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I. INTRODUÇÃO
A Educação é um fenómeno social de caráter dinâmico, encontrando‐se por isso, em
permanente evolução e mudança.
Os desafios que presentemente se colocam no limiar deste novo milénio, quer através do
rápido avanço tecnológico e científico, quer através de uma globalização (muitas vezes
indiscriminada) da informação, requerem um Sistema de Ensino coeso e uma Escola de forte
personalidade, no sentido de preparar cidadãos ativos, atentos e interventivos na construção
sustentada do nosso futuro coletivo.
Sendo um processo de capital importância nas sociedades contemporâneas, a Educação é
desta forma, objeto de permanente intervenção normativa por parte do Estado através das
orientações e princípios gerais emanados na legislação em vigor, atribuindo por sua vez à
Escola a capacidade de aplicação dos mesmos princípios de uma forma personalizada e no
exercício da sua autonomia.
O Regulamento Interno do Agrupamento é por isso mesmo uma ferramenta fundamental,
constituindo‐se como a legislação educativa mais próxima do cidadão, e na qual assentam as
regras de vivência sob a forma de direitos e deveres da comunidade local na busca da
aplicação prática e operacional das finalidades educativas definidas pelo Estado, considerando
as caraterísticas específicas do meio envolvente.
Deverá o Regulamento Interno do Agrupamento Lapiás contribuir para a criação das melhores
condições de sucesso no decurso do processo ensino‐aprendizagem, dando condições e linhas
de orientação efetivas à aplicação de um Projeto Educativo que vá ao encontro das
necessidades específicas da nossa comunidade educativa, tornando a Escola um aprazível
espaço de crescimento, convívio e aprendizagem para cidadãos mais aptos a enfrentar os
desafios que o futuro nos coloca.
Na aplicação da missão educativa confiada ao Agrupamento Lapiás, constituem princípios de
intervenção prioritária os conceitos enquadrados pela definição das seguintes palavras‐chave:
Sucesso Escolar, redução do Abandono Escolar, Atitudes, Formação dos Agentes Educativos e
Qualidade do Espaço Escolar.
Espera‐se agora que, coordenadamente, todos os instrumentos de autonomia disponíveis
possam convergir para o Sucesso das metas definidas, indo ao encontro das aspirações de
todos aqueles que contribuem para cumprir a missão que socialmente é destinada à Escola:
alunos, professores, pais e encarregados de educação, funcionários e comunidade local.
Neste âmbito, o Regulamento Interno tem como objetivo ajudar a estabelecer condições que
permitam a todos os intervenientes exercer as suas funções de forma responsável e
coordenada, sem ferir os direitos de cada um e com o conhecimento cabal dos deveres que de
igual forma a cada um compete e de cujo cumprimento resultará o sucesso da sua tarefa
coletiva.

Âmbito de Aplicação do Regulamento Interno
O presente regulamento aplica‐se a todos os membros e órgãos da comunidade escolar
intervenientes no processo educativo integrados no Agrupamento de Escolas Lapiás.
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Não é de forma alguma definitivo, estando aberto a modificações, acertos, novas ideias
oriundas de qualquer um dos elementos das comunidades escolares do Agrupamento,
individual ou coletivamente entendidos, assim como estará dependente de novas orientações
legislativas aplicáveis no âmbito da sua abrangência.
É aplicável na área de cada estabelecimento de educação ou de ensino, o que compreende os
edifícios em que o mesmo funciona, campos de jogos, pátios, bem como os acessos,
transportes escolares e outras instalações situadas no seu perímetro.
Sujeita igualmente às suas normas os atos e factos praticados ou ocorridos no exterior de cada
estabelecimento, se os seus agentes estiverem no desempenho de funções oficiais ou
escolares.
Obriga não só quem utiliza as instalações como local de trabalho, mas também todos os que a
ela recorram a qualquer título.
O seu desconhecimento não servirá de atenuante em qualquer caso de conflito ou suposta
infração.

1. Princípios Gerais Orientadores
O presente regulamento é constituído por um conjunto de normas decorrentes da legislação
em vigor, da experiência de vários anos de funcionamento dos estabelecimentos de educação
e de ensino e das caraterísticas das comunidades onde se inserem as crianças e os alunos, os
encarregados de educação, os professores e os funcionários.
Não pretende fundamentar‐se na disciplina do proibido e do permitido, imposta de fora, mas
na disciplina responsável, espontânea, conscientemente assumida e interiorizada.
Tem como parte integrante todos os regulamentos específicos em vigor nos estabelecimentos
de educação e de ensino.
Compete a cada elemento da comunidade escolar do Agrupamento velar pela sua aplicação.
Deve ser divulgado a toda a população escolar do Agrupamento no início de cada ano letivo.
Compete ao Diretor exercer a autoridade disciplinar que a lei lhe confere, nos casos de
violação do disposto neste regulamento.
As normas contidas neste regulamento devem ser interpretadas sem prejuízo das disposições
legais vigentes e os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor, de acordo com as respetivas
competências.

2. O Agrupamento
A constituição do Agrupamento de Escolas Lapiás advém de fatores geográficos, na medida em
que se considerou por bem agrupar os estabelecimentos da educação pré‐escolar e do 1º ciclo
da zona Nordeste do Concelho de Sintra com a escola do 2º e 3º ciclo que, sequencialmente,
recebe estes alunos.
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O Agrupamento entrou em funcionamento no ano letivo de 2004/2005 constituído por 11
estabelecimentos de educação e ensino. Em 2011 anexou os estabelecimentos do extinto
Agrupamento de escolas de Almargem do Bispo, pelo que no presente ano letivo (2012/2013)
é constituído por 17 estabelecimentos de educação e de ensino: 5 Jardins de Infância (Albogas,
Camarões, Montelavar, Morelena e Palmeiros), 9 JI/EB1 (Almargem, Aruil, Cortegaça, Dª
Maria, Lameiras, Maceira, Negrais, Pêro Pinheiro e Sabugo) 2 EB1 ( Montelavar e Morelena) e
a EB 2,3 Dr. Rui Grácio, sendo esta a escola sede do Agrupamento.
Constituição do Agrupamento de Escolas Lapiás – Código 171580
Estabelecimento de Ensino

Morada

Código

Rua João de Deus, nº1 – Albogas
290270

JI Albogas
2715‐221 Almargem do Bispo
JI/EB1 Almargem do Bispo

JI/EB1 Aruil

Avª José Maria Pais – Almargem do
Bispo
2715‐230 Almargem do Bispo
General Barnabé António Ferreira ‐
Aruil de Baixo

290282

290294

2715‐247 Almargem do Bispo
Rua do Ginjal
JI Camarões

245835
2715‐251 Almargem do Bispo
Rua da República – Cortegaça

JI/EB1 de Cortegaça

290040
2715‐018 Pero Pinheiro
Rua da Escola‐ D. Maria

JI/EB1 D. Maria

293910
2715‐276 Almargem do Bispo
Rua das Forças Armadas – Lameiras

290221

JI/EB1 de Lameiras e Fação
2715‐776 Terrugem
Rua dos Granitos – Maceira
JI/EB1 de Maceira

290038
2715‐631 Montelavar
Rua Miguel da Silva Correia

JI Montelavar

621249
2715‐689 Montelavar
Rua Maestro Alferes Augusto de Sousa

EB1 de Montelavar

234291
2715‐666 Montelavar
Rua Penedo do Lobo – Morelena

JI Morelena

621481
2715‐053 Pero Pinheiro
Rua Silvério António – Morelena

EB1 de Morelena

239860
2715‐062 Pero Pinheiro
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Rua Visconde D’Asseca ‐ Negrais
JI/EB1 Negrais

290300
2715‐313 Almargem do Bispo
Rua Alto dos Palmeiros

JI Palmeiros

644067
2715‐067 Pêro Pinheiro
Rua Rosa Diamantino Gonçalves Caroço

JI/EB1 de Pêro Pinheiro

JI/EB1 Sabugo e Vale de Lobos

EB2,3 Dr. Rui Grácio

290051
2715‐113 Pero Pinheiro
Rua Professora Rosa Génio
Alves1,Sabugo
2715‐395 Almargem do Bispo
Rua Arq. to José Luís Monteiro
2715‐863 Montelavar

290154

341307

O Agrupamento de Escolas Lapiás abrange cerca de 1900 alunos provenientes na sua maioria
de quatro freguesias (Almargem do Bispo, Montelavar, Pêro Pinheiro e Terrugem) e mais de
trinta povoações diferentes.
As escolas do Agrupamento Lapiás situam‐se na região nordeste do Concelho de Sintra, uma
região cujo património histórico remonta à Pré‐história. Testemunhos deste período estão
patentes na Estação Eneolítica de Negrais e no Castro de Olelas, situado na Freguesia de
Almargem do Bispo.
Do período Romano encontramos também vestígios dispersos em várias localidades – o
Fontanário de Armés, a ponte velha de Cheleiros, a fonte de Abremun em Montelavar e as
ruínas de uma vila romana na Granja dos Serrões.
Muitos topónimos da região tiveram origem no período medieval, como por exemplo o
topónimo de origem árabe – “Almargem” que deriva da palavra al‐marge, que significa “o
prado”.
O topónimo de Montelavar, derivado de Alva Monte, é também antiquíssimo e parece estar
relacionado com as pedreiras aí existentes, de onde se extraía um mármore muito branco.
Esta localidade, que recebeu foral no reinado de D. Manuel I, virá a ser mais conhecida no
reinado de D. João V, já que se situavam nesta região as pedreiras donde foram extraídos os
mármores para a construção do Convento de Mafra.
Salientam‐se ainda vestígios materiais de outras épocas, como a Igreja Matriz de Montelavar,
edificada no séc. XV/ XVI, as capelas do Espírito Santo, construída provavelmente na mesma
época, de Nossa Sr.ª da Luz (séc. XVI) em Cortegaça, e de Nossa Sr.ª da Conceição, datada do
Séc. XVII, em Morelena. Destaca‐se, ainda, o Aqueduto da Granja (Arcos Pombalinos)
construído no séc. XVIII para abastecer o então Casal da Granja do Marquês.
Classificados como geomonumentos estão os Campos de Lapiás de Maceira, Pedra Furada e
Granja dos Serrões, formações calcárias de formas irregulares que caracterizam a paisagem
desta região e que serviram de inspiração à designação deste Agrupamento.
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Do ponto de vista económico, a transformação das rochas ornamentais continua a ser a
principal atividade e aquela que ocupa a maior parte da população, dedicando‐se à
transformação de mármores e granitos constituindo o principal pilar económico da região. À
sua volta, giram outros setores da atividade industrial, comercial e de serviços,
designadamente nas áreas da metalomecânica, ferramentas diamantadas, abrasivos,
carpintaria, mobiliário, materiais de construção e cabos elétricos.
A indústria de transformação de rochas ornamentais surge aquando da construção do
Convento de Mafra (séc. XVIII) e desde então os trabalhos em mármore desta região marcam
presença em grandes obras e monumentos nacionais. Hoje, a exploração de pedreiras na zona
é reduzida, pois deixou de ser rentável.
Além da pedra alentejana, é utilizada matéria‐prima originária de países como a África do Sul,
a Escandinávia ou o Brasil.
A situação económica da região, no entanto, tem vindo a degradar‐se com o encerramento de
empresas, o aumento da taxa de desemprego e o trabalho precário. Isso leva a que alguns
alunos abandonem a escola ao longo do ano para acompanhar as famílias que mudam de
residência.
Este fenómeno de degradação da situação económica tem levado ao aumento de casos de
alunos com carências alimentares e com falta dos materiais didáticos essenciais à sua
aprendizagem.
Do ponto de vista sociocultural, existem na região várias associações de cariz cultural que
procuram dinamizar áreas como o desporto, a música e o teatro.
Mantêm‐se na zona tradições ancestrais, ainda ligadas a uma vivência mais rural, que
encontram expressão nas festas anuais das diversas localidades.
Os reflexos dos quase trinta anos de existência da escola sede começam a sentir‐se no nível de
escolarização dos pais e encarregados de educação, pois alguns dos alunos que frequentam as
escolas do Agrupamento, são já filhos de ex‐alunos. Tem vindo a registar‐se um aumento da
escolarização da população.

3. Legislação e Enquadramento
Considerando a hierarquia normativa estabelecida, a Constituição da República confere a
todos o direito à educação e cultura.
A concretização de todos os instrumentos de autonomia que estrategicamente possibilitarão
ao Agrupamento Lapiás cumprir a missão a si destinada, assenta em princípios de Direito Geral
que passamos a enumerar de seguida:
Artigo 74.º
(Ensino)

1. Todos têm direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso
e êxito escolar.
2. Na realização da política de ensino incumbe ao Estado:
a) Assegurar o ensino básico universal, obrigatório e gratuito;
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b) Criar um sistema público e desenvolver o sistema geral de educação pré‐escolar;
c) Garantir a educação permanente e eliminar o analfabetismo;
d) Garantir a todos os cidadãos, segundo as suas capacidades, o acesso aos graus mais
elevados do ensino, da investigação científica e da criação artística;
e) Estabelecer progressivamente a gratuitidade de todos os graus de ensino;
f) Inserir as escolas nas comunidades que servem e estabelecer a interligação do ensino e
das atividades económicas, sociais e culturais;
g) Promover e apoiar o acesso dos cidadãos portadores de deficiência ao ensino e apoiar o
ensino especial, quando necessário;
h) Proteger e valorizar a língua gestual portuguesa, enquanto expressão cultural e
instrumento de acesso à educação e da igualdade de oportunidades;
i) Assegurar aos filhos dos emigrantes o ensino da língua portuguesa e o acesso à cultura
portuguesa;
j) Assegurar aos filhos dos imigrantes apoio adequado para efetivação do direito ao ensino.
E ainda, da Constituição da República:
Artigo 77.º
(Participação democrática no ensino)
1. Os professores e alunos têm o direito de participar na gestão democrática das escolas, nos
termos da lei.
2. A lei regula as formas de participação das associações de professores, de alunos, de pais, das
comunidades e das instituições de carácter científico na definição da política de ensino.
Da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei 49/2005 de 30 de Agosto) destacamos a
especificação dos princípios consagrados na Constituição da República que de seguida se
transcrevem:
Artigo 2º
(Princípios Gerais)
1. Todos os Portugueses têm direito à educação e à cultura, nos termos da Constituição da
República.
2. É da especial responsabilidade do Estado promover a democratização do ensino, garantindo
o direito a uma justa e efetiva igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares.
3. No acesso à educação e na sua prática é garantido a todos os portugueses o respeito pelo
princípio da liberdade de aprender e de ensinar, com tolerância para com as escolhas
possíveis, tendo em conta, designadamente, os seguintes princípios:
a) O Estado não pode atribuir‐se o direito de programar a educação e a cultura segundo
quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas;
b) O ensino público não será confessional;
c) É garantido o direito de criação de escolas particulares e cooperativas;
4. O sistema educativo responde às necessidades resultantes da realidade social contribuindo
para o desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade dos indivíduos, incentivando
a formação de cidadãos livres, responsáveis, autónomos e solidários e valorizando a
dimensão humana do trabalho.
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5. A educação promove o desenvolvimento do espírito democrático e pluralista, respeitador
dos outros e das suas ideias, aberto ao diálogo e à livre troca de opiniões, formando
cidadãos capazes de julgarem, com espírito crítico e criativo, o meio social em que se
integram e de se empenharem na sua transformação progressiva.
Finalmente, refira‐se o Decreto‐Lei 75/2008 de 22 de abril alterado pelo Decreto‐Lei 137/2012
de 2 de julho que aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos
estabelecimentos públicos da educação pré ‐escolar e dos ensinos básico e secundário,
destacando‐se:

Artigo 4.º
(Princípios orientadores e objetivos)
1. No quadro dos princípios e objetivos referidos no artigo anterior, a autonomia, a
administração e a gestão dos agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas
organizam ‐se no sentido de:
a) Promover o sucesso e prevenir o abandono escolar dos alunos e desenvolver a qualidade
do serviço público de educação, em geral, e das aprendizagens e dos resultados escolares,
em particular;
b) Promover a equidade social, criando condições para a concretização da igualdade de
oportunidades para todos;
c) Assegurar as melhores condições de estudo e de trabalho, de realização e de
desenvolvimento pessoal e profissional;
d) Cumprir e fazer cumprir os direitos e os deveres constantes das leis, normas ou
regulamentos e manter a disciplina;
e) Observar o primado dos critérios de natureza pedagógica sobre os critérios de natureza
administrativa nos limites de uma gestão eficiente dos recursos disponíveis para o
desenvolvimento da sua missão;
f) Assegurar a estabilidade e a transparência da gestão e administração escolar,
designadamente através dos adequados meios de comunicação e informação;
g) Proporcionar condições para a participação dos membros da comunidade educativa e
promover a sua iniciativa.
2. No respeito pelos princípios e objetivos enunciados e das regras estabelecidas no presente
decreto ‐lei, admite ‐se a diversidade de soluções organizativas a adotar pelos
agrupamentos de escolas e pelas escolas não agrupadas no exercício da sua autonomia
organizacional, em particular no que concerne a organização pedagógica.
E ainda no mesmo Decreto‐Lei:
Artigo 9.º
(Instrumentos de autonomia)
1. O projeto educativo, o regulamento interno, os planos anual e plurianual de atividades e o
orçamento constituem instrumentos do exercício da autonomia de todos os agrupamentos
de escolas e escolas não agrupadas, sendo entendidos para os efeitos do presente decreto ‐
lei como:
a) «Projeto educativo» o documento que consagra a orientação educativa do agrupamento
de escolas ou da escola não agrupada, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de
administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios,
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os valores, as metas e as estratégias segundo os quais o agrupamento de escolas ou escola
não agrupada se propõe cumprir a sua função educativa;
b) «Regulamento Interno» o documento que define o regime de funcionamento do
agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, de cada um dos seus órgãos de
administração e gestão, das estruturas de orientação e dos serviços administrativos,
técnicos e técnico ‐pedagógicos, bem como os direitos e os deveres dos membros da
comunidade escolar;
c) «Planos anual e plurianual de atividades» os documentos de planeamento, que definem,
em função do projeto educativo, os objetivos, as formas de organização e de programação
das atividades e que procedem à identificação dos recursos necessários à sua execução;
d) «Orçamento» o documento em que se preveem, de forma discriminada, as receitas a
obter e as despesas a realizar pelo agrupamento de escolas ou escola não agrupada.
2. São ainda instrumentos de autonomia dos agrupamentos de escolas e das escolas não
agrupadas, para efeitos da respetiva prestação de contas, o relatório anual de atividades, a
conta de gerência e o relatório de autoavaliação, sendo entendidos para os efeitos do
presente decreto ‐lei como:
a) «Relatório anual de atividades» o documento que relaciona as atividades efetivamente
realizadas pelo agrupamento de escolas ou escola não agrupada e identifica os recursos
utilizados nessa realização;
b) «Conta de gerência» o documento que relaciona as receitas obtidas e despesas
realizadas pelo agrupamento de escolas ou escola não agrupada;
c) «Relatório de auto ‐avaliação» o documento que procede à identificação do grau de
concretização dos objetivos fixados no projeto educativo, à avaliação das atividades
realizadas pelo agrupamento de escolas ou escola não agrupada e da sua organização e
gestão, designadamente no que diz respeito aos resultados escolares e à prestação do
serviço educativo.
3. O contrato de autonomia é celebrado entre a administração educativa e os agrupamentos
de escolas ou escolas não agrupadas, nos termos previstos no capítulo VII do referido decreto
lei.

4. Instrumentos de Autonomia
1. A participação de toda a comunidade educativa na consecução das finalidades do sistema
de ensino será sempre feita de acordo com os instrumentos de autonomia disponíveis por
lei, tendo por objetivo a concretização na vida escolar do espírito democrático, do sentido
de cidadania e da partilha de responsabilidades, orientados por sua vez para o fim único
consubstanciado no sucesso escolar dos alunos.
2. De acordo com a legislação anteriormente apresentada, constituem instrumentos de
autonomia do Agrupamento Lapiás: o Projeto Educativo, O Plano Anual e Plurianual de
Atividades, o Orçamento e Regulamento Interno.

4.1. Projeto Educativo
1. De acordo com o estabelecido na legislação, o Projeto Educativo é o documento que
consagra a orientação educativa do agrupamento, elaborado e aprovado pelos seus órgãos
de administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os
princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais o agrupamento se propõe
cumprir a sua função educativa.
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2. Depois de analisados vários indicadores, considerando as características das escolas e do
meio envolvente, foram definidos no Projeto Educativo do Agrupamento cinco áreas de
intervenção prioritária:
• Resultados escolares
• Atitudes na escola
• Integração de alunos
• Formação de agentes educativos
• Condições de trabalho

3. Para cada uma das 5 áreas prioritárias identificadas foi definido um plano de intervenção
que contêm objetivos a atingir e estratégias para o fazer, de modo a alcançar as seguintes
metas:
•
•
•
•
•

Promover o sucesso de qualidade
Educar para a cidadania fomentando o civismo, o rigor e a disciplina
Construir uma escola inclusiva
Promover a formação e a valorização dos agentes educativos
Melhorar as condições de trabalho no Agrupamento

4. O Projeto Educativo é um documento elaborado para períodos de três anos, findos os quais
deverá ser reavaliado no sentido de corrigir e melhorar aspetos significativos, ou orientar a
sua intervenção estratégica para outras áreas que eventualmente surjam como prioritárias.
5. Este documento está acessível a toda a comunidade escolar, nos Serviços Administrativos
da Escola sede e nos restantes estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento,
além de publicitado na página Web do Agrupamento.

4.2.

Plano Anual de Atividades

1. O Plano Anual de Atividades constitui o documento de planeamento que define, em função
do Projeto Educativo, os objetivos, as formas de organização e de programação das
atividades e que procede à identificação dos recursos necessários à sua execução.
2. Este documento é produzido anualmente, estando aprovado pelo Conselho Geral até ao
final do mês de outubro de cada ano letivo. Nele se operacionalizam, calendarizam e
orçamentam as atividades do Agrupamento definidas em consonância com o Projeto
Educativo.
3. O Plano Anual de Atividades é publicado na página Web do Agrupamento após a sua
aprovação.

4.3. Orçamento
1. O Orçamento é o documento em que se preveem, de forma discriminada, as receitas a
obter e as despesas a realizar pelo Agrupamento, válido para o período do ano civil em
curso, sendo nele explicitados os atos de gestão financeira que contribuem para a
consecução dos objetivos definidos no Projeto Educativo e Plano Anual de Atividades.
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4.4. Regulamento Interno
1. O Regulamento Interno é o documento que define o regime de funcionamento do
agrupamento de escolas, de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das
estruturas de orientação e dos serviços administrativos, técnicos e técnico‐pedagógicos,
bem como os direitos e os deveres dos membros da comunidade escolar.
2. Consubstanciado no presente documento, o Regulamento Interno do Agrupamento Lapiás
define os procedimentos aplicáveis aos direitos e deveres da respetiva comunidade
educativa, bem como à sua orgânica de gestão e respetivo enquadramento.
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II. FUNCIONAMENTO GERAL DO AGRUPAMENTO
1. Instalações
1. As instalações e os espaços dos estabelecimentos de educação ou de ensino destinam‐se a
ser utilizados para fins escolares e para ‐ escolares.
2. Desempenhando uma função social, os estabelecimentos de educação ou ensino estão
abertos à comunidade, facultando‐lhe as suas instalações e espaços para a realização de
atividades de divulgação cultural e desportiva, para além de outras de reconhecido
interesse para a comunidade local.
3. Só podem ser cedidas instalações que não ponham em causa o normal funcionamento das
atividades curriculares e de complemento, outras atividades programadas ou em prática e
que não limitem o acesso e circulação dos intervenientes no processo educativo no horário
habitual. Para utilização desses espaços deve ser estabelecido um protocolo.
4. A utilização das instalações e dos espaços escolares para a promoção ou venda de
quaisquer produtos ou serviços depende da autorização prévia do Diretor, no caso da
escola sede, ou do Coordenador de Escola nos restantes estabelecimentos.

5. Carece, igualmente, de prévia autorização do Diretor ou do Coordenador de Escola a
afixação ou distribuição nas instalações e espaços escolares, de cartazes, panfletos,
folhetos, desdobráveis e produtos informativos similares. Cada estabelecimento de ensino
define critérios quanto ao local e período de afixação/ distribuição desses materiais. A
informação ou publicidade a afixar deverá ser rubricada por um dos elementos da Direção
ou pelo Coordenador de Escola.
6. Sempre que se verifique uma situação de emergência (incêndio, calamidade natural, etc.),
as escolas deverão proceder de acordo com os planos de emergência em vigor.
7. De acordo com a legislação em vigor, é proibido fumar em recintos escolares.
8. A utilização, pela comunidade, de espaços escolares que sejam propriedade da Autarquia
deverá carecer de autorização da mesma, articulada com a Direção do Agrupamento.

1.1. Entrada, saída e permanência no recinto escolar
1. Têm acesso a cada estabelecimento de educação ou ensino o respetivo pessoal docente e
não docente e os alunos, devidamente identificados.
2. Têm também acesso à escola sede todo o pessoal docente e não docente dos JI e EB1 do
Agrupamento.
3. Têm igualmente acesso aos estabelecimentos de educação ou de ensino os pais e
encarregados de educação ou qualquer outra pessoa com justificados motivos, identificada
pelo funcionário de serviço ao portão e a quem tenha sido dada autorização de entrada.
Não é permitida a sua permanência no recinto escolar além do tempo previsto para a
resolução da questão que motivou a sua entrada.
4. Os portões dos estabelecimentos de educação ou ensino devem estar sempre fechados.
Todas as pessoas que necessitem tratar de algum assunto, devem identificar‐se perante o
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funcionário, devendo ser encaminhadas para o serviço pretendido, não podendo circular
pela escola sem o acompanhamento de um professor ou funcionário.
5. Em situações especiais e por razões devidamente fundamentadas pode ser limitado o
acesso dos alunos às instalações escolares, ou a certas áreas específicas do
estabelecimento de educação ou de ensino.
6.

Os pais/ encarregados de educação e outros devem aguardar no exterior do recinto
escolar de cada estabelecimento a saída dos alunos.

7. Os alunos só podem abandonar o recinto escolar durante a hora de almoço, quando
autorizados pelos pais/ encarregados de educação, através de impresso preenchido no
início do ano letivo ou após o cumprimento do seu horário. Durante o tempo letivo os
alunos só podem sair da escola quando acompanhados pelos pais/encarregados de
educação ou por outrem com a autorização expressa escrita do encarregado de educação.

1.1.1.

Jardins de Infância

Nos Jardins de Infância devem observar‐se ainda as seguintes normas:
1. O horário de entrada das crianças no jardim de infância será às 8h e 55m ou às 9h, sempre
acompanhadas pela assistente operacional e /ou educadora.
2. As crianças só podem sair do jardim de infância acompanhadas pelos pais/encarregados de
educação ou outros, conforme conste no processo da criança. Excecionalmente poderão
ser entregues a terceiros, caso o encarregado de educação tenha, oportunamente,
concedido a sua autorização, preferencialmente por escrito.

1.1.2.

Escolas Básicas do 1º ciclo

1. Os alunos do 1º ciclo poderão entrar no recinto escolar 10 minutos antes do inicio das
atividades letivas.
2. Nos dias em que se realizam visitas de estudo, aulas de exterior ou outras atividades que
não ocupem o horário dos alunos na íntegra, os professores devem garantir a ocupação dos
alunos de acordo com o horário estipulado no início do ano letivo.
3. No caso de a visita de estudo se realizar em turno diferente do horário do aluno, as
atividades letivas serão asseguradas de acordo com o horário habitual.
4.

A não autorização por parte dos encarregados de educação relativamente à realização da
visita de estudo do seu educando, prevista no Plano Anual de Atividades ou marcada ao
longo do ano letivo, assim como atrasos relativos às mesmas, conduzirá a que a escola e/ou
o jardim de infância não assegurem a permanência dos alunos/crianças no estabelecimento
de ensino.

5. Apenas se poderá verificar alteração da mancha horária num dia de aulas de cada período,
após autorização do Diretor.
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1.1.3. EB 2,3 Dr. Rui Grácio
1. Os alunos deverão trazer sempre consigo o cartão magnético e utilizá‐lo obrigatoriamente
no dispositivo existente junto ao portão para dar entrada e para sair do estabelecimento.
No interior da escola a apresentação do referido cartão pode ser ainda solicitada por
professores ou funcionários para identificação do aluno.
2. Em tempo de aulas é proibida a circulação de alunos pela escola e a sua permanência junto
das salas de aula.
3. A circulação de pessoas não pertencentes à escola está restrita ao pavilhão A. A partir daí
só podem circular pela escola acompanhada por um funcionário.
4. As reuniões ordinárias com encarregados de educação no início de cada período deverão
ter lugar a partir das 17.00h nos dias indicados pela Direção.

1.2. Espaços e materiais
1. Aos professores, alunos e funcionários compete o dever de zelar pela conservação do
património escolar, devendo ser feita comunicação imediata, por escrito, ao Diretor ou ao
Coordenador de Escola, de qualquer dano verificado ou observado.
2. O encarregado de educação é responsável pelos danos provocados pelo seu educando quer
no equipamento escolar quer nas instalações escolares, providenciando a necessária
reparação ou substituição.
3. Quando aparecer na sala de aula algum material danificado, o aluno que o detetar deve
comunicar o facto ao professor. Este, por sua vez, informará o Diretor ou o Coordenador de
Escola, que tomará as devidas providências.
4. Na impossibilidade de detetar o(s) responsável (eis) pelos danos ou destruição do material /
equipamento, pode(m) ser responsabilizada(s) a(s) turma(s) que ocupou(aram) essa sala de
aula e consequentemente os seus encarregados de educação, após um processo de
averiguação.
5. Todo o material existente na escola deve ser inventariado periodicamente.
6. Todos devem colaborar na manutenção de uma escola limpa, não deitando papéis ou
outros desperdícios para o chão, devendo utilizar‐se os caixotes de lixo existentes.
7. É aconselhável que todos os elementos da comunidade escolar façam uso dos recipientes
próprios destinados à recolha seletiva do lixo.
8. Todo o material afixado deve ser colocado de modo a que a sua remoção seja fácil e sem
prejuízo das instalações.
9. Dentro das salas de aula, só podem ser afixados trabalhos realizados pelos alunos que
ocupam essas salas, com autorização do professor, bem como informações oficiais da
escola.
10.Ninguém pode afixar seja o que for sobre outro material já afixado, nem remover o
material afixado, por ser da responsabilidade de quem o afixa.
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11.Findo o período de afixação, quem afixou é responsável por retirar e se necessário arquivar
os materiais afixados. No final de cada ano letivo devem ser retirados os cartazes e outros
materiais afixados nas salas de aulas e espaços escolares em geral, deixando afixados
apenas os que sejam de interesse para as disciplinas ou cuja informação ainda não caducou.
12.No respeito pelas regras de saber‐estar no espaço escolar, não pode ser utilizada linguagem
inadequada e pouco educada, falar alto, utilizar sem cuidado as instalações e equipamentos
ou mostrar hábitos pouco saudáveis.

1.3. Instalações específicas da escola sede
1. Todas as instalações específicas devem ter afixado na porta o horário de funcionamento.
2. Dadas as condições especiais de algumas instalações, foram elaboradas normas que
contribuem para a sua melhor utilização, sendo obrigatória a existência de um regulamento
interno por cada instalação específica.
3. Todas as normas referidas anteriormente devem ser dadas a conhecer à respetiva
comunidade escolar, através da sua afixação nas respetivas instalações, ou através da
divulgação na página Web do Agrupamento.

1.3.1.

Portaria

1. O portão da escola deve estar fechado e na portaria deve manter‐se sempre um
funcionário no decorrer das atividades letivas.
2. A entrada neste estabelecimento escolar é da responsabilidade do funcionário de serviço
na portaria, de acordo com as regras estabelecidas pela escola: os alunos devem dar
entrada utilizando o dispositivo existente no local para registar a entrada através do cartão
magnético.
3. Os pais ou encarregados de educação, bem como qualquer outro elemento estranho à
comunidade escolar, devem mostrar um documento de identificação que permita à
funcionária o preenchimento do impresso que devem apresentar no local a que se destina.

1.3.2.

Sala de convívio dos alunos (Polivalente)

1. Este espaço é destinado à ocupação de tempos livres dos alunos, mantendo‐se aberto
durante o período das aulas.
2. É igualmente utilizado para a realização de exposições, festas, reuniões e outras atividades
que constem no Plano Anual de Atividades ou autorizadas pelo Diretor, afixando‐se a
respetiva divulgação.

1.3.3.

Bufete

1. O bufete funciona em dois locais próprios:
• Um no pavilhão A, que pode ser utilizado pelos alunos, pelo pessoal docente e
não docente do Agrupamento. Este bufete pode igualmente ser utilizado por
qualquer elemento não pertencente à comunidade escolar que deverá dirigir‐
se à papelaria a fim de adquirir o cartão magnético;
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• Outro na sala dos professores, que se destina preferencialmente ao pessoal
docente e que funciona apenas no intervalo das aulas, um no período da
manhã e outro no período da tarde.
2. Em qualquer dos bufetes só é possível adquirir produtos mediante o respetivo pagamento
com o cartão magnético.
3. Para que este serviço funcione da melhor maneira possível é obrigatório:
• Respeitar a ordem na fila;
• Esperar calmamente a sua vez;
• Não falar alto;
• Efetuar os pagamentos na hora com o cartão magnético (que é pessoal e
intransmissível) devidamente carregado.
• Manter o espaço limpo;
• Depositar o lixo nos respetivos caixotes.

1.3.4.

Refeitório

1. Podem utilizar os serviços do refeitório os professores, funcionários e alunos do
Agrupamento, mediante a marcação prévia da refeição através da aquisição de uma senha
de almoço.
2. Na escola sede, este serviço funciona em sistema de “self‐service”, fornecendo almoços no
horário das 12h30m às 14h30m.
3. As ementas estão disponíveis com, pelo menos 2 dias de antecedência no quiosque e a
refeição pode ser marcada na escola ou através da internet até às 17 h do dia anterior à
mesma. A partir dessa data e até às 11 h do próprio dia, no limite máximo de 20 refeições,
podem ainda ser marcadas mediante pagamento de uma taxa adicional.
4. Os utentes do refeitório devem ter um comportamento que permita que as refeições
decorram com a necessária tranquilidade, nomeadamente:
• Respeitar a ordem na fila para entrar no Refeitório;
• Esperar calmamente a sua vez;
• Não falar alto;
• Não brincar com a comida, guardanapo, bebida ou outro qualquer utensílio
utilizado;
• Colocar o tabuleiro no local próprio, após a refeição;
• Ao sair, verificar se tudo fica em ordem (cadeira, mesa limpa...)

1.3.5. Papelaria
1. A papelaria do Agrupamento funciona no pavilhão A, no horário afixado no local.
2. Podem utilizar os serviços da papelaria os alunos, professores, funcionários do
Agrupamento bem como os pais/ encarregados de educação.
3. Para além da venda de material de papelaria, é neste local que se efetuam os
carregamentos dos cartões magnéticos.
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1.3.6.

Reprografia

1. A reprografia funciona em espaço próprio, no pavilhão C, no horário afixado no local.
2. Os trabalhos a executar neste local devem ser solicitados, através de impresso próprio à
disposição no respetivo serviço, com uma antecedência mínima de 48 horas.
3. A realização de trabalhos particulares envolve o pagamento de uma quantia definida por
fotocópia. Para trabalhos de grandes dimensões é necessária a prévia autorização do
Diretor.
4. Os alunos, professores e funcionários solicitam as fotocópias na reprografia. O(A)
funcionário(a) indica por escrito a quantia em dívida, cujo valor deverá ser pago na
papelaria. O levantamento das fotocópias efetua‐se exibindo na reprografia o comprovativo
do pagamento.

1.3.7.

Secretaria

1. Na secretaria funcionam os Serviços Administrativos do Agrupamento e o Serviço de Apoio
Social Escolar (SASE). A secretaria encontra‐se aberta ao público entre as 10h às 16h30m,
ininterruptamente.

1.3.8.

Instalações desportivas

1. As instalações desportivas são o espaço para as aulas de Educação Física e para as
atividades de Desporto Escolar, e compreendem o Pavilhão Desportivo, o Espaço
Polivalente Exterior (campo de jogos), os vestiários e balneários.
2. Qualquer espaço enquadrado dentro das instalações desportivas só poderá ser utilizado
mediante autorização conjunta dos Conselhos de Grupo Disciplinar de Educação Física do
2º e 3º Ciclo e do Coordenador do Desporto Escolar, a título de competência delegada pelo
Diretor.
3. A fim de evitar interferências no decurso das aulas que se realizam no Espaço Polivalente
Exterior, este só pode ser utilizado por alunos em regime de utilização livre, nos intervalos
ou com autorização expressa do, ou dos professores das turmas em aula.
4. No Pavilhão Desportivo só é permitido o acesso a quem se apresentar com calçado
especialmente destinado para o efeito, ou seja, sapatilhas para a Sala de Ginástica e
Desportos de Combate do Pavilhão, ténis para a Sala de Jogos Desportos Coletivos do
Pavilhão, que não podem ser os mesmos a utilizar no Espaço Exterior.
5. As instalações desportivas podem ser utilizadas pela comunidade não escolar, mediante
assinatura de protocolo de utilização, de acordo com modelo redigido pela Direção.
6. A manutenção das instalações desportivas, bem como a reparação de quaisquer danos
causados por qualquer elemento da comunidade não escolar, é da responsabilidade da
entidade utilizadora do serviço.
7. A contratação de pessoal auxiliar que viabilize o funcionamento do Pavilhão Desportivo
para a comunidade não escolar é obrigatória, sendo esta da responsabilidade da entidade
utilizadora do serviço, mediante aprovação prévia da Direção.
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8. Atendendo à especificidade destas instalações, existe um regimento pormenorizado de
utilização das mesmas, afixado na respetiva vitrina e arquivado na Direção.

1.3.9.

Salas Específicas

1. O laboratório de Físico‐Química, as salas de Ciências Naturais, Educação Visual, Educação
Tecnológica, Educação Musical, Cantaria, Serviço de Mesa, bem como as salas de
Informática são instalações específicas cujos regulamentos de utilização, elaborados pelos
respetivos Conselhos de Grupo Disciplinar ou responsáveis pelas instalações, deverão estar
afixados nos respetivos locais.

1.3.10. Biblioteca/Centro de Recursos
1. No Agrupamento funcionam 2 Bibliotecas Escolares, uma na EB1/JI de Sabugo e Vale de
Lobos e outra na escola sede, no pavilhão A.
2. O Regulamento das bibliotecas está disponível para consulta no local e na página Web do
Agrupamento.
3. Os horários encontram‐se afixados em ambos os locais.

1.3.11. Gabinete de Som
1. O Gabinete de som funciona no Polivalente em local próprio.
2. Este espaço pode ser utilizado pela Associação de Estudantes e outros elementos da
comunidade escolar, mediante autorização da Direção e aceitação do regulamento de
utilização.
3. O regulamento de utilização está afixado na respetiva sala, encontrando‐se um exemplar
no gabinete da Direção.

1.4. Instalações específicas dos outros estabelecimentos
1.4.1.

Refeitórios

1. O serviço de refeitório ao nível do pré‐escolar e primeiro ciclo é da responsabilidade da
autarquia.

2. Atividades Letivas / Curriculares
1. A oferta educativa do Agrupamento contempla o ensino regular desde o pré‐escolar até à
conclusão do 3º ciclo do ensino básico e o ensino articulado de Música de 2º e 3º ciclo.
2. Paralelamente, funcionam no Agrupamento e no âmbito do seu Projeto Educativo,
Percursos Alternativos e Cursos de Educação e Formação. Estes percursos diversificados
têm como objetivo assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatória e combater a
exclusão de alunos que, atendendo às suas necessidades específicas, não o conseguem no
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ensino regular. Os Cursos de Educação e Formação têm ainda como objetivo a certificação
profissional.
3. O funcionamento de turmas com Percurso Alternativo está previsto no Despacho
Normativo 1/2006 de 6 de janeiro, o qual determina os procedimentos e condições de
aplicabilidade dos mesmos.
4. Os Cursos de Educação e Formação são cursos de nível básico de dupla certificação,
destinados preferencialmente a alunos em risco de abandono escolar, permitindo um
ensino profissional inicial como via privilegiada de transição para a vida ativa e
simultaneamente a continuação de estudos. A oferta no agrupamento divide‐se entre
cursos nível 1 ou 2 e pretende dar resposta às necessidades da escola e da comunidade.
5. Anualmente a escola sede apresenta o projeto dos Cursos / Percursos a iniciar no ano letivo
seguinte e o acesso dos candidatos aos mesmos tem por base um processo de orientação
escolar a desenvolver pelo Serviço de Psicologia e Orientação.

2.1. Organização Curricular

2.1.1.

Préescolar

Áreas de Conteúdo
Formação Pessoal e Social
• Expressão Musical
• Expressão Motora
• Expressão Dramática
Expressão e Comunicação
• Expressão Plástica
• Linguagem Oral e Abordagem à Escrita
• Matemática
Conhecimento do Mundo
Total – 25 horas
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2.1.2. Plano de estudos do 1º Ciclo

Componentes do Currículo

Carga
Horária
(em horas)

Áreas Disciplinares:
•
•
•
•

Português
Matemática
Estudo do Meio
Expressões
o Artísticas
o Físico Motoras

(a)

Áreas Não Disciplinares:
• Área de Projeto
• Estudo Acompanhado
• Educação Para a Cidadania
Total
Educação Moral e Religiosa (c)
Atividades de Enriquecimento Curricular

(b)

25
1
(d)

a) Mínimo de sete horas (350 minutos) semanais para Português e sete horas (350
minutos) semanais para Matemática (Decreto‐Lei nº 139/2012 de 5 de julho)
b) Estas áreas devem ser desenvolvidas em articulação entre si e com as áreas
disciplinares, incluindo uma componente de trabalho dos alunos com as TIC, e constar
explicitamente no Plano da Turma.
c) Disciplina de frequência facultativa nos termos do artigo 15º do Decreto‐Lei 139/2012
de 5 de julho.
d) De acordo com o artigo 14º do Decreto‐Lei 139/ 2012 de 5 de julho, as Atividades de
Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo são de oferta obrigatória, por parte do
Agrupamento de Escolas, mas de frequência facultativa.
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2.1.3. Plano de estudos do 2º Ciclo do ensino regular
Carga Horária Semanal
Áreas Disciplinares

(X 50 minutos)
Total do
ciclo

5º ano

6º ano

Português

5

5

Inglês

3

2

3

3

Matemática

5

5

Ciências Naturais

2

4

Educação Visual

2

2

Educação Tecnológica

2

2

Educação Musical

2

2

Educação Física

3

2

5

Oferta complementar (Formação Cívica) (a)

1

1

2

28
1400

28
1400

56
2800

minutos
45

minutos
45

minutos
90

minutos

minutos
200

minutos
400

minutos
245

minutos
490

Línguas e Estudos Sociais

Frequência Obrigatória

História e Geografia de
Portugal
Matemática e Ciências

16
Educação Artística e Tecnológica

Tempos

Facultativa

Total

Frequência

21

12

Minutos

Educação Moral Religiosa Católica (b)
200
minutos

Apoio ao Estudo (c)

245
Total

Minutos

minutos
minutos
minutos
a) Frequência obrigatória para os alunos, nos termos do artigo 12º. do Decreto ‐Lei 139/
2012 de 5 de julho.
b) Disciplina de frequência facultativa nos termos do 15º, parte final, com carga fixa de 45
minutos.
c) Frequência facultativa para os alunos, sendo obrigatória por indicação do conselho de
turma com acordo do encarregado de educação, ou, desde que solicitada pelo
encarregado de educação, nos termos do artigo 13º do Decreto‐Lei 139/ 2012 de 5 de
julho.
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2.1.4. Plano de estudos do 3º Ciclo do ensino regular
Carga Horária Semanal
Áreas Disciplinares

(X 50 minutos)
8º ano

9º ano

4

5 (a)

4

3

3

2

3

2

3

3(a)

2

3

2
4

2
4

2
5(a)

3

3

3

3

3

3

Educação Física

2

2

3

Educação Visual

2

2

2

2

2

2(e)

1
15
minutos
32
1600
minutos

1
20
minutos
31
1550
minutos

1
20
minutos
31
1550
minutos

4700
minutos

45
minutos

45
minutos

45
minutos

135
minutos

Português
Línguas Estrangeiras
Inglês
Francês
Ciências Humanas e Sociais
História
Geografia
Frequência Obrigatória

Matemática
Ciências Físicas e Naturais
Ciências Naturais(b)
Ciências Físico‐
Químicas(b)
Expressões e Tecnologias

TIC/ Outra
Disciplina (oferta da
escola)(c)
Oferta complementar
Formação Cívica) (d)
Área disciplinar
Tempos

Facultativa

Frequência

Total

Total do
ciclo
13

7º ano

Minutos

Educação Moral Religiosa Católica

16

14
13

18

17

3

94

a)Carga horária complementar atribuída às disciplinas assinaladas, de frequência
obrigatória para os alunos nos termos do artigo 12º. do Decreto Lei 139/ 2012 de 5 de
julho
b)Desdobramento da turma, entre estas duas disciplinas, em dois tempos letivos.
c) Organização semestral entre Oferta da Escola e TIC no 7º e 8º ano
d) Frequência obrigatória para os alunos, nos termos do artigo 12º. do Decreto‐ Lei 139/
2012 de 5 de julho
e) Artigo 35º do Decreto ‐Lei 139/ 2012 de 5 de julho
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2.1.5. Plano de estudos do 2º Ciclo do ensino articulado de Música
Carga Horária Semanal
Áreas Disciplinares

(X 50 minutos)
Total do
ciclo

5º ano

6º ano

Português

5

5

Inglês

3

2

3

3

Matemática

5

5

Ciências Naturais

2

3

Formação Musical

2

2

Instrumento

2

2

Classes de Conjunto

3

3

Educação Visual

2

2

4

Educação Física

3

3

5

Oferta complementar (formação cívica) (a)

1

1

2

31
1550
minutos
45
minutos

32
1600
minutos
45
minutos

63
3150
minutos
90
minutos

Línguas e Estudos Sociais

Frequência Obrigatória

História e Geografia de
Portugal
Matemática e Ciências

15
Formação Vocacional

Tempos

Facultativa

Total
Frequência

21

Minutos

Educação Moral Religiosa Católica (b)

14

200
200
400
minutos
minutos
minutos
245
245
490
Total
Minutos
minutos
minutos
minutos
(a) Frequência obrigatória para os alunos, nos termos do artigo 12º. do Decreto‐ Lei 139/
2012 de 5 de 5ulho.
(b) Disciplina de frequência facultativa nos termos do 15º, parte final, com carga fixa de
45 minutos.
(c) Frequência facultativa para os alunos, sendo obrigatória por indicação do conselho de
turma com acordo do encarregado de educação, ou, desde que solicitada pelo
encarregado de educação, nos termos do artigo 13º do Decreto‐ Lei 139/ 2012 de 5 de
julho.
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2.1.6. Plano de estudos do 3º Ciclo do ensino articulado de Música
Áreas Disciplinares

Frequência Obrigatória

Português
Línguas Estrangeiras
Inglês
Francês
Ciências Humanas e Sociais
História
Geografia
Matemática
Ciências Físicas e Naturais
Ciências Naturais(b)
Ciências Físico‐
Químicas(b)
Formação Vocacional
Formação Musical
Instrumento
Classes de conjunto (c)
Expressões
Educação Física
Educação Visual (d)
Oferta complementar
Formação cívica (e)
Área disciplinar

Facultativa

Frequência

Total

Carga Horária Semanal
7º ano
4
3
3
3(a)
2
4
3
3
2
2
3
2
2
1
15
minutos

Tempos
Minutos

Educação Moral Religiosa Católica

45
minutos

a) Carga horária complementar atribuída às disciplinas, de frequência obrigatória para
os alunos nos termos do artigo 12º. do Decreto‐ Lei 139/ 2012 de 5 de julho
b) Desdobramento da turma, entre estas duas disciplinas, em dois tempos letivos.
c) Sob a designação de classes de conjunto incluem‐se as seguintes práticas de música
em conjunto: coro, música de câmara e orquestra
d) Disciplina de frequência facultativa, mediante decisão do encarregado de educação,
a tomar no momento de ingresso no curso básico de música do 3º ciclo regulado pela
portaria n.º 225/2012 de 30 de julho. A decisão tomada deve manter‐se até ao final
do ciclo.
e) Frequência obrigatória para os alunos, nos termos do artigo 12º. do Decreto‐ Lei
139/ 2012 de 5 de julho

34

Regulamento Interno

2.1.7. Cursos de Educação e Formação
ÁREAS DE COMPETÊNCIA E DISCIPLINAS/DOMÍNIOS/UNIDADES DE FORMAÇÃO
Componente de formação

Áreas de competência

Disciplinas/Domínios/Unidades de formação
Língua Portuguesa

Línguas Cultura e
Comunicação

Língua Estrangeira
Tecnologias de Informação e Comunicação

Sociocultural
Cidadania e Mundo Actual
Cidadania e Sociedade

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho
Educação Física
Matemática Aplicada

Científico

Tecnológica
Prática

Ciências Aplicadas

Tecnologias específicas

Disciplina Específica 2
Unidade(s) do itinerário de qualificação
associado

Estágio em Contexto de Trabalho
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2.2. Matrícula e renovação de matrícula
1. A matrícula tem lugar para ingresso, pela primeira vez, na educação pré‐escolar ou no
ensino básico ou em caso de ingresso em qualquer ano de escolaridade de crianças e jovens
titulares de habilitações adquiridas nos países estrangeiros.
2. Na educação pré‐escolar e no ensino básico, o pedido de matrícula é apresentado
preferencialmente via Internet, entre o dia 15 de abril e o dia 15 de junho do ano letivo
anterior àquele a que a matrícula respeita.
3. Com vista à matrícula na educação pré‐escolar e no 1º ano do 1º ciclo do ensino básico, o
pedido de matrícula pode ser efetuado, via Internet, na aplicação informática disponível no
Portal das Escolas, com o recurso à autenticação através do cartão do cidadão, ou de modo
presencial nos serviços administrativos do Agrupamento
4. A matrícula das crianças que completem 3 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de
dezembro é aceite, a título condicional, dando‐se preferência às crianças mais velhas,
sendo a respetiva frequência garantida caso exista vaga no jardim‐de‐infância pretendido à
data do início das atividades deste.
5. As crianças que completem os 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro são
autorizadas a efetuar o pedido de matrícula no ensino básico, a título condicional, dando‐se
preferência às crianças mais velhas, sendo a respetiva frequência garantida caso exista vaga
na escola pretendida à data do início das atividades desta.
6. Para as crianças e jovens titulares de habilitações adquiridas nos países estrangeiros, o
pedido de matrícula, com base na equivalência concedida, será dirigido ao Agrupamento,
podendo o mesmo ser aceite fora dos períodos estabelecidos. Para estes é concedida a
possibilidade de requererem a matrícula em ano de escolaridade imediatamente inferior
àquele a que corresponderia a matrícula relativa à habilitação concedida através de
equivalência. O pedido de matrícula, formulado pelo encarregado de educação, é
apresentado no Agrupamento e deve ser devidamente justificado com base em
dificuldades de integração no sistema de ensino português, cabendo ao Diretor a decisão
sobre o mesmo.
7. A renovação de matrícula tem lugar, nos anos letivos subsequentes ao da matrícula até à
conclusão do respetivo ciclo de ensino, até 3 dias após a afixação das pautas de avaliação
de final de ano letivo.
8. Na educação pré‐escolar e no ensino básico, a renovação de matrícula realiza ‐se
automaticamente no Agrupamento de escolas.
9. A matrícula ou a sua renovação deve considerar ‐se condicional, só se tornando definitiva
quando estiver concluído o processo de distribuição das crianças e dos alunos pelos
estabelecimentos de educação pré ‐escolar e de ensino.
10.No ato de matrícula ou renovação de matrícula, as escolas deverão garantir a recolha do
número de identificação da segurança social (NISS) das crianças e jovens beneficiárias da
prestação social de abono de família que seja pago pela segurança social.
11.No ato de matrícula, o encarregado de educação deve indicar, por ordem de preferência,
cinco estabelecimentos de educação pré ‐escolar pertencentes ou não ao mesmo
agrupamento, cuja frequência é pretendida.
36

Regulamento Interno
12.A escolha do estabelecimento de ensino, por parte do encarregado de educação ou do
aluno maior de idade, está condicionada à existência de vaga nos estabelecimentos
pretendidos e à aplicação dos critérios e ou prioridades na admissão de crianças e alunos
previstos na legislação em vigor e no regulamento do Agrupamento.
13.Quando o estabelecimento pretendido pelo encarregado de educação ou pelo aluno não
for aquele que serve a respetiva área de residência e neste também for oferecido o
percurso formativo pretendido, o encarregado de educação ou o aluno suportam a
expensas próprias os encargos ou o acréscimo de encargos que daí possam resultar,
designadamente com a deslocação do aluno, salvo se for diferente a prática das autarquias
locais envolvidas.

2.2.1. Jardins de Infância
1. Na matrícula de crianças nos estabelecimentos de educação pré‐escolar devem ser
observadas, sucessivamente, as seguintes prioridades:
1.ª Crianças que completem os cinco anos de idade até 31 de dezembro;
2.ª Crianças com necessidades educativas especiais de carácter permanente, de
acordo com o artigo 19.º do Decreto ‐Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro;
3.ª Crianças filhas de pais estudantes menores, nos termos previstos no artigo 4º da
Lei n.º 90/2001, de 20 de agosto.
2. Cumulativamente, e como forma de desempate em situação de igualdade, devem ser
observadas as seguintes prioridades:
1º Crianças com irmãos a frequentarem o estabelecimento de educação pretendido
ou o agrupamento de escolas em que este se insere;
2º Crianças cujos pais ou encarregados de educação residam, comprovadamente, na
área de influência do estabelecimento de educação pretendido, ordenadas nos
termos previstos na alínea b) do artigo 24.º do Decreto ‐Lei n.º 542/79, de 31 de
dezembro;
3º Crianças cujos pais ou encarregados de educação desenvolvam a sua atividade
profissional, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de
educação pretendido, ordenadas nos termos previstos na alínea b) do artigo 24.º
do Decreto ‐Lei n.º 542/79, de 31 de dezembro;
4º Independentemente da ordem de preferência na indicação dos estabelecimentos
de ensino pretendidos, o critério de desempate é sempre o da idade.
3. Na renovação de matrícula na educação pré ‐escolar deve ser dada prioridade às crianças
que frequentaram no ano anterior o estabelecimento de educação que pretendem
frequentar, aplicando – se sucessivamente as prioridades definidas nos números anteriores.
4. No ato da matrícula o encarregado de educação deve indicar, por ordem de preferência,
até cinco estabelecimentos de educação, cuja frequência é pretendida. No caso do
educando ser admitido numa das preferências indicadas, serão anuladas as restantes.
5. As matrículas fora de prazo são integradas no final da lista de espera, sendo as crianças
ordenadas por idade, com exceção das que completem os 5 anos até 31 de dezembro, que
devem integrar a lista de espera imediatamente a seguir às já inscritas e que completem os
5 anos até 31 de dezembro.
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2.2.2. Escolas básicas do 1º ciclo
1. No ensino básico, as vagas existentes em cada escola ou agrupamento de escolas para
matrícula ou renovação de matrícula são preenchidas dando ‐se prioridade,
sucessivamente, aos alunos:
1º Com necessidades educativas especiais de carácter permanente que exijam
condições de acessibilidade específicas ou respostas diferenciadas no âmbito das
modalidades específicas de educação, conforme o previsto nos números 4, 5, 6 e
7 do artigo 19.º do Decreto ‐Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro;
2º Com necessidades educativas especiais de carácter permanente não abrangidos
nas condições referidas na alínea anterior;
3º Com irmãos já matriculados no estabelecimento de ensino ou no mesmo
agrupamento;
4º Cujos pais ou encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de
influência do estabelecimento de ensino;
5º Cujos pais ou encarregados de educação desenvolvam a sua atividade
profissional, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de
ensino;
6º Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré‐‐escolar ou o
ensino básico no mesmo estabelecimento;
7º Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré‐ escolar ou o
ensino básico noutro estabelecimento do mesmo Agrupamento de escolas;
8º Mais velhos, no caso de matrícula, e mais novos, quando se trate de renovação de
matrícula, à exceção de alunos em situação de retenção que já iniciaram o ciclo de
estudos no estabelecimento de ensino;
9º Que completem os seis anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro,
tendo prioridade os alunos mais velhos, sendo que as crianças nestas condições
poderão obter vaga até 31 de dezembro do ano correspondente;
10ºSe a matrícula ou renovação de matrícula se efetuar fora do prazo o aluno
ingressa no estabelecimento de ensino em que houver vaga, segundo ordem de
preferência do encarregado de educação.
2. No Agrupamento as listas dos candidatos admitidos na educação pré ‐escolar e no ensino
básico serão afixadas até 31 de julho.

2.3. Constituição de Turmas
1. Na constituição de turmas devem prevalecer critérios de natureza pedagógica, visando uma
ampla troca de saberes e experiências e a obtenção de sucesso educativo.
2. Na constituição de grupos na educação pré‐escolar e de turmas no ensino básico o
número de crianças e alunos não deve ultrapassar o limite estabelecido na legislação em
vigor.
3. As turmas que integrem crianças e jovens com necessidades educativas especiais de
carácter permanente e cujo programa educativo individual assim o determine, são
constituídas por 20 alunos, no máximo, não podendo incluir mais de dois alunos nestas
condições.
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2.3.1. Jardins de Infância
1. Na educação pré‐escolar os grupos são constituídos por um mínimo de 20 e um máximo de
25 crianças. Tratando‐se de um grupo homogéneo de crianças de 3 anos de idade, não
pode ser superior a 15 o número de crianças confiadas a cada educador
2. A frequência é feita em regime de salas de atividades, estando as crianças integradas em
grupos heterogéneos ou homogéneos em termos etários, consoante as condições do jardim
de infância e da opção pedagógica deste.
3. Caso se verifique uma ausência não justificada da criança, superior a 15 dias úteis
consecutivos, o encarregado de educação será contactado, por carta registada, no sentido
de manter ou não a matrícula da criança. No caso de não obtenção de resposta será
anulada a matrícula.

2.3.2. Escolas Básicas do 1º Ciclo
1. As turmas do 1º ciclo do ensino básico são constituídas por 26 alunos;
2. As turmas de 1º ciclo nas escolas com mais de um lugar, que incluam alunos de mais de
dois anos de escolaridade são constituídas por 22 alunos;
3. Nas escolas de lugar único que incluam alunos de mais de dois anos de escolaridade as
turmas são constituídas por 18 alunos;
4. No Agrupamento a constituição de turmas do 1º ciclo obedece aos seguintes critérios:
a) No 1 º ano formam‐se turmas com os alunos matriculados, no limite máximo
definido pela lei. Quando o número de alunos é inferior ao limite estabelecido e
insuficiente para a constituição de uma turma ou superior a este número e
insuficiente para a constituição de uma segunda turma formam‐se turmas com
diferentes níveis de ensino;
b) Ao longo dos 4 anos de escolaridade deve dar‐se continuidade ao grupo/turma;
c) Sempre que um professor se mantenha na escola, deve acompanhar o grupo/turma
até final do ciclo;
d) Não podem ser constituídas turmas apenas com alunos em situação de retenção;
e) Um aluno retido no 1º, 2º ou 3º ano de escolaridade pode integrar a turma a que
pertencia por decisão do Diretor sob proposta do professor titular de turma ouvido o
Conselho de Docentes;
f) Os alunos do 4º ano de escolaridade que não transitam devem ser integrados nas
turmas de final de ciclo, caso haja vaga.

2.3.3. EB 2,3 Dr. Rui Grácio
1. As turmas do 5º ao 9º ano de escolaridade são constituídas por um número mínimo de 26
alunos e um máximo de 30 alunos;
2. No 7º e 8º ano de escolaridade o número mínimo para a abertura de uma disciplina de
opção do conjunto das disciplinas que integram a oferta de escola é de 20 alunos;
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3. No Agrupamento foram definidos ainda os seguintes critérios para a constituição de
turmas de 2º e 3º ciclo:
a) No 5º ano
As turmas devem:
i.
Ser constituídas por pequenos grupos de alunos provenientes das
diferentes escolas do 1º ciclo, tendo em conta as informações dos
respetivos professores que os acompanharam;
ii. Ser heterogéneas
iii. Ter uma distribuição equitativa de rapazes e raparigas, bem como de alunos
mais velhos e mais novos.
As turmas não devem ser constituídas apenas por alunos repetentes ou assinalados
com mau comportamento

b) No 6º, 8 e 9º ano
Deve ser dado continuidade pedagógica ao grupo/turma.
c) No 7º ano
As turmas devem:
i. Ter em consideração as opções dos alunos, de acordo com a oferta de
Escola;
ii.
Distribuir equitativamente rapazes e raparigas pelas diferentes turmas;
iii. Não constituir turmas só de alunos repetentes;
iv. Se possível, integrar nas mesmas turmas alguns alunos provenientes da
mesma turma do 2º ciclo.

4. Os alunos que não transitam, em qualquer dos anos de escolaridade, devem ser
distribuídos pelas diferentes turmas, respeitando os pareceres dos Conselhos de Turma do
ano anterior.
5. No final de cada ano letivo, o Conselho Pedagógico define orientações específicas sobre
constituição de turmas do ano seguinte, que devem constar em ata do referido órgão.

2.3.4. Turmas de CEF
1. A constituição de turmas de Cursos de Educação e Formação e Percurso Alternativo
obedece a critérios próprios de avaliação e adequação dos alunos ao tipo de percurso
proposto. É da responsabilidade do Diretor, sob proposta dos Conselhos de Turma
anteriores, bem como do Conselho de Educação Especial e/ou Serviço de Psicologia e
Orientação.
2. As turmas são constituídas por um número mínimo de 15 e um máximo de 25 alunos.
3. Pode ser autorizado, pelo membro do Governo competente, sob proposta dos serviços
territorialmente competentes, fundamentada, designadamente, em razões logísticas, de
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capacidade instalada ou de cobertura territorial, a abertura ou o funcionamento de turmas
com um número de alunos inferior ou superior aos limites estabelecidos na alínea anterior;
4. Podem ser constituídas, mediante autorização prévia do serviço territorialmente
competente, turmas com alunos de diferentes cursos e da mesma tipologia, desde que
estes tenham a mesma componente de formação científica e que os grupos
correspondentes a cada curso tenham um número mínimo de 8 alunos.
5. Nos casos previstos na alínea anterior é constituído um grupo da componente de formação
tecnológica correspondente a cada curso, não havendo lugar a qualquer outro tipo de
desdobramento.

2.3.5. Turmas de Percurso Alternativo
1. As turmas com Percursos Alternativos destinam‐se a grupos específicos de alunos até aos 15
anos de idade, inclusive, que se apresentem em qualquer das seguintes situações:
i.
ii.
iii.
iv.

Ocorrência de insucesso escolar repetido;
Existência de problemas de integração na comunidade escolar;
Ameaça de risco de marginalização, de exclusão social ou abandono
escolar;
Registo de dificuldades condicionantes da aprendizagem, nomeadamente:
forte desmotivação, elevado índice de abstenção, baixa autoestima e falta
de expectativas relativamente à aprendizagem e ao futuro, bem como o
desencontro entre a cultura escolar e a sua cultura de origem.

2. Atendendo à especificidade do público alvo dos percursos curriculares alternativos e à
necessidade de promover um processo de aprendizagem mais individualizado, a
constituição de turmas poderá ter como número mínimo 10 alunos.
3. O percurso curricular alternativo é concebido com base nos seguintes elementos
referenciais:
i.
ii.
iii.

Caracterização do grupo de alunos que o vai frequentar;
Diagnóstico das competências essenciais a desenvolver
cumprimento do ciclo de escolaridade do ensino básico;
Habilitações de ingresso

para

o

4. Por razões devidamente fundamentadas, o Conselho de Turma pode propor a mudança de
alunos entre turmas no decurso do ano letivo, sendo autorizada a mudança pelo Diretor,
ouvido o encarregado de educação.

2.4. Horários e Funcionamento das Atividades Letivas
1. O horário de funcionamento das atividades escolares é fixado pelo Diretor, ouvido o
Conselho Geral e assegurará condições idênticas para todos os estabelecimentos de
educação e ensino do Agrupamento.
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2.4.1. Jardins de Infância
1. A componente letiva dos jardins‐de‐infância compreende 5 horas diárias de segunda a
sexta‐feira, distribuídas por 2 turnos, sendo o período da manhã das 9 às 12 horas e o da
tarde das 13 às 15 horas.
2. No caso de o jardim de infância não possuir refeitório, o intervalo para almoço é alargado
para 1h 30m.
3. Caso os encarregados de educação, por motivos imprevistos e pontuais, se atrasem no
horário de saída das crianças, devem contactar atempadamente os responsáveis do jardim
de infância para que se mantenham salvaguardado o devido acompanhamento da criança.
4. Quando esta situação for repetitiva para a mesma criança, os pais ou encarregados de
educação deverão assinar um documento comprovativo do atraso, estando sujeitos a que,
na impossibilidade da educadora assegurar o acompanhamento da criança após a atividade
letiva, sejam contactadas as forças da autoridade, nomeadamente a Escola Segura, a quem
a criança será entregue.

2.4.2. Escolas Básicas do 1º Ciclo
1. O funcionamento das escolas básicas do 1º ciclo compreende 2 tipos de regime: normal ou
duplo. O regime normal tem um horário diário de 5 horas, distribuídas por 2 turnos. O
período da manhã decorre das 9 às 12 horas, incluindo um intervalo de 30 minutos. O
período da tarde decorre das 13 às 15 horas. No caso de a escola não possuir refeitório, o
intervalo para almoço deve ser alargado para 1h 30m. O regime duplo consiste na utilização
da mesma instalação escolar por 2 turmas, pelo que cada uma funciona em turnos
diferentes. O turno da manhã decorre das 8 às 13 horas e o da tarde das 13h 15m às 18h
15m. Em cada turno há um intervalo de 30 minutos.
2. As escolas funcionam em regime normal e só excecionalmente em regime duplo, quando a
capacidade das instalações escolares não o permitem.
3. O professor é o primeiro a entrar na sala e o último a sair, devendo a sala ficar fechada. As
entradas e as saídas da sala de aula devem realizar‐se ordeiramente. Após a entrada e
antes da saída o professor verifica se tudo está em ordem na sala de aula.
4. Cada professor é responsável pela sua aula em termos de comportamento e
aproveitamento dos alunos. Cada aluno responsabiliza‐se pela manutenção em bom estado
de conservação da sua mesa, cadeira e material individual.
5. Os alunos devem ser pontuais, assíduos e trazer o material necessário para a aula.
6. O professor deve respeitar o intervalo regulamentar, ser pontual na entrada e na saída.
7. Todos os alunos devem respeitar os colegas, guardar silêncio, realizar ordeiramente o
trabalho, atender às explicações do professor e seguir as instruções dadas. Devem
igualmente respeitar todos os outros deveres constantes do estatuto do aluno e deste
regulamento.
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2.4.3. EB 2,3 Dr. Rui Grácio
1. As atividades letivas na escola funcionam em dois turnos, com cinco tempos de 50 minutos
cada, de acordo com o seguinte horário:

Manhã
8.30 /9.20
9.25 / 10.15
10.30 /11.20
11.30 /12.20
12.30 / 13.20

Tarde
13.40 /14.30
14.40 / 15.30
15.40 /16.30
16.40 / 17.30
17.40 / 18.30

2. A entrada e a saída são reguladas pelo toque da campainha, segundo o horário
estabelecido. Ao primeiro toque de entrada, alunos e professores devem dirigir‐se de
imediato para a sala respetiva, de modo a que seja cumprido o tempo previamente
estipulado.
3. Há um segundo toque, cinco minutos após o início de cada tempo de 50 minutos (dez
minutos ao primeiro tempo da manhã e da tarde), que é o limite de tolerância para casos
excecionais, pelo que deve ser evitada por professores e alunos a entrada sistemática nas
aulas ao segundo toque.
4. Ao dirigir‐se para a aula, o professor deve munir‐se, na sala de professores, da chave da
sala de aula e do livro de ponto, onde deve assinar, registar o número da lição, o sumário
da aula e as faltas dos alunos.
5. O registo no livro de ponto deve ser suficientemente claro para que, em qualquer
momento, possa ser consultado.
6. O professor deve permitir a entrada dos alunos na aula depois do segundo toque,
marcando‐lhes falta de atraso.
7. Verificando‐se ao segundo toque a ausência do professor, devem os alunos aguardar
instruções relativamente à ocupação desse tempo letivo. Caso o funcionário informe que
nenhum outro professor irá acompanhá‐los durante esse tempo letivo, os alunos devem
dirigir‐se ao polivalente ou à Biblioteca/Centro de Recursos, não perturbando as atividades
letivas a decorrer.
8. Apenas ao toque de saída e mediante autorização do professor, devem os alunos
abandonar a sala de aula, de forma rápida e ordeira, deixando a sala arrumada.
9. Antes de abandonar a sala, o professor deverá verificar se tudo ficou em ordem, se as
janelas estão fechadas e deixar a porta fechada. Deve dirigir‐se à sala de professores e
colocar o livro de ponto e a chave nos lugares respetivos.
10.Os alunos só podem entrar nas salas na presença dum professor ou funcionário.
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2.5.

Ocupação dos alunos em caso de ausência de curta duração de
um professor

1. Em caso de ausência do docente titular de grupo/turma às atividades letivas deve ser
providenciada a ocupação das crianças/alunos nos seguintes moldes:
2. Tratando‐se de uma ausência prevista, o docente que vai faltar deve informar a Direção, por
telefone ou correio electrónico, com pelo menos 48 horas de antecedência para que esta
providencie, de possível, a sua substituição. O docente que vai faltar deve elaborar um
plano de aula a ser executado na sua ausência.

2.5.1. Jardins de Infância
1. Verificando‐se a ausência do educador, o Diretor designa outro docente para assegurar a
atividade educativa.
2. Em casos excecionais de falta imprevista que não tenha sido atempadamente comunicada e
na impossibilidade de assegurar a substituição, as crianças irão para casa.
3. Nos jardins‐de‐infância de lugar único, quando se verifica a ausência do assistente
operacional, será providenciada a substituição do mesmo, de modo a assegurar a atividade
com as crianças.
4. Em casos excecionais, e em que a falta não tenha sido atempadamente comunicada,
sempre que o Agrupamento não consiga providenciar a substituição, as crianças irão para
casa.
5. Nos jardins de infância com mais de um grupo de crianças, em caso de falta da assistente
operacional e sempre que a Direção não consiga providenciar a substituição, os assistentes
operacionais em serviço asseguram o acompanhamento a mais que uma sala.

2.5.2. Escolas Básicas do 1º Ciclo
1. De acordo com as caraterísticas de cada escola quanto ao número de turmas a ao regime
de funcionamento é elaborado no inicio de cada ano letivo o plano de ocupação dos alunos
em caso de ausência do professor titular
2. Nas turmas em regime duplo, o professor em falta é substituído pelo professor do apoio
socioeducativo, preferencialmente o que exerça funções nesse estabelecimento.
3. Nas turmas em regime normal, em caso de falta do docente titular, os alunos serão
distribuídos pelas restantes salas desde que essa distribuição não implique um aumento
superior a 10 alunos por turma, caso contrário o professor é substituído pelo docente do
apoio socioeducativo.
4. O docente que vai faltar deve deixar na respetiva escola o plano de atividades a ser
aplicado aos alunos.
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2.5.3. EB 2,3 Dr. Rui Grácio
1. Permuta
a) A permuta da atividade letiva entre os professores da mesma turma é a situação
preferencial para a ocupação dos alunos em caso de ausência de curta duração de
um professor. O professor que vai faltar deve verificar junto da Direção a
possibilidade de realizar a permuta entre os docentes da mesma turma. Só pode
haver permuta se estiver envolvida a totalidade dos alunos da turma e não houver
alteração da mancha horária da turma.
b) Caso exista essa possibilidade, o professor que vai faltar deve contactar os
professores envolvidos e solicitar autorização à Direção, apresentando o plano das
permutas (documento próprio) com pelo menos 72 horas de antecedência. Depois de
autorizado deve confirmar as mesmas com os professores que vão fazer a permuta e
informar os alunos e os encarregados de educação através da caderneta.
c) Os professores devem abrir, no dia da permuta, as suas disciplinas no livro de ponto,
preencher o sumário e assinar.
d) Na situação de permuta não é marcada falta ao docente ausente.
2. Falta prevista
a) Verificando‐se a impossibilidade da permuta, o professor que vai faltar deve informar
a Direção (através do preenchimento de impresso próprio) com pelo menos 48 horas
de antecedência e entregar, neste local, o plano de aula.
b) A Direção designa um professor em cujo horário aquele tempo letivo seja destinado à
ocupação dos alunos em caso de ausência de curta duração de um professor, de
acordo com a seguinte ordem de prioridade:
c) Professor com insuficiência de tempos letivos no horário
d) Professor do mesmo grupo de recrutamento;
e) Professor do mesmo Conselho de Turma;
f) Professor do mesmo Ciclo.
g) Preferencialmente, os planos de aula não devem envolver a utilização de fotocópias
e os trabalhos realizados devem ficar na posse dos alunos.
h) Se o plano de aula envolver recursos técnicos ou fotocópias o professor que vai faltar
deve realizar a requisição dos mesmos e providenciar o número de fotocópias
necessário.
3. Falta imprevista
a) Numa situação imprevista, o professor que falta deve avisar por telefone o mais cedo
possível que vai faltar e sempre que tenha possibilidade deve enviar por correio
electrónico o respetivo plano de aula, ou a indicação da atividade a realizar pelos
alunos naquele tempo letivo.
b) A Direção designa um professor em cujo horário aquele tempo letivo seja destinado à
ocupação dos alunos em caso de ausência de curta duração, que acompanhará os
alunos durante a realização da atividade indicada pelo professor da turma.
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c) Quando não existe plano de aula, os alunos realizarão uma atividade
preferencialmente ligada à disciplina/área disciplinar em falta, sendo acompanhados
por um professor designado pela Direção para o efeito.
d) Todos os grupos disciplinares devem providenciar um conjunto de materiais para
serem aplicados em aulas de substituição. Os materiais devem estar no gabinete da
Direção e conter indicação a quem podem ser aplicados.

4. Os professores que têm no seu horário tempos destinados à ocupação dos alunos em caso
de ausência de curta duração de outro professor devem:
a) Cumprir na íntegra o seu horário;
b) Aguardar na sala de professores pela indicação da turma e da sala à qual se devem
dirigir;
c) Assinar o livro de ponto e numerar a lição no caso de existir plano de aula, deixado
pelo professor ausente;
5. É considerada falta ao serviço quando o professor não cumpre na escola o seu horário
destinado à ocupação dos alunos em caso de ausência de curta duração de um professor.

2.6.

Atividades de Complemento Curricular
2.6.1.

CAF (Componente de Apoio à Família)

1. A Componente de Apoio à Família (CAF), prevista no Dec. Lei 147/97 de 11 de Junho,

desenvolve‐se nos estabelecimentos de Educação Pré‐Escolar segundo o enquadramento
previsto no Regulamento Municipal do Programa “À Descoberta dos Tempos Livres” –
Componente de Apoio à Família, quando se conclui da sua real necessidade e quando
existem as condições indispensáveis à sua implementação ou seja, a existência de um
número mínimo de inscrições e uma entidade gestora, sem fins lucrativos, que assegure a
contratação dos recursos humanos.
2. A CAF na Educação Pré‐Escolar resulta de uma cooperação entre a Câmara Municipal de

Sintra, o Órgão de Gestão do Agrupamento e a Entidade Gestora da CAF (Associações de
Pais e Encarregados de Educação ou outras Instituições Particulares sem Fins Lucrativos),
cuja seleção cabe ao Diretor(a).
3. A Componente de Apoio à Família compreende o serviço de refeição e ou prolongamento

de horário. O serviço de refeição é assegurado pela Empresa Municipal Educa, EM, sendo
comparticipado de acordo com o escalão em que o aluno se encontra inserido. O serviço de
prolongamento de horário é comparticipado pelas famílias, de acordo com os seus
rendimentos, aplicando‐se a tabela aprovada em Regulamento Municipal.
4. Compete à autarquia calcular anualmente as capitações de todas as crianças inscritas e

transferir para a entidade gestora a verba referente ao financiamento da autarquia no que
diz respeito ao prolongamento de horário (assegurando a diferença entre o valor pago
pelas famílias e o custo real do serviço prestado).
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5. O regime de funcionamento da Componente de Apoio à Família, bem como a criação e
manutenção das condições físicas e humanas para a implementação e funcionamento da
mesma é da responsabilidade conjunta do Agrupamento, da Autarquia e da entidade
gestora.
6. Compete ao Órgão de Gestão do Agrupamento colaborar com a entidade gestora na
seleção e recrutamento do pessoal afeto ao prolongamento de horário, bem como definir o
calendário e o horário de funcionamento do mesmo, informando as famílias na primeira
reunião realizada aquando da abertura do ano letivo.
7. A planificação das atividades de animação e de apoio à família terão por base o Projeto
Educativo e o Plano Anual de Atividades, devendo ser coordenada pelos educadores do
grupo que terão ainda à sua responsabilidade a supervisão pedagógica e o
acompanhamento da execução das mesmas.
8. As atividades referidas no ponto anterior (incluindo as atividades realizadas no período de
interrupção letiva), fazem parte do Plano Anual de Atividades, aprovado anualmente pelo
Conselho Geral, mediante parecer do Conselho Pedagógico.
9. Anualmente o Órgão de Gestão do Agrupamento procede à avaliação da qualidade
pedagógica da resposta de CAF assegurada pela entidade gestora.
10.Deverá ser definido em Regulamento próprio da entidade Gestora, no respeito pelo
Regulamento Municipal do Programa “À Descoberta dos Tempos Livres”, as condições de
funcionamento da CAF, bem como o tipo de sanções a aplicar em função de incumprimento
por parte das famílias.
11.Para a implementação da CAF no estabelecimento de educação pré‐escolar o Órgão de
Gestão do Agrupamento realiza, no final do ano letivo anterior, o levantamento do número
de crianças cujas famílias necessitam desta resposta, para proceder à instrução do processo
de candidatura junto da Câmara Municipal de Sintra.
12.A instrução da candidatura à CAF realiza‐se no ato de matrícula, ou em data a afixar pelo
Órgão de Gestão do Agrupamento, mediante preenchimento de impresso próprio da CMS,
disponível no site oficial da Autarquia.
13.Para a instrução do processo de candidatura deve ser observado o disposto no excerto do
Regulamento Municipal, disponíveis no site oficial da Autarquia, e na plataforma moodle
http://cmsintra.malha.eu, as quais devem ser distribuídas no ato de candidatura aos
encarregados de educação.
14.De acordo com a Portaria 583/97 de 1 de Agosto, as famílias devem demonstrar e justificar
a necessidade dos serviços da CAF referente:
14.1 À inadequação entre o horário de funcionamento do jardim‐de‐infância e os
horários profissionais dos pais ou encarregados de educação;
14.2 À distância entre o local de trabalho dos pais ou encarregados de educação e o
estabelecimento de educação pré‐escolar;
14.3 À inexistência de familiares disponíveis para o acolhimento da criança, após o
término da atividade letiva do jardim de infância.
15.O prolongamento de horário será definido de acordo com as reais necessidades das
famílias, podendo funcionar no período da manhã entre as 7.30h e as 9.00h e no período
da tarde entre a hora em que terminam as atividades letivas e as 19.30h, cabendo à
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Direção a análise do horário de trabalho dos pais para efeitos de fixação do horário de
prolongamento.

2.6.2.

AEC (Atividades de Enriquecimento Curricular)

1. De acordo com o Decreto‐Lei nº 139/2012, de 5 de julho, conjugado com o Despacho
8683/2011 de 28 de junho, o Órgão de Gestão do Agrupamento, no desenvolvimento do
seu Projeto Educativo, proporciona aos alunos atividades de enriquecimento do currículo,
de carácter facultativo e de natureza eminentemente lúdica e cultural, incidindo,
nomeadamente, nos domínios desportivo, artístico, científico, tecnológico e de ligação da
escola com o meio.
2. A oferta das AEC por parte do órgão de Gestão do Agrupamento é obrigatória, sendo a
inscrição por parte dos encarregados de educação facultativa e gratuita. Uma vez inscritos,
os alunos ficam obrigados à frequência de todas as atividades até final do ano letivo.
3. O plano de atividades do Agrupamento inclui: Apoio ao Estudo, Ensino do Inglês
(obrigatório), Atividade Física e Desportiva, Ensino da Música e TIC.
4. As atividades referidas no ponto anterior são selecionadas de acordo com o Projeto
Educativo do Agrupamento e fazem parte do Plano Anual de Atividades, aprovado
anualmente pelo Conselho Geral, mediante parecer do Conselho Pedagógico. As atividades
a desenvolver podem variar de escola para escola.
5. As Atividades de Enriquecimento Curricular funcionam em todas as escolas do 1º ciclo do
Agrupamento e são promovidas pelo Órgão de Gestão do Agrupamento em parceria com a
Câmara Municipal de Sintra e com outra entidade parceira, sem fins lucrativos, a definir
anualmente.
6. A planificação das Atividades de Enriquecimento Curricular será realizada tendo em
consideração os recursos humanos, técnico‐pedagógicos e de espaços existentes no
conjunto das escolas do Agrupamento.
7. Para as turmas que funcionam em horário normal as AEC decorrem a seguir ao horário
letivo e até às 17 horas e 30 minutos. Nas escolas em que as turmas funcionam com horário
duplo decorrem em contra horário, nomeadamente, das 10 às 12 horas ou das 14 às 16
horas, consoante se trate de turmas com horário da tarde ou da manhã.

8. As atividades devem incidir nos domínios desportivo, artístico, científico, tecnológico e das
tecnologias da informação e comunicação, de ligação da escola com o meio, de
solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia da educação, nomeadamente: apoio
ao estudo, ensino do inglês, ensino de outras línguas estrangeiras, atividade física e
desportiva, ensino da música, atividades lúdico‐expressivas ou outras atividades que
incidam nos domínios identificados.
9. Compete aos professores titulares de turma garantir o acompanhamento/supervisão das
atividades de AEC, reunindo, no início de cada ano letivo, com os técnicos das AEC, com a
finalidade de fazer a planificação de atividades do programa, lista de material e estabelecer
as regras de funcionamento.

48

Regulamento Interno
10.A atividade de Apoio ao Estudo tem uma duração semanal de noventa minutos e,
preferencialmente, deve ser dinamizada pelo professor titular de turma, caso não seja
possível, por outro professor da escola ou do Agrupamento designado pelo Diretor.
11.A atividade de Apoio ao Estudo destina‐se 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;
12.O aluno que frequente o Apoio ao Estudo apenas pode faltar de forma injustificada duas
vezes o número de aulas semanais, após as quais perde o direito ao mesmo. Sempre que se
verifique uma falta o professor deve solicitar ao encarregado de educação a justificação da
mesma. Caso contrário, o professor informa o encarregado de educação de que o aluno
deixa de frequentar o Apoio ao Estudo.
13.Quanto ao regime de faltas às AEC, aplica‐se o definido no regime de faltas do presente
Regulamento, competindo ao técnico que dinamiza a atividade o seu registo em livro
próprio e a informação ao professor titular.
14.Os alunos só podem deixar de frequentar estas atividades por decisão do Diretor, mediante
pedido do encarregado de educação, devidamente fundamentado.
15.As faltas deverão ser justificadas pelo encarregado de educação perante o professor
responsável pela dinamização da atividade.
16.Quando o aluno atinge o número de faltas injustificadas correspondente a duas vezes o
tempo semanal da atividade o professor comunica o facto ao professor titular da turma,
devendo este comunicar ao encarregado de educação a fim de se inteirar das razões de tal
facto.
17.Sempre que se verifiquem situações de comportamentos menos corretos por parte dos
alunos, o professor da atividade informa o professor titular da turma. Registando‐se a 3ª
ocorrência, o professor titular da turma informa o encarregado de educação de que o aluno
fica impossibilitado de frequentar as atividades durante uma semana.
18.Reincidindo o aluno neste tipo de comportamento, o professor titular de turma deve
informar o Diretor podendo este decidir excluir o aluno da frequência das AEC’S por um
período de tempo superior ao estipulado na alínea anterior.

2.6.3. Apoio ao Estudo no 2º ciclo
1. O currículo do ensino básico integra a componente de Apoio ao Estudo que no
Agrupamento tem uma carga horária semanal máxima, de 4 tempos letivos num total de
200 minutos, por turma, distribuídos por 2 dias da semana.
2. O apoio ao estudo é uma oferta obrigatória para a escola e de frequência facultativa para
os alunos.
3. Os alunos que frequentam apoio ao estudo podem ser propostos pelo Conselho de Turma
ou pelos encarregados de educação. Sendo o Conselho de Turma a propor o aluno, este
tem que frequentar a totalidade dos tempos letivos atribuídos à turma. Caso seja o
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encarregado de educação a propor o aluno pode frequentar todos os tempos de Apoio ao
Estudo ou apenas um dos dias da semana, cabendo ao encarregado de educação essa
opção.
4. O aluno proposto pelo Conselho de turma só pode frequentar o Apoio ao Estudo obtido o
acordo do encarregado de educação, sendo neste caso obrigatório frequentar todos os
tempos letivos.
5. Compete ao Diretor de Turma elaborar a lista de alunos propostos e autorizados a
frequentar o Apoio ao Estudo e transmitir essa informação aos professores que lecionam a
apoio.
6. Os professores que lecionam o apoio sumariam a atividade realizada no livro de ponto da
respetiva turma, assinalando as faltas dos alunos, cabendo ao Diretor de Turma controlar a
sua justificação.
7. As faltas ao Apoio ao Estudo devem ser justificadas de acordo com constituído para as
faltas às atividades letivas. Não se verificando a justificação da falta, o Diretor de Turma
deve comunica‐la, por escrito, ao encarregado de educação.
8. Sempre que o aluno ultrapasse o dobro do número de tempos semanais em que está
inscrito de faltas injustificadas, este perde o direito à sua frequência.
9. O encarregado de educação pode a todo o tempo solicitar que o seu educando deixe de
frequentar o Apoio ao Estudo, situação em que este fica impedido de nova proposta no
mesmo ano letivo.

2.6.4.

Apoio Pedagógico Acrescido

1. O apoio pedagógico acrescido é uma oferta de escola de frequência facultativa para os
alunos do 3º ciclo do ensino básico e visa contribuir para a igualdade de oportunidades de
acesso e sucesso educativo dos alunos.
2. Cabe ao Diretor, sob proposta do Conselho de Turma, instituir as atividades e medidas de
apoio sempre que as mesmas se revelem necessárias.
3. Os alunos são selecionados de acordo com a seguinte ordem de critérios:
1º Alunos com dificuldades de aprendizagem, propostos pelos Conselhos de Turma;
2º Alunos estrangeiros com deficiente domínio da Língua Portuguesa;
3º Alunos com necessidades educativas especiais ao abrigo do Decreto‐Lei nº 3/08
de 7 de Janeiro;
4º Alunos ex‐emigrantes com dificuldades na língua materna;
4. Preferencialmente os grupos de alunos resultam de uma única turma podendo,
eventualmente, ter origem em turmas diferentes, caso o professor seja comum a todas
elas. Em qualquer dos casos os grupos não podem exceder os 10 alunos.
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5. Só em casos excecionais, e por motivos devidamente justificados, o apoio não é dado pelo
professor que leciona essa turma.
6. São lecionadas, por ordem de prioridade, aulas de apoio às seguintes disciplinas:
i. Língua Portuguesa ou LPNM e Matemática;
ii. Língua Estrangeira – Inglês;
iii. Outras disciplinas;
7. As aulas devem ser lecionadas em “contra horário”, não podendo coincidir com quaisquer
outras atividades curriculares de carácter obrigatório, privar os alunos da sua hora de
almoço ou alterar drasticamente a sua “mancha horária”. Devem também ser tidos em
conta os horários de transportes ou atividades desportivas fora da escola, devidamente
comprovadas.
8. Os diretores de turma dos alunos propostos para aulas de apoio devem comunicar aos
respetivos encarregados de educação, através de impresso próprio, as disciplinas em que
os seus educandos têm apoio, os dias e os horários dessas aulas, as salas de aula e os
professores que as lecionam e solicitar a sua autorização para que o aluno as frequente.
9. O aluno que frequente aulas de apoio apenas pode dar 2 faltas injustificadas a cada
disciplina, após as quais perde o direito ao mesmo. O diretor de turma deve informar o
encarregado de educação através da caderneta escolar após a segunda falta injustificada do
aluno, assim como da exclusão do aluno das aulas de apoio.
10.No final de cada período escolar, os professores do apoio elaboram um relatório descritivo
do aproveitamento de cada aluno, bem como o parecer sobre a conveniência ou não, da
continuidade do apoio.
11.Os relatórios são entregues ao Diretor de Turma na última semana de aulas para que
possam ser analisados na reunião de Conselho de Turma de final de período.

2.6.5. Sala de Estudo
1. As salas de estudo destinam‐se preferencialmente a alunos do 3º ciclo e têm por finalidade
apoiar os alunos a diferentes disciplinas, principalmente às que não foi atribuído apoio
pedagógico, orientando o estudo, esclarecendo dúvidas e possibilitando a realização de
tarefas de consolidação.
2. Os alunos podem frequentar as salas de estudo por sua iniciativa ou sob proposta dos
conselhos de turma.
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2.6.6.

Gabinete de Apoio ao Aluno

1. Esta sala destina‐se à realização de tarefas de caráter pedagógico, por parte dos alunos que
recebem ordem de saída da sala de aula. Estas tarefas devem ser indicadas pelo professor
da turma e apresentadas ao mesmo depois de concluídas, no final do tempo letivo.
2. O funcionamento da referida sala será assegurado através da presença de pelo menos um
professor em horário de componente não letiva.

2.6.7.

Clubes

1. Os clubes/ateliês funcionam no âmbito das atividades de complemento curricular e
pretendem ser um espaço aberto à participação de todos os alunos, promovendo o diálogo,
dinamizando o convívio e contribuindo para a formação integral do aluno.
2. A proposta de atividades dos clubes/ateliês e outros projetos deve ser planificada e
apresentada para aprovação pelo Conselho Pedagógico, preferencialmente no final do ano
letivo anterior.
3. Depois de aprovada a existência do Clube/ateliê e o seu horário de funcionamento, deve
ser divulgado aos alunos no Polivalente, no início do ano letivo.
4. Os alunos interessados solicitam a ficha de inscrição na papelaria da escola sede e
entregam‐na, devidamente assinada pelos encarregados de educação, ao (s) professor(es)
responsável(eis) pelo mesmo, ou na papelaria.
5. Só funcionarão os clubes/ateliês que tenham número de inscrições suficientes. Este
número deverá constar na proposta apresentada não podendo nunca ser inferior a 8 alunos
por professor.
6. O professor responsável pelo clube/ateliê deverá entregar uma lista dos alunos inscritos
por turma ao órgão de gestão e aos respetivos diretores de turma.
7. A não comparência dos alunos às atividades deve ser comunicada pelo professor
responsável ao Diretor de Turma, que por sua vez informará o encarregado de educação.
Caso as faltas sejam injustificadas, à terceira os alunos deixam de frequentar o clube.
8. Depois de inscritos, os alunos só podem desistir por motivos devidamente justificados, por
escrito, pelo encarregado de educação.
9. As atividades dos clubes/ateliês são coordenadas pelos respetivos professores
responsáveis, que devem afixar no polivalente o horário de funcionamento dos mesmos. É
admissível a participação extraordinária de convidados extra comunidade escolar nas várias
atividades, mediante autorização à Direção.
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10.As atividades efetivamente realizadas são referidas em relatório de avaliação a incluir no
relatório final de atividades.

2.6.8.

Desporto Escolar

1. O desporto escolar tem como objetivos primordiais dar a conhecer aos jovens, através da
prática, as implicações e benefícios de uma participação regular nas atividades físicas e
desportivas, bem como promover o respeito pelas normas do espírito desportivo.
2. As suas atividades desenvolvem‐se na escola sede, através do Clube do Desporto Escolar,
que se organiza por núcleos de modalidades desportivas, onde se incluem os
grupos/equipas das respetivas modalidades.
3. O Clube de Desporto escolar é constituído:
a) Por um Presidente, que será por inerência o Diretor do Agrupamento;
b) Por um Coordenador, a quem compete garantir a operacionalização do projeto de
desporto escolar;
c) Pelos professores responsáveis das diferentes modalidades;
d) Pelos alunos participantes.
4. No início do ano letivo são divulgadas aos encarregados de educação as modalidades que
irão funcionar e os respetivos horários.
5. Os alunos participantes necessitam de autorização escrita dos encarregados de educação.
6. As visitas de estudo no âmbito do desporto escolar devem obedecer ao regulamento geral
das visitas de estudo.

2.6.9.

Tutoria

1. A Tutoria é um apoio desenvolvido pelo professor tutor, docente que acompanha de perto
o aluno no seu desenvolvimento pessoal e social, que o ajuda a organizar os materiais
escolares e a gerir o tempo na realização das atividades escolares.
2. O professor tutor é designado pelo Diretor, sob proposta do Conselho de Turma, ou do
Diretor de Turma, podendo ser ouvido o professor de educação especial.
3. O professor tutor responsabiliza‐se pelo acompanhamento, de forma individualizada, do
processo educativo de um aluno.
4. Os diretores de turma dos alunos envolvidos em tutorias devem pedir autorização aos
respetivos encarregados de educação, através de impresso próprio, indicando o dia e a
hora dessa tutoria, bem como o nome do professor que vai acompanhar o aluno.
5. Compete ao professor tutor:
a) Desenvolver medidas de apoio ao aluno, designadamente de integração na turma e
na escola e de aconselhamento e orientação no estudo e nas tarefas escolares;
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b) Promover a articulação das atividades escolares dos alunos com outras atividades
formativas;
c) Desenvolver a sua atividade de forma articulada, quer com a família, quer com a
equipa especializada de Apoio Educativo, designadamente a de Educação Especial, o
Serviço de Psicologia e Orientação e com outras estruturas de orientação educativa;
d) No final de cada período, fazer um relatório sobre o trabalho realizado com o aluno.
6. Se possível, o professor tutor deve acompanhar o aluno ao longo do seu percurso escolar.

2.6.10. Visitas de Estudo

1.

As visitas de estudo são atividades curriculares, intencionalmente planeadas por docentes
para crianças ou alunos, realizadas fora do espaço escolar e que se destinam a desenvolver
e/ou a complementar conteúdos das áreas disciplinares e não disciplinares. Têm, ainda,
como finalidade a consolidação de aprendizagens, o desenvolvimento de técnicas de
trabalho, a motivação para o estudo e facilitar a sociabilização.

2.

As visitas de estudo decorrem do Projeto Educativo de Agrupamento e enquadram‐se no
âmbito do desenvolvimento dos Projetos Curriculares de Agrupamento ou de Escola.

3.

As visitas de estudo do Agrupamento organizam‐se respeitando a legislação em vigor e
devem constar do Plano Anual de Atividades. Ao longo do ano, todas as atividades/visitas
que não constem do Plano Anual de Atividades devem ser previamente aprovadas pelo
Conselho Pedagógico.

4.

Qualquer deslocação de alunos para fora do recinto escolar obedece às regras
estipuladas para as visitas de estudo.

5.

As visitas de estudo devem constar da planificação do trabalho letivo de cada
Disciplina, Departamento, Conselho de Turma/Escola e respetivo Plano de
Atividades de Turma. Devem decorrer tendo em conta o desenvolvimento das
restantes atividades.

6.

A participação dos alunos em visitas de estudo carece de autorização, por escrito,
dos encarregados de educação.

7.

Os contactos com as entidades a visitar e/ou a marcação da visita são da
responsabilidade do docente organizador ou coordenador de escola.

8.

A requisição do transporte é da responsabilidade do docente organizador ou
coordenador de escola, com exceção das que digam respeito aos 2º e 3º ciclos, que
deve ser requisitado pelo professor organizador, na Direção, pelo menos com duas
semanas de antecedência, através de documento para o efeito.
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9.

É obrigatório o preenchimento de um formulário onde constam informações da (s)
visita (s), a saber: local, calendarização, horário, objetivos, resultados esperados,
turma (s)/grupo(s) envolvidos, lista de acompanhantes, lista dos alunos que
participam e que não participam da visita. O formulário deve ser entregue na
Direção com pelo menos 48h de antecedência à realização da visita.

10. As credenciais a apresentar nos locais a visitar e a declaração de idoneidade são
solicitadas à direção.
11. Nas saídas do estabelecimento, os equipamentos de sinalização, devidamente
homologados, (coletes retrorrefletores e raquetes de sinalização) são de uso
obrigatório. No atravessamento da via pública os alunos devem ser acompanhados
por dois adultos, um à frente e outro na retaguarda, que devem usar os respetivos
coletes. A raquete, usada para parar o trânsito, permitirá aos participantes o
atravessamento da via, em segurança.
12. Em cada autocarro deve haver um responsável, de entre os professores
acompanhantes, por cada trinta crianças. Os acompanhantes devem garantir que
todos os alunos/crianças viajam com cinto de segurança colocado, durante todo o
percurso.
13. O rácio professor/aluno é de um docente por cada 10 alunos no 1º e 2º ciclos e um
docente por cada 15 alunos no 3º ciclo. O número de docentes deve ser superior no
caso em que as características da turma/grupo o justifiquem. No Pré‐escolar, as
crianças são acompanhados pela educadora e pela assistente operacional do grupo,
podendo‐se recorrer a outros docentes, estagiários, auxiliares ou encarregados de
educação de modo a que cada adulto acompanhe no máximo 10 crianças. Sempre
que a visita de estudo integre alunos com necessidades educativas especiais deverá,
caso se justifique, ter a presença de um professor da Educação Especial.
14. No decorrer da visita os professores devem acompanhar todas as atividades,
vigiando o comportamento e zelando pela segurança e o bem‐estar dos
alunos/crianças.
15. Um dos professores responsáveis deve permanecer contactável, sempre que
possível, durante o decurso da visita.
16. Os danos que tenham sido causados pelos alunos no decorrer da visita e não
estejam cobertos pelo Seguro Escolar serão da responsabilidade dos respetivos
Encarregados de Educação ou dos alunos, caso sejam de maior idade.
17. Qualquer acidente ocorrido durante a visita de estudo encontra‐se abrangido pelo
Seguro Escolar desde que, as paragens a efetuar constem do itinerário, o professor
esteja presente na altura do acidente e estejam arquivadas, na escola, as
autorizações dos encarregados de educação. Após a chegada à escola, os
professores devem participar imediatamente qualquer incidente ocorrido durante a
visita.
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18. Cada turma, do 2º e do 3º Ciclos, não deve ultrapassar o limite de três visitas de
estudo por ano, correspondendo a três dias de ausência à componente letiva,
sendo que no terceiro período apenas se poderá realizar uma visita. As visitas que
são organizadas no âmbito dos Clubes não podem exceder as duas saídas por aluno.
No caso da disciplina de EMRC, atendendo ao seu carácter facultativo, apenas se
pode realizar uma saída por ano de escolaridade, não podendo os alunos faltar a
mais de um dia de componente letiva.
19. A realização das visitas de estudo deve ocorrer preferencialmente no 1º e no 2º
período, tendo em consideração as avaliações finais de ano e devem ser evitadas no
período em que os alunos realizam o maior número de testes.
20. Sempre que possível é vantajoso o aproveitamento de uma mesma saída para
visitar diversos espaços, agregando várias turmas/grupos/disciplinas.
21. Os contactos com as entidades a visitar e/ou a marcação da visita são da
responsabilidade do docente organizador ou coordenador de escola.

22. Os alunos devem manter a sua mancha horária. Assim, caso a visita de estudo
ocupe apenas um turno horário, há aulas quer para os alunos envolvidos, quer para
os professores acompanhantes no turno contrário, respeitando‐se uma pausa de
uma hora para almoço entre a visita e as aulas.
23. Para que a visita decorra com normalidade e sem prejuízo das atividades previamente
marcadas e para as crianças participantes, os encarregados de educação das crianças do
Pré‐escolar e dos alunos do 1º ciclo, que não respeitarem o horário de partida do
estabelecimento, veem‐se forçados a regressarem com os seus educandos ou a transportá‐
las ao local da visita.

24. Serão marcadas faltas aos alunos não participantes da visita que, no dia da mesma
não compareçam na escola, bem como aos alunos participantes que, sem aviso
prévio, faltem à visita.

25. Aos alunos que participam na visita de estudo, bem como aos alunos (2º e 3º Ciclos) que
ficam na escola e que compareçam nas aulas ou nas atividades que lhes foram destinadas,
não serão marcadas faltas.

26. Para o 2º e o 3º Ciclos, as faltas corresponderão às disciplinas que nesse dia
numeram a lição.
27. Todas as aulas que os alunos tinham no dia da visita de estudo, devem ser
numeradas.
28. Os professores que acompanham a visita sumariam e numeram as aulas dos alunos
cuja visita acompanham. Nas turmas para as quais foram deixadas atividades
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previstas, as aulas são numeradas e sumariadas pelo professor que dá a aula de
substituição.
29. Os professores que não acompanham a visita numeram as aulas que teriam dado
aos alunos que estão na visita de estudo, sumariando “Os alunos encontram‐se em
visita de estudo” e devem cumprir horário e garantir substituição às turmas sem
aulas, segundo mapa a divulgar pelo professor organizador que o deve entregar na
Direção.
30. Os professores que forem chamados a dar substituição às turmas que, devido à
visita, ficaram sem professor, assinam dois livros de ponto, o da sua turma e o da
turma a que dão aula de substituição.
31. É de apresentação obrigatória um Plano de aula/proposta de atividades para os
alunos não participantes na visita de estudo ou cujos professores se encontram
integrados numa visita. Se for possível e se os professores assim o entenderem, poderão
requerer, com a devida antecedência, permuta.

32. No 2º e no 3º Ciclos, os professores que acompanham a visita devem pertencer ao
Conselho de Turma dos alunos, salvo exceções devidamente justificadas.
33. Na escola sede o professor organizador deve confirmar, até 48 horas antes da
realização da visita, todos os elementos necessários à concretização da mesma.
Simultaneamente deve divulga‐la na sala de professores e colocar no livro de ponto
a informação respeitante à visita, para que os restantes professores do Conselho de
Turma tomem conhecimento da sua realização, bem como dos alunos que nela
participam.
34. Sempre que a visita seja comparticipada, a verba é entregue ao docente
responsável pela organização da visita ou ao professor titular de grupo/turma ou ao
diretor de turma. Estas verbas são entregues à Direção, em data anterior à
realização da visita, que as entregará na tesouraria.
35. Se no dia da visita o aluno/criança faltar, mediante justificação escrita, válida,
poderá ter direito a reembolso, dependendo dos compromissos de reserva
assumidos com os locais a visitar ou com os transportes.
36. As visitas de estudo superiores a três dias em território nacional e de qualquer visita
ao estrangeiro, independentemente da sua duração, obrigam a uma autorização da
Direção Geral de Educação. A escola deve apresentar o projeto e deve preencher o
anexo II do Despacho Nº28/ME/91 de 28 de março, com antecedência mínima de
30 dias a contar da data prevista para o início da visita.
37. Nas visitas de estudo em território estrangeiro, a escola deve enviar
atempadamente o comprovativo do seguro de viagem, que deverá mencionar o
número dos segurados.
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38. Se a visita, em território nacional ou ao estrangeiro, suceder por um período de
mais de um dia, os professores responsáveis devem realizar, antecipadamente, uma
reunião com os encarregados de educação a fim de os informar sobre os locais a
visitar, a data, o alojamento, as refeições, o preço … Deve ainda ser entregue o
programa da visita.
39. A declaração de autorização para o estrangeiro deverá ser expressa pelos pais, com
assinatura reconhecida. No caso de se verificarem situações de divórcio ou
separação de facto deve ser assinada por ambos os progenitores, salvo se outra for
a indicação do Ministério Público e/ou Tribunal competente.
40. Sempre que se verifique alguma alteração à organização da visita, o responsável
pela mesma, deve informar imediatamente a Direção.
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III.

ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

1. De acordo com o estabelecido no Decreto‐Lei 137/2012 de 2 de julho, constituem os
órgãos de administração, direção e gestão do Agrupamento de Lapiás:
a)
b)
c)
d)

O Conselho Geral;
O Diretor;
O Conselho Pedagógico;
O Conselho Administrativo;

2. Compete aos órgãos de administração e gestão do Agrupamento Lapiás, respeitar e fazer
respeitar, os princípios de igualdade, participação e transparência por parte de toda a
comunidade educativa no sentido da concretização das finalidades estabelecidas no
Projeto Educativo, em consonância com os princípios de exercício de autonomia
consagrados pelo Estado às Escolas e Agrupamentos de Escolas.
3. Os órgãos de administração e gestão são o garante da aplicação do presente regulamento
e da sua permanente atualização sempre que tal se justifique.

1. Conselho Geral
1. O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas
orientadoras da atividade do Agrupamento e no qual é assegurada a participação e a
representatividade de toda a comunidade educativa, a saber: pessoal docente, pessoal não
docente, pais e encarregados de educação, município e comunidade local.

1.1. Composição
1. O Conselho Geral, é composto por vinte e um elementos, sendo:
Docentes
Não Docentes
Pais e Encarregados de Educação
Município
Comunidade Local

8 elementos
2 elementos
5 elementos
3 elementos
3 elementos

2. O Diretor participa nas reuniões de Conselho Geral sem direito a voto.

1.2.

Competências

1. Compete ao Conselho Geral:
a) Eleger o respetivo Presidente, de entre os seus membros;
b) Eleger, o Diretor do Agrupamento, nos termos dos artigos 21.º a 23.º do Decreto‐Lei
137/2012 de 2 de julho;
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c)
d)
e)
f)

Aprovar o Projeto Educativo e acompanhar e avaliar a sua execução;
Aprovar o Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas;
Aprovar os Planos Anuais e Plurianuais de Atividades;
Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o Relatório Final de Execução do Plano
Anual de Atividades;
g) Aprovar as propostas de contratos de autonomia;
h) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do Orçamento;
i) Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo Diretor, das
atividades no domínio da ação social escolar;
j) Aprovar o Relatório de Contas de Gerência;
k) Apreciar os resultados do processo de autoavaliação;
l) Pronunciar‐se sobre os critérios de organização dos horários;
m) Acompanhar a ação dos demais órgãos de administração e gestão;
n) Promover o relacionamento com a comunidade educativa;
o) Definir os critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas,
científicas, culturais e desportivas;
p) Dirigir recomendações aos restantes órgãos, tendo em vista o desenvolvimento do
Projeto Educativo e o cumprimento do Plano Anual de Atividades;
q) Participar, nos termos definidos em diploma próprio, no processo de avaliação do
desempenho do Diretor;
r) Decidir os recursos que lhe são dirigidos;
s) Aprovar o mapa de férias do Diretor;
t) Elaborar e aprovar o Regimento Interno do Conselho Geral;
u) Promover a eleição do novo Conselho Geral, uma vez terminado o mandato previsto.

1.3. Designação
1. Os representantes do pessoal docente no Conselho Geral são eleitos por todos os docentes
e formadores em exercício de funções no Agrupamento. Os candidatos do pessoal
docente, apresentar‐se‐ão em listas separadas, devendo estas:
a) Conter a indicação dos candidatos a membros efetivos em número igual aos dos
respetivos representantes com assento no Conselho Geral;
b) Apresentar os candidatos suplentes em número de 3 elementos;
c) Assegurar a representatividade dos diferentes níveis de ensino, devendo incluir pelo
menos um educador e um docente de cada ciclo de ensino.
2. Os membros da direção, os coordenadores dos estabelecimentos de educação e ensino, bem
como os docentes que assegurem funções de assessoria técnico pedagógica da direção, não
podem ser membros do Conselho Geral.
3. Os representantes do pessoal não docente no Conselho Geral apresentar‐se‐ão em listas
separadas, devendo estas:
a) Conter a indicação dos candidatos a membros efetivos em número igual aos dos
respetivos representantes com assento no Conselho Geral;
b) Apresentar os candidatos suplentes em número de 1 elemento.
4. Havendo mais que uma lista opositora à eleição, a conversão dos votos em mandato
efetua‐se com o método de representação proporcional da média mais alta de Hondt.

60

Regulamento Interno
5. Os representantes dos encarregados de educação são eleitos em Assembleia‐Geral de pais
e encarregados de educação do Agrupamento, sob proposta das respetivas organizações
representativas, ou, na falta das mesmas, de um colégio eleitoral constituído por um
representante dos pais e encarregados de educação de cada grupo / turma, sendo em
número de cinco efetivos e cinco suplentes,

6. Os representantes do município são designados pela Câmara Municipal, podendo esta
delegar tal competência nas Juntas de Freguesia.

7. Os representantes da comunidade local, quando se trate de individualidades ou
representantes de atividades de carácter económico, social, cultural e científico, são
cooptados pelos demais membros sob proposta dos mesmos.
8. Os representantes da comunidade local, quando se trate de representantes de instituições
ou organizações são indicados pelas mesmas, depois de estabelecidos, por escrito, os
contatos necessários entre as partes.

1.4. Mandato
1. Sem prejuízo do disposto no artigo 16.º do Decreto‐Lei 137/2012 de 2 de Julho, o mandato
dos membros do Conselho Geral tem a duração de quatro anos.
2. O mandato dos representantes dos pais e encarregados de educação tem a duração de
dois anos escolares.
3. No caso de impedimento de manutenção do cargo por parte de qualquer dos
representantes de pais ou encarregados de educação no decorrer do seu mandato, este
será substituído segundo a respetiva ordem de precedência na lista de suplentes sufragada
em Assembleia Geral de Pais e Pais Representantes e representantes, de acordo com o
ponto 1.3.5 do número anterior;
4. Os membros do Conselho Geral são substituídos no exercício do cargo se entretanto
perderem a qualidade que determinou a respetiva eleição ou designação;
5. No caso de representantes sufragados por voto direto, as vagas resultantes da cessação do
mandato dos membros eleitos são igualmente preenchidas pelo primeiro candidato não
eleito, ou suplente, segundo a respetiva ordem de precedência na lista a que pertencia o
titular de mandato

1.5 Reunião do Conselho Geral
1. O Conselho Geral reúne ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente
sempre que convocado pelo respetivo Presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um
terço dos seus membros em efetividade de funções ou por solicitação do Diretor.
2. As reuniões do Conselho Geral devem ser marcadas em horário que permita a participação
de todos os seus membros.
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2. Diretor
1. O Diretor é o órgão de administração e gestão do agrupamento com responsabilidade
direta nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial.
2. O Diretor é coadjuvado no exercício das suas funções por um Subdiretor e por um a três
adjuntos, de acordo com o estabelecido por despacho do membro do Governo responsável
pela área da educação.

2.1. Competências
1. Compete ao Diretor submeter à aprovação do Conselho Geral o Projeto Educativo
elaborado pelo Conselho Pedagógico.

2. Ouvido o Conselho Pedagógico, compete também ao Diretor:
a) Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Geral:
i.
ii.
iii.
iv.

As alterações ao Regulamento Interno;
O Plano Anual e Plurianual de Atividades;
O Relatório Anual de Atividades;
As propostas de celebração de contratos de autonomia.

b) Aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente e não docente,
ouvido também, no último caso, o município.
3. No ato de apresentação ao Conselho Geral, o Diretor faz acompanhar os documentos
referidos na alínea a) anterior dos pareceres do Conselho Pedagógico.
4. Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei ou Regulamento Interno,
no plano da gestão pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial, compete
ao Diretor, em especial:
a) Definir o regime de funcionamento do Agrupamento de Escolas;
b) Elaborar o projeto de orçamento, em conformidade com as linhas orientadoras
definidas pelo Conselho Geral;
c) Superintender na constituição de turmas e na elaboração de horários;
d) Distribuir o serviço docente e não docente;
e) Designar os Coordenadores de Estabelecimento;
f) Propor os candidatos ao cargo de Coordenador de Departamento Curricular e
designar os diretores de turma;
g) Planear e assegurar a execução das atividades no domínio da ação social escolar, em
conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo Conselho Geral;
h) Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como os outros recursos
educativos;
i) Estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de associação com
outras escolas e instituições de formação, autarquias e coletividades, em
conformidade com os critérios definidos pelo Conselho Geral;
j) Proceder à seleção e recrutamento do pessoal docente, nos termos dos regimes
legais aplicáveis;
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k) Assegurar as condições necessárias à realização da avaliação do desempenho do
pessoal docente e não docente, nos termos da legislação aplicável;
l) Dirigir superiormente os serviços administrativos, técnicos e técnico‐pedagógicos.
5. Compete ainda ao Diretor:
a) Representar a escola;
b) Exercer o poder hierárquico em relação ao pessoal docente e não docente;
c) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos nos termos da legislação aplicável;
d) Intervir nos termos da lei no processo de avaliação de desempenho do pessoal
docente;
e) Proceder à avaliação de desempenho do pessoal não docente.
6. O Diretor exerce ainda as competências que lhe forem delegadas pela administração
educativa e pela Câmara Municipal.
7. O Diretor pode delegar e subdelegar no Subdiretor e nos Adjuntos ou nos Coordenadores
de Estabelecimento as competências referidas nos números anteriores, com exceção da
prevista da alínea d) do anterior ponto 5.
8. Nas suas faltas e impedimentos, o Diretor é substituído pelo Subdiretor.

2.2. Recrutamento
1. O Diretor é eleito pelo Conselho Geral nos termos do ponto 5 do artigo 62 do Decreto‐Lei
nº 75/2008 de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto‐Lei nº 137/2012 de 2 de
julho.
2. Para recrutamento do Diretor, desenvolve ‐se um procedimento concursal, prévio à eleição,
nos termos do artigo seguinte.
3. Podem ser opositores ao procedimento concursal referido no número anterior docentes de
carreira do ensino público ou professores profissionalizados com contrato por tempo
indeterminado do ensino particular e cooperativo, em ambos os casos com, pelo menos,
cinco anos de serviço e qualificação para o exercício de funções de administração e gestão
escolar, nos termos do número seguinte.
4. Consideram ‐se qualificados para o exercício de funções de administração e gestão escolar
os docentes que preencham uma das seguintes condições:
a) Sejam detentores de habilitação específica para o efeito, nos termos das alíneas b) e
c) do n.º 1 do artigo 56.º do Estatuto da Carreira Docente dos Educadores de Infância
e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário;
b) Possuam experiência correspondente a, pelo menos, um mandato completo no
exercício dos cargos de diretor, subdiretor ou adjunto do diretor, presidente ou vice‐
presidente do conselho executivo, diretor executivo ou adjunto do diretor executivo
ou membro do conselho diretivo e ou executivo, nos termos dos regimes aprovados
respetivamente pelo presente decreto ‐lei, pelo Decreto ‐Lei n.º 115 ‐A/98, de 4 de
maio, alterado pelo Decreto ‐Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, pela Lei n.º 24/99, de 22
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de abril, pelo Decreto ‐Lei n.º 172/91, de 10 de maio, e pelo Decreto ‐Lei n.º 769 ‐
A/76, de 23 de outubro;
c) Possuam experiência de, pelo menos, três anos como diretor ou diretor pedagógico
de estabelecimento do ensino particular e cooperativo;
d) Possuam currículo relevante na área da gestão e administração escolar, como tal
considerado, em votação secreta, pela maioria dos membros da comissão prevista no
n.º 4 do artigo 22.º do Decreto‐Lei nº 137/2012;
5. As candidaturas apresentadas por docentes com o perfil a que se referem as alíneas b), c) e
d) do número anterior só são consideradas na inexistência ou na insuficiência, por não
preenchimento de requisitos legais de admissão ao concurso, das candidaturas que reúnam
os requisitos previstos na alínea a) do número anterior.
6. O Subdiretor e os Adjuntos são nomeados pelo Diretor de entre os docentes de carreira que
contem pelo menos cinco anos de serviço e se encontrem em exercício de funções no
agrupamento de escolas ou escola não agrupada.

2.3. Abertura do procedimento concursal
1. Não sendo aprovada a recondução do diretor cessante, o Conselho Geral delibera a
abertura do procedimento concursal até 60 dias antes do termo do mandato daquele.
2. O procedimento concursal para preenchimento do cargo de Diretor é obrigatório, urgente e
de interesse público.
3. O aviso de abertura do procedimento contém, obrigatoriamente, os seguintes elementos:
a) O agrupamento de escolas para que é aberto o procedimento concursal;
b) Os requisitos de admissão ao procedimento concursal fixados no do Decreto‐Lei nº
75/2008 de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto‐Lei nº 137/2012 de 2 de
julho.
c) A entidade a quem deve ser apresentado o pedido de admissão ao procedimento,
com a indicação do respetivo prazo de entrega, forma de apresentação, documentos
a juntar e demais elementos necessários à formalização da candidatura;
d) Os métodos utilizados para a avaliação da candidatura.
4. O procedimento concursal é aberto por aviso publicitado do seguinte modo:
a) Em espaços informativos dos diferentes estabelecimentos do Agrupamento;
b) Na página eletrónica do Agrupamento e na do serviço competente do Ministério da
Educação e Ciência;
c) Por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, e divulgado em órgão de
imprensa de expansão nacional através de anúncio que contenha referência ao
Diário da República em que o referido aviso se encontra publicado.
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5. Com o objetivo de proceder à apreciação das candidaturas, o Conselho Geral incumbe a sua
comissão permanente ou uma comissão especialmente designada para o efeito de elaborar
um relatório de avaliação.
6. Para efeitos da avaliação das candidaturas, a comissão referida no número anterior
considera obrigatoriamente:
a) A análise do curriculum vitae de cada candidato, designadamente para efeitos de
apreciação da sua relevância para o exercício das funções de diretor e do seu mérito;
b) A análise do projeto de intervenção na escola;
c) O resultado de entrevista individual realizada com o candidato.

2.4. Candidatura
1. A admissão ao procedimento concursal é efetuada por requerimento acompanhado pelo
curriculum vitae e por um projeto de intervenção no Agrupamento.
2. É obrigatória a prova documental dos elementos constantes do currículo, com exceção
daquela que já se encontre arquivada no respetivo processo individual existente nos
serviços administrativos do Agrupamento
3. No projeto de intervenção o candidato identifica os problemas, define a missão, as metas e
as grandes linhas de orientação da ação, bem como a explicitação do plano estratégico a
realizar no mandato.

2.5. Avaliação das candidaturas
1. As candidaturas são apreciadas pela comissão permanente do Conselho Geral ou por uma
comissão especialmente designada para o efeito por aquele órgão.
2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do ponto 2.3., os métodos utilizados para a avaliação das
candidaturas são aprovados pelo Conselho Geral, sob proposta da sua comissão
permanente ou da comissão especialmente designada para a apreciação das candidaturas.
3. Previamente à apreciação das candidaturas, a comissão referida no número anterior
procede ao exame dos requisitos de admissão ao concurso, excluindo os candidatos que os
não preencham, sem prejuízo da aplicação do artigo 76.º do Código do Procedimento
Administrativo.
4. Das decisões de exclusão da comissão de apreciação das candidaturas cabe recurso, com
efeito suspensivo, a interpor para o Conselho Geral, no prazo de dois dias úteis e a decidir,
por maioria qualificada de dois terços dos seus membros em efetividade de funções, no
prazo de cinco dias úteis.
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5. A comissão que procede à apreciação das candidaturas, além de outros elementos fixados
no aviso de abertura, considera obrigatoriamente:
a) A análise do curriculum vitae de cada candidato, designadamente para efeitos de
apreciação da sua relevância para o exercício das funções de diretor e o seu mérito;
b) A análise do projeto de intervenção no Agrupamento;
c) O resultado da entrevista individual realizada com o candidato.
6. Após a apreciação dos elementos referidos no número anterior, a comissão elabora um
relatório de avaliação dos candidatos, que é presente ao Conselho Geral, fundamentando,
relativamente a cada um, as razões que aconselham ou não a sua eleição.
7. Sem prejuízo da expressão de um juízo avaliativo sobre as candidaturas em apreciação, a
comissão não pode, no relatório previsto no número anterior, proceder à seriação dos
candidatos.
8. A comissão pode considerar no relatório de avaliação que nenhum dos candidatos reúne
condições para ser eleito.
9. Após a entrega do relatório de avaliação ao Conselho Geral, este realiza a sua discussão e
apreciação, podendo para o efeito, antes de proceder à eleição, por deliberação tomada
por maioria dos presentes ou a requerimento de pelo menos um terço dos seus membros
em efetividade de funções, decidir efetuar a audição oral dos candidatos, podendo nesta
sede serem apreciadas todas as questões relevantes para a eleição.
10. A notificação da realização da audição oral dos candidatos e as respetivas convocatórias
são efetuadas com a antecedência de, pelo menos, oito dias úteis.
11. A falta de comparência do interessado à audição não constitui motivo do seu adiamento,
podendo o Conselho Geral, se não for apresentada justificação da falta, apreciar essa
conduta para o efeito do interesse do candidato na eleição.
12. Da audição é lavrada ata contendo a súmula do ato.

2.6. Eleição
1. Após a discussão e apreciação do relatório e a eventual audição dos candidatos, o Conselho
Geral procede à eleição do Diretor, considerando ‐se eleito o candidato que obtenha
maioria absoluta dos votos dos membros do Conselho Geral em efetividade de funções.
2. No caso de o candidato ou de nenhum dos candidatos sair vencedor, nos termos do número
anterior, o Conselho Geral reúne novamente, no prazo máximo de cinco dias úteis, para
proceder a novo escrutínio, ao qual são admitidos consoante o caso, o candidato único ou
os dois candidatos mais votados na primeira eleição, sendo considerado eleito aquele que
obtiver maior número de votos favoráveis, desde que em número não inferior a um terço
dos membros do Conselho Geral em efetividade de funções.
3. Sempre que o candidato, no caso de ser único, ou o candidato mais votado, nos restantes
casos, não obtenha, na votação a que se refere o número anterior, o número mínimo de
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votos nele estabelecido, é o facto comunicado ao serviço competente do Ministério da
Educação e Ciência, para os efeitos previstos no artigo 66.º do Decreto‐Lei nº 137/2012 de
2 de julho.
4. O resultado da eleição do Diretor é homologado pelo Diretor Geral da Administração Escolar
nos 10 dias úteis posteriores à sua comunicação pelo Presidente do Conselho Geral,
considerando ‐se após esse prazo tacitamente homologado.

2.7. Posse
1. O Diretor toma posse perante o Conselho Geral, nos 30 dias subsequentes à homologação
dos resultados eleitorais pelo DGAE;
2. O Diretor designa o Subdiretor e os seus Adjuntos no prazo máximo de 30 dias após a sua
tomada de posse.
3. O Subdiretor e os Adjuntos do Diretor tomam posse nos 30 dias subsequentes à sua
designação pelo Diretor.

2.8. Mandato
1. O mandato do Diretor tem a duração de quatro anos.
2. Até 60 dias antes do termo do mandato do Diretor, o Conselho Geral delibera sobre a sua
recondução ou a abertura de procedimento concursal tendo em vista a realização de nova
eleição.
3. A decisão de recondução do Diretor é tomada por maioria absoluta dos membros do
Conselho Geral em efetividade de funções, não sendo permitida a sua recondução para um
terceiro mandato consecutivo.
4. Não é permitida a eleição para um quinto mandato consecutivo ou durante o quadriénio
imediatamente subsequente ao termo do quarto mandato consecutivo.
5. Não sendo ou não podendo ser aprovada a recondução do Diretor de acordo com o
disposto nos números anteriores, abre‐se o procedimento concursal tendo em vista a
eleição do diretor, nos termos do artigo 22º do Decreto‐Lei 137/2012 de 2 de Julho;
6. O mandato do Diretor pode cessar:
a) A requerimento do interessado, dirigido ao Diretor‐Geral da Administração Escolar,
com a antecedência mínima de 45 dias, fundamentado em motivos devidamente
justificados.
b) No final do ano escolar, por deliberação do Conselho Geral aprovada por maioria de
dois terços dos membros em efetividade de funções, em caso de manifesta
desadequação da respetiva gestão, fundada em factos comprovados e informações
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devidamente fundamentadas, apresentados por qualquer membro do Conselho
Geral;
c) Na sequência de processo disciplinar, que tenha concluído pela aplicação de sanção
disciplinar de cessação da comissão de serviço, nos termos da lei.
7. A cessação do mandato do Diretor determina a abertura de um novo procedimento
concursal.
8. Os mandatos do Subdiretor e dos Adjuntos têm a duração de quatro anos e cessam com o
mandato do Diretor.

9. Sem prejuízo do disposto no número anterior, e salvaguardadas as situações previstas nos
artigos 35º e 66º, do Decreto‐Lei 137/2012 de 2 de julho quando a cessação do mandato
do Diretor ocorra antes do termo do período para o qual foi eleito, o Subdiretor e os
Adjuntos asseguram a administração e gestão do Agrupamento de escolas, até á tomada
de posse do novo Diretor, devendo o respetivo processo de recrutamento estar concluído
no prazo máximo de 90 dias.

10.O Subdiretor e os Adjuntos poderão ser exonerados a todo o tempo por decisão
fundamentada do Diretor.

2.9. Direitos do Diretor
1. O Diretor goza, independentemente do seu vínculo e origem, dos direitos gerais
reconhecidos aos docentes do Agrupamento.
2. O Diretor conserva o direito ao lugar de origem e ao regime de segurança social por que
está abrangido não podendo ser prejudicado na sua carreira profissional por causa do
exercício das suas funções, relevando para todos os efeitos no lugar de origem o tempo de
serviço prestado naquele cargo.

2.10. Direitos Específicos
1. O Diretor, o Subdiretor e os Adjuntos gozam do direito à formação específica para as suas
funções em termos a regulamentar por despacho do membro do Governo responsável pela
área da educação.
2. O Diretor, o Subdiretor e os Adjuntos mantêm o direito à remuneração base
correspondente à categoria de origem, sendo‐lhes abonado um suplemento remuneratório
pelo exercício de função, a estabelecer nos termos da legislação em vigor.
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2.11. Deveres Específicos
1. Para além dos deveres gerais dos funcionários e agentes da Administração Pública
aplicáveis ao pessoal docente, o Diretor e os Adjuntos estão sujeitos aos seguintes deveres
específicos:
a) Cumprir e fazer cumprir as orientações da administração educativa;
b) Manter permanentemente informada a administração educativa, através da via
hierárquica competente, sobre todas as questões relevantes referentes aos serviços;
c) Assegurar a conformidade dos atos praticados pelo pessoal com o estatuído na lei e
com os legítimos interesses da comunidade educativa.

2.12.

Assessoria da Direção

1. Para apoio à atividade do Diretor e mediante proposta deste, o Conselho Geral pode
autorizar a constituição de assessorias técnico‐pedagógicas, para as quais são designados
docentes em exercício de funções no Agrupamento.
2. Os critérios para a constituição e dotação das assessorias referidas no parágrafo anterior
serão definidos por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação,
em função da população escolar e do tipo e regime de funcionamento do Agrupamento.

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

3.1. Composição
1. No Conselho Pedagógico participam os Coordenadores dos Departamentos Curriculares,
representantes das estruturas de coordenação e supervisão pedagógica e educativa
assegurando a representação pluridisciplinar e das diferentes ofertas educativas do
Agrupamento de Escolas no total de 16 elementos, distribuídos do seguinte modo:
• Diretor
• Coordenador do Departamento do Pré‐escolar.
• Coordenador do Departamento do 1º Ciclo.
• Coordenador do Departamento de Línguas.
• Coordenador do Departamento de Ciências Sociais e Humanas.
• Coordenador do Departamento de Matemática e Tecnologias
• Coordenador do Departamento de Ciências Experimentais.
• Coordenador do Departamento de Expressões.
• Coordenador do Departamento de Educação Especial.
• Coordenadores de Ciclo.
• Representante dos Cursos de Educação Formação.
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• Coordenador de Projetos.
• Representante dos Professores Bibliotecários.
• Coordenador do Plano Tecnológico da Educação.
• Representante dos Coordenadores de Estabelecimento.
2. O Conselho Pedagógico é presidido pelo Diretor.
3. Os representantes do pessoal docente no Conselho Geral não podem ser membros do
Conselho Pedagógico.

3.2. Competências
1. Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei, ao Conselho Pedagógico
compete:
a) Elaborar a proposta de Projeto Educativo a submeter pelo Diretor ao Conselho
Geral;
b) Apresentar propostas para a elaboração do Regulamento Interno e dos Planos Anual
e Plurianual de Atividades e emitir parecer sobre os respetivos projetos;
c) Emitir parecer sobre as propostas de celebração de contratos de autonomia;
d) Elaborar e aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente;
e) Definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e
vocacional, do acompanhamento pedagógico e da avaliação dos alunos;
f) Propor aos órgãos competentes a criação de áreas disciplinares ou disciplinas de
conteúdo regional e local, bem como as respetivas estruturas programáticas;
g) Definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação curricular, dos
apoios e complementos educativos e das modalidades especiais de educação
escolar;
h) Adotar os manuais escolares, ouvidos os Departamentos Curriculares;
i) Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação,
no âmbito do Agrupamento de Escolas e em articulação com instituições ou
estabelecimentos do ensino superior vocacionados para a formação e a investigação.
j) Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e cultural;
k) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários;
l) Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente, de acordo com o
disposto na legislação aplicável;
m) Proceder ao acompanhamento e avaliação da execução das suas deliberações e
recomendações;
n) Propor mecanismos de avaliação dos desempenhos organizacionais e dos docentes,
bem como da aprendizagem dos alunos, credíveis e orientados para a melhoria da
qualidade do serviço de educação prestado e dos resultados das aprendizagens;
o) Participar, nos termos regulamentados em diploma próprio, no processo de
avaliação do desempenho do pessoal docente.

3.3. Designação
1. Os Coordenadores de Departamento, são eleitos pelo respetivo Departamento, de entre
uma lista de 3 docentes propostos pelo Diretor;
2. O Coordenador de Projetos e o Coordenador do Plano Tecnológico da Educação são
designados pelo Diretor;
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3. Os Coordenadores de Ciclo, o Representante dos Cursos de Educação e Formação e o
Representante dos Coordenadores de Estabelecimento são eleitos entre os seus pares.
4. O Representante dos Professores Bibliotecários é designado pelo Diretor entre os
Professores Bibliotecários do Agrupamento;

3.4. Mandato
1. Os membros do Conselho Pedagógico são substituídos no exercício do seu cargo se,
entretanto, perderem a qualidade que determinou a respetiva eleição ou designação.
2. Os membros do Conselho Pedagógico cumprirão um mandato de quatro anos que cessa
com o mandato do Diretor, à exceção dos Representante dos CEF, Representante dos
Coordenadores de Estabelecimento e do Coordenador de Projetos cuja duração do
mandato será aquela definida para o respetivo cargo.

3.5. Funcionamento
1. O Conselho Pedagógico reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente
sempre que seja convocado pelo respetivo Presidente, por sua iniciativa, 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.
2. Nas reuniões plenárias ou de comissões especializadas, designadamente quando a ordem
de trabalhos verse sobre as matérias previstas nas alíneas a), b), e), f), j) e k) do anterior
ponto 3.2, podem participar, sem direito a voto, a convite do Presidente do Conselho
Pedagógico, representantes do pessoal não docente e dos pais e encarregados de
educação.

4. Conselho Administrativo
O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo – financeira do
Agrupamento, nos termos da legislação em vigor.

4.1. Composição
O Conselho Administrativo é constituído pelo Diretor que preside, pelo Subdiretor ou por um
dos Adjuntos do Diretor designado por este e pelo Chefe dos Serviços Administrativos, ou
quem o substitua.

4.2. Competências
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.
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.
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4.3. Designação
O Subdiretor ou Adjunto que seja membro do Conselho Administrativo é designado
anualmente pelo Diretor.

4.4. Funcionamento
O Conselho Administrativo reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente
sempre que o Diretor o convoque, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer um dos
restantes membros.

5. Coordenação de Estabelecimento de Educação ou de Ensino
5.1. Composição

A coordenação de cada estabelecimento de educação ou de ensino do Agrupamento, à
exceção da escola sede é assegurada por:
a) Um Coordenador, designado Coordenador de Estabelecimento, nos casos em que o
estabelecimento tenha 3 ou mais docentes em exercício efetivo de funções;
b) Um Representante, designado Representante de Estabelecimento, nos
estabelecimentos que tenham menos de 3 docentes em exercício efetivo de
funções.

5.2. Competências
Ao Coordenador ou Representante de Estabelecimento compete:
a) Coordenar as atividades educativas do estabelecimento em articulação com o
Diretor;
b) Cumprir e fazer cumprir as decisões do Diretor e exercer as competências que por
este lhe forem delegadas;
c) Cumprir as disposições legais e regulamentares resolvendo os casos da sua
competência e informando sobre os restantes;
d) Transmitir as informações relativas ao pessoal docente, não docente e aos alunos;
e) Promover e incentivar a participação dos pais e encarregados de educação, dos
interesses locais e das autarquias nas atividades educativas;
f) Na ausência de Associação de Pais, promover a eleição de Representante dos Pais e
Encarregados de Educação tendo em vista a participação na Assembleia Geral de
Associações de Pais e de Pais Representantes dos estabelecimentos de educação e
ensino do Agrupamento;
g) Apresentar propostas para o Plano Anual de Atividades;
h) Elaborar o Relatório Final de Execução das atividades do estabelecimento de
educação ou de ensino que coordena;
i) Exercer as funções de Coordenador de Instalações do respetivo estabelecimento,
prevista no presente Regulamento Interno;
j) Convocar, presidir e coordenar o Conselho de Escola.
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5.3. Designação
O Coordenador ou Representante é designado pelo Diretor de entre os docentes em exercício
efetivo de funções no estabelecimento de educação ou ensino.

5.4. Mandato
1. O mandato do Coordenador de Estabelecimento tem a duração de dois anos.
2. O mandato do Representante de Estabelecimento tem a duração de um ano.
3. O mandato do Coordenador ou Representante de Estabelecimento cessa quando termina o
mandato do Diretor.
4. O mandato do Coordenador ou representante de Escola pode ainda cessar:
a) A todo o tempo por despacho fundamentado do Diretor;
b) A pedido do interessado apresentado ao Diretor, com a antecedência mínima de 30
dias, fundamentado em motivos devidamente justificados;
c) Sob proposta, fundamentada, de pelo menos dois terços dos docentes do
estabelecimento de educação ou ensino.
5. A cessação do mandato do Coordenador de Estabelecimento obriga a nova designação.
6. O mandato do substituto termina no prazo estipulado para o substituído.

6. Conselho de Escola
6.1. Composição
O Conselho de Escola é constituído em cada estabelecimento de educação e ensino do
Agrupamento à exceção da escola sede, por todos os docentes titulares de turma e pelos
professores do apoio socioeducativo, de modo a assegurar a articulação curricular da Escola;

6.2. Funcionamento
1. O Conselho de Escola reúne ordinariamente uma vez por período ou extraordinariamente
por decisão do Diretor, a pedido do Coordenador de Estabelecimento ou a pedido de, pelo
menos, metade dos seus membros.
2. As reuniões são convocadas pelo Coordenador de Estabelecimento (ou Representante de
Estabelecimento) ou pelo Diretor, através de convocatória apresentada com 48 horas de
antecedência ou a pedido de dois terços dos docentes da escola.
3. No caso de escolas de lugar único, não há lugar ao Conselho de Escola.
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6.3. Competências
Compete ao Conselho de Escola:
a) Assegurar de forma articulada com outras estruturas de orientação educativa do
Agrupamento a adoção de metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento
quer dos planos de estudo quer das componentes de âmbito local do currículo;
b) Planificar e adequar à realidade da escola a aplicação dos planos de estudo
estabelecidos a nível nacional;
c) Propor as atividades a integrar no Plano Anual de Atividades do Agrupamento;
d) Elaborar e aplicar as medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das
disciplinas;
e) 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;
f) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios de
aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das
aprendizagens;
g) Identificar as necessidades de formação de docentes e não docentes;
h) Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto;
i) Elaborar o Regimento Interno;
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IV.
ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO EDUCATIVA E SUPERVISÃO
PEDAGÓGICA
1. As estruturas de orientação 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. Às estruturas de orientação educativa compete, em especial:
a) A articulação curricular 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 de Escolas;
b) A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades de turma ou grupo
de alunos;
c) A coordenação pedagógica de cada ano, ciclo ou curso;
d) A avaliação de desempenho do pessoal docente.

1. Departamentos Curriculares
1. A articulação curricular deve promover a cooperação entre os docentes do
estabelecimento de educação e ensino ou do Agrupamento, procurando adequar o
currículo aos interesses e necessidades específicos dos alunos.
2. A articulação curricular é assegurada através dos Departamentos Curriculares nos quais se
encontram representados os grupos de recrutamento e áreas disciplinares de acordo com
os cursos lecionados e o número de docentes.

1.1. Composição
Departamento
Pré‐escolar
1º Ciclo
Línguas
Ciências Sociais e Humanas
Matemática e Tecnologias
Ciências Experimentais
Expressões
Educação Especial

Grupo de Recrutamento
100
110
200, 210, 220, 300, 320, 330
200, 290, 400, 420
230, 500, 550
230, 510, 520
240, 250, 260, 560, 600, 620,
910

Os Docentes de Técnicas Especializadas integram o Departamento mais relacionado com a sua
área de lecionação para efeitos de tomada de conhecimento de informações relevantes ao
nível do planeamento geral de atividades
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1.2. Competências
Ao Departamento Curricular compete:
a) Planificar e adequar à realidade do Agrupamento a aplicação dos planos de estudo
estabelecidos a nível nacional;
b) Adotar medidas de articulação e gestão flexível dos currículos, bem como de outras
medidas destinadas a melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão;
c) Elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade de
grupos de alunos;
d) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da
aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das
aprendizagens;
e) Identificar necessidades de formação dos docentes;
f) Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto;
g) Aprovar o Regimento Interno do Departamento.

1.3. Funcionamento
1. O Departamento reúne ordinariamente 1 vez por mês, no início e final do ano letivo, e
extraordinariamente por iniciativa do seu Coordenador, 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.
2. As reuniões são convocadas pelo Coordenador e poderão ser realizadas em sessões
plenárias com todos os membros do Departamento ou sessões restritas aos Delegados de
Conselho de Grupo Disciplinar.

1.4.Coordenador
1.4.1.

Designação

1. O Coordenador de Departamento é eleito pelo respetivo Departamento, de entre uma lista
de três docentes, propostos pelo Diretor para o exercício do cargo.
2. Para efeitos do disposto no número anterior considera‐se eleito o docente que reúna o
maior número de votos favoráveis dos membros do Departamento Curricular.

1.4.2.

Perfil

2. O Coordenador de Departamento Curricular deve ser um docente de carreira detentor de
formação especializada nas áreas de supervisão pedagógica, avaliação do desempenho
docente ou administração educacional.

3. Quando não for possível a designação de docentes com os requisitos definidos no número
anterior, por não existirem ou não existirem em número suficiente para dar cumprimento
ao estabelecido no ponto 1 de 1.4.1., podem ser designados docentes segundo a seguinte
ordem de prioridade:
a) Docentes com experiência profissional, de pelo menos um ano, de supervisão
pedagógica na formação inicial, na profissionalização ou na formação em exercício
ou na profissionalização ou na formação em serviço de docentes;
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b) Docentes com experiência de pelo menos um mandato de Coordenador de
Departamento Curricular ou de outras estruturas de coordenação educativa
previstas no Regulamento Interno, Delegado de Grupo Disciplinar ou Representante
de Grupo de Recrutamento;
c) Docentes que, não reunindo os requisitos anteriores, sejam considerados
competentes para o exercício da função.

1.4.3.

Funções

São funções do Coordenador de Departamento Curricular:
a) Convocar, presidir e coordenar as reuniões do Departamento;
b) Integrar a composição do Conselho Pedagógico e nele representar todos os
professores do Departamento;
c) Estabelecer o contacto com o Diretor a fim de satisfazer as necessidades do
Departamento;
d) Assegurar a participação do Departamento na elaboração, desenvolvimento e
avaliação do Projeto Educativo, do Plano Anual de Atividades e do Regulamento
Interno do Agrupamento;
e) Instituir mecanismos de articulação curricular, de trabalho cooperativo e de
planeamento conjunto entre os docentes, estabelecendo uma comunicação eficaz
entre todos os elementos do Departamento;
f) Promover a análise do currículo de modo a facilitar a sua compreensão, gestão e
cumprimento dos programas;
g) Promover a partilha de experiências, contribuindo para o desenvolvimento
profissional dos docentes;
h) Reconhecer e identificar situações favoráveis a uma gestão transversal/vertical do
currículo;
i) Promover a articulação com outras estruturas ou serviços do Agrupamento, com
vista ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica;
j) Disponibilizar materiais diversificados provenientes do Conselho Pedagógico ou da
Direção;
k) Promover a identificação e inventariar as necessidades de formação do
Departamento;
l) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de
autonomia do Agrupamento de Escolas;
m) Promover a realização de atividades de investigação, reflexão e de estudo, visando
a melhoria da qualidade das práticas educativas;
n) Realizar todas as tarefas inerentes à avaliação dos docentes, de acordo com a
legislação em vigor;
o) Elaborar a proposta de Regimento Interno do Departamento.

1.4.4.

Mandato

1. O mandato do Coordenador de Departamento Curricular tem a duração de quatro anos e
cessa com o mandato do Diretor.
2. Os Coordenadores do Departamento Curricular podem ser exonerados a todo o tempo por
despacho fundamentado do Diretor, após consulta do respetivo Departamento.
3. O exercício das funções de Coordenador pode cessar a pedido do interessado por
requerimento ao Diretor ou por proposta, devidamente fundamentada de, pelo menos,
dois terços dos membros do Departamento Curricular, apresentada ao Diretor.
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2.

Conselhos de Grupo Disciplinar

O Conselho de Grupo Disciplinar é a estrutura de orientação educativa que realiza a
coordenação pedagógica destinada a articular e harmonizar as atividades desenvolvidas pelos
docentes do mesmo ano de escolaridade no 1º Ciclo, e da mesma disciplina no 2º e 3º Ciclo.

2.1.

Composição
Ano de Escolaridade/Disciplinas
1º Ciclo
2º Ciclo

Educação
Especial
Educação Especial

1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano

2.2.

Português
História e Geografia de
Portugal
Inglês
Ciências Naturais
Matemática
Educação Visual
Educação Tecnológica
Educação Musical
Educação Física
Educação Moral e
Religiosa Católica

3º Ciclo
Português
Francês
Inglês
História
Geografia
Ciências Naturais
Matemática
Ciências Físco‐Químicas
Educação Visual
Educação Tecnológica
Educação Física
Tecnologias da
Informação e
Comunicação

Competências

Ao Conselho de Grupo Disciplinar compete:
a) Elaborar a planificação de atividades letivas e não‐letivas, a desenvolver durante o
ano;
b) Apresentar propostas para o Plano Anual de Atividades, tendo em vista a
concretização do Projeto Educativo do Agrupamento;
c) Produzir recursos e materiais de natureza pedagógica para apoio das atividades
letivas;
d) Propor critérios metodológicos e de avaliação, de acordo com os recursos
disponíveis;
e) Apresentar propostas sobre a gestão dos espaços, do tempo e dos recursos
materiais e humanos, homologando o Regimento Interno da sua disciplina e
instalação específica;
f) Selecionar os manuais escolares a aprovar em Conselho Pedagógico;
g) Definir orientações sobre as medidas de recuperação e integração para os alunos
com falta de assiduidade;
h) Definir estratégias da disciplina para integrar nos planos de acompanhamento
pedagógico dos alunos;
i) Colaborar na inventariação das necessidades de equipamento e material didático;
j) Promover a interdisciplinaridade;
k) Promover o diálogo e a troca de experiências;
l) Aprovar o Regimento Interno do Conselho de Grupo Disciplinar.
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2.3. Funcionamento
O Conselho de Grupo Disciplinar reúne ordinariamente 1 vez por mês, no início e final do ano
letivo, e extraordinariamente por iniciativa do seu Delegado, 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.

2.4. Delegado de Conselho de Grupo Disciplinar
2.4.1.

Designação

1. A coordenação do Conselho de Grupo Disciplinar é assegurada por um docente eleito pelos
seus pares, devendo este ser professor do quadro de Agrupamento.
2. Não se verificando a existência de professores do quadro, a eleição recai sobre um dos
docentes com maior experiência profissional.

2.4.2.

Perfil

O Delegado do Conselho de Grupo Disciplinar deve:
a) Possuir reconhecida competência científica e pedagógica na área disciplinar
respetiva;
b) Ter facilidade de relacionamento pessoal e de grupo;
c) Ter capacidade de organização e coordenação das atividades pedagógicas.

2.4.3.

Funções

Compete ao Delegado de Conselho de Grupo Disciplinar:
a) Convocar, presidir e coordenar as reuniões do Conselho de Grupo Disciplinar ;
b) Instituir os mecanismos de trabalho cooperativo e de planeamento conjunto entre
os docentes, estabelecendo uma comunicação eficaz entre todos os elementos do
Conselho;
c) Estabelecer o contacto entre todos os elementos do Conselho de Grupo Disciplinar;
d) Apresentar relatório apreciativo das atividades desenvolvidas pelo Conselho de
Grupo Disciplinar constantes no Plano Anual de Atividades;
e) Elaborar a proposta de Regimento Interno do Conselho de Grupo Disciplinar .

2.4.4.

Mandato

1. O mandato do Delegado tem a duração de dois anos. Tratando‐se de um docente não
pertencente ao quadro do Agrupamento o mandato tem a duração de apenas um ano.
2. O Delegado pode cessar as suas funções, a todo o tempo:
a) Por decisão fundamentada do Ddiretor, ouvido o respetivo Conselho;
b) Sob proposta fundamentada de, pelo menos, dois terços dos docentes do Conselho
de Grupo Disciplinar;
c) A seu pedido, através de requerimento apresentado ao Diretor, com a antecedência
mínima de 30 dias.
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3. Conselho de Turma
Em cada escola, a organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver
com os alunos e a articulação entre a escola e as famílias é assegurada:
a) Pelos educadores de infância, na educação pré‐ escolar;
b) Pelos professores titulares das turmas, no 1.º ciclo do ensino básico;
c) Pelo conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico.

3.1. Composição
1. O Conselho de Turma é constituído por:
a) Todos os professores da turma;
b) Dois representantes dos pais e encarregados de educação;
c) Um representante dos alunos, no caso do 3.º ciclo do ensino básico.
2. Para coordenar o trabalho do Conselho de Turma, o Diretor designa um Diretor de Turma
de entre os professores da mesma, sempre que possível pertencente ao quadro do
Agrupamento de Escolas.
3. Nas reuniões do Conselho de Turma em que seja discutida a avaliação individual dos alunos
apenas participam os membros docentes.
4. No desenvolvimento da sua autonomia, o Agrupamento pode ainda designar professores
tutores para acompanhamento em particular do processo educativo de um grupo de
alunos.

3.2. Competências
Ao Conselho de Turma compete:
a) Analisar a situação da turma e identificar caraterísticas específicas dos alunos a ter
em conta no processo de ensino aprendizagem;
b) Planificar o desenvolvimento das atividades a realizar com os alunos em contexto de
sala de aula;
c) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades educativas especiais
dos alunos, promovendo a articulação com os respetivos serviços de apoio
educativo, com vista à sua superação;
d) Assegurar a adequação do currículo às caraterísticas específicas dos alunos,
estabelecendo prioridades, níveis de aprofundamento e sequências adequadas;
e) Adotar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens dos
alunos;
f) Operacionalizar os critérios de avaliação definidos para cada ano e ciclo de
escolaridade, no âmbito do Plano de Atividades de Turma;
g) Elaborar, no final do ano letivo, Planos de Acompanhamento Pedagógico para os
alunos retidos;
h) Conceber e delinear atividades em complemento do currículo proposto;
i) Decidir quanto à avaliação sumativa interna final do aluno;

80

Regulamento Interno
j) Reanalisar o Plano de Atividades de Turma com base na avaliação sumativa, com
vista à introdução de eventuais reajustamentos ou apresentação de propostas para
o ano letivo seguinte;
k) Pronunciar‐se sobre a decisão de progressão de um aluno ao ano de escolaridade
seguinte;
l) Propor ao Diretor/Conselho Pedagógico os casos especiais de progressão de alunos;
m) Preparar informação adequada, a disponibilizar aos pais e encarregados de
educação, relativa ao processo de aprendizagem e avaliação dos alunos;
n) Promover a articulação escola – família.

3.3. Funcionamento
1. O Conselho de turma reúne ordinariamente:
a) No início do ano letivo, para definição dos Planos de atividades de Turma;
b) No final de cada período para avaliação sumativa dos alunos;
c) Durante os períodos escolares para a avaliação intercalar dos alunos, para avaliação
dos Planos de Acompanhamento Pedagógico e para reanalisar os Planos de
Atividades de Turma, com vista à introdução de eventuais reajustamentos;
d) No final do ano letivo para apresentação de propostas de Planos de Atividades de
Turma para o ano letivo seguinte.
2. As reuniões são convocadas pelo Diretor que pode ainda convocar reuniões extraordinárias
sempre que quaisquer assuntos de natureza pedagógica o justifiquem. Estas reuniões são
convocadas por iniciativa do Diretor, por proposta do Diretor de Turma ou de, pelo
menos, metade dos professores da turma.

3.4. Diretor de Turma
3.4.1.

Designação

O Diretor de Turma é designado pelo Diretor, de entre os professores da turma, sempre que
possível de entre os professores do quadro.
3.4.2.

Perfil

O professor que assume a função de Diretor de Turma deve:
a) Ter facilidade de relacionamento interpessoal;
b) Ser tolerante e, simultaneamente, firme, sempre que necessário;
c) Ser metódico e organizado de modo a realizar atempadamente todas as tarefas
inerentes ao cargo.
3.4.3.

Funções

Ao Diretor de Turma compete:
a) Assegurar a articulação entre os professores da turma, os alunos e encarregados de
educação;
b) Promover a comunicação e a cooperação entre professores e alunos;
c) 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;
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o)

d) Coordenar a elaboração e desenvolvimento do Plano de Atividades de Turma e da
respetiva operacionalização;
e) Propor à Direção, a partir dos dados da avaliação formativa, a mobilização dos
recursos educativos existentes na escola, com vista a desencadear respostas
adequadas às necessidades dos alunos;
f) Coordenar a definição e implementação de Plano de Acompanhamento
Pedagógico de acordo com a legislação em vigor;
g) Articular as atividades da turma com os pais e encarregados de educação
promovendo a sua participação;
h) Coordenar o processo de avaliação dos alunos garantindo o seu caráter globalizante
e integrador;
i) Desenvolver ações que promovam a integração dos alunos na vida escolar,
nomeadamente contactos com os serviços especializados de apoio educativo;
j) Resolver assuntos disciplinares conforme estipulado na lei;
k) Colaborar com os professores da turma e os pais e encarregados de educação no
sentido de prevenir e resolver problemas comportamentais ou de aprendizagem;
l) Organizar e manter atualizado o Processo Individual do Aluno;
m) Lecionar a Área de Formação Cívica de acordo com o programa definido pela
escola visando promover o desenvolvimento da consciência cívica dos alunos como
elemento fundamental no processo de formação de cidadãos responsáveis, críticos,
ativos e intervenientes;
n) Dar conhecimento aos encarregados de educação e ao Diretor das participações
disciplinares recebidas;
Elaborar em conjunto com a equipa de Educação Especial um Programa Educativo
Individual (PEI);
p) Manter atualizados os registos de faltas, comunicando‐as dentro dos prazos
legalmente estabelecidos, aos respetivos encarregados de educação;
q) Desenvolver todos os procedimentos previstos no Regulamento Interno e na
legislação em vigor, relativos à assiduidade dos alunos;
r) Organizar e manter atualizados, de acordo com os respetivos índices, os dossiers de
turma e do Plano de Atividades de Turma.
3.4.4.

Mandato

1. O mandato do Diretor de Turma tem a duração de um ano.
2. Os Diretores de Turma são preferencialmente designados tendo em consideração a sua
disponibilidade para acompanhamento da turma ao longo do ciclo.
3. O Diretor de Turma pode cessar funções a todo o tempo, por decisão fundamentada do
Diretor.

4. Conselho de Diretores de Turma
4.1. Composição
O Conselho de Diretores de Turma é constituído por todos os Diretores de Turma da escola e
funciona em sessões plenárias. Extraordinariamente podem realizar‐se reuniões restritas por
ano ou ciclo de escolaridade de acordo com a especificidade do assunto a tratar.
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4.2. Competências
Ao Conselho de Diretores de Turma compete:
a) Planificar atividades e projetos a desenvolver anualmente, sempre que para tal haja
orientações do Conselho Pedagógico ou do Diretor;
b) Veicular informações e orientações provenientes dos órgãos de gestão e das
estruturas de orientação pedagógica, funcionando como elo de ligação entre aqueles
e os Diretores de Turma;
c) Cooperar com outras estruturas de orientação educativa e com os serviços
especializados de apoio educativo na gestão adequada de recursos e na eventual
adoção de medidas pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens;
d) Coordenar a eventual realização de projetos interdisciplinares de turmas do mesmo
ano / ciclo;
e) Normalizar procedimentos no âmbito da gestão da Direção de Turma;
f) Analisar e discutir a legislação em vigor;
g) Discutir e propor procedimentos a adotar em casos não diretamente previstos pela
legislação;
h) Identificar necessidades de formação no âmbito da Direção de Turma;
i) Propor ao Diretor a realização de ações de formação no domínio da orientação
educativa e da coordenação das atividades das turmas.

4.3. Funcionamento
1. O Conselho de Diretores de Turma reúne ordinariamente no início e final de cada ano
letivo e uma vez antes de cada momento de avaliação de final de período;
2. As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Diretor, por sua iniciativa, a pedido dos
Coordenadores de Ciclo, ou de dois terços dos Diretores de Turma;

4.4. Coordenador de Ciclo
4.4.1.

Designação

1. Os Coordenadores de Ciclo são em número de 2, sendo um do 2º Ciclo e outro do 3º Ciclo,
representando respetivamente os Diretores de Turma dos 2º e 3º Ciclos respetivamente.
2. Os Coordenadores de Ciclo são eleitos, entre os docentes em exercício de funções, em
reunião geral de professores no final do ano letivo anterior.
3. O professor eleito deverá ser Diretor de Turma no ciclo respetivo no período decorrente do
seu mandato.

4.4.2.

Perfil

1. O professor que assume a função de Coordenador deve:
a) Ser docente de carreira com formação especializada na área de orientação educativa
ou coordenação pedagógica;
b) Conhecer bem a Escola, os seus problemas e potencialidades;
c) Ter facilidade de relacionamento interpessoal no desempenho das suas funções.
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2. Quando não for possível a eleição de docentes com formação especializada com os
requisitos do ponto anterior, poderão ser mandatados os docentes com experiência
profissional de pelo menos um mandato de Coordenador de Ciclo ou de Diretor de Turma.

4.4.3.

Competências

Ao Coordenador de Ciclo compete:
a) Estabelecer procedimentos que normalizem e otimizem o trabalho dos Diretores de
Turma;
b) Acompanhar a elaboração dos Planos de Atividades de Turma do ciclo que coordena;
c) Divulgar, junto dos Diretores de Turma, toda a informação necessária ao adequado
desempenho das suas funções;
d) Apreciar e submeter ao Diretor ou ao Conselho Pedagógico as propostas oriundas do
Conselho de Diretores de Turma;
e) Colaborar com o Conselho Pedagógico na apreciação de projetos integrados no
Plano Anual de Atividades e no Projeto Educativo de Escola;
f) Abrir o Livro de Ponto dos Diretores de Turma;
g) Conhecer e divulgar a legislação publicada referente à Direção de Turma;
h) Criar grelhas e outros materiais de apoio que facilitem o trabalho do Diretor de
Turma;
i) Organizar e manter atualizado um dossier de Coordenação de Ciclo;
j) Coordenar procedimentos com o Departamento de Educação Especial de forma
enquadrar os alunos com necessidades educativas especiais

4.4.4.

Mandato

1.

O mandato do Coordenador de Ciclo tem a duração de 4 anos.

2.

O Coordenador de Ciclo pode cessar as suas funções a todo o tempo:

a) Por decisão fundamentada do Diretor, ouvido o Conselho de Diretores de Turma;
b) Por decisão do Diretor, sob proposta de pelo menos dois terços dos Diretores de
Turma ou a seu pedido, através de requerimento apresentado ao Diretor com a
antecedência mínima de 30 dias.
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V.

OUTRAS ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO

1. Cursos de Educação Formação
O Despacho Conjunto nº 453/2004, de 27 de julho, retificado pelo Despacho nº1256888/2012
de 4 de agosto e pelo Despacho 9752‐A/2012 de 18 de julho regulamenta a criação de Cursos
de Educação e Formação com dupla certificação escolar e profissional, destinados,
preferencialmente, a jovens com idade igual ou superior a quinze anos.

1.1. Conselho de Turma de CEF
1. O desenvolvimento de cada curso é assegurado por uma equipa pedagógica que constitui o
Conselho de Turma, coordenada pelo Diretor de Curso, a qual integra ainda os professores
das diversas disciplinas, o representante do Serviço de Psicologia e Orientação ou outros
que intervêm na preparação e concretização do mesmo.
2. O Diretor de Curso poderá assegurar também as funções de Diretor de Turma.
3. Compete à equipa pedagógica a organização, realização e avaliação do curso
nomeadamente a articulação interdisciplinar, o apoio à ação técnico‐pedagógica dos
docentes ou outros profissionais que a integram e o acompanhamento do percurso
formativo dos alunos, promovendo o sucesso educativo e, através de um plano de transição
para a vida ativa, uma adequada transição para o mercado de trabalho ou para percursos
subsequentes.
4. Em situações devidamente justificadas, sempre que seja exigida elevada especialização no
âmbito da atividade profissional para que o curso prepara, pode recorrer‐se a profissionais
externos qualificados, desejavelmente através de protocolos a estabelecer entre o
estabelecimento de ensino e as entidades qualificadas para responder às necessidades.
5. A equipa pedagógica que assegura a lecionação dos cursos reúne periodicamente para
programação e coordenação de atividades do ensino‐aprendizagem. Para tal, cada
professor da equipa pedagógica dispõe de 50 minutos de equiparação a serviço não letivo
semanal, coincidente nos respetivos horários, para a realização de reuniões periódicas de
coordenação de atividades do ensino/aprendizagem.
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1.2. Diretor de Curso
1.2.1. Designação
1. A coordenação técnico‐pedagógico dos cursos será assegurada pelo Diretor de Curso,
nomeado pelo Diretor.
2. O Diretor de Curso, que não deverá ter sob sua responsabilidade mais do que duas turmas,
tem direito a dois tempos de noventa minutos na componente letiva e pelo menos um na
componente não letiva para o exercício das funções respetivas.

1.2.2.

Perfil

O professor que exerce a função de Diretor de Curso deve:
a) Preferencialmente, ser do quadro do Agrupamento;
b) Ser metódicos e organizados, de modo a realizar atempadamente todas as tarefas
inerentes ao cargo;
c) Apresentar motivação para liderar um projeto desta natureza.

1.2.3.

Funções

Compete ao Diretor de Curso a articulação técnico‐pedagógica do curso, nomeadamente:
a)Convocar reuniões extraordinárias;
b)Coordenar as reuniões periódicas da equipa pedagógica para programação e
coordenação das atividades;
c)Promover a articulação entre as diferentes disciplinas;
d)Preparar a prática em contexto de trabalho;
e)Preparar o plano de transição para a vida ativa.

1.2.4. Mandato
1. O Diretor de Curso é designado, por um período de tempo equivalente ao da duração do
curso.
2. O Diretor de Curso pode cessar funções a todo o tempo:
a) por decisão fundamentada do Diretor;
b) por decisão fundamentada de, pelo menos, dois terços do Conselho de Turma;
c) a seu pedido no final do ano letivo.

1.3. Diretor de Turma de CEF
As funções de Diretor de Turma de CEF são idênticas às dos Diretores de Turma de 2º e 3º ciclo
conforme previsto neste Regulamento.
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1.4. Representante dos Cursos de Educação e Formação
Para coordenar o desenvolvimento do trabalho dos diferentes Cursos de Educação e Formação
a funcionar no Agrupamento é designado um Representante dos mesmos.

1.4.1. Designação
O Representante é eleito no final do ano letivo em reunião dos Diretores dos Cursos a
funcionarem no ano seguinte.

1.4.2. Perfil
O Representante dos Cursos de Educação e Formação deve:
a) Ter bom relacionamento com professores, alunos e encarregados de educação;
b) Ter capacidade de dinamização e orientação de atividades;
c) Ter disponibilidade.

1.4.3. Funções
Ao Representante dos Cursos de Educação e Formação compete:
a) Representar esta oferta educativa no Conselho Pedagógico;
b) Reunir com os Diretores de Curso;
c) Estabelecer linhas orientadoras;
d) Promover a troca de experiências;
e) Definir critérios de atuação.

1.4.4. Mandato
1. O mandato do Representante dos Cursos de Educação e Formação tem a duração de um a
dois anos.
2. O Representante dos CEF pode cessar as suas funções a todo o tempo:
a) Por decisão fundamentada do Diretor, ouvido os restantes Diretores de Curso;
b) A seu pedido, através de requerimento apresentado ao Diretor com a antecedência
mínima de 30 dias.

2. Percursos Alternativos
O funcionamento de turmas com Percurso Alternativo está previsto no Despacho Normativo
1/2006 de 6 de janeiro, o qual determina os procedimentos e condições de aplicabilidade dos
mesmos.

2.1. Conselho de Turma
1. O desenvolvimento de cada turma de Percurso Alternativo é assegurado por uma equipa
pedagógica que constitui o Conselho de Turma, coordenada pelo Diretor de Turma, a qual
integra ainda os professores das diversas disciplinas, o representante do Serviço de
Psicologia e Orientação ou outros que intervêm na preparação e concretização do mesmo.
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2. O Conselho de Turma de turmas de Percurso Alternativo deve reunir quinzenalmente para
definição de estratégias de ensino e aprendizagem e acompanhamento da evolução dos
alunos. Para tal cada docente do conselho de turma dispõe de 50 minutos de equiparação a
serviço não letivo semanal, coincidentes no horário de todos os professores do Conselho de
Turma.

2.2. Diretor de Turma
2.2.1.

Designação

A coordenação de cada turma de Percurso Alternativo é realizada por um professor designado
pelo Diretor de entre os professores da turma, que exercerá as funções de Diretor de Turma.

2.2.2. Perfil
O Diretor de Turma de Percurso Alternativo deve:
a)
b)
c)
d)

Ter bom relacionamento com professores, alunos e encarregados de educação;
Ter capacidade de dinamização e orientação de atividades;
Ter disponibilidade;
Pertencer ao ciclo de escolaridade correspondente ao ciclo da turma que leciona.

2.2.3.

Funções

Ao Diretor de Turma de Percurso Alternativo compete:
a) Coordenar e apoiar o trabalho de todos os membros do Conselho de Turma;
b) Coordenar a elaboração de instrumentos que permitam facilitar o trabalho do
Conselho de Turma, nomeadamente no que se refere ao registo de objetivos, ao
estabelecimento de planos individuais de estudos e à avaliação;
c) Procurar congregar esforços dentro e fora da escola (através de recurso, quando
necessário, a outros técnicos como psicóloga escolar, assistente social, médicos, etc.)
no sentido de resolver os problemas que foram detetados nos alunos;
d) Estar aberto ao diálogo com os familiares no sentido de os informar das diferentes
vertentes envolvidas na formação dos alunos;
e) Estabelecer contatos com empresas da zona no sentido de proporcionar aos alunos
estágios pré‐profissionais em áreas para que revelem aptidões;
f) Acompanhar os estágios dos alunos, procurando solucionar os problemas que
eventualmente possam surgir e zelando para que haja um clima de entendimento
entre a escola e os locais de formação;
g) Implementar instrumentos (fichas) que favoreçam a troca de informações entre o
Conselho de Turma e as empresas onde os alunos fazem estágio;
h) Sugerir projetos de trabalho e procurar apoios, nomeadamente financeiros, dentro e
fora da escola, que permitam a sua realização;
i) Exercer as demais funções de Diretor de Turma, conforme previsto no presente
Regulamento.

2.2.4.

Mandato

1. O Coordenador deve exercer funções, sempre que possível, durante os anos letivos de
duração do ciclo a que pertence a turma de Percurso Alternativo.
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2. O Coordenador pode cessar as suas funções:
a) Por decisão fundamentada do Diretor;
b) Por decisão fundamentada de, pelo menos, dois terços do Conselho de Turma;
c) A seu pedido, no final do ano.

3. Coordenação de Projetos
1. Para o desenvolvimento e consecução das metas definidas no Projeto Educativo, o
Agrupamento desenvolve atividades e projetos que constam no Plano Anual de Atividades.
2. Para coordenar a elaboração, implementação e avaliação das diferentes atividades do
Plano Anual de Atividades é designado um Coordenador.

3.1. Coordenador de Projetos
3.1.1.

Designação

O Coordenador de Projetos é um professor designado pelo Diretor de entre todos os
professores do Agrupamento.

3.1.2.

Perfil

O Coordenador de Projetos deve:
a) Conhecer as escolas, os seus problemas e potencialidades;
b) Ter facilidade de relacionamento interpessoal no desempenho das suas funções;
c) Ter capacidade de dinamização e orientação de atividades;
d) Demonstrar iniciativa.

3.1.3.

Funções

1. Ao Coordenador de Projetos compete:
a) Coordenar e apoiar o trabalho de todos os professores que desenvolvem atividades e
projetos no Agrupamento;
b) Acompanhar a planificação, o desenvolvimento e a avaliação das atividades /
projetos de trabalho;
c) Assegurar a sua participação na elaboração, desenvolvimento e avaliação do Projeto
Educativo do Agrupamento e do Plano Anual de Atividades;
d) Providenciar junto do Diretor a aquisição de material necessário à consecução dos
projetos;
e) Elaborar os horários de divulgação à comunidade, das atividades a realizar no âmbito
destes projetos;
f) Participar nas reuniões do Conselho Pedagógico.
2. O Coordenador de Projetos desenvolve as suas funções na escola sede do Agrupamento
pelo que as competências previstas nas alíneas d) e e) do número anterior apenas aí são
exercidas.
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3.1.4.

Mandato

1. O mandato do Coordenador de Projetos tem a duração de dois anos letivos.
2. O Coordenador poderá cessar as suas funções por decisão fundamentada do Diretor ou a
seu pedido por motivo devidamente justificado.

VI.

SERVIÇOS TÉCNICOS OU TÉCNICO‐PEDAGÓGICOS

1. Serviços Administrativos
1. Os Serviços Administrativos são constituídos pelos Assistentes Técnicos em função no
Agrupamento e dirigidos por um Coordenador Técnico ou por quem as suas vezes fizer.
2. Nos Serviços Administrativos funcionam as seguintes áreas:
a) Contabilidade;
b) Tesouraria;
c) Pessoal Docente e Não Docente;
d) Alunos;
e) Arquivo;
f) Inventário/Cadastro;
g) Expediente;
h) SASE
3. Para um bom funcionamento destes serviços, os utentes devem respeitar a ordem de
chegada e evitar perturbar o decurso dos trabalhos aí decorrentes.

2. Serviço de Acão Social Escolar (SASE)
1. Este serviço visa apoiar alunos, pais e/ou encarregados de educação com vista ao bem‐
estar dos alunos e à sua melhor integração na comunidade escolar.
2. O pedido de atribuição de subsídio de ação social escolar deverá ser feito anualmente,
reservando‐se à escola o direito de não‐aceitação do pedido se este for feito fora de prazo.

2.1. Composição
Este serviço é exercido por 1 Assistente Técnico, de preferência com formação técnica em ação
social e coordenado por um Adjunto do Diretor expressamente designado por este para o
efeito.
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2.2. Funções
Para além de todas as competências previstas na lei, são funções deste serviço:
a) Informar sobre os direitos a apoios de Acão Social Escolar;
b) Apoiar alunos, pais e/ou encarregados de educação com vista ao bem‐estar dos
alunos e à sua melhor integração na comunidade escolar;
c) Apoiar administrativamente os serviços de refeitório, bufete e papelaria;
d) Proceder ao encaminhamento dos alunos, em caso de acidente, organizando os
respectivos processos e enviando‐os à DRELVT;
e) Participar na organização dos transportes escolares;
f) A atribuição de subsídios é revista anualmente de acordo com as indicações da
Câmara Municipal de Sintra para o 1.º ciclo e de acordo com o estabelecido em
despacho do Ministério da Educação para o 2.º e 3.ºciclo.

3. Instalações
Consideram‐se instalações escolares, todos os espaços e equipamentos de cada
estabelecimento de educação e de ensino do Agrupamento.

3.1. Coordenador de Instalações
3.1.1.

Designação

1. Nos estabelecimentos do primeiro ciclo e do pré‐escolar o responsável pelas instalações é o
Coordenador / Representante de Estabelecimento.
2. Na escola sede o Diretor designa um responsável pelas instalações, que será o Coordenador
de Instalações.
3. O Diretor, definirá quais as instalações próprias e equipamentos em relação aos quais deve
ser criado o cargo de Coordenador.

3.1.2.

Perfil

O Coordenador de Instalações deve:
a) Conhecer bem a escola, os seus problemas e potencialidades;
b) Relacionar‐se de forma cordial com a comunidade educativa;
c) Demonstrar iniciativa e disponibilidade.

3.1.3.

Funções

Ao Coordenador de Instalações compete:
a) Organizar o inventário do mobiliário e equipamento existente nas instalações;
b) Zelar pela conservação das instalações;
c) Planificar o modo de utilização das instalações;
d) Comunicar ao Diretor todos os danos verificados no equipamento e nas instalações,
de modo a providenciar‐se a sua rápida reparação ou substituição;
e) Propor a aquisição de novo material e equipamento.
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3.1.4.

Mandato

1. O mandato do Coordenador de Instalações tem a duração de dois anos.
2. O Coordenador poderá cessar as suas funções por decisão fundamentada do Diretor ou a
seu pedido por motivo devidamente justificado.

4. Plano Tecnológico da Educação (PTE)
4.1. Equipa PTE
1. As equipas PTE são estruturas de coordenação e acompanhamento dos projetos do PTE ao
nível dos estabelecimentos de ensino.
2. Aos estabelecimentos públicos do ensino básico e secundário incumbe adotar as medidas
adequadas à criação, organização e funcionamento das equipas PTE.

4.1.1. Composição
1. A Equipa é constituída por:
a) Diretor;
b) Coordenador Pedagógico das TIC, sendo este responsável pela componente
pedagógica do PTE com assento no Conselho Pedagógico, que represente e articule
com os Coordenadores de Departamento Curricular e os Coordenadores ou Diretores
de Curso todas as tarefas inerentes à aplicação dos projetos;
c) Coordenador Técnico das TIC, sendo este responsável pela componente técnica do
PTE, que represente e articule com o Coordenador de Instalações a implementação
física das componentes essenciais à aplicação dos projetos;
d) O Representante dos Professores Bibliotecários;
e) Outros elementos a designar pelo Diretor.

4.1.2. Funções
As equipas PTE exercem as seguintes funções ao nível do respetivo estabelecimento de ensino:
a) Elaborar no Agrupamento um plano de ação anual para as TIC (plano TIC). Este plano
visa promover a utilização das TIC nas atividades letivas e não letivas, rentabilizando
os meios informáticos disponíveis e generalizando a sua utilização por todos os
elementos da comunidade educativa. Este plano TIC deverá ser concebido no quadro
do Projeto Educativo e integrar o Plano Anual de Atividades, em estreita articulação
com o Plano de Formação;
b) Contribuir para a elaboração dos instrumentos de autonomia definidos no artigo 9.º
do Decreto ‐Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, alterado pelo Decreto‐Lei 137/2012 de 2
de julho, integrando a estratégia TIC na estratégia global do Agrupamento;
c) Coordenar e acompanhar a execução dos projetos do PTE e de projetos e iniciativas
próprias na área de TIC na educação, em articulação com os serviços regionais de
educação e com o apoio das redes de parceiros regionais;
d) Promover e apoiar a integração das TIC no ensino, na aprendizagem, na gestão e na
segurança ao nível do Agrupamento;
e) Colaborar no levantamento de necessidades de formação e certificação em TIC de
docentes e não docentes;
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f) Fomentar a criação e participação dos docentes em redes colaborativas de trabalho
com outros docentes ou agentes da comunidade educativa;
g) Zelar pelo funcionamento dos equipamentos e sistemas tecnológicos instalados,
sendo o interlocutor junto do centro de apoio tecnológico às escolas e das empresas
que prestem serviços de manutenção aos equipamentos;
h) Articular com os técnicos da Câmara Municipal de Sintra que apoiam as escolas do
1.º ciclo do ensino básico do Agrupamento.

4.1.3. Mandato
1. Os membros da Equipa PTE são designados pelo Diretor por um período de dois anos;
2. O seu mandato pode cessar por decisão fundamentada do Diretor ou a seu pedido no final
do ano letivo.

4.1.4.

Coordenação do PTE

A função de coordenador da equipa PTE é exercida, por inerência, pelo Director, podendo ser
delegada em docentes do Agrupamento que reúnam as competências ao nível pedagógico,
técnico e de gestão adequadas ao exercício das funções de coordenação global dos projectos
do PTE ao nível do Agrupamento.

5. Centro de Recursos
1. O Centro de Recursos Escolares do Agrupamento é o conjunto formado por todos os
recursos educativos dos estabelecimentos de educação e ensino que são utilizados na
dinamização das atividades letivas e não letivas.
2. Inclui‐se no CRE:
a) Bibliotecas escolares;
b) Equipamentos informáticos de todos os estabelecimentos;
c) Equipamentos técnicos audiovisuais;
d) Materiais didáticos – livros, jogos, etc.;
e) Equipamento e material desportivo;
f) Material de laboratório.

6. Serviço de Psicologia e Orientação
1. O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) é um serviço especializado de apoio educativo
integrado na rede escolar, que dispõe de autonomia técnica e científica, que articula com
as estruturas de orientação educativa das escolas e com outros serviços locais para
promover condições que assegurem a integração escolar e social dos alunos e facilitem a
sua transição para a vida ativa.
2. O SPO é parte integrante dos Serviços Especializados de Apoio Educativo, em conjunto com
a Educação Especial.

6.1. Competências
Ao Serviço de Psicologia e Orientação compete:
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a) Desenvolver atividades de orientação escolar e profissional;
b) Prestar apoio psicopedagógico a alunos e professores e articular com encarregados
de educação e família;
c) Apoiar ao desenvolvimento do sistema de relações interpessoais da comunidade
escolar;
d) Implementar estratégias e projetos de combate ao insucesso e abandono escolar;
e) Desenvolver ações para a promoção da qualificação e prosseguimento de estudos.

6.2. Funções
O Serviço de Psicologia e Orientação é uma unidade especializada que tem como principais
domínios de intervenção:
a) Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção da sua
identidade pessoal;
b) Apoiar os alunos no seu processo de aprendizagem e de integração no sistema de
relações interpessoais da comunidade escolar;
c) Prestar apoio de natureza psicológica e psicopedagógica a alunos, professores, pais e
encarregados de educação, no contexto das atividades educativas, tendo em vista o
sucesso escolar, a efetiva igualdade de oportunidades e a adequação das respostas
educativas;
d) Assegurar em colaboração com outros serviços competentes, designadamente da
Educação Especial, a deteção de alunos com necessidades educativas especiais, a
avaliação da sua situação e o estudo das intervenções adequadas;
e) Promover atividades específicas de orientação da carreira, de informação escolar e
profissional, suscetíveis de ajudar os alunos a situarem‐se perante as oportunidades
disponíveis, tanto no domínio dos estudos e formações, como das atividades
profissionais, favorecendo a indispensável articulação entre a escola e o mercado do
trabalho;
f) Desenvolver ações de aconselhamento psicossocial e vocacional dos alunos,
apoiando o processo de escolha e o planeamento do projeto de vida;
g) Colaborar em experiências pedagógicas da comunidade educativa e em parceria com
outros agentes comunitários a nível local;
h) Recrutar e selecionar alunos para frequência dos Cursos de Educação Formação;
i) Integrar as Equipas Pedagógicas dos Cursos de Educação Formação;
j) Acompanhar os jovens dos Cursos de Educação e Formação, no decorrer da
formação, e no aconselhamento psicossocial e vocacional, de modo a facilitar‐lhes a
sua transição para a vida ativa.

6.3. Funcionamento
1. O SPO está sediado a exercer funções na EB 2,3 Dr. Rui Grácio – Montelavar.
2. São utentes do SPO toda a comunidade educativa da escola, encarregados de educação,
família e outros da área de influência.
3. As atividades a desenvolver encontram‐se previstas no Plano Anual de Atividades e estão
sujeitas a marcação prévia, à exceção de solicitações pontuais por parte da comunidade
educativa.
4. Quando a natureza do atendimento ultrapassar as atribuições e competências dos serviços,
deverá o caso ser convenientemente encaminhado para as entidades competentes.
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VII.

DIREITOS E DEVERES DOS MEMBROS DA COMUNIDADE

1. Pessoal Docente
1.1. Direitos
1. São garantidos ao pessoal docente os direitos estabelecidos para os funcionários e agentes
do Estado em geral, bem como os direitos profissionais decorrentes do Estatuto da Carreira
Docente dos educadores de infância e dos professores dos ensino básico e secundário.
2. São direitos profissionais específicos do pessoal docente:
a)
b)
c)
d)
e)

Direito de participação no processo educativo;
Direito à formação e informação para o exercício da função educativa;
Direito ao apoio técnico, material e documental;
Direito à segurança na atividade profissional;
Direito à consideração e ao reconhecimento da sua autoridade pelos alunos, suas
famílias e de mais membros da comunidade educativa;
f) Direito à colaboração das famílias e da comunidade educativa no processo de
educação dos alunos.

1.1.1.

Direito de participação no processo educativo

1. O direito de participação exerce‐se no quadro do sistema educativo, da escola e da relação
com a comunidade.
2. O direito de participação, que pode ser exercido a título individual ou coletivo,
nomeadamente através das organizações profissionais e sindicais do pessoal docente,
compreende:
a) O direito a emitir opiniões e recomendações sobre as orientações e o funcionamento
do estabelecimento de ensino e do sistema educativo;
b) O direito a participar na definição das orientações pedagógicas ao nível do
estabelecimento de ensino ou das suas estruturas de coordenação;
c) O direito à autonomia técnica e científica e à liberdade de escolha dos métodos de
ensino, das tecnologias e técnicas de educação e dos tipos de meios auxiliares de
ensino mais adequados, no respeito pelo currículo nacional, pelos programas e pelas
orientações programáticas curriculares ou pedagógicas em vigor;
d) O direito a propor inovações e a participar em experiências pedagógicas, bem como
nos respetivos processos de avaliação;
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e) O direito de eleger e ser eleito para órgãos colegiais ou singulares dos
estabelecimentos de educação ou de ensino, nos casos em que a legislação sobre a
sua gestão e administração o preveja.
3. O direito de participação pode ainda ser exercido, através das organizações profissionais e
sindicais do pessoal docente, em órgãos que, no âmbito nacional, regional autónomo ou
regional, prevejam a representação do pessoal docente.

1.1.2.

Direito à formação e informação para o exercício da função
educativa

O direito à formação e informação para o exercício da função educativa é garantido:
a) Pelo acesso a ações de formação contínua regulares, destinadas a atualizar e
aprofundar os conhecimentos e as competências profissionais dos docentes;
b) Pelo apoio à autoformação dos docentes, de acordo com os respetivos planos
individuais de formação;
c) Para efeitos do disposto no número anterior, o direito à formação e informação para o
exercício da função educativa pode também visar objetivos de reconversão profissional,
bem como de mobilidade e progressão na carreira.

1.1.3.

Direito ao apoio técnico, material e documental

O direito ao apoio técnico, material e documental exerce‐se sobre os recursos necessários à
formação e informação do pessoal docente, bem como ao exercício da atividade educativa.

1.1.4.

Direito à segurança na atividade profissional

O direito à segurança na atividade profissional compreende:
a) A prevenção e redução dos riscos profissionais, individuais e coletivos, através da
adoção de programas específicos dirigidos à melhoria do ambiente de trabalho e
promoção das condições de higiene, saúde e segurança do posto de trabalho;
b) A prevenção e tratamento das doenças que venham a ser definidas por portaria
conjunta dos Ministros da Educação e da Saúde, como resultando necessária e
diretamente do exercício continuado da função docente;
c) O direito à segurança na atividade profissional compreende ainda a penalização da
prática de ofensa corporal ou outra violência sobre o docente no exercício das suas
funções ou por causa destas.

1.1.5.

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 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.
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1.2. Deveres
1.2.1.

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;
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.

1.2.2.

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) Coresponsabilizar‐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; sobre o trabalho realizado individual e coletivamente, tendo
em vista melhorar as práticas e contribuir para o sucesso educativo dos alunos;
f) Cooperar com os outros docentes na avaliação do seu desempenho;
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g) 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.

1.2.3.

Deveres específicos dos docentes para com os pais e enc 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 partilhada
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;
e) Participar na promoção de ações específicas de formação ou informação para os pais
ou encarregados de educação que fomentem o seu envolvimento na escola com vista
à prestação de um apoio adequado aos alunos.

1.3. Funções
1. As funções do pessoal docente são exercidas com responsabilidade profissional e
autonomia técnica e científica, sem prejuízo do número seguinte.
2. O docente desenvolve a sua atividade profissional de acordo com as orientações de política
educativa e observando as exigências do currículo nacional, dos programas e das
orientações programáticas ou curriculares em vigor, bem como do projeto educativo da
escola.
3. São funções do pessoal docente em geral:
a) Lecionar as disciplinas, matérias e cursos para que se encontra habilitado de acordo
com as necessidades educativas dos alunos que lhe estejam confiados e no
cumprimento do serviço docente que lhe seja atribuído;
b) Planear, organizar e preparar as atividades letivas dirigidas à turma ou grupo de
alunos nas áreas disciplinares ou matérias que lhe sejam distribuídas;
c) Conceber, aplicar, corrigir e classificar os instrumentos de avaliação das
aprendizagens e participar no serviço de exames e reuniões de avaliação;
d) Elaborar recursos e materiais didático –pedagógicos e participar na respetiva
avaliação;
e) Promover, organizar e participar em todas as atividades complementares, curriculares
e extracurriculares, incluídas no plano de atividades ou projeto educativo da escola,
dentro e fora do recinto escolar;
f) Organizar, assegurar e acompanhar as atividades de enriquecimento curricular dos
alunos;
g) Assegurar as atividades de apoio educativo, executar os planos de acompanhamento
de alunos determinados pela administração educativa e cooperar na deteção e
acompanhamento de dificuldades de aprendizagem;
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h) Acompanhar e orientar as aprendizagens dos alunos, em colaboração com os
respetivos pais e encarregados de educação;
i) Facultar orientação e aconselhamento em matéria educativa, social e profissional dos
alunos, em colaboração com os serviços especializados de orientação educativa;
j) Participar nas atividades de avaliação da escola;
l) Orientar a prática pedagógica supervisionada a nível da escola;
m) Participar em atividades de investigação, inovação e experimentação científica e
pedagógica;
n) Organizar e participar, como formando ou formador, em ações de formação contínua
e especializada;
o) Desempenhar as atividades de coordenação administrativa e pedagógica que não
sejam exclusivas dos docentes.
4‐ O desenvolvimento profissional dos docentes quanto a formação, recrutamento e
vinculação, carreira docente, nomeadamente progressão e avaliação de desempenho,
remunerações, mobilidade, serviço letivo, férias, faltas e licenças e regime disciplinar
encontra‐se regulamentado no estatuto da Carreira Docente, publicado no Decreto Lei nº
41/2012 de 21 de fevereiro.

2. Pessoal Não Docente
2.1. Direitos
1. O pessoal não docente goza dos direitos previstos na lei geral aplicável à função pública e
tem o direito específico de participação no processo educativo, o qual se exerce na área do
apoio à educação e ao ensino, na vida da escola e na relação escola‐meio e compreende:
a) A participação em discussões públicas relativas ao sistema educativo, com liberdade
de iniciativa.
2. O pessoal não docente tem ainda direito a:
a) Ser respeitado pelos colegas, alunos, professores, pais e encarregados de educação;
b) Ser devidamente elucidado, pelos órgãos competentes, sobre quaisquer problemas
alusivos à sua vida profissional;
c) Ter acesso a ações de formação;
d) Participar nas atividades programadas no âmbito do Projeto Educativo de Escola,
assim como do Plano Anual de Atividades;
e) Conhecer e respeitar as normas constantes do Regulamento Interno do
Agrupamento, assim como da legislação geral, nomeadamente a que lhe diga
respeito;
f) Eleger e ser eleito para os órgãos ou funções que a legislação prevê;
g) Representar e fazer‐se representar nos diferentes órgãos previstos na legislação.

2.2. Deveres
Para além dos deveres previstos na lei geral aplicável à função pública, são deveres específicos
do pessoal não docente:
a) Contribuir para a plena formação, realização, bem‐estar e segurança das crianças e
alunos;
99

Regulamento Interno
b) Contribuir para a correta organização dos estabelecimentos de educação ou de
ensino e assegurar a realização e o desenvolvimento regular das atividades neles
prosseguidas;
c) Colaborar ativamente com todos os intervenientes no processo educativo;
d) Zelar pela preservação das instalações e equipamentos escolares e propor medidas
de melhoramento dos mesmos, cooperando ativamente com o Órgão de Gestão da
escola ou do Agrupamento na prossecução desses objetivos;
e) Participar em ações de formação, nos termos da lei, e empenhar‐se no sucesso das
mesmas;
f) Cooperar com os restantes intervenientes no processo educativo na deteção de
situações que exijam correção ou intervenção urgente, identificadas no âmbito do
exercício continuado das respetivas funções;
g) Respeitar, no âmbito do dever de sigilo profissional, a natureza confidencial da
informação relativa às crianças, alunos e respetivos familiares e encarregados de
educação;
h) Respeitar as diferenças culturais de todos os membros da comunidade escolar.
Deve ainda
i) Ser assíduo e pontual, não se ausentando do local do seu trabalho sem que para isso
esteja devidamente autorizado;
j) Ser cuidadoso na linguagem, nas atitudes e relações humanas, atuando perante os
alunos na perspetiva de agente educativo que é;
k) Evitar emitir juízos de valor ou opiniões comprometedoras, junto da comunidade
educativa, sobre a atuação dos alunos, professores e outros funcionários, de modo a
comprometer a imagem da escola;
l) Valorizar‐se por todos os meios ao seu alcance, designadamente participando em
ações de natureza cultural ou de formação e aperfeiçoamento, que venham a ser
proporcionadas;
m) Ter a preocupação de se manter recetivo a toda a ação de mudança, suscetível de
contribuir para um constante aperfeiçoamento profissional;
n) Sempre que presenciar quaisquer comportamentos inadequados, deve intervir de
forma a sanar de imediato o problema em causa. Caso considere a situação grave,
deverá fazer a participação da respetiva ocorrência.

2.3. Funções do pessoal não docente

2.3.1. Pessoal Administrativo

O pessoal administrativo em exercício de funções no Agrupamento compreende o conjunto de
Assistentes Técnicos, em número correspondente ao rácio estipulado na legislação em vigor.
Os serviços administrativos são chefiados por um Coordenador Técnico.

2.3.1.1.Coordenador Técnico
1. Ao Coordenador Técnico compete participar no Conselho Administrativo e, na
dependência da Direção do Agrupamento, coordenar toda a atividade administrativa nas
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áreas da gestão de recursos humanos, da gestão financeira, patrimonial, de aquisições e da
gestão do expediente e arquivo.
2. Ao Coordenador Técnico cabe ainda:
a) Dirigir e orientar o pessoal afeto ao serviço administrativo no exercício diário das suas
tarefas;
b) Exercer todas as competências delegadas pela Direção;
c) Propor as medidas tendentes à modernização e eficiência e eficácia dos serviços de
apoio administrativo;
d) Preparar e submeter a despacho do Diretor todos os assuntos respeitantes ao
funcionamento deste;
e) Assegurar a elaboração do Projeto de Orçamento, de acordo com as linhas traçadas
pela Direção;
f) Coordenar, de acordo com as orientações do Conselho Administrativo, a elaboração
do relatório de Conta de Gerência.

2.3.1.2. Assistente Técnico
1. Ao Assistente Técnico dos Serviços Administrativos compete, sob orientação do
Coordenador Técnico desempenhar funções de natureza executiva enquadradas com
instruções gerais e procedimentos bem definidos com certo grau de complexidade,
relativas a uma ou mais áreas de atividade administrativa, incluindo gestão de alunos,
pessoal, Orçamento, contabilidade, património, aprovisionamento, secretaria, arquivo e
expediente.
2. No âmbito destas funções, compete ao Assistente técnico, designadamente:
a) Recolher, examinar, conferir e proceder à escrituração de dados relativos às
transações financeiras e de operações contabilísticas;
b) Assegurar o exercício das funções de tesoureiro, quando para tal designado pelo
Diretor do Agrupamento;
c) Organizar e manter atualizados os processos relativos à situação do pessoal docente e
não docente, designadamente o processamento dos vencimentos e registo do
pessoal docente;
d) Organizar e manter atualizado o inventário patrimonial, bem como adotar medidas
que visem a conservação das instalações, do material e dos equipamentos;
e) Desenvolver os procedimentos da aquisição de material e de equipamento
necessários ao funcionamento das diversas áreas de atividade da escola;
f) Assegurar o tratamento e divulgação da informação entre os vários órgãos da escola e
entre estes e a comunidade escolar e demais entidades;
g) Organizar a manter atualizados os processos relativos à gestão dos alunos;
h) Providenciar o atendimento e a informação a alunos, encarregados de educação,
pessoal docente e não docente e a outros utentes da escola;
i) Preparar, apoiar e secretariar reuniões do Conselho Administrativo do Agrupamento e
elaborar as respetivas atas.
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2.3.2.

Pessoal Auxiliar

2.3.2.1. Coordenador dos Assistentes Operacionais
Ao Coordenador dos Assistentes Operacionais compete genericamente coordenar e
supervisionar as tarefas dos Assistentes Operacionais do Agrupamento de Escolas,
competindo‐lhe predominantemente:
a) Orientar, coordenar e supervisionar o trabalho dos Assistentes Técnicos;
b) Colaborar com a Direção na gestão e distribuição de serviço por aquele pessoal;
c) Controlar a assiduidade do pessoal a seu cargo e elaborar o plano de férias a
submeter à aprovação do Diretor;
d) Atender e apreciar reclamações sobre o serviço prestado, propondo soluções;
e) Requisitar e fornecer material de limpeza, de primeiros socorros e de uso corrente
nas aulas;
f) Comunicar estragos ou extravios de material e equipamento;
g) Afixar e divulgar convocatórias, avisos, ordens de serviço, pautas, horários, etc.;

2.3.2.2. Assistente Operacional
1. Ao Assistente Operacional cabe o exercício de funções de apoio geral, incluindo as de
telefonista e operador de reprografia, desenvolvendo e incentivando o respeito e apreço
pelo estabelecimento de educação ou de ensino e pelo trabalho que, em comum, nele deve
ser efetuado.
2. Compete‐lhe, designadamente:
a) Participar com os docentes no acompanhamento das crianças e jovens durante o
período de funcionamento da escola com vista a assegurar um bom ambiente
educativo;
b) Exercer as tarefas de atendimento e encaminhamento dos utilizadores das escolas e
controlar as entradas e saídas da escola;
c) Providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem
como do material e equipamento didático e informático necessário ao
desenvolvimento do processo educativo;
d) Cooperar nas atividades que visem a segurança de crianças e jovens na escola;
e) Zelar pela conservação dos equipamentos de comunicação;
f) Estabelecer ligações telefónicas e prestar informações;
g) Receber e transmitir mensagens;
h) Assegurar o controlo de gestão de stocks necessários ao funcionamento da
reprografia;
i) Exercer tarefas de apoio aos serviços de ação social escolar, assim como tarefas de
apoio de modo a permitir o normal funcionamento de laboratórios e bibliotecas
escolares;
j) Reproduzir documentos com utilização de equipamento próprio, assegurando a
limpeza e manutenção do mesmo e efetuando pequenas reparações ou
comunicando as avarias verificadas;
l) Efetuar, no interior e exterior, tarefas de apoio de modo a permitir o normal
funcionamento dos serviços;
m) Prestar apoio e assistência em situações de primeiros socorros e, em caso de
necessidade, acompanhar a criança ou o aluno à unidade de prestação de cuidados.
102

Regulamento Interno

2.4. Avaliação do Desempenho
A avaliação do desempenho obedece aos princípios, objetivos e regras em vigor para a
Administração Pública, sem prejuízo da adaptação à situação específica dos estabelecimentos
do Agrupamento.

3. Alunos
1. O ato de matrícula confere o estatuto de aluno que, para além dos direitos e deveres gerais
consagrados na Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro , integra igualmente os que estão
contemplados no Regulamento Interno.
2. O presente regulamento aplica‐se aos alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos, dos Cursos de Educação
e Formação e Percursos Alternativos, com as devidas adaptações aos alunos do pré‐escolar.
3. Sempre que omisso, aplicam‐se aos alunos dos Cursos de Educação e Formação e Percursos
Alternativos as normas estabelecidas para o ciclo correspondente.

3.1. Direitos
1. O 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, 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;
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;
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h) 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;
i) 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;
j) Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença súbita,
ocorrido ou manifestada no decorrer das atividades escolares;
k) Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu
processo individual, de natureza pessoal ou familiar;
l) 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;
m) 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;
n) 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;
o) Organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e ocupação de
tempos livres;
p) Ser informado sobre o Regulamento Interno da escola e, por meios a definir por esta
e em termos adequados à sua idade e ao ano frequentado, sobre todos os assuntos
que justificadamente sejam do seu interesse, nomeadamente sobre o modo de
organização do plano de estudos ou curso, o programa e objetivos essenciais de cada
disciplina ou área disciplinar e os processos e critérios de avaliação, bem como sobre
a matrícula, o abono de família e apoios socioeducativos, as normas de utilização e
de segurança dos materiais e equipamentos e das instalações, incluindo o plano de
emergência, e, em geral, sobre todas as atividades e iniciativas relativas ao Projeto
Educativo do Agrupamento;
q) Participar nas demais atividades da escola, nos termos da lei e do respetivo
Regulamento Interno;
r) Participar no processo de avaliação, através de mecanismos de auto e
heteroavaliação;
s) 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) do número anterior pode ser,
no todo ou em parte, temporariamente vedada em consequência de medida disciplinar
corretiva ou sancionatória aplicada ao aluno, nos termos previstos no presente Estatuto.
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3.2. Deveres
1. O aluno tem o dever de:
a) Estudar, aplicando‐se de forma adequada à sua idade, necessidades educativas e ao
ano de escolaridade empenhando‐se 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, fazer discriminação em razão da origem étnica, saúde,
sexo, orientação sexual, idade, condição económica, cultural ou social, ou convicções
políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas;
e) Guardar lealdade para com todos os membros da comunidade educativa;
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, em situações 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 e
comunicando qualquer anomalia detetada;
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;
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o) 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;
p) 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;
q) 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 ou pelo responsável pela Direção ou
supervisão dos trabalhos ou atividades em curso;
r) Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não letivas,
sem autorização prévia dos professores, dos responsáveis pela Direção da escola ou
supervisão dos trabalhos ou atividades em curso, bem como, quando for o caso, de
qualquer membro da comunidade escolar ou educativa cuja imagem possa, ainda
que involuntariamente, ficar registada;
s) Não difundir, na escola ou fora dela, nomeadamente, via Internet ou através de
outros meios de comunicação, sons ou imagens captados nos momentos letivos e
não letivos, sem autorização do diretor da escola;
t) Respeitar os direitos de autor e de propriedade intelectual;
u) 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, nomeadamente não usando boné, gorro ou capuz nas
salas de aula, no refeitório, na biblioteca e demais serviços;
v) 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 decorrentes da vida escolar e, não sendo possível ou suficiente a
reparação, indemnizar os lesados relativamente aos prejuízos causados;
w) Entregar aos professores, funcionários ou à direção quaisquer bens encontrados;
x) Não afixar no espaço escolar quaisquer cartazes, anúncios ou informações sem
autorização superior;
y) Aguardar com respeito pelas regras da boa convivência o seu lugar nas filas de acesso
aos diversos serviços da escola;
z) Entrar ordenadamente e em silêncio na sala de aula, após ordem do professor;
aa)Ocupar o lugar que lhe é destinado pelo professor, permanecendo na sala
disciplinadamente, de forma a não prejudicar o direito de todos a aprender;
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bb) Sair da sala só após ordem do professor, deixando‐a em boas condições de
arrumação e limpeza;
cc) Ser diariamente portador do cartão de estudante, da caderneta escolar e identificar‐
se através da respetiva exibição, sempre que tal for solicitado;
dd) Utilizar em todo o espaço escolar uma linguagem adequada à dignidade do
espaço, dirigindo‐se com respeito a todos os membros da comunidade educativa;
ee) Utilizar bolas, skates e outros equipamentos para atividades lúdicas, apenas nos
locais estabelecidos para o efeito e respeitando escrupulosamente as regras
definidas para a sua utilização;
ff) Marcar atempadamente as refeições utilizando o sistema SIGE, de acordo com as
regras estabelecidas e divulgadas em cada ano letivo, adiando as refeições sempre
que não for possível respeitar as marcações previamente feitas;
gg) Conhecer e cumprir o Estatuto do Aluno, as normas de funcionamento dos serviços
da escola e o Regulamento Interno da mesma, subscrevendo declaração anual de
aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral;

3.3. Representação dos alunos
3.3.1. Delegado e Subdelegado de Turma
3.3.1.1. Eleição
1. São eleitos em cada turma um delegado e um subdelegado por voto direto e secreto.
2. A eleição deve ser antecedida de um período de informação e reflexão sobre competências
e qualidades pessoais e as funções que os eleitos vão desempenhar.
3. Não poderão ser eleitos, de acordo com a legislação em vigor, alunos a quem nos últimos
dois anos letivos tenham sido aplicadas quaisquer medidas disciplinares sancionatórias
superiores a repreensão registada ou que, neste mesmo período de tempo, tenham ficado
retidos por faltas.
4. Deve decorrer esta eleição durante a segunda quinzena de aulas de cada ano letivo.
5. É presidida pelo professor titular ou diretor de turma ou, em caso de ausência deste, por
outro professor da turma, indicado pelo órgão de gestão.
6. Deve ser elaborada uma ata desta eleição.
7.

O aluno mais votado é o delegado e o segundo, o subdelegado. Caso haja igualdade na
votação é feita uma segunda volta entre os dois alunos mais votados.

8. Proceder‐se‐á à substituição do delegado e/ ou subdelegado, caso este/ estes seja/ sejam
sujeito/s a qualquer procedimento disciplinar de que resulte a aplicação de uma pena
superior a repreensão registada, ou sempre que se considere que não estão a cumprir
adequadamente as suas funções.
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9. A função de Delegado ou Subdelegado pode também cessar a pedido, devidamente
fundamentado do próprio aluno, através de requerimento dirigido ao Diretor. A decisão
cabe ao Diretor ouvido o Diretor de Turma.
10.Em situação de cessação de mandato no decorrer do ano letivo, o Diretor de Turma
procederá a nova eleição, para substituição do representante em falta.

3.3.1.2.Deveres
1. O delegado e o subdelegado de turma devem:
a) Representar a turma sempre que seja necessário;
b) Atuar de modo a dar, com o seu exemplo, a imagem, tão correta quanto possível, do
aluno responsável;
c) Manter ligação permanente entre a turma e o Professor Titular ou o Diretor de
Turma;
d) Solicitar a realização de reuniões da turma com o Professor Titular ou o Diretor de
Turma nos termos definidos no Regulamento Interno;
e) Fazer parte da Assembleia de Delegados de Turma, dando conhecimento à turma de
tudo quanto nela se trate e levando àquela as questões que a turma lhe propuser;
f) Estar presente nas reuniões de Conselho de Turma, com exceção das que tratem de
assuntos de avaliação. (Só aplicável a alunos do 3º ciclo);
g) Dar conhecimento à turma do que se tratar nas reuniões onde comparecer como
representante da mesma;
h) Contribuir, em colaboração com os colegas e professores, para resolução de
problemas disciplinares ocorridos com a turma.

3.3.1.3.Assembleia de Delegados de Turma
1. É constituída por todos os Delegados de Turma de uma escola, podendo reunir por ciclo ou
por ano de escolaridade de acordo com a especificidade dos assuntos a tratar.
2. Destina‐se a discutir e tomar posição sobre quaisquer assuntos que digam respeito
diretamente aos alunos da escola.
3. Estas reuniões são convocadas pelo Coordenador de Estabelecimento ou pelo Diretor, por
sua iniciativa ou após pedido devidamente fundamentado de uma turma, de uma estrutura
de coordenação pedagógica ou da Associação de Estudantes.
4. As propostas dos assuntos a tratar em reunião deverão ser comunicadas, por quem a
solicita, por escrito, ao Coordenador de Estabelecimento ou ao Diretor que, de acordo a sua
avaliação da pertinência dos assuntos a tratar, convocará ou não a reunião.
5. As reuniões são orientadas pelo Coordenador de Estabelecimento ou pelo Diretor

3.3.2.

Associação de Estudantes

1. A Associação de Estudantes é a organização representativa de todos os alunos da escola
sede.
2. Todos os alunos têm o direito de participar na vida associativa, incluindo ser nomeado para
cargos associativos, à exceção de todos aqueles que tiverem sido, nos dois últimos anos
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letivos, alvo de procedimento disciplinar, com pena superior a repreensão registada e
aqueles que , no mesmo período de tempo, tiverem ficado retidos por faltas.
3. A Associação de Estudantes goza de autonomia na elaboração dos respetivos estatutos e
demais normas internas, na eleição dos seus órgãos dirigentes na gestão e administração
do respetivo património e na elaboração dos planos de atividades.
4. São órgãos da Associação:
a) A Assembleia Geral
b) A Direção
c) O Conselho Fiscal
5. Estes órgãos regem‐se pelos princípios definidos em estatuto próprio.

3.3.3. Reuniões
3.3.3.1.Reuniões de turma
1. O Delegado e o Subdelegado de Turma têm o direito de solicitar a realização de reuniões de
turma com o respetivo Professor Titular no 1º ciclo ou Diretor de Turma nos 2º e 3º ciclo,
para apreciação de matérias relacionadas com o funcionamento da turma, sem prejuízo do
cumprimento das atividades letivas e nos termos definidos no presente regulamento.
2. O pedido deve ser apresentado ao Professor Titular de Turma ou Diretor de Turma, com
pelo menos 3 dias úteis de antecedência, sendo precedida de reunião dos alunos para
determinação das matérias a abordar.
3. Por iniciativa dos alunos, ou por sua própria iniciativa, o Professor Titular de Turma ou
Diretor de Turma pode solicitar a participação, nesta reunião, dos representantes dos pais e
encarregados de educação dos alunos da turma.

3.3.3.2.

Reuniões de assembleia de alunos ou assembleia geral de alunos

1. Os alunos podem reunir ‐se em Assembleia de Alunos ou Assembleia Geral de Alunos e são
representados pela Associação de Estudantes, pelo Delegado ou Subdelegado das turmas,
nos termos da lei, desde que a reunião seja devidamente autorizada pela Direção e não
prejudique de qualquer forma o cumprimento das atividades letivas.
2. A Associação de Estudantes e os Delegados de Turma têm o direito de solicitar ao Diretor a
realização de reuniões para apreciação de matérias relacionadas com o funcionamento da
escola.

3.4. Faltas
1. Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, nos termos da lei, os alunos
são responsáveis pelo cumprimento dos deveres de assiduidade e pontualidade.
2. Os pais e encarregados de educação dos alunos menores de idade são responsáveis,
conjuntamente com estes, pelo cumprimento dos deveres referidos.
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3. O dever de assiduidade implica para o aluno quer a presença na sala de aula e demais locais
onde se desenvolva o trabalho escolar, quer uma atitude de empenho intelectual e
comportamental adequadas, de acordo com a sua idade, ao processo de ensino e
aprendizagem.
4. Consideram‐se para efeitos do presente regulamento quatro tipos de faltas, a saber: falta
de presença, falta de material, falta de atraso e falta disciplinar.

3.4.1.

Tipos de faltas

3.4.1.1. Falta de Presença
1. A falta de presença é a ausência do aluno a uma aula ou a outra atividade de frequência
obrigatória ou facultativa, caso tenha havido lugar a inscrição.
2. A falta é registada pelo professor titular no livro de frequência e pelo professor das
atividades em livro próprio, caso se trate de alunos do 1º ciclo, e pelo professor da
disciplina no livro de ponto da turma, pelo professor da atividade em suporte próprio e
pelo diretor de turma em suporte administrativo adequado, caso se trate de alunos dos 2º
e 3º ciclos.
3. Deve ser marcada falta sempre que o aluno não compareça às atividades de apoio, tutoria,
apoio ao estudo ou sala de estudo, para as quais foi indicado e autorizado pelo encarregado
de educação. A falta é marcada no livro de ponto da respetiva turma e deve ser justificada
pelo encarregado de educação ou pelo aluno, se maior de idade, e a justificação entregue
ao Diretor de Turma.
4. Deve ser marcada falta sempre que o aluno não compareça às atividades de clubes,
desporto escolar, ou outras em que o aluno se tenha formalmente inscrito e que tenha
autorização do encarregado de educação. Sempre que haja lugar à marcação de falta, o
professor deve preencher um impresso próprio que coloca no livro de ponto da turma,
cabendo ao Diretor de Turma solicitar / controlar a sua justificação. Se nos prazos legais a
falta não for justificada, o facto será comunicado por escrito ao Encarregado de Educação
que será simultaneamente informado das consequências da sua não justificação.
5. Em situação de ultrapassagem do limite de faltas injustificadas (dobro do número de
tempos semanais) às atividades referidas em c) e d) o aluno perde o direito à sua
frequência.
6. Quando no decorrer de uma aula o aluno se encontre a participar noutra atividade escolar,
ou não é marcada falta ao aluno, caso o professor tenha sido previamente informado, ou a
falta será justificada.
7. Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, há tantas faltas, quantos os tempos de
ausência do aluno.

8. Não será marcada falta ao aluno dispensado da prática de Educação Física por motivos de
saúde comprovados por atestado médico, desde que esteja presente no espaço onde
decorre a aula e desempenhe cabalmente as tarefas que lhe forem indicadas pelo
professor.
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3.4.1.2. Falta de Material
1. Sempre que o aluno compareça às atividades escolares sem se fazer acompanhar do
material necessário e que tal o impeça de participar nas atividades em curso, o professor da
disciplina:
a) Nas duas primeiras ocorrências, em dias diferentes, assinala apenas em registo
próprio e participa a ocorrência ao encarregado de educação, através da caderneta
escolar;
b) A partir da terceira ocorrência, marca sempre falta no livro de ponto.
2. Decorrendo a aula em tempos consecutivos, há tantas faltas quantos os tempos letivos em
que o material faça falta.
3. Cada grupo disciplinar define o material necessário para a sua disciplina. A lista do material
indicado deverá ser dada conhecer ao aluno e encarregado de educação através do
caderno diário ou da caderneta escolar.
4. A falta de material deve ser assinalada no livro de ponto com a sigla FM e lançada como tal,
pelo diretor de turma, no programa que gere as faltas dos alunos.

3.4.1.3. Falta de Atraso
1. Considera‐se atraso a entrada do aluno na sala de aula após o segundo toque. (Dez minutos
após o toque de entrada da primeira aula de cada turno e cinco minutos nas aulas
seguintes)
2. Se o atraso for esporádico e não superior a dez minutos, o atraso é comunicado ao
encarregado de educação através da caderneta escolar.
3. Em situação de atraso sistemático, ou superior a dez minutos, o professor marca falta no
livro de ponto, assinalando com a sigla FA e comunica –a ao encarregado de educação
através da caderneta escolar.

4. A falta de atraso deve ser assinalada no livro de ponto com a sigla FA e lançada como tal,
pelo Diretor de Turma, no programa que gere as faltas dos alunos.
5. No 1º ciclo do ensino básico os atrasos são registados por horas, quando totalizam 5 horas
é considerado 1 dia de falta de presença.

3.4.1.4. Falta Disciplinar
Sendo a marcação deste tipo de falta uma sanção de natureza disciplinar, será mencionada a
propósito deste item.

3.4.2.

Justificação de Faltas

1. São consideradas justificadas as faltas dadas pelos seguintes motivos:
a) Doença do aluno, devendo esta ser informada por escrito pelo encarregado de
educação ou pelo aluno quando maior de idade, quando determinar o afastamento
por um período inferior ou igual a três dias úteis, ou por médico se determinar
impedimento superior a três dias úteis;
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b) Isolamento profilático, determinado por doença infectocontagiosa de pessoa que
coabite com o aluno, comprovada através de declaração da autoridade sanitária
competente;
c) Falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas por familiar
previsto no estatuto dos funcionários públicos;
d) Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia imediatamente posterior;
e) Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, que não
possa efetuar‐se fora do período das atividades letivas (neste caso pode ser aceite
uma única declaração para a totalidade das faltas dadas por esse motivo);
f) Assistência na doença a membro do agregado familiar, nos casos em que,
comprovadamente, tal assistência não possa ser prestada por qualquer outra pessoa;
g) Comparência a consultas pré‐natais, período de parto ou amamentação, nos termos
da legislação em vigor;
h) Ato decorrente da religião professada pelo aluno, desde que o mesmo não possa
efetuar‐se fora do período das atividades letivas e corresponda a uma prática
comummente reconhecida como própria dessa religião;
i) Participação esporádica em atividades culturais, associativas e desportivas
reconhecidas nos termos da lei como de interesse público ou consideradas
relevantes pelas autoridades escolares;
j) Preparação e participação em atividades desportivas de alta competição nos termos
legais aplicáveis;
k) Cumprimento de obrigações legais;
l) Outro facto impeditivo da presença na escola ou na sala de aula, desde que,
comprovadamente, não seja imputável ao aluno ou seja, justificadamente,
considerado atendível pelo professor titular ou diretor de turma;
m) As faltas de material ou de atraso decorrentes de motivos considerados aceitáveis
pelo Professor Titular de Turma ou pelo Diretor de Turma.
2. São justificadas as faltas 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 ultrapasse a medida efetivamente aplicada.
3. A justificação das faltas é pedida pelos pais ou encarregados de educação ou, quando maior
de idade, pelo aluno, ao Professor Titular ou Diretor de Turma.
4. A justificação é apresentada, com indicação do dia, hora e atividade em que a falta ocorreu,
referenciando‐se os motivos justificativos da mesma, através da caderneta escolar ou
mediante entrega de uma declaração escrita emitida por entidade competente para o
efeito.
5. O Professor Titular de Turma ou Diretor de Turma deve solicitar aos pais ou encarregados
de educação ou ao aluno quando maior de idade, os comprovativos adicionais que entenda
necessários à justificação da falta, devendo igualmente qualquer entidade que para o efeito
for contactada, contribuir para o correto apuramento dos factos.
6. A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou,
nos restantes casos, até ao 3º dia útil subsequente à verificação da mesma.
7. Nos casos em que decorrido o prazo referido no número anterior não tenha sido
apresentada justificação para as faltas ou quando a mesma não tenha sido aceite, deve tal
situação, ser comunicada, no prazo de três dias úteis, aos pais ou encarregados de
educação ou, quando maior de idade, ao aluno, pelo Professor Titular de Turma ou Diretor
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de Turma. Esta comunicação deve ser realizada através da caderneta escolar, caso se
verifique a presença do aluno na escola ou por carta, registando o seu teor no livro
referente ao envio de correspondência, existente nos serviços administrativos.
8. As faltas devidamente justificadas não acarretam quaisquer consequências legais, tendo o
aluno direito a beneficiar de medidas a definir pelos professores responsáveis ou pela
escola, adequadas à recuperação da aprendizagem em falta.

3.4.3.

Faltas injustificadas

1. As faltas são injustificadas quando:
a) Não tenha sido apresentada justificação, nos termos da legislação em vigor;
b) A justificação tenha sido apresentada fora do prazo;
c) A justificação não tenha sido aceite, facto que deve ser comunicado ao encarregado
de educação;
d) A marcação da falta resulte da aplicação da ordem de saída da sala de aula ou de
medida disciplinar sancionatória.
2. 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.

3.4.4.

Excesso grave de faltas

1. Considera‐se excesso grave de faltas a ultrapassagem do limite de faltas injustificadas
previsto por lei:
• Dez dias no 1º ciclo do ensino básico;
• O dobro de tempos semanais, por disciplina, no 2º e 3º ciclo do ensino
básico.

3.4.4.1.Procedimentos a adotar
1. Quando atingido o número de faltas correspondente a cinco dias, seguidos ou interpolados,
no 1º ciclo do ensino básico, ou ao número de tempos letivos semanais, por disciplina, nos
outros ciclos, os pais ou o encarregado de educação ou, quando maior de idade, o aluno
são convocados através de impresso próprio, pelo Professor Titular ou pelo Diretor de
Turma, com o objetivo de os alertar para as consequências do excesso grave de faltas e de
se encontrar uma solução que permita garantir o cumprimento efetivo do dever de
frequência, bem como o necessário aproveitamento escolar.
2. Desta reunião é elaborada, pelo Professor Titular de Turma ou pelo Diretor de Turma, uma
ata em impresso próprio, registando o dia e hora da reunião, a identificação do aluno, do
professor ou do Diretor de Turma e do encarregado de educação, o motivo que levou à
reunião, as medidas a adotar para a resolução do problema e o compromisso do
encarregado de educação responsabilizando‐se por apoiar as medidas a adotar.
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3. Caso o encarregado de educação do aluno menor de idade não compareça na reunião, o
Professor Titular de Turma ou o Diretor de Turma deve informar por escrito a Direção, que
contactará, se necessário, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em risco,
informando‐a sobre o excesso de faltas do aluno, assim como dos procedimentos e
diligências até então efetuados.
4. Quando ultrapassado o número de faltas correspondente a dez dias, seguidos ou
interpolados, no 1º ciclo do ensino básico, o dobro do número de tempos letivos semanais,
por disciplina, nos outros ciclos.
5. Os pais ou o encarregado de educação ou, quando maior de idade, o aluno são convocados
através de impresso próprio, pelo Professor Titular ou pelo Diretor de Turma, com o
objetivo de os informar que a violação dos deveres de frequência e assiduidade obriga o
aluno ao cumprimento de medidas de recuperação e integração, corretivas ou mesmo
disciplinares sancionatórias, nos termos definidos pelo Estatuto do Aluno e por este
Regulamento.
6. As medidas de recuperação e integração deverão ser definidas e registadas em impresso
próprio e terão como objetivo a recuperação de atrasos na aprendizagem e a integração
escolar e comunitária do aluno.
7. Estas medidas são decididas pelo Professor Titular da Turma, no 1º ciclo, ou pelos
professores das disciplinas em que foi ultrapassado o limite de faltas, em consonância com
o Diretor de Turma, no 2º e 3º ciclo, sendo realizadas obrigatoriamente em horário não
letivo e apenas uma vez por ano escolar.
8. Destas medidas deverá ser dado conhecimento à Direção.
9. Estas medidas devem confinar‐se às matérias que deram origem à situação de excesso de
faltas, podendo revestir várias formas: fichas, trabalhos de pesquisa ou de projeto, plano de
trabalho individualizado, trabalhos de casa suplementares.
10.O impresso onde constam todas as medidas definidas neste âmbito deverá ser arquivado
no processo Individual do aluno, após avaliação do grau de cumprimento das tarefas
propostas.
11.Aplicam‐se idênticos procedimentos para a definição das medidas de recuperação e
integração aos alunos que frequentam os Cursos de Educação e Formação.
12.Os alunos a frequentar CEF que revelem grande falta de assiduidade justificada deverão
realizar em horário suplementar tarefas de compensação para recuperação das
aprendizagens não realizadas e compensação dos tempos letivos em falta.
13.A ultrapassagem do limite de faltas estabelecido no Regulamento Interno relativamente às
atividades de apoio ou complementares de inscrição ou de frequência facultativa (o dobro
do número de tempos semanais destinados a essa atividade) implica a imediata exclusão
dos alunos das atividades em causa.
14.Sempre que o aluno cumpra adequadamente, dentro do prazo estipulado, as medidas de
recuperação e integração definidas as faltas em excesso, dadas anteriormente poderão,
com a concordância da direção por proposta do Diretor de Turma, ser desconsideradas.
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3.4.4.2.Incumprimento ou ineficácia das medidas
1. Considera‐se que o aluno está em situação de incumprimento do dever de assiduidade
quando:
a) Não cumprir adequadamente as tarefas definidas ou não respeitar os prazos
estipulados para as medidas de recuperação e integração;
b) Continuar a faltar injustificadamente às disciplinas em que ultrapassou o limite de
faltas injustificadas;
c) Ultrapassar o limite de faltas injustificadas a qualquer outra disciplina.

3.4.4.3.Consequências da situação de incumprimento
1. Tratando ‐se de aluno menor, é obrigatória a comunicação 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.
2. Considerar a hipótese de encaminhar o aluno para um percurso formativo diferente,
podendo esta medida ser tomada em qualquer momento do ano letivo, se o aluno estiver
na iminência de abandono escolar.
3. Esgotada a hipótese da redefinição do percurso escolar do aluno ou o encaminhamento
ocorrer após 31 de janeiro, o Professor Titular de Turma no 1º ciclo ou o Conselho de
Turma determinam a retenção no ano de escolaridade respetivo, com a obrigação de
frequência das atividades escolares até final do ano letivo.
4. Nos anos terminais de ciclo, estes alunos poderão, no final do ano letivo, realizar as provas
finais e os exames de equivalência à frequência a todas as disciplinas do seu plano
curricular, exceto quando tal não for previsto na regulamentação específica de exames.
5. O incumprimento reiterado do dever de assiduidade e ou das atividades a que se refere o
número anterior pode dar ainda lugar à aplicação de medidas disciplinares sancionatórias
previstas no Estatuto do Aluno.
6. Os alunos a frequentar CEF que revelem grande falta de assiduidade injustificada e não
cumpram as atividades de compensação e/ou não cessem o incumprimento do dever de
assiduidade, de acordo com proposta da equipa pedagógica e mediante a concordância do
Encarregado de Educação do aluno deverão ser alvo de um processo de reorientação, por
desinteresse manifesto ou inaptidão para o curso.
7. O aluno depois de excluído não poderá ser reintegrado no mesmo CEF, no ano letivo
subsequente.
8. Aos alunos que perfaçam os 18 anos no decurso do ano letivo aplicam‐se as mesmas regras
que aos anteriores, mantendo o dever de frequência da escola até ao final do ano letivo.
9. Os alunos que na sequência dos momentos de avaliação obtenham níveis inferiores a três
em uma ou mais disciplinas deverão ser sujeitos a um Plano de Atividades de
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Acompanhamento Pedagógico a todas as disciplinas em que apresentem nível inferior a
três.

3.5. DISCIPLINA
1. A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos no Regulamento Interno do
Agrupamento, de forma reiterada e ou em termos que se revelem perturbadores do
funcionamento normal das atividades da escola ou das relações no âmbito da comunidade
educativa, constitui infração disciplinar passível da aplicação de medida corretiva ou
medida disciplinar sancionatória.
2. O professor ou membro do pessoal não docente que presencie ou tenha conhecimento de
comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar deve participá‐los
imediatamente, no máximo no dia útil seguinte à ocorrência ou ao seu conhecimento, ao
Diretor do Agrupamento.
3. O aluno que presencie comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar deve
comunica‐los imediatamente ao professor titular de turma ou ao diretor de turma, o qual ,
no caso de os considerar graves ou muito graves, os participa no prazo de 1 dia útil ao
Diretor do Agrupamento.

3.5.1. Finalidades das Medidas Disciplinares
1. Todas as medidas disciplinares corretivas e sancionatórias prosseguem finalidades
pedagógicas, preventivas, dissuasoras e de integração, visando, de forma sustentada, o
cumprimento dos deveres do aluno, o respeito pela autoridade dos professores no
exercício da sua atividade profissional e dos demais funcionários, bem como a segurança de
toda a comunidade educativa. 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 das suas aprendizagens.
2. As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em conta a especial relevância do dever
violado e gravidade da infração praticada, prosseguem igualmente finalidades punitivas.
3. As medidas corretivas e as medidas disciplinares sancionatórias, devem ser aplicadas em
coerência com as necessidades educativas do aluno e com os objetivos da sua educação e
formação, no âmbito, do desenvolvimento do plano de trabalho da turma e do Projeto
Educativo do Agrupamento.

3.5.2. Determinação da medida disciplinar
1. Na determinação da medida disciplinar corretiva ou sancionatória aplicável deve ser tido
em consideração a gravidade do incumprimento do dever, as circunstâncias atenuantes ou
agravantes apuradas em que esse incumprimento se verificou, o grau de culpa do aluno, a
sua maturidade e demais condições pessoais, familiares e sociais.
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2. São circunstâncias atenuantes da responsabilidade disciplinar do aluno:
• o seu bom comportamento
• o seu aproveitamento escolar
• o seu reconhecimento com arrependimento da natureza ilícita da sua
conduta.
3. São circunstâncias agravantes da responsabilidade do aluno:
• a premeditação
• o conluio
• a gravidade do dano provocado
• a acumulação de infrações disciplinares
• a reincidência, em especial se no mesmo ano letivo.

3.5.3. Medidas Disciplinares Corretivas
1. As medidas corretivas assumem uma natureza eminentemente preventiva.
2. As medidas corretivas são medidas cumuláveis entre si, e apenas cumuláveis com a
aplicação de uma medida disciplinar sancionatória.

3. São medidas corretivas:
a) A advertência;
b) A ordem de saída da sala de aula, e demais locais onde se desenvolva o trabalho
escolar;
c) A realização de tarefas e atividades de integração escolar, podendo, para esse efeito
ser aumentado o período de permanência obrigatória, diária ou semanal, do aluno na
escola;
d) O condicionamento no acesso a certos espaços escolares ou na utilização de certos
materiais e equipamentos sem prejuízo dos que se encontrem afetos a atividades
letivas;
e) A mudança de turma.

3.5.3.1.Advertência
1. A advertência consiste numa chamada verbal de atenção ao aluno, perante um
comportamento perturbador do funcionamento normal das atividades escolares ou das
relações entre os presentes no local onde elas decorrem, com vista a alertá‐lo para que
deve evitar tal tipo de conduta e a responsabilizá‐lo pelo cumprimento dos seus deveres
como aluno.
2. Na sala de aula a advertência é da competência do professor, cabendo, fora dela, a
qualquer professor ou membro do pessoal não docente.
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3.5.3.2.Ordem de saída da sala de aula
1. A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar é
da competência do professor respetivo e aplicada em situações que impeçam o
desenvolvimento do processo de ensino – aprendizagem, tendo por finalidade a regulação
dos comportamentos na sala de aula, com vista à reposição da ordem dentro dela e à
promoção e reforço da formação cívica do aluno.
2. A ordem de saída da sala de aula implica a marcação de falta injustificada e a permanência
do aluno na escola, competindo ao professor, determinar o período de tempo durante o
qual o aluno deve permanecer fora da sala de aula e quais as atividades (se for caso disso),
que o aluno deve desenvolver no decurso desse período de tempo, obrigando sempre à
participação da ocorrência ao Diretor do Agrupamento
3. A aplicação no decurso do mesmo ano letivo e ao mesmo aluno da 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, implica a análise da situação
em Conselho de Turma, tendo em vista a identificação das causas e a pertinência da
proposta de aplicação de outras medidas disciplinares corretivas ou sancionatórias, nos
termos do Estatuto do Aluno e do presente regulamento.

3.5.3.3.Atividades de integração escolar na escola ou na comunidade
1. A aplicação da medida corretiva de atividades de integração escolar na escola ou na
comunidade é da competência do Diretor que procede sempre à audição do Diretor de
Turma ou do Professor Titular da Turma a que o aluno pertença, bem como do professor
tutor ou da equipa multidisciplinar, caso existam.
2. As atividades realizam‐se em período suplementar ao horário letivo, no espaço escolar ou
fora dele.
3. Ao Diretor compete definir as atividades a realizar, o local e período de tempo durante o
qual as mesmas ocorrem, podendo este optar por:
a) atividades de apoio aos serviços de manutenção da escola;
b) trabalhos de carácter disciplinar a realizar no GAP ou na Biblioteca;
c) outras atividades decididas em Conselho de Turma.
4. As atividades devem ser sempre comunicadas ao encarregado de educação tratando‐se de
aluno menor de idade.
5. Os alunos participação, sempre que possível, no reparo dos danos causados
6. No caso de esta medida ter lugar fora do espaço escolar contará com o acompanhamento
dos pais ou encarregados de educação ou de entidade local ou localmente instalada idónea
e que assuma corresponsabilizar ‐se, em termos acordados com a Direção do Agrupamento
e protocolados por escrito.
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7. O cumprimento das medidas corretivas realiza‐se sempre sob supervisão da escola,
designadamente, através do diretor de turma, do professor tutor e/ou da equipa de
integração e apoio, quando existam.

3.5.3.4.Condicionamento no acesso a certos espaços escolares ou na
utilização de materiais e equipamentos
1. A aplicação da medida cautelar de prevenção de condicionamento no acesso a espaços
escolares ou a materiais e equipamentos é da competência do Diretor que procede sempre
à audição do Diretor de Turma ou do Professor Titular da Turma a que o aluno pertença,
bem como do professor tutor ou da equipa multidisciplinar, caso existam.
2. Cabe ao Diretor definir o espaço e ou os materiais cujo acesso estará condicionado, de
acordo com a natureza da infração cometida e o período de tempo durante o qual o
condicionamento ocorre.
3. A aplicação e posterior execução desta medida, não pode ultrapassar o período de tempo
correspondente a um ano letivo.
4. A medida deve ser comunicada ao encarregado de educação tratando‐se de aluno menor
de idade.

3.5.3.5.Mudança de turma
A aplicação da medida cautelar de prevenção de mudança de turma é da competência do
Diretor, que pode ouvir o Diretor de Turma ou o Professor Titular de Turma e deve ser
comunicado ao Encarregado de Educação, tratando‐se de aluno menor de idade.

3.5.4. Medidas Disciplinares Sancionatórias
1. As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma sanção disciplinar imputada ao
comportamento do aluno, devendo a ocorrência dos factos suscetíveis de a configurar ser
participada de imediato pelo professor ou funcionário que a presenciou ou dela teve
conhecimento à Direção do Agrupamento com conhecimento ao Diretor de Turma e ao
professor tutor ou à equipa de integração e apoios ao aluno, caso existam.
2. São medidas disciplinares sancionatórias:
a)
b)
c)
d)
e)
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3.5.4.1.Repreensão registada
1. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de repreensão registada, quando a infração
for praticada na sala de aula é da competência do professor respetivo, competindo ao
Diretor do Agrupamento nas restantes situações.
2. A repreensão averba‐se no respetivo processo individual do aluno, identificando o autor do
ato decisório; a data em que o mesmo foi proferido e a fundamentação de facto e de
direito de tal decisão.

3.5.4.2.Suspensão até 3 dias úteis
1. A suspensão até 3 dias úteis, enquanto medida dissuasora, é aplicada pelo Diretor do
Agrupamento, desde que estejam garantidos os direitos de audiência e defesa do visado e
sempre fundamentada nos factos que a suportam.
2. Compete ao Diretor, ouvidos os pais ou o encarregado de educação do aluno, quando
menor de idade, fixar os termos e condições em que a aplicação da medida disciplinar
sancionatória é executada, garantindo ao aluno um plano de atividades pedagógicas a
realizar, com corresponsabilização daqueles e podendo igualmente, se assim o entender,
estabelecer eventuais parcerias ou celebrar protocolos ou acordos com entidades públicas
ou privadas.
3. O não cumprimento do plano de atividades pedagógicas a que se refere o número anterior
pode dar lugar à instauração de novo procedimento disciplinar, considerando‐se a recusa
circunstância agravante, nos termos previstos no presente regulamento.

3.5.4.3.Suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis
Compete ao Diretor a decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de suspensão da
escola entre 4 e 12 dias úteis, após a realização do procedimento disciplinar, podendo
previamente ouvir o Conselho de Turma, para o qual deve ser convocado o professor tutor,
quando exista e não seja professor da turma.

3.5.4.4.Transferência de escola
1. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de transferência de escola compete, com
possibilidade de delegação, ao Diretor‐Geral da Educação, precedendo a conclusão do
procedimento disciplinar
2. A transferência de escola fundamenta‐se na prática de atos notoriamente impeditivos do
prosseguimento do processo de ensino aprendizagem dos restantes alunos da escola ou o
normal relacionamento com algum (ou alguns) dos membros da comunidade educativa.
3. A medida disciplinar sancionatória de transferência de escola apenas é aplicada a aluno de
idade igual ou superior a 10 anos e, frequentando o aluno a escolaridade obrigatória, desde
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que esteja assegurada frequência de outro estabelecimento situado na mesma localidade
ou localidade mais próxima, desde que servida de transporte público ou escolar.

3.5.4.5.Expulsão da escola
1. A aplicação da medida disciplinar de expulsão da escola compete, com possibilidade de
delegação, ao Diretor‐Geral da Educação precedendo conclusão de procedimento
disciplinar e consiste na retenção do aluno no ano de escolaridade que frequenta e na
proibição de acesso ao espaço escolar até ao final daquele ano escolar e nos dois anos
escolares imediatamente seguintes.
2. A expulsão de escola é aplicada ao aluno maior quando, de modo notório, se constate não
haver outra medida ou modo de responsabilização no sentido do cumprimento dos seus
deveres como aluno.

3.5.3.

Reparação de danos

Complementarmente às medidas disciplinares sancionatórias previstas, compete ao Diretor do
Agrupamento decidir sobre a reparação dos danos ou a substituição dos bens lesados ou,
quando aquelas não forem possíveis, sobre a indemnização dos prejuízos causados pelo aluno
à escola ou a terceiros, podendo o valor da reparação calculado ser reduzido, na proporção a
definir pelo Diretor, tendo em conta o grau de responsabilidade do aluno e/ ou a sua situação
socioeconómica.

3.5.5. Cumulação de medidas disciplinares
1. A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas a) a e) é cumulável entre si.
2. A aplicação de uma ou mais das medidas corretivas é cumulável apenas com a aplicação de
uma medida disciplinar sancionatória.
3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, por cada infração apenas pode ser
aplicada uma medida disciplinar sancionatória.

3.5.6. Procedimento Disciplinar
O procedimento disciplinar far‐se‐á de acordo com o artigo 30º e 31º da Lei nº 51/2012 de 5
de setembro.
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3.5.7. Suspensão preventiva
1. Em caso de suspensão preventiva, os professores definirão um plano de atividades
pedagógicas a realizar pelo aluno durante a sua ausência.
2. Se durante esse período ocorrerem atividades de avaliação o aluno poderá realizá‐las
posteriormente caso não tenha sido aplicada a medida disciplinar de suspensão no
procedimento disciplinar.
3. Poderão, ainda, ser determinadas pelo Diretor outras atividades relativas à avaliação das
aprendizagens em função da decisão que vier a ser proferida no procedimento disciplinar.

3.5.8. Execução das medidas disciplinares
1. Compete ao Diretor de Turma o acompanhamento do aluno na execução da medida
corretiva ou disciplinar sancionatória a que foi sujeito, devendo aquele articular a sua
atuação com os pais e encarregados de educação e com os professores da turma, em
função das necessidades educativas identificadas e de forma a assegurar a
coresponsabilização de todos os intervenientes nos efeitos educativos da medida.
2. Na prossecução da competência suprarreferida o Diretor de Turma conta com a
colaboração dos serviços de psicologia e orientação escolar e do núcleo de apoio educativo
que, no âmbito das suas competências, procederão à identificação das necessidades
educativas do aluno.

3.5.9. Recursos
1. Da decisão final de aplicação de medida disciplinar cabe recurso, a interpor no prazo de
cinco dias úteis, apresentado nos serviços administrativos da escola e dirigido:
a) Ao Conselho Geral do Agrupamento, relativamente a medidas aplicadas pelos
professores ou pelo Diretor;
b) Para o membro do governo competente, relativamente às medidas disciplinares
sancionatórias aplicadas pelo Diretor Geral da Educação.
2. Para efeitos no disposto na alínea a) do ponto 1, é criada uma comissão especializada no
Conselho Geral constituída por professores e pais ou encarregados de educação, cabendo a
um dos seus membros o desempenho da função de relator para efeitos de recurso sobre
decisão final de aplicação de medida disciplinar.

3.6. Processo Individual do Aluno
1. O processo individual do aluno acompanha‐o ao longo de todo o seu percurso escolar,
sendo devolvido aos pais ou encarregado de educação ou, se maior de idade, ao aluno, no
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termo da escolaridade obrigatória, ou, não se verificando interrupção no prosseguimento
de estudos, aquando da conclusão do ensino secundário.

2. São registadas no processo individual do aluno as informações relevantes do seu percurso
educativo, a saber:
• elementos fundamentais de identificação do aluno;
• fichas de registo de avaliação;
• relatórios médicos e/ou de avaliação psicológica;
• planos de atividades de acompanhamento pedagógico;
• programas educativos individuais e relatórios circunstanciados no caso dos
alunos abrangidos pelo decreto lei 3 / 2208 de 7 de janeiro, incluindo
currículo específico individual, quando aplicável;
• comportamentos meritórios;
• medidas disciplinares aplicadas e seus efeitos;
• relatórios de tutoria e aulas de apoio pedagógico acrescido;
• medidas de recuperação e integração de alunos com excesso grave de
faltas;
• relatórios solicitados por entidades exteriores à escola.
3. O processo individual do aluno constitui‐se como registo exclusivo em termos disciplinares.
4. Têm acesso ao processo individual do aluno, além do próprio, os pais ou o encarregado de
educação, quando aquele for menor, o Professor Titular de Turma ou o Diretor de Turma, a
Direção e os funcionários afetos aos serviços de gestão de alunos e de ação social escolar.
5. Podem ter ainda acesso ao processo individual do aluno, mediante autorização do Diretor
do Agrupamento e no âmbito do estrito cumprimento das respetivas funções, outros
professores da escola, os psicólogos e médicos escolares ou outros profissionais que
trabalhem sob a sua égide e os serviços do Ministério da Educação e Ciência com
competências reguladoras do sistema educativo, neste caso após comunicação ao Diretor.
6. No que diz respeito aos pais e ao encarregado de educação, ou do aluno maior de idade, o
processo apenas poderá ser consultado na sala de diretores de turma, na presença do
Diretor de Turma ou de um elemento da Direção, de acordo com um horário previamente
combinado.
7. As informações contidas no processo individual do aluno, referentes a matéria disciplinar e
de natureza pessoal e familiar, são estritamente confidenciais, encontrando‐se vinculados
ao dever de sigilo todos os membros da comunidade educativa que a elas tenham acesso.
8. Sempre que um aluno seja transferido de escola é enviado através dos serviços
administrativos o seu processo individual.
9. O processo individual do aluno de Percurso Curricular Alternativo deve incluir:
• material significativo revelador do seu percurso utilizado e produzido
durante o processo de ensino e de aprendizagem;
• elementos recolhidos sobre o percurso escolar, incluindo os pareceres de
professores, psicólogos, assistentes sociais e outros intervenientes no
processo educativo;
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• resultados da avaliação diagnóstica realizada no início da formação, bem
como os respectivos instrumentos de avaliação;
• informações sobre a assiduidade e outros aspetos relevantes, enquanto
dados fundamentais da avaliação contínua;
• registos de avaliação periódica e final;
• registos de autoavaliação;
• autorização do encarregado de educação respeitante à frequência do
percurso curricular alternativo.

3.7. Avaliação
1. A avaliação constitui um processo regulador do ensino, orientador do percurso escolar e
certificador dos conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas pelos alunos.
2. A avaliação tem por objetivo:
a) a melhoria do ensino através da verificação dos conhecimentos adquiridos e das
capacidades desenvolvidas nos alunos e da aferição do grau de cumprimento das
metas curriculares globalmente fixadas;
b) conhecer o estado do processo de ensino‐aprendizagem nas escolas, de forma a
retificar procedimentos e reajustar o ensino das diversas disciplinas aos objetivos
curriculares fixados.
3. Assume uma lógica de ciclo, progredindo para o ciclo imediato o aluno que tenha adquirido
os conhecimentos e desenvolvido as capacidades definidas para cada ciclo de ensino.

3.7.1. Intervenientes
1. Intervêm no processo de avaliação dos alunos todos os professores envolvidos, assumindo
particular responsabilidade neste processo o professor titular de turma, no 1.º ciclo, e nos
2.º e 3.º ciclos do ensino básico, os professores que integram o Conselho de Turma.
2. Os alunos, com exceção do pré‐escolar, intervêm através da sua autoavaliação formalizada
numa ficha elaborada para o efeito.
3. Os encarregados de educação através dos contactos com o Professor Titular da Turma ou
com o Diretor de Turma.
4. Os professores de Educação Especial, o técnico do SPO e outros docentes intervêm quando
implicados no processo de aprendizagem dos alunos, facultando as informações e as
opiniões que julguem necessárias à melhor análise da situação do aluno.
5. Intervêm também na avaliação os órgãos de gestão do Agrupamento e a administração
educativa.
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3.7.2. Critérios de avaliação
1. Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns a nível dos diferentes domínios
sobre os quais incide a avaliação e são operacionalizados pelo professor titular da turma no
pré‐escolar e no 1.º ciclo, e pelo conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclo.
2. Até ao início do ano letivo, o Conselho Pedagógico define os critérios de avaliação por ano e
ciclo, sob proposta dos Departamentos Curriculares e das equipas pedagógicas dos Cursos
de Educação e Formação e das turmas de Percurso Alternativo.
3. Após a aprovação os critérios de avaliação são divulgados através da página Web do
Agrupamento.
4. A aprendizagem relacionada com as componentes do currículo de caráter transversal ou de
natureza instrumental constitui objeto de avaliação em todas as áreas disciplinares e
disciplinas, de acordo com o definido pelo Conselho Pedagógico.

3.7.3. Instrumentos de registo
1. As classificações no final de cada período letivo, no 4.º ano do 1.º ciclo e em todos os anos
de escolaridade do 2.º e 3.º ciclo, são registadas em pauta.
2. As decisões do Professor Titular de Turma no 1º ciclo e as deliberações do Conselho de
Turma no 2º e 3º ciclo carecem de ratificação do Diretor.
3. O Diretor procede à verificação das pautas e restante documentação oriunda das reuniões
de avaliação, assegurando‐se do cumprimento das normas estabelecidas pela legislação e
pelo Conselho Pedagógico, e se necessário, desencadear os mecanismos de correção de
eventuais irregularidades.
4. As pautas, após ratificação pelo Diretor, são afixadas em local apropriado no interior de
cada escola, nelas devendo constar a data da respetiva afixação.

3.7.4. Modalidades de avaliação
A avaliação da aprendizagem compreende as modalidades de avaliação diagnóstica, de
avaliação formativa e de avaliação sumativa.

3.7.4.1.Avaliação diagnóstica
1. No início de cada ano de escolaridade ou sempre que seja considerado oportuno, pelo
Professor Titular de Turma no 1º ciclo ou pelos professores das diferentes disciplinas no 2º
e 3º ciclo, deve ser realizada uma avaliação diagnóstica.
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2. A avaliação diagnóstica visa facilitar a integração escolar do aluno, apoiando a orientação
escolar e vocacional e fundamentando estratégias de diferenciação pedagógica e de
superação de eventuais dificuldades dos alunos.
3. A sua função é essencialmente orientadora do trabalho docente, pelo que os seus
resultados não devem ser divulgados aos alunos.

3.7.4.2.Avaliação formativa

1. A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, recorre a uma variedade de
instrumentos de recolha de informação adequados à diversidade da aprendizagem e às
circunstâncias em que ocorrem.
2. Permite ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e a outras pessoas ou
entidades legalmente autorizadas obter informação sobre o desenvolvimento da
aprendizagem, com vista ao ajustamento de processos e estratégias e mobilizar e
coordenar os recursos educativos existentes no agrupamento de escolas com vista a
desencadear respostas adequadas às necessidades dos alunos.
3. A avaliação formativa é da responsabilidade de cada professor, em diálogo com os alunos e
em colaboração com os outros professores e, sempre que necessário, com os serviços
especializados de educação especial e os encarregados de educação, devendo recorrer,
quando tal se justifique, a registos estruturados.
4. Os resultados da avaliação formativa devem ser comunicados em tempo útil aos alunos, de
forma a que eles possam sempre que necessário adequar os seus procedimentos visando a
melhoria da qualidade das aprendizagens.
5. Os resultados das fichas de avaliação realizadas ao longo do ano letivo devem ser expressos
apenas através das seguintes menções qualitativas consideradas a partir dos valores
percentuais obtidos pelos alunos:
• Fraco – 0% e 19%
• Não Satisfaz – 20% a 49%
• Satisfaz – 50% a 69%
• Satisfaz Bem – 70% a 89%
• Excelente – 90% a 100%

3.7.4.3.Avaliação sumativa
1. A avaliação sumativa traduz ‐se na formulação de um juízo global sobre a aprendizagem
realizada pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e a certificação.
2. A avaliação inclui:
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a) A avaliação sumativa interna que se realiza no final de cada período letivo e é da
responsabilidade do Professor Titular de Turma no 1º ciclo e do Conselho de Turma
no 2º e 3º ciclo e dos órgãos de direção do Agrupamento;
b) A avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos serviços ou entidades do
Ministério da Educação e Ciência designados para o efeito, que compreende a
realização de provas finais no 4.º, 6.º e 9.º ano de escolaridade.

3.7.4.4.Avaliação sumativa interna
1. A decisão quanto à avaliação final do aluno é da competência:
a) do Professor Titular de Turma no 1º ciclo;
b) do Conselho de Turma, sob proposta dos professores de cada área disciplinar ou
disciplina no 2º e 3º ciclo.
2. No 1.º ciclo do ensino básico, reveste‐se de forma descritiva em todas as áreas disciplinares
e não disciplinares, com exceção das disciplinas de Português e de Matemática no 4.º ano
de escolaridade, a qual se expressa numa escala de 1 a 5 arredondada às unidades.
3. No 4º ano de escolaridade no final do 3º período e antes de serem divulgados os resultados
da avaliação externa o Professor Titular de Turma atribui a classificação final nas áreas
disciplinares de Português e Matemática e uma menção qualitativa nas restantes áreas.
4. No 2.º e 3.º ciclo, a informação resultante da avaliação sumativa materializa ‐se numa
escala de 1 a 5, em todas as disciplinas e numa menção qualitativa de NS, S e SB a
Formação Cívica, senda a classificação final de cada disciplina atribuída pelo Conselho de
Turma no final do 3º período.
5. Nos alunos do ensino básico abrangidos pelo artigo 21º do Decreto‐Lei nº 3 / 2008, de 7 de
janeiro (alunos de CEI) expressa‐se numa menção qualitativa de “ Muito Bom,” “ Bom”, “
Suficiente” e “ Insuficiente” acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução
do aluno.
6. Nos 7º e 8º anos de escolaridade, nas disciplinas organizadas em regime semestral traduz‐
se na atribuição de uma classificação numa escala de 1 a 5 , reunindo o Conselho de Turma,
no final de cada semestre.
7. No final do 1º semestre, a classificação obtida pelos alunos ficará registada em ata, sendo
sujeita a aprovação do Conselho de Turma de avaliação no final do 3º período.

8. A avaliação sumativa interna do final do 3º período tem as seguintes finalidades:
a) Formalização da classificação correspondente à aprendizagem realizada pelo aluno
ao longo do ano letivo;
b) Decisão sobre a transição de ano;
c) Verificação das condições de admissão à 2ª fase das provas finais dos 1º e 2º ciclo e
definição do plano de apoio pedagógico a cumprir no período de acompanhamento
extraordinário.

9. A avaliação dos alunos de Percurso Curricular Alternativo processa‐se do seguinte modo:
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a) No 1º ciclo realiza‐se de forma global, revestindo carácter descritivo e qualitativo;
b) No 2º ciclo do ensino básico, a avaliação realiza‐se por disciplina ou área curricular,
revestindo carácter descritivo e quantitativo, com dispensa da realização provas
finais de 2º, desde que os alunos não pretendam prosseguir estudos no ensino
regular;
c) No 3º ciclo do ensino básico, a avaliação realiza‐se por disciplina ou área curricular,
revestindo carácter descritivo e quantitativo, com dispensa da realização provas
finais de 3º ciclo à exceção dos alunos que pretendam prosseguir estudos de nível
secundário em cursos científico‐humanísticos.
10.Aos alunos que venham a concluir com aproveitamento um percurso curricular alternativo
será atribuído certificado comprovativo, do qual constarão as disciplinas e áreas
curriculares frequentadas. Aos alunos que venham a concluir o 3º ciclo do ensino básico
com aproveitamento será atribuído o diploma a que se refere o nº 80 do Despacho
Normativo nº 1/2005, de 5 de janeiro.

3.7.4.5.Provas de equivalência à frequência
1. As provas de equivalência à frequência são realizadas a nível de escola nos anos terminais
de cada ciclo do ensino básico e destinam‐se a proporcionar uma certificação da conclusão
de um ciclo de estudos.
2. As provas incidem sobre os conteúdos dos programas de cada disciplina e têm como
referência as metas curriculares estabelecidas para os três ciclos e contemplam ainda uma
prova oral, no caso das áreas disciplinares de Português, de Português Língua Não Materna
(PLNM) e das línguas estrangeiras.

3. As provas de equivalência à frequência realizam‐se em duas fases em todos os ciclos e
aplicam‐se aos alunos, na qualidade de autopropostos, que se encontrem numa das
seguintes situações:
a) Frequentem estabelecimentos de ensino particular e cooperativo sem autonomia ou
paralelismo pedagógico;
b) Frequentem seminários não abrangidos pelo Decreto –Lei n.º 293 ‐C/86, de 12 de
setembro, para alunos dos 2.º e 3.º ciclos;
c) Estejam abrangidos pelo ensino individual e doméstico;
d) Estejam fora da escolaridade obrigatória e não se encontrem a frequentar qualquer
estabelecimento de ensino;
e) Estejam fora da escolaridade obrigatória, frequentem o 2.º ou 3.º ciclo do ensino
básico e tenham anulado a matrícula até ao 5.º dia útil do 3.º período;
f) Tenham ficado retidos por faltas pela aplicação do previsto nas alíneas a) e b) do n.º 4
do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro— Estatuto do Aluno e Ética
Escolar;
g) Estejam no 6.º ou no 9.º ano de escolaridade e não tenham obtido aprovação na
avaliação sumativa final do 3.º período.
4. Os alunos autopropostos do 1.º e 2º ciclo realizam obrigatoriamente na 1.ª fase:
a) As provas finais de ciclo, como provas de equivalência à frequência, efetuando
também uma prova oral na disciplina de Português;
b) As provas de equivalência à frequência de Estudo do Meio e de Expressões Artísticas,
no 1.º ciclo, ou em todas as disciplinas, no 2.º ciclo, no caso dos alunos referidos nas
alíneas a) a f) do n.º 3 anterior;
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c) As provas de equivalência à frequência nas disciplinas em que não obtiveram
aprovação, no caso dos alunos do 2.º ciclo referidos na alínea g) do n.º 3 anterior.
5. Os alunos autopropostos do 3.º ciclo realizam obrigatoriamente:
a) As provas finais de ciclo, valendo como provas de equivalência à frequência, na
1.ªchamada;
b) As provas de equivalência à frequência em todas as disciplinas do 3.º ciclo do ensino
básico, no caso dos alunos referidos nas alíneas a) a f) do n.º 3 anterior, na 1.ª fase,
salvo naquelas em que se realizam provas finais;
c) As provas de equivalência à frequência nas disciplinas em que não obtiveram
aprovação, no caso dos alunos do 3.º ciclo referidos na alínea g) do n.º 3 anterior, na
1.ª fase.
6. Na 2ªfase poderão realizar as provas de equivalência à frequência os seguintes alunos:
a) Alunos do 1º e 2º ciclo que não obtiveram aprovação nas provas de equivalência à
frequência na 1.ª fase, por terem obtido classificação inferior a 3.
b) Alunos do 3º ciclo em todas as disciplinas em que não obtiveram aprovação na 1.ª
fase, desde que aquelas lhes permitam a conclusão de ciclo, exceto nas disciplinas
sujeitam a prova final, que se realizam numa única fase.

7. Nas provas de equivalência à frequência constituídas por um único tipo de prova, a
classificação final de cada área disciplinar e disciplina é a obtida nas provas realizadas,
expressa em escala percentual de 0 a 100, convertida na escala de 1 a 5, nos seguintes
termos:
Classificação da prova
Classificação final
0 a 19
1
20 a 49
2
50 a 69
3
70 a 89
4
90 a 100
5

8. Nas provas de equivalência à frequência constituídas por duas componentes (escrita, oral
ou prática), a classificação final da disciplina corresponde à média aritmética simples,
arredondada às unidades, das classificações das duas componentes expressas em escala
percentual de 0 a 100, convertida na escala de 1 a 5.

3.7.4.6.Avaliação sumativa externa
1. A avaliação sumativa externa compreende a realização de provas finais de ciclo nos 4º, 6º e
9º anos de escolaridade nas disciplinas de:
a) Português e Matemática;
b) Português Língua Não Materna (PLNM) e Matemática, para os alunos que tenham
concluído o nível de proficiência linguística de iniciação (A2) ou o nível intermédio
(B1), no 2.º e 3.º ciclo.
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2. A avaliação sumativa externa destina‐se a aferir o grau de desenvolvimento da
aprendizagem dos alunos, mediante o recurso a critérios de avaliação definidos a nível
nacional.
3. As provas finais de ciclo incidem sobre os conteúdos definidos nos programas e têm como
referência as metas curriculares em vigor definidas para os três ciclos do ensino básico
4. As provas finais do 1.º e 2.º ciclo realizam ‐se em duas fases com uma única chamada cada,
sendo a 1.ª fase obrigatória para todos os alunos, destinando ‐se a 2.ª fase aos alunos:
a) Que faltem à 1.ª fase por motivos excecionais devidamente comprovados;
b) Que obtiveram uma classificação final inferior a 3 após as provas finais realizadas na
1.ª fase;
c) Autopropostos que, após as reuniões de avaliação de final de ano, não obtiveram
aprovação.
5. A classificação obtida na 2.ª fase das provas finais realizadas pelos alunos do número
anterior é considerada como classificação final da respetiva disciplina.
6. Entre a realização da 1ª e da 2ª fase de provas finais, os alunos dos 1.º e 2.º ciclo podem
usufruir do prolongamento da duração do ano letivo, a fim de frequentarem o período de
acompanhamento extraordinário, de acordo com o previsto na legislação e o estabelecido
no calendário escolar. Este período é de frequência obrigatória, exceto se os Encarregados
de Educação não autorizarem.
7. As provas finais do 3º ciclo realizam‐se numa fase única com duas chamadas, sendo a
primeira de caráter obrigatório, destinando‐se a segunda a situações excecionais
devidamente comprovadas.
8. Estão automaticamente inscritos todos os alunos internos, considerando‐se internos os
alunos que frequentem as aulas até ao final do ano letivo no ensino regular.
9. São admitidos às provas finais dos 3 ciclos os alunos que ficarem retidos por faltas pela
aplicação do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, devendo realizar exames de equivalência à
frequência às restantes disciplinas.
10.A não realização das provas finais implica a retenção do aluno no 4.º, 6.º ou no 9.º ano de
escolaridade, exceto para os alunos dispensados da sua realização.
11. Não serão admitidos à realização das provas de final de ciclo, ficando retidos no mesmo
ano de escolaridade, todos os alunos que, em resultado da avaliação sumativa interna
tenham obtido os seguintes resultados:
6º e 9º
ano

Três classificações inferiores a 3 a quaisquer disciplinas exceto Português e
Matemática.
Nível 1 simultaneamente a Português e Matemática.
Nível 1 a Português ou Matemática e duas classificações inferiores a três.

12. Estão dispensados da realização das provas finais no 1º ciclo os alunos:
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a) que não tenham o Português como língua materna e tenham ingressado no sistema
educativo português no ano letivo correspondente ao da realização das provas finais,
ou no ano letivo anterior;
b) que estejam abrangidos pelo artigo 21.º do Decreto ‐Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro.
(CEI).
13.Estão dispensados da realização das provas finais nos 2º e 3º ciclos os alunos:
a) que se encontrem a frequentar percursos curriculares alternativos;
b) que se encontrem a frequentar o ensino vocacional;
c) que se encontrem a frequentar cursos de educação e formação (CEF), programas
integrados de educação e formação (PIEF) ou cursos de educação e formação de
adultos (EFA);
d) que não tenham o português como língua materna e tenham ingressado no sistema
educativo português no ano letivo correspondente ao da realização das provas finais;
e) que estejam abrangidos pelo artigo 21.º do Decreto ‐Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro.
(CEI).

14.Os alunos referidos nas alíneas a), b), c) e d) do número anterior realizam,
obrigatoriamente, as provas finais dos 2º e 3º ciclos no caso de pretenderem prosseguir
estudos no ensino regular, respetivamente no 3º ciclo ou no nível secundário em cursos
cientifico‐humanísticos.
15.As provas finais são classificadas na escala percentual de 0 a 100, arredondada às unidades,
sendo a classificação final da prova convertida na escala de 1 a 5, conforme tabela anterior.
16.A classificação final a atribuir às disciplinas sujeitas a provas finais do 1.º, 2.º e 3.º ciclo é o
resultado da média ponderada, com arredondamento às unidades, entre a classificação
obtida na avaliação sumativa interna do 3.º período da disciplina e a classificação obtida
pelo aluno na prova final, de acordo com a seguinte fórmula:
CF = (7 Cf + 3 Cp)/10
em que:
CF = classificação final da disciplina;
Cf = classificação de frequência no final do 3.º período;
Cp = classificação da prova final.
17.No 4º ano de escolaridade, nas disciplinas de Português e Matemática e em todos os anos
de escolaridade dos 2º e 3º ciclo a classificação final expressa‐se numa escala de 1 a 5.

18.A menção ou classificação final das áreas disciplinares e disciplinas não sujeitas a provas
finais é a obtida no 3º período do ano terminal em que são lecionadas.
19.Os alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente abrangidos pelo
disposto no n.º 1 do artigo 20.º do Decreto –Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, prestam as
provas finais de ciclo previstas para os restantes examinandos, podendo, no entanto,
usufruir de condições especiais de avaliação ao abrigo da legislação em vigor.

131

Regulamento Interno
3.7.5. Efeitos da avaliação
1. Em situações em que o aluno não adquira os conhecimentos nem desenvolva as
capacidades definidas para o ano de escolaridade que frequenta, o professor titular de
turma, no 1.º ciclo, ouvido o conselho de docentes, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º
ciclos, deve propor as medidas necessárias para colmatar as deficiências detetadas no
percurso escolar do aluno, designadamente, nos anos terminais dos 1.º e 2.º ciclos, o
eventual prolongamento do calendário escolar para esses alunos.
2. Nos casos em que se constate que, apesar das estratégias implementadas, o aluno não
adquiriu os conhecimentos predefinidos para um ano não terminal de ciclo que
fundamentadamente comprometam a aquisição dos conhecimentos e o desenvolvimento
das capacidades correspondentes ao seu ano de escolaridade, o Professor Titular de Turma,
no 1.º ciclo, ouvido o Conselho de Docentes, ou o Conselho de Turma, nos 2.º e 3.º ciclos,
pode, a título excecional, determinar a retenção do aluno no mesmo ano de escolaridade.
3. A não ser a título excecional, devido à ultrapassagem do limite de faltas injustificadas
legalmente estabelecido e após o cumprimento de todas as medidas previstas para casos
de falta de assiduidade, poderá haver lugar à retenção de uma aluno que se encontre a
frequentar o 1º ano de escolaridade.
4. A decisão de transição ou retenção de um aluno num ano não terminal de ciclo, deverá ser
orientada pelos seguintes critérios:

No final de cada ano de escolaridade o aluno não progride e obtém a menção de
Não Transitou se tiver obtido:

1º ano

De acordo com o estabelecido no Decreto‐Lei n.º 139/2012 de 5 de julho, não há
lugar a retenção no final deste ano, exceto se tiver sido ultrapassado o limite de
faltas injustificadas

2º ano

Menção não satisfatória a Português e Matemática

3º ano

Menção não satisfatória a Português e Matemática

5.º Ano

Classificação inferior a 3 em três ou mais disciplinas

7.º Ano

Classificação inferior a 3 em três ou mais disciplinas

8.º Ano

Classificação inferior a 3 em três ou mais disciplinas

5. A decisão de transição ou retenção de um aluno num ano terminal de ciclo, deverá ser
orientada pelos seguintes critérios:

No final de cada um dos ciclos do ensino básico o aluno não progride e obtém a
menção de Não Aprovado se tiver obtido:
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Classificação inferior a 3 a Português (ou PLNM) e Matemática.
4º ano

6º e 9º
ano

Classificação inferior a 3 a Português (ou PLNM) ou Matemática e menção não
satisfatória nas restantes áreas disciplinares.
Classificação inferior a 3 em três ou mais disciplinas
Classificação inferior a 3 a Português ( ou PLNM) e Matemática

6. A disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, as áreas não disciplinares no 1º ciclo, o
Apoio ao Estudo, no 2º ciclo e as disciplinas de oferta complementar no 2º e 3º ciclos, não
são consideradas para efeitos de progressão dos alunos.

7. Em qualquer ano de escolaridade, incluindo o 1º, ficarão ainda retidos todos os alunos que
tiverem ultrapassado o limite de faltas legalmente estabelecido, após cumpridos os
procedimentos previstos no Estatuto do Aluno e Ética Escolar.
8. Em caso de retenção todos os componentes do currículo do respetivo ano de escolaridade
terão que ser repetidos.

9. Verificando‐se a retenção compete ao Professor Titular de Turma, no 1.º ciclo, e ao
Conselho de Turma, nos 2.º e 3.º ciclos, identificar os conhecimentos não adquiridos e as
capacidades não desenvolvidas pelo aluno, as quais devem ser tomadas em consideração
na elaboração do plano da turma em que o referido aluno venha a ser integrado no ano
escolar subsequente.

3.7.6.

Revisão das deliberações

1. As decisões decorrentes da avaliação de um aluno no 3.º período de um ano letivo podem
ser objeto de um pedido de revisão, devidamente fundamentado, dirigido pelo respetivo
encarregado de educação ao órgão de direção da escola no prazo de três dias úteis a contar
da data de entrega das fichas de registo de avaliação no 1.º, 2.º e 3.º anos ou da afixação
das pautas no 4.º ano de escolaridade e nos 2.º e 3.º ciclo.
2. Estes pedidos de revisão são apresentados em requerimento devidamente fundamentado
em razões de ordem técnica, pedagógica ou legal, dirigido ao Diretor do Agrupamento,
devendo ser acompanhado dos documentos indispensáveis à reapreciação do caso:
• fichas de avaliação
• fichas de trabalho
• caderno diário
• outros elementos considerados pertinentes
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3. Os requerimentos recebidos depois de expirado o prazo fixado no n.º 1 do presente artigo,
bem como os que não estiverem fundamentados, serão liminarmente indeferidos.
4. No caso do 1.º ciclo o Diretor convoca, nos cinco dias úteis após a aceitação do
requerimento, uma reunião com o Professor Titular de Turma, para apreciação do pedido
de revisão, podendo confirmar ou modificar a avaliação inicial, elaborando um relatório
pormenorizado.
5. No caso do 2.º e 3.º ciclo o Diretor convoca, nos cinco dias úteis após a aceitação do
requerimento, uma reunião extraordinária do Conselho de Turma, que procede à análise do
pedido de revisão e delibera com base em todos os documentos relevantes para o efeito e
toma uma decisão que pode confirmar ou modificar a avaliação inicial, elaborando um
relatório pormenorizado, que deve integrar a ata da reunião.
6. Nos casos em que o Conselho de Turma mantenha a sua deliberação, o processo aberto
pelo pedido de revisão pode ser enviado pelo Diretor ao Conselho Pedagógico para emissão
de parecer prévio à decisão final.
7. Da deliberação do Diretor e respetiva fundamentação é dado conhecimento ao
encarregado de educação, através de carta registada com aviso de receção, no prazo
máximo de 20 dias úteis contados a partir da data da receção do pedido de revisão.
8. O encarregado de educação pode ainda, se assim o entender, no prazo de cinco dias úteis
após a data de receção da resposta ao pedido de revisão, interpor recurso hierárquico para
o serviço competente do Ministério da Educação e Ciência, quando o mesmo for baseado
em vício de forma existente no processo.
9. Da decisão do recurso hierárquico não cabe qualquer outra forma de impugnação
administrativa.
3.7.7. Reclamação e recursos
1. As decisões referentes às provas de equivalência à frequência e às provas finais de ciclo são
passíveis de impugnação administrativa nos termos gerais e que constam do Regulamento
Nacional de Exames.

3.7.8.

Medidas de promoção do sucesso escolar

1. Devem ser adotadas pelas escolas no âmbito da sua autonomia medidas de promoção do
sucesso escolar adequadas à resolução das dificuldades dos alunos.
2. Estas medidas podem concretizar –se através da elaboração de planos de atividades de
acompanhamento pedagógico definidos, em modelo próprio, e orientados para a turma ou
individualizados.

3.7.8.1. Planos de atividades de acompanhamento pedagógico
1. As atividades a desenvolver no âmbito destes planos são de cumprimento obrigatório,
devendo contar com o envolvimento do encarregado de educação.
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2. As propostas constantes dos planos são elaboradas, realizadas e avaliadas pelos diferentes
órgãos e intervenientes no processo, segundo o critério de adequação às situações
diagnosticadas, os recursos disponíveis e os efeitos positivos nas aprendizagens.
3. Os planos são objeto de avaliação contínua, participada e formativa, e de avaliação global, a
realizar pelo Conselho de Turma, no final do ano letivo.
4. Os planos de acompanhamento pedagógico poderão, entre outras, constar as seguintes
medidas:

a) Diferenciação pedagógica em sala de aula.
b) Encaminhamento para:
i.

Estudo Acompanhado, no 1.º ciclo, tendo por objetivo apoiar os alunos na
criação de métodos de estudo e de trabalho e visando prioritariamente o
reforço do apoio nas disciplinas de Português e de Matemática,
nomeadamente a resolução dos trabalhos de casa;
Esta atividade é de frequência obrigatória sempre que os alunos
evidenciem dificuldades a Português e Matemática. Deve contar com a
concordância do respetivos encarregados de educação.

ii.

Apoio ao estudo, no 2º ciclo, tendo por objetivo a implementação de
estratégias de estudo, o desenvolvimento e aprofundamento de
conhecimentos, a realização de atividades de reforço da aprendizagem e o
acompanhamento da realização dos trabalhos de casa.

iii.

Apoio Pedagógico Acrescido, no 3º ciclo, tendo por objetivo colmatar
dificuldades evidenciadas a determinadas disciplinas e consolidar e
aprofundar conhecimentos.

iv.

Sala de Estudo, no 3º ciclo, tendo por objetivo colmatar dificuldades
pontuais, esclarecer dúvidas e realizar trabalhos de aprofundamento de
conhecimentos. Este espaço é, por vocação, de frequência facultativa, que
poderá revestir caráter obrigatório por determinação do conselho de
turma, após concordância dos pais e encarregados de educação.

v.

Tutoria, em qualquer dos ciclos, tendo por objetivo o estabelecimento de
um relacionamento individualizado que favoreça a estruturação da
personalidade do aluno, a responsabilização pelo cumprimento das
obrigações escolares e a integração em contexto escolar, entre outras
vertentes que se manifestem pertinentes em função do perfil do aluno.

c) Constituição temporária de grupos de homogeneidade relativa em termos de
desempenho escolar, oriundos da mesma turma ou de turmas diferentes, em
disciplinas estruturantes, tendo em atenção os recursos da escola e a pertinência das
situações;
d) Coadjuvação em sala de aula, valorizando ‐se as experiências e as práticas
colaborativas que conduzam à melhoria do ensino;
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e) Adoção, em condições excecionais devidamente justificadas pela escola e aprovadas
pelos serviços competentes da administração educativa, de percursos específicos,
designadamente percursos curriculares alternativos e programas integrados de
educação e formação, adaptados ao perfil e especificidades dos alunos.
5. Os alunos que na sequência dos momentos de avaliação obtenham níveis inferiores a três
em uma ou mais disciplinas deverão ser sujeitos a um Plano de Atividades de
Acompanhamento Pedagógico a todas as disciplinas em que apresentem nível inferior a
três.

3.7.8.2. Período de acompanhamento extraordinário
1. Podem usufruir de prolongamento do ano letivo os:
a) Alunos internos do 4.º e 6.º anos de escolaridade que, após as reuniões de avaliação
de final de ano, já com o conhecimento e com a ponderação dos resultados da 1.ª
fase das provas finais, não obtenham aprovação;
b) Alunos que obtiveram uma classificação final inferior a 3 após as provas finais
realizadas na 1.ª fase;
2. O período de acompanhamento extraordinário decorre entre a realização das reuniões
finais de avaliação e a realização da 2.ª fase das provas finais e visa colmatar deficiências
detetadas no percurso escolar dos alunos.
3. Cabe ao Diretor do Agrupamento organizar o horário e a gestão de recursos década escola.
4. Os alunos que ficaram em situação de retenção são automaticamente inscritos, sendo
obrigatória a sua frequência, exceto se o encarregado de educação não o permitir, devendo
então comunicar por escrito o seu desacordo ao Diretor do Agrupamento, o que não
prejudica o acesso do aluno à 2.ª fase das provas finais de ciclo.

3.7.8.3. Reorientação do percurso escolar
Sempre que se verifiquem retenções, deverão os alunos ser acompanhados pelo serviço de
orientação escolar, de modo que possam ser propostas as medidas mais adequadas ao seu
percurso escolar, nomeadamente:
• percursos curriculares alternativos,
• programas integrados de educação e formação,
• cursos de educação e formação
• cursos vocacionais.

3.7.9.

Casos especiais de progressão

1. Um aluno que revele capacidade de aprendizagem excecional e um adequado grau de
maturidade, a par do desenvolvimento das capacidades previstas para o ciclo que

136

Regulamento Interno
frequentam, poderá progredir mais rapidamente no ensino básico, beneficiando de uma
das seguintes hipóteses ou de ambas:
a) Concluir o 1.º ciclo com 9 anos de idade, completados até 31 de dezembro do ano
respetivo, podendo completar o 1.º ciclo em três anos;
b) Transitar de ano de escolaridade antes do final do ano letivo, uma única vez, ao longo
do 2.º e 3.º ciclo.
2. Um alunos retido num dos anos não terminais de ciclo que demonstrem ter adquirido os
conhecimentos e desenvolvido as capacidades definidas para o final do respetivo ciclo,
poderá concluí ‐lo nos anos previstos para a sua duração, através de uma progressão mais
rápida, nos anos letivos subsequentes à retenção.

3. Os casos especiais de progressão previstos nos números anteriores dependem de
deliberação do Conselho Pedagógico, sob proposta do Professor Titular de Turma ou do
Conselho de Turma depois de obtida a concordância do encarregado de educação do aluno
e os pareceres do docente de educação especial ou do psicólogo.

4. A transição de um aluno com um percurso curricular alternativo para outro percurso
formativo deve processar‐se do seguinte modo:
a) a transição para um curso de educação e formação só pode ocorrer no decurso do 1º
período ou no final do ano letivo;
b) a transição de um aluno com um percurso curricular alternativo para o currículo
regular pode ocorrer em qualquer momento do ano letivo.

3.7.10. Situações especiais de classificação
1. Se por motivo da exclusiva responsabilidade da escola ou por falta de assiduidade do
aluno, motivada por doença prolongada ou impedimento legal devidamente comprovados,
não existirem em qualquer disciplina ou área disciplinar elementos de avaliação sumativa
interna respeitantes ao 3.º período letivo, a classificação dessas áreas disciplinares ou
disciplinas é a que o aluno obteve no 2.º período letivo.
2. Nas áreas disciplinares ou disciplinas sujeitas a provas finais de ciclo é obrigatória a
prestação de provas, salvo quando a falta de elementos de avaliação nas referidas áreas
disciplinares ou disciplinas for da exclusiva responsabilidade da escola, sendo a situação
objeto de análise casuística e sujeita a despacho do membro do Governo responsável pela
área da educação.
3. No 4.º ano de escolaridade do 1.º ciclo e nos 2.º e 3.º ciclos, sempre que o aluno
frequentar as aulas durante um único período letivo, por falta de assiduidade motivada por
doença prolongada ou impedimento legal devidamente comprovados, fica sujeito à
realização de uma prova extraordinária de avaliação (PEA) em cada área disciplinar ou
disciplina, exceto naquelas em que realizar, no ano curricular em causa, prova final de ciclo.
Neste caso, a classificação anual de frequência a atribuir a cada disciplina é a seguinte:
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CAF = (CF + PEA)/2
em que:
CAF = classificação anual de frequência;
CF = classificação de frequência do período frequentado;
PEA = classificação da prova extraordinária de avaliação.
4. A prova extraordinária de avaliação deve abranger o programa do ano curricular em causa.

5. Nos anos de escolaridade em que houver lugar a prova final de ciclo, considera ‐se a
classificação do período frequentado como classificação anual de frequência da disciplina.
6. Sempre que a classificação do período frequentado seja inferior a 3, esta não é considerada
para o cálculo da classificação final da área disciplinar ou disciplina, correspondendo a
classificação final à classificação obtida na respetiva prova final de ciclo.
7. Nos 2.º e 3.º ciclos, sempre que, por motivo da exclusiva responsabilidade da escola, apenas
existirem em qualquer disciplina não sujeita a prova final de ciclo elementos de avaliação
respeitantes a um dos três períodos letivos, o encarregado de educação do aluno pode
optar entre:
a) Ser considerada como classificação anual de frequência a classificação obtida nesse
período;
b) Não ser atribuída classificação anual de frequência nessa disciplina;
c) Realizar uma prova extraordinária de avaliação (PEA)
8. Nos 2.º e 3.º ciclos, sempre que, em qualquer disciplina, à exceção das disciplinas não
sujeitas a prova final de ciclo, o número de aulas ministradas durante todo o ano letivo não
tenha atingido oito semanas completas, o encarregado de educação do aluno pode optar
entre:
a) A aprovação do aluno sem classificação nessa disciplina;
b) A realização de PEA, correspondendo a sua classificação anual de frequência à
classificação nesta prova.

3.8. Prémios de mérito

1. Destinados a reconhecer e distinguir alunos, foram instituídos no Agrupamento os
seguintes quadros de mérito:
a)
b)
c)
d)

Quadro de Comportamento de Honra
Quadro de Aproveitamento Meritório
Quadro de Aproveitamento de Excelência
Quadro de Mérito Individual

2. Os critérios de seleção são divulgados, no primeiro período, aos Conselhos de Escola, aos
Conselhos de Turma, a alunos e encarregados de educação, através da página Web do
Agrupamento.

138

Regulamento Interno
3.8.1.

Quadro de Comportamento de Honra

1. O Quadro de Comportamento de Honra contempla os alunos que pelas qualidades, valores
e atitudes, junto de qualquer membro pertencente à comunidade escolar, são agentes de
ações dignas de (re) conhecimento público. Este reconhecimento é da responsabilidade do
Conselho Geral, sob proposta de qualquer membro da comunidade escolar.

3.8.1.1.

Critérios de seleção

1. Podem ser propostos para o Quadro de Comportamento de Honra os alunos que se
destaquem pela:
a) Prática de ação (ões) merecedora(s) de consideração pública, testemunhada(s) e
comprovadas pela comunidade escolar;
b) Atitude/comportamento visando o auxílio do próximo e não a obtenção de honrarias
ou benefícios próprios.

3.8.1.2.

Procedimento

1. O Professor Titular ou o Diretor de Turma ou qualquer outro membro da comunidade
escolar elabora um relatório descritivo do ato praticado, contendo assinaturas das
testemunhas, caso existam.
2. O Diretor, ouvido o Conselho de Docentes no 1º ciclo ou o Conselho de Turma nos 2º e 3º
ciclos decide o reconhecimento do mérito e procede à divulgação em Quadro de
Comportamento de Honra.
3. O reconhecimento público será realizado no final do ano letivo para os alunos do 1º ciclo ou
na cerimónia comemorativa do Dia da Escola Rui Grácio no caso dos alunos dos 2º e 3º
ciclos ou de turmas de CEF. O reconhecimento é feito através da entrega de prémio de
natureza simbólica.

3.8.2.

Quadro de Aproveitamento de Excelência

O Quadro de Aproveitamento de Excelência contempla os alunos que se destacam pelo seu
excelente aproveitamento e comportamento. Este reconhecimento é para alunos de 2º e 3º
ciclos ou CEF e é da responsabilidade do Conselho de Turma.

3.8.2.1.

Critérios de seleção

1. Acede automaticamente ao Quadro de Aproveitamento de Excelência o aluno que durante
um ano letivo e cumulativamente:
•
Não tenha nenhuma classificação inferior a três, em nenhum dos períodos
nem nas provas finais de ciclo;
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•

Na área de formação complementar de Formação Cívica obtenha a menção
de “ Satisfaz bem” ;
Na média das avaliações finais tenha obtido um valor igual ou superior a
quatro vírgula cinco (4,5);
Não tenha sido sujeito a medida corretiva ou medida disciplinar
sancionatória;
Tenha um comportamento considerado “Bom” ou “ Muito Bom”;
Cumpra o Regulamento Interno do Agrupamento;
Cumpra as normas definidas para a turma;
Não tenha nenhuma falta injustificada.

•
•
•
•
•
•

3.8.2.2. Procedimento

1. O Diretor de Turma, na reunião de Conselho de Turma de final de ano, verifica a existência
dos critérios definidos, registando em ata a proposta de inclusão dos alunos no Quadro de
Aproveitamento de Excelência.
2. O reconhecimento público será realizado na cerimónia comemorativa do Dia da Escola Rui
Grácio, no ano letivo seguinte. O reconhecimento é feito através da entrega de prémio de
natureza simbólica.

3.8.3.

Quadro de Aproveitamento Meritório

O Quadro de Aproveitamento Meritório contempla os alunos que se destacam pelo seu bom
aproveitamento e comportamento. Este reconhecimento é da responsabilidade do Professor
Titular de Turma para alunos do 4º ano de escolaridade e do Conselho de Turma para os
alunos dos 2º e 3º ciclos e CEF.
3.8.3.1. Critérios de seleção

1. Alunos do 1º ciclo do ensino básico
Acede ao Quadro de Aproveitamento Meritório o aluno que cumulativamente:
• Não tenha nenhuma classificação inferior a 3 ou a “Satisfaz”, em nenhum
dos períodos, nem nas provas finais de ciclo;
• Nas avaliações finais tenha obtido “Bom” ou “Muito Bom”, a Estudo do
Meio e Expressões e 4,0 nas classificações finais de Português e
Matemática.
• Não apresente nenhuma participação disciplinar;
• Tenha um comportamento considerado "Bom" ou "Muito Bom";
• Cumpra o Regulamento Interno do Agrupamento;
• Cumpra as normas definidas para a turma;
• Tenha no máximo três faltas injustificadas ao longo do ano letivo.

2. Alunos do 2º e 3º ciclo do ensino básico
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Acede ao Quadro de Aproveitamento Meritório o aluno que cumulativamente:
• Não tenha nenhum nível inferior a três, em nenhum dos períodos nem nas
provas finais de ciclo;
• Na área de formação complementar de Formação Cívica obtenha a menção
de “ Satisfaz bem”
• Na média das avaliações finais tenha obtido um valor igual ou superior a
quatro ponto zero (4,0);
• Não tenha sido sujeito a medida corretiva ou medida disciplinar
sancionatória;
• Tenha um comportamento considerado "Bom" ou "Muito Bom";
• Cumpra o Regulamento Interno do Agrupamento;
• Cumpra as normas definidas para a turma;
• Tenha no máximo três faltas injustificadas ao longo do ano letivo.

3.8.3.2. Procedimento

1. O Professor Titular de Turma de 4º ano ou o Diretor de Turma, na reunião de Conselho de
Turma de final de ano, verifica a existência dos critérios definidos, registando em ata a
proposta de inclusão dos alunos no Quadro de Aproveitamento Meritório
2. O reconhecimento público será realizado na cerimónia comemorativa do Dia da Escola Rui
Grácio, no ano letivo seguinte. O reconhecimento é feito através da entrega de prémio de
natureza simbólica.

3.8.4. Quadro de Mérito Individual
O Quadro de Mérito Individual contempla os alunos que revelem atitudes exemplares de
superação das suas dificuldades.

3.8.4.1. Critérios de seleção
Podem ser propostos para o Quadro de Mérito os alunos que se destaquem pela adoção de
atitudes e estratégias de superação de dificuldades, mantendo um espírito positivo mesmo
face a situações adversas.

3.8.4.2. Procedimento
1. O Professor Titular ou o Diretor de Turma elabora um relatório descrevendo a situação que
conduziu a esta proposta.
2. O Diretor, ouvido o Conselho de Docentes no 1º ciclo ou o Conselho de Turma nos 2º e 3º
ciclos decide o reconhecimento do mérito e procede à divulgação em Quadro de Mérito
Individual.
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3. O reconhecimento público será realizado no final do ano letivo para os alunos do 1º ciclo ou
na cerimónia comemorativa do Dia da Escola Rui Grácio no caso dos alunos dos 2º e 3º
ciclos ou de turmas de CEF. O reconhecimento é feito através da entrega de prémio de
natureza simbólica.

3.9.

Associação de Estudantes

1. A Associação de Estudantes é a organização representativa de todos os alunos da escola
sede.
2. Todos os alunos têm o direito de participar na vida associativa, incluindo ser nomeado para
cargos associativos.
3. A Associação de Estudantes goza de autonomia na elaboração dos respetivos estatutos e
demais normas internas, na eleição dos seus órgãos dirigentes na gestão e administração
do respetivo património e na elaboração dos planos de atividades.
4. São órgãos da Associação:
a) A Assembleia Geral
b) A Direção
c) O Conselho Fiscal
5. Estes órgãos regem‐se pelos princípios definidos em estatuto próprio.
6. Não podem fazer parte da Direção e do Conselho Fiscal, os alunos que já tenham sido alvo
de aplicação de medidas disciplinares sancionatórias

4. Pais e Encarregados de Educação
4.1. Direitos
São direitos dos pais e encarregados de educação:
a) Ver reconhecido o seu direito à sua primazia como educadores dos filhos;
b) Participar na vida da escola e nas atividades da associação de pais e encarregados de
educação;
c) Informar‐se, ser informado e informar a comunidade educativa sobre todas as
matérias relevantes no processo educativo do seu educando;
d) Comparecer na escola por sua iniciativa e quando para tal for solicitado;
e) Colaborar com os professores no âmbito do processo de ensino‐aprendizagem do
seu educando;
f) Ser convocado para reuniões com o professor titular ou com o Diretor de Turma e ter
conhecimento da hora semanal de atendimento;
g) Ser informado, no final de cada período escolar, do aproveitamento e do
comportamento do seu educando;
h) Participar, a título consultivo, no processo de avaliação do seu educando,
preenchendo o espaço próprio na ficha de registo de avaliação ou sempre que as
estruturas de orientação educativa o considerarem necessário;
i) Articular a educação na família com o trabalho escolar;
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j) Cooperar com todos os elementos da comunidade educativa no desenvolvimento de
cultura de cidadania, nomeadamente através da promoção de regras de convivência
da escola;
k) Aceder ao dossier individual do aluno, quando o solicitar e sempre na presença do
Professor Titular ou do Diretor de Turma;
l) Conhecer o Regulamento Interno, o Estatuto do Aluno e os critérios de avaliação.

4.2. Deveres
1. Aos pais e encarregados de educação incumbe, para além das suas obrigações legais, uma
especial responsabilidade, inerente ao seu poder o dever de dirigirem a educação dos seus
filhos e educandos, no interesse destes, e de promoverem ativamente o desenvolvimento
físico, intelectual e moral dos mesmos.

2. Cada um dos pais e encarregados de educação deve:
a) Acompanhar ativamente a vida escolar do seu educando;
b) Promover a articulação entre a educação na família e o ensino escolar;
c) Diligenciar para que o seu educando beneficie efetivamente dos seus direitos e
cumpra pontualmente os deveres que lhe incumbem, com destaque para os deveres
de assiduidade, de correto comportamento escolar e de empenho no processo de
aprendizagem;
d) Contribuir para a criação e execução do Projeto Educativo e do Regulamento Interno
do Agrupamento e participar na vida da escola;
e) Cooperar com os professores no desempenho da sua missão pedagógica, em especial
quando para tal forem solicitados, colaborando no processo de ensino e
aprendizagem dos seus educandos;
f) Contribuir para o cumprimento de regras básicas de comportamento definidas pela
escola e para a harmonia da comunidade educativa, em especial quando para tal
forem solicitados;
g) Colaborar no correto apuramento dos factos em processo disciplinar que incida
sobre o seu educando e, sendo aplicada a este medida disciplinar, diligenciar para
que a mesma prossiga objetivos de reforço da sua formação cívica, do
desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se
relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade educativa e do seu
sentido de responsabilidade;
h) Cooperar na preservação da segurança e integridade física e moral de todos os que
participam na vida da escola;
i) Integrar ativamente a comunidade educativa no desempenho das demais
responsabilidades desta, em especial informando‐se, sendo informado e informando
sobre todas as matérias relevantes no processo educativo dos seus educandos;
j) Comparecer na escola sempre que julgue necessário e quando para tal for solicitado;
k) Conhecer o Regulamento Interno do Agrupamento e subscrever, fazendo subscrever
igualmente aos seus filhos e educandos, declaração anual de aceitação do mesmo e
de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral.

4.3. Associação de Pais
1. O direito de participação dos pais na vida da escola processa‐se de acordo com o disposto
na Lei de Bases do Sistema Educativo e no decreto‐lei 372/90, de 27 de Novembro, e
concretiza‐se através da organização e da colaboração em iniciativas visando a promoção
143

Regulamento Interno
da melhoria da qualidade e da humanização da escola em ações motivadoras de
aprendizagem e assiduidade dos alunos e em projetos de desenvolvimento socioeducativo
da escola.
2. As Associações de Pais organizam‐se por estabelecimento de educação ou ensino, regendo‐
se por estatutos próprios.
3. Quando se trate de designar ou eleger representantes dos pais e encarregados de educação
para os órgãos de gestão do Agrupamento, o Diretor convocará para o efeito uma reunião
com os Presidentes das Associações de Pais, e no caso de estas não existirem, com o Pai
Representante de Escola, de modo a que todos os estabelecimentos de educação ou ensino
estejam representados.

4.3.1.

Direitos

São direitos das Associações de Pais:
a) Participar no Conselho Geral de Agrupamento, nos Conselhos de Turma através dos
seus representantes designados para o efeito, e sempre que solicitada a sua
presença;
b) Colaborar e participar na atividade dos órgãos de gestão do Agrupamento e nos
serviços da ação social escolar, nos termos da lei;
c) Colaborar quando solicitados nas atividades de complemento curricular, de desporto
escolar e de ligação escola meio;
d) Reunir com o Diretor do Agrupamento;
e) Beneficiar de apoio documental a facultar pelo estabelecimento de ensino ou pelos
serviços competentes do Ministério da Educação;
f) Tornar viáveis as reuniões dos órgãos da Associação de Pais;
g) Ter acesso a locais próprios do estabelecimento de educação ou ensino, de
dimensões adequadas, para o funcionamento do secretariado da Associação de Pais,
bem como locais para a afixação de documentação.

4.3.2.

Deveres

São deveres das Associações de Pais:
a) Participar no Conselho Geral do Agrupamento, nos Conselhos de Turma e noutros
desde que solicitados;
b) Colaborar e participar na atividade dos órgãos de gestão do Agrupamento e nos
serviços da ação social escolar, nos termos da lei;
c) Colaborar quando solicitados nas atividades de complemento curricular, de desporto
escolar e de ligação escola meio;
d) Reunir com o Diretor do Agrupamento.

5. Autarquia
1. O Diretor do Agrupamento e os órgãos autárquicos estabelecem periodicamente acordos
previstos nos normativos em vigor, nomeadamente no que respeita às suas
responsabilidades de apoio ao funcionamento das escolas do pré‐escolar e do 1ºciclo, em
particular no que concerne a ação social escolar, transportes e manutenção, podendo ser
extensível a atividades do 2º e 3º ciclos de acordo com o Despacho Regulamentar nº
12/2000 de 29 de agosto.
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2. No âmbito das suas atribuições e competências, a Autarquia apoiará o desenvolvimento do
Projeto Educativo e os Planos de Atividades do Agrupamento de Escolas.
3. Enquanto membro da comunidade educativa, o município, nomeadamente, através das
suas políticas na área da educação, tem responsabilidade de promover a evolução
qualitativa do sistema de educação em conformidade com as necessidades e interesses do
desenvolvimento local.
4. As Competências do Município são cas que estão, ou venham a estar, consagradas na lei.

5.1. Direitos
1. O município e outros membros da comunidade, mediante a formulação de políticas
públicas e diretrizes gerais, visando a otimização e a garantia de padrões de qualidade
educacionais, com o consequente aumento dos índices de escolaridade, poderão cooperar
com a escola, no desenvolvimento do seu Projeto Educativo e do Plano Anual de
Atividades, para uma intervenção harmoniosa e ativa do processo educativo.
2. O município e outros membros da autarquia em articulação direta com a escola têm direito
a:
a) Integrar o Conselho Geral, através da designação de representantes;
b) Ser informados e/ou participar em atividades desenvolvidas na escola;
c) Apresentar propostas de cooperação nos diversos domínios da Ação Educativa;
d) Intervir no processo de elaboração e celebração do contrato de autonomia.

5.2. Deveres
1. O município e outros membros da autarquia em articulação direta com a escola têm o
dever de:
a) Participar nas reuniões do Conselho Geral;
b) Informar a escola de iniciativas em que esta possa participar;
c) Colaborar com a escola no desenvolvimento de projetos socio educativos de
interesse comum;
d) Apoiar iniciativas que visem o sucesso do percurso escolar dos alunos e a sua
integração na vida ativa;
e) Promover e dinamizar iniciativas no âmbito das atribuições e competências previstas
na legislação em vigor.
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VIII. DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Perdas de Mandato
1. No caso de haver substituição durante o mandato, o substituto termina as funções no
período estipulado para o substituído.
2. O titular do cargo perde o direito ao mesmo se entretanto perder a qualidade que o levou
a assumir a respetiva função.

2. Omissões
Compete ao Diretor, após análise da situação, encaminhar, para os órgãos de decisão
competentes, os casos omissos no presente Regulamento e de acordo com legislação em
vigor.

3. Divulgação
1. O presente Regulamento deve ser divulgado a toda a comunidade do Agrupamento, no
início de cada ano letivo.
2. Um exemplar do Regulamento deve estar disponível, para consulta de toda a comunidade:
a) Em todos os estabelecimentos de educação ou ensino do Agrupamento;
b) Na escola sede, na sala de Diretores de Turma, na secretaria e na reprografia,;
c) Na página Web do Agrupamento.

4. Revisão
1. Considerando a experiência de aplicação deste Regulamento, o mesmo será
extraordinariamente alvo de adaptações e retificações ao longo do próximo ano letivo.
2. Após a auscultação do Conselho Pedagógico, o Diretor elabora as propostas de alteração e
submete à aprovação do respetivo Conselho Geral, cujas deliberações terão de ser
aprovadas com maioria absoluta dos seus membros em efetividade de funções.
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Regulamento Interno
3. O Regulamento Interno deverá ser ordinariamente revisto e/ou atualizado de 4 em 4 anos.

5. Entrada em Vigor
O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua aprovação.

6. Regimentos
1. Em todos os órgãos de gestão e administração e nas estruturas de orientação educativa,
quando colegiais, devem ser definidos regimentos que estabeleçam a sua organização e
funcionamento internos. Os regimentos específicos estabelecem as normas de utilização e
funcionamento das estruturas de articulação curricular e fazem parte do Regulamento
Interno como anexos.
2. Os regimentos devem ser definidos no prazo máximo de 90 dias após a homologação do
presente Regulamento, revistos nos primeiros trinta dias do respetivo mandato, mantendo‐
se as regras estabelecidas em vigor até final do mandato. Destas regras devem constar
essencialmente:
a) Coordenação/Presidência;
b) Reunião (periodicidade, assiduidade, convocatória, quórum, organização dos
trabalhos e atas);
c) Distribuição de tarefas e funções;
d) Deliberação (votação, forma, maioria exigível).
3. No caso de Instalações específicas, Centro de Recursos, GAP, Clubes e outros serviços,
devem ser elaborados e divulgados no mesmo prazo definido no ponto anterior, os
Regimentos próprios da sua utilização e funcionamento.
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