alarme e Alerta;
b. Equipa de 1ª Intervenção;
c. Equipas de Evacuação;
d. Equipa de Informação e Vigilância;
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e. Equipa de Concentração e Controlo.
Artigo 248.º
(Equipa de Alarme e Alerta)
1. A Equipa de Alarme e Alerta é constituída pelo Chefe de Segurança e/ou pelo seu substituto legal.
2. Compete à equipa de Alarme e Alerta o desempenho das seguintes funções ou tarefas:
a. Avaliar a situação de emergência;
b. Decidir da necessidade de evacuação;
c. Avisar da decisão tomada os Coordenadores de Pavilhão;
d. Dar ordem para avisar os Bombeiros, A.N.C.P. e Polícia de Segurança Pública;
e. Dar ordem para efetuar os cortes parciais de corrente elétrica, gás e água;
f. Coordenar e promover a atuação dos meios de socorro interno;
g. Prestar informações aos órgãos de comunicação social;
h. Prestar esclarecimentos aos socorros externos.
Artigo 249.º
(Equipa de 1ª Intervenção)
1. A Equipa de 1ª Intervenção é formada pelo Coordenador Operacional e por um assistente administrativo.
2. Compete a esta equipa as seguintes tarefas:
a. Se for possível controlar a situação de emergência, por exemplo início de um incêndio, utilizar os
extintores;
b. Se não for possível, informar de imediato o Chefe de Segurança.
Artigo 250.º
(Equipa de Informação e Vigilância)
1. A Equipa de Informação e Vigilância é formada pelo Coordenador de Pessoal Assistente Operacional e
pelo funcionário da portaria.
2. Compete a esta equipa as tarefas seguintes:
a. Dirigir-se para a Porta de Acesso à escola;
b. Prestar esclarecimentos aos socorros externos sobre o local do acidente e/ou sinistro, depois de
autorizado pelo Chefe de Segurança;
c. Controlar a entrada e orientar a movimentação interna de pessoas e veículos;
d. Não prestar declarações para o exterior da escola.
3. Em especial, ao funcionário da Portaria compete:
a. Fechar todos os portões exteriores da escola e não permitir a entrada de qualquer elemento sem
ordem expressa do Chefe de Segurança;
b. Aguardar orientações do Chefe de Segurança quanto à sua atuação;
c. Manter-se no seu local de trabalho até ordem em contrário;
d. Permitir a entrada de socorros só depois de autorizado pelo Chefe de Segurança
Artigo 251.º
(Equipas de Evacuação)
1. As Equipas de Evacuação são formadas pelo professor ou professores presentes na sala de aula, no
momento em que se desencadeia a situação de emergência, e pelo aluno designado Chefe de
Fila/Delegado de Turma.
2. As Equipas de Evacuação devem executar as seguintes tarefas:
a. Controlar a evacuação da sala de aula e encaminhar os seus ocupantes para as saídas de acordo com
as instruções de evacuação afixadas;
b. Verificar a saída de todos os ocupantes;
c. Dirigir-se para o PONTO de ENCONTRO (campo de jogos);
d. Não permitir o regresso de nenhuma pessoa ao local sinistrado sem a ordem expressa do chefe de
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segurança;
e. O professor é o último a sair, seguindo a turma no fim da fila, de forma a certificar-se que não fica
ninguém na sala.
3. O Chefe de Fila é o delegado de turma que em situações de emergência deve executar as seguintes
tarefas:
a. Conduzir os restantes alunos atrás de si até ao PONTO de ENCONTRO;
b. Os restantes alunos da turma deixam tudo como está e evacuam a sala por filas sucessivas, a começar
pelas mais próximas da saída e seguindo em fila atrás do Chefe de Fila.
4. Em nenhum caso, acender ou apagar as luzes da sala de aula, deixando a porta da sala aberta.
Artigo 252.º
(Equipas de Concentração e Controlo)
1. A Equipa de Concentração e Controlo é da responsabilidade de quatro professores de Educação Física
designados para o efeito pelo Diretor.
2. Compete à equipa de Concentração e Controlo:
a. Reunir os grupos de pessoas dispersos pelos PONTOS de ENCONTRO INTERMÉDIOS;
b. Proceder à contagem de toda a população escolar que abandonou o edifício;
c. Avisar o Chefe de Segurança e os Bombeiros, caso se verifique que há desaparecidos.
Secção II – Normas de Evacuação
Artigo 253.º
(Instruções Gerais para Professores)
1.

O Professor:
a. Deve saber sempre o número de alunos presentes na sala, de forma a permitir um melhor controlo
numa situação de emergência.
b. Ser o último a sair, de forma a certificar-se de que não fica ninguém, socorrer algum aluno que precise
e deixar a porta aberta;
c. Deixar todo o material;
d. Fazer sair os alunos em fila indiana;
e. As salas devem ser evacuadas por ordem, cabendo ao chefe de fila verificar a ordem de saída da sua
sala;
f. Uma vez evacuada a sala, o professor deve dizer em voz bem audível: “SALA EVACUADA”, permitindo
às salas seguintes a sua evacuação;
g. Manter a ordem no PONTO de ENCONTRO, pelo que nunca devem abandonar o local sob qualquer
pretexto e sem a devida autorização;
h. Se se encontrar isolado, verifique que não há perigo em deixar o local.

Artigo 254.º
(Instruções Gerais para Alunos)
1. A coordenação da evacuação da turma é feita pelo professor e um por um aluno designado Chefe de Fila.
Em caso de evacuação este segue à frente da turma.
a. Em caso de evacuação das instalações o material escolar deve ser abandonado;
b. Deve sair em fila indiana, sem correr, mas em passo apressado, em direção ao ponto de encontro;
c. Nunca voltar para trás;
d. As salas devem ser evacuadas por ordem, cabendo ao chefe de fila verificar a ordem de saída da sua
sala;
e. Não parar nas portas de saída;
f. Seguir de forma ordenada para o PONTO de ENCONTRO;
g. No ponto de encontro a turma deve permanecer junta e sentada de forma a evitar situações confusas.
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Artigo 255.º
(Instruções Gerais para Funcionários)
1. Todos os funcionários terão de respeitar o toque de alarme, devendo disponibilizar-se imediatamente para
colaborar nas equipas de intervenção, mesmo que estejam na sua hora de descanso.
Artigo 256.º
(Funcionários dos Pavilhões, Polivalente, Bufete dos Alunos e Ginásio)
1. Os funcionários dos pavilhões, polivalente, bufete dos alunos e ginásio devem, em situação de emergência:
a. Abrir imediatamente as PORTAS de SAÍDA para o EXTERIOR;
b. Verificar se dentro de qualquer sala de aula ou outro compartimento se encontra alguém;
c. Abandonar o seu local de trabalho apenas depois de se ter certificado que todos os compartimentos
estão vazios;
d. Dirigir-se para o PONTO de ENCONTRO, aguardar ordens e colaborar com as equipas de evacuação.
Artigo 257.º
(Funcionários da Biblioteca, Reprografia, Secretaria e SASE)
1. O Pessoal Assistente da biblioteca, reprografia, secretaria e SASE devem, em situação de emergência:
a. Orientar a saída dos alunos que se encontram nas suas instalações, para o PONTO de ENCONTRO;
b. Fechar as portas das suas instalações depois de verificar que não se encontra ninguém no seu interior;
c. Dirigir-se para o PONTO de ENCONTRO, aguardar instruções e colaborar com as equipas de
intervenção.
Artigo 258.º
(Funcionários da Cantina e Cozinha)
1. O Pessoal Assistente da cantina e cozinha deve:
a. Orientar a saída dos alunos que se encontram nas suas instalações, para o PONTO de ENCONTRO;
b. Fechar as portas das suas instalações depois de verificar que não se encontra ninguém no seu interior;
c. Dirigir-se para o PONTO de ENCONTRO mais próximo, aguardar ordens e colaborar com os
professores das equipas de intervenção.
Artigo 259.º
(Funcionário da Central Telefónica)
1. O Funcionário deve:
a. Libertar imediatamente todas as linhas telefónicas ocupadas e disponibilizá-las para o serviço de
emergência;
b. Aguardar no seu posto de trabalho ordens do Chefe de Segurança.
Secção III – Instruções de emergência no caso de incêndio, fuga de gás ou derrame de substâncias, ácidos
ou produtos corrosivos
Artigo 260.º
(Incêndio na Cozinha)
1. No caso de deflagrar um incêndio na cozinha os funcionários deverão observar as seguintes regras:
a. Avisar a pessoa mais próxima;
b. Fechar o gás na válvula de corte geral;
c. Utilizar o extintor instalado na cozinha de acordo com as instruções de atuação;
d. Cortar a corrente elétrica no quadro parcial;
e. Caso não consiga dominar a situação, fechar as portas e janelas e comunicar o acidente ao Chefe de
Segurança.
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Artigo 261.º
(Fuga de Gás na Cozinha)
2. No caso de fuga de gás os funcionários deverão observar as seguintes regras:
a. Desligar a válvula, não fazer lume e não acionar nenhum interruptor;
b. Abrir as portas e janelas;
c. Abandonar o local;
d. Comunicar o acidente ao Chefe de Segurança.
Artigo 262.º
(Incêndio no laboratório)
1. No caso de incêndio no laboratório os funcionários deverão observar as seguintes regras:
a. Atuar sobre o foco de incêndio com o meio de extinção adequado, conforme o quadro anexo:
Fogo
Agente Extintor
Matérias sólidas
Água, Manta Kevlar ou Extintor
Líquidos ou sólidos liquefeitos
Extintor (Nunca utilizar água)
Gases
Corte da Fonte e Extintor
Metais
Areia seca ou Extintor
Material elétrico
Corte da corrente elétrica
2. Caso não consiga dominar a situação:
a. Fechar as portas e janelas;
b. Abandonar a sala;
c. Comunicar imediatamente o acidente ao chefe de segurança.
Artigo 263.º
(Fuga de Gás no Laboratório)
Em caso de fuga de gás, deve-se observar os seguintes procedimentos:
a. Fechar as válvulas de segurança;
b. Abrir as portas e janelas;
c. Não acender fósforos ou isqueiros e não acionar interruptores.
Artigo 264.º
(Em Caso de Derrame)
Em caso de derrame, deve-se observar os seguintes procedimentos:
a. Recolher ou neutralizar a substância derramada.
b. Se tratar de um ácido ou outro produto corrosivo, lavar imediatamente com água;
c. Cumprir as regras de primeiros socorros;
d. Comunicar ao professor qualquer acidente que ocorra, mesmo que seja aparentemente de pequena
importância.
Artigo 265.º
(Sinais de Alarme)
1. Numa situação de emergência o sinal de alarme é formado por um toque contínuo da campainha. Em
alternativa usar buzina de ar comprimido.
2. O Regresso à normalidade é dado por um sinal contínuo e único de longa duração.
Artigo 266.º
(Plano de Evacuação)
Cada Eb1/JI deverá elaborar o seu Plano de Evacuação e Emergência com as adaptações consideradas
adequadas.
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CAPÍTULO XVII – REVISÃO DO REGULAMENTO INTERNO
Artigo 267.º
(Revisões do Regulamento Interno)
1. As revisões ordinárias do Regulamento Interno ocorrem após a aprovação do Projeto Educativo do
Agrupamento ou da sua alteração.
2. As revisões extraordinárias podem ocorrer a todo o tempo desde que requeridas pelo Diretor, pelo
Conselho Pedagógico, ou pela maioria do Conselho Geral.
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ANEXOS
Anexo I
1. Estrutura curricular do Pré-escolar
Áreas de Conteúdo
Expressão e Comunicação

Expressão
Musical

Expressão
Plástica

Linguagem Oral e Abordagem à Escrita
Matemática
Formação Pessoal e Social
Conhecimento do Mundo
Tecnologias de Informação e Comunicação

Domínios
Expressão
Dramática

Dança

Expressão
Motora

Transversal a todos os domínios
Transversal a todos os domínios
Transversal a todos os domínios

2. Estrutura Curricular do 1º Ciclo
Carga horária semanal (X 60m)
8
8
3,5
3h
1,5

Português
Matemática
Estudo do Meio
Expressões Artísticas e Fisico-Motora
Apoio ao estudo

Formação Pessoal e
Social

ESCOLA DE VALORES E INOVAÇÃO

Áreas Curriculares Disciplinares

Oferta complementar:
Educação para a cidadania, TIC e PNL

1
Total: 25 horas
1
1ª e 2º anos
3º e 4º anos
1
2
2
1
2
2

Educação Moral e Religiosa (a)
Atividades de enriquecimento Curricular (b)
Inglês
Expressão musical
Atividade Física

(a) Disciplina facultativa.
(b) O número de horas será determinado pela inscrição ou não na disciplina de EMR.

ESCOLA DE VALORES E INOVAÇÃO

3. Estrutura Curricular do 2º Ciclo
Áreas Curriculares Disciplinares
Componentes do currículo
Línguas e Estudos Sociais
Língua Portuguesa
Inglês
História e Geografia de Portugal
Matemática e Ciências
Matemática
Ciências Naturais
Educação Artística e Tecnológica
Educação Visual
Educação Tecnológica
Educação Musical
Educação Física
Educação Moral e Religiosa (a)
Apoio ao Estudo (b)
Global

Carga horária semanal (X 45m)
5º ano
6º ano
Total ciclo
12
12
24
6
6
12
3
3
6
3
3
6
9
9
18
6
6
12
3
3
6
6
6
12
2
2
4
2
2
4
2
2
4
3
3
6
1
5
36

1
5
36

2
10
72

(a) Oferta obrigatória para a escola e frequência de caráter voluntário para os alunos.
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(b) Oferta obrigatória para a escola e frequência facultativa para os alunos, segundo indicação do Conselho de Turma e dos
Encarregados de Educação.

4. Estrutura Curricular do 3º Ciclo
Carga horária semanal (x 45 min.)
Componentes do currículo

7º ano

8º ano

9º ano

Total ciclo

Português

5

5

5

15

Línguas Estrangeiras
Inglês
LE2

6
3
3

5
2
3

5
3
2

16
8
8

Ciências Humanas e Sociais
História
Geografia

5
2
3

5
3
2

6
3
3

16
8
8

Matemática

5

5

5

15

Ciências Físicas e Naturais
Ciências Naturais
Físico-Química

6
3
3

6
3
3

6
3
3

18
9
9

2

2

3

7

1/1

1/1

-

4

3

3

3

9

34

33

33

100

Educação Moral e Religiosa (a)

1

1

1

3

Global

35

34

34

103

ESCOLA DE VALORES E INOVAÇÃO

Áreas disciplinares

Educação visual
Educação Tecnológica/TIC
Educação Física
Total

(a) Oferta obrigatória para a escola e frequência de caráter voluntário para os alunos.

Anexo II
1. Sempre que a lei e o regulamento interno não disponham de forma específica, cada órgão colegial tem um presidente eleito pelos
membros que o compõem e um secretário, sendo este cargo rotativo. O critério de rotatividade será definido em cada regimento.
2. Cabe ao Diretor, além de outras funções, que lhe sejam atribuídas, abrir e encerrar as reuniões, assegurar o cumprimento das leis,
dirigir os trabalhos e a regularidade das deliberações.
3. O presidente pode, ainda, suspender ou encerrar antecipadamente as reuniões, quando circunstâncias excecionais o justifiquem,
mediante decisão fundamentada, a incluir na ata da reunião.
4. Salvo disposição legal em contrário, o presidente de qualquer órgão é substituído, em caso de impedimento temporário, sempre
que possível pelo membro com mais anos de serviço, ou por outro critério definido no regimento.
5. Na falta de deliberação do órgão, cabe ao presidente a fixação dos dias e das horas das reuniões ordinárias.
6. Quaisquer alterações ao dia e hora fixadas para as reuniões devem ser comunicadas a todos os membros do órgão, de forma a
garantir o seu conhecimento seguro e oportuno.
7. As reuniões extraordinárias têm lugar mediante a convocação do presidente, salvo disposição especial.
8. O presidente é obrigado a proceder à convocação sempre que pelo menos um terço dos membros lho solicitem por escrito,
indicando o assunto que desejam ver tratado.
9. A convocatória da reunião deve ser feita sempre com uma antecedência mínima de quarenta e oito horas sobre a data da reunião
extraordinária.
10. Da convocatória devem constar, de forma expressa e especificada, os assuntos a tratar na reunião.
11. A ordem do dia/trabalhos de cada reunião é estabelecida pelo presidente que, salvo disposição especial em contrário, deve incluir
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12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.

os assuntos que para esse fim lhe forem indicados por qualquer membro, desde que sejam da competência do órgão e o pedido
seja apresentado por escrito com uma antecedência mínima de cinco dias sobre a data da reunião.
A ordem do dia/trabalhos deve ser entregue a todos os membros com a antecedência de, pelo menos, quarenta e oito horas sobre
a data da reunião.
Só podem ser objeto de deliberação os assuntos incluídos na ordem do dia da reunião, salvo se, tratando-se de reunião ordinária,
pelo menos dois terços dos membros reconhecerem a urgência de deliberação imediata sobre outros assuntos.
Os órgãos só podem, regra geral, deliberar quando esteja presente a maioria do número legal dos seus membros com direito a
voto.
Sempre que se não disponha de forma diferente, não se verificando na primeira convocação o quórum previsto no número
anterior, será convocada nova reunião, com o intervalo de, pelo menos, vinte e quatro horas, prevendo-se nessa convocação que
o órgão delibere desde que esteja presente, um terço dos seus membros com direito a voto, em número não inferior a três.
Salvo disposição legal em contrário, as deliberações são tomadas por votação nominal, devendo votar primeiramente os
membros, e, por fim o presidente.
As deliberações são tomadas por maioria absoluta dos votos dos membros presentes à reunião, salvo nos casos em que, por
disposição legal ou do regulamento interno, se exija outro tipo de maioria.
Em caso de empate na votação, o presidente tem voto de qualidade.
De cada reunião será lavrada ata, que conterá um resumo de tudo o que nela tiver ocorrido, indicando, designadamente, a data e
o local da reunião, os membros presentes, os assuntos apreciados, as deliberações tomadas e a forma e o resultado das respetivas
votações.
As atas são lavradas pelo secretário e postas à aprovação de todos os membros no final da respetiva reunião ou no início da
seguinte, sendo assinadas, após aprovação, pelo presidente e por todos os elementos presentes na referida reunião.
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