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Introdução 

A constituição do Agrupamento Vertical de Escolas Luísa Todi visa estabelecer 

uma articulação entre os diferentes níveis e graus de ensino. O agrupamento 

assume-se como uma comunidade educativa que partilha um Projeto Educativo 
comum. 

Para o bom funcionamento desta comunidade escolar é fundamental a 

participação ativa, responsável e construtivamente crítica de todos os membros que 

a constituem: educadores, professores, alunos, assistentes técnicos, assistentes 
operacionais, pais e encarregados de educação. 

O agrupamento tem como principal objetivo a promoção da qualidade das 

aprendizagens, num ambiente de confiança, de trabalho e de convívio são. Para tal, 

é necessário que os direitos de cada um sejam respeitados e todos cumpram os 

seus deveres. Na elaboração deste Regulamento Interno esteve presente o respeito 

pelos princípios democráticos, pluralistas, multiculturais, de tolerância e pelo direito 
à diferença, privilegiando a vivência em sociedade. 

O Agrupamento de Vertical de Escolas Luísa Todi é constituído pelos seguintes 
estabelecimentos de ensino: 

Quadro 1 - Estabelecimentos 

Escola Morada e contactos 

 

 

Escola Sede: EB Luísa Todi 

 

Rua Adriano Correia de Oliveira 

2910-373 Setúbal 

tel.: 265790300 fax: 265732950 

AVELT@sapo.pt 

EB1 Nº 4 Av. D. João II  2910-121 
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Escola Morada e contactos 

tel. e fax: 65525190 

EB1 Nº 6 R. Prof. Marques de Sousa  2910-717   

tel.  265729598/265752231 fax 
265729599 

EB do Bairro Afonso Costa Rua da Fé  2910-052 

tel.  265732954 fax: 265732954 

EB1 Nº 11 Bairro Humberto Delgado  2910 

tel. e fax: 265702123 

EB1 Alto da Guerra Rua Gonçalves Melo Branco  2910-024 

tel. e fax: 265772456 

EB da  Gâmbia Rua da Escola  2910-210 

tel. e fax:  265914365 

EB1 Montinho Cotovia Rua da Juventude  2910-313 

tel. e fax: 265706260 

No agrupamento são lecionados o pré-escolar, os 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino 
Básico.  
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Patrono 

Luísa Rosa de Aguiar Todi foi uma cantora lírica, nascida no dia 9 de janeiro de 

1753, num prédio (ainda existente), situado na rua da Brasileira, freguesia de Nossa 

Senhora da Anunciada, em Setúbal. Foi batizada no dia 30 de janeiro daquele 
mesmo ano. 

Em 1767 (ou 1768), estreia-se, ainda apenas como atriz, no Teatro do Conde de 
Soure, recitando, com suas irmãs, as falas de personagens de Molière. 

Em 28 de julho de 1769, Luísa Rosa de Aguiar, então com apenas dezasseis 

anos, casa com o violinista napolitano Francesco Saverio Todi, em Lisboa, de quem 
recebe o apelido por que passou a ser conhecida. 

Estreia-se como cantora de ópera em 1771 (ou 1772), passando a cantar em 
Londres algum tempo depois. 

Durante muitos anos, cantou e deslumbrou os melómanos das principais cortes e 
ambientes palacianos europeus, com o seu memorável talento.  

Vem a falecer em Lisboa, no dia 1 de outubro de 1833, num prédio da rua que 
hoje tem o seu nome. 
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Símbolos 

Criado nos primeiros anos de funcionamento da escola (segunda metade da 

década de 70) por Maria Adelaide Rosado Pinto, na altura em que era professora de 

Educação Musical da escola, foi recordado e oficializado novamente, no âmbito de 
um projeto de Área-Escola (6º 9, 1996/1997). 

Maria Adelaide Rosado Pinto foi uma figura de grande relevo da cidade de 

Setúbal, tendo nascido nesta cidade, no dia 30 de junho de 1913. Concluiu o Curso 

Superior de Piano no Conservatório Nacional de Lisboa com 19 valores, fez o curso 

do Jardim Escola João de Deus e um curso de especialização em piano. Foi, ainda, 

professora profissionalizada de Educação Musical. Fundou a Academia de Música e 

Belas Artes Luísa Todi e o Conservatório Regional de Setúbal, tendo colaborado na 

Fundação do T.A.S, Coral Luísa Todi, Academia de Dança Contemporânea e 

A.P.P.A.C.D.M. e, ainda, colaborado regularmente com diversos grupos folclóricos 

da região de Setúbal. A sua vida e obra não se esgotam nestas breves palavras. 
Faleceu no ano em que participou na recuperação do Hino para a Escola, 1997. 

A CANÇÃO DA NOSSA ESCOLA 

Cantem, amigos cantem 

A canção da nossa Escola 

Que ressoa campos fora 

E nos nossos corações 

Cantem, amigos cantem 

Alunos e Professores 



Página 6 – Regulamento Interno 

Trabalhando lado a lado 

Sem descanso nem cansaço 

Por uma Escola melhor 

Mensageira de amizades 

Escola nova, Escola nossa 

Escola aberta a todos nós 

Vamos de mãos dadas, vamos 

Numa luta viva e sã 

Hoje somos jovens 

Homens amanhã 

O futuro é nossa esperança 
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Capítulo I – Princípios gerais 

1- Âmbito de aplicação 

O Regulamento Interno aplica-se a todos os elementos que integram, em cada 

ano letivo, a comunidade educativa do Agrupamento Vertical de Escolas Luísa Todi 

e a todos os cidadãos que, de uma forma ou de outra, possam utilizar as instalações 
escolares. 

2- Comunidade Educativa 

 Para efeitos da aplicação do presente regulamento, considera-se que pertencem 
à comunidade educativa: 

a) Todos os membros da comunidade escolar: alunos, professores, pessoal 

não docente (assistentes técnicos e operacionais e de outras áreas de 

atividade) e técnicos de apoio; 

b) Pais e encarregados de educação; 

c) Representantes da autarquia local e de atividades diversas (culturais, 

artísticas, científicas, ambientais e económicas) que integrem o Conselho 

Geral, participem nas atividades do agrupamento e utilizem as suas 
instalações. 
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3- Princípios fundamentais do Regulamento 
Interno 

 As funções de regulação das atividades escolares, do presente regulamento, 

desenvolvem-se no respeito pelos princípios consagrados na Lei de Bases do 
Sistema Educativo, de acordo com a legislação em vigor.  

4- Direitos e Deveres Gerais da Comunidade 
Educativa 

4.1- Direitos dos elementos da comunidade educativa 

a) Participar na elaboração do Projeto Educativo, Projeto Curricular do 

agrupamento, Plano Anual de Atividades, do Regulamento Interno e 

contribuir, de forma cívica e democrática, para o seu enriquecimento e 

reformulação, nos momentos marcados para esse efeito; 

b) Contribuir para o desenvolvimento do Projeto Educativo, Projeto Curricular 

do agrupamento e Plano Anual de Atividades; 

c) Ser informado sobre o conteúdo do Projeto Educativo, Projeto Curricular 

do agrupamento, Plano Anual de Atividades e do Regulamento Interno; 

d) Expressar livremente a sua opinião e ser ouvido em assuntos que lhe 

digam respeito; 

e) Usufruir de todos os serviços escolares a que tenham direito, respeitando 

os horários de funcionamento; 

f) Ter acesso e ser informado sobre a legislação que direta ou indiretamente 

lhe diga respeito; 

g) Utilizar o material escolar a que tenha direito; 

h) Eleger o Conselho Geral; 

i) Ser tratado com correção e respeito; 

j) Usufruir periodicamente de ações de formação/sensibilização sobre temas 

atuais, de interesse e relevo para a profissão e funcionamento da vida 
escolar. 
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4.2- Deveres dos elementos da comunidade educativa 

a) Não perturbar o normal funcionamento da escola/agrupamento e impedir 

que outros o façam; 

b) Cumprir e fazer cumprir as decisões e diretivas emanadas pelos órgãos 

competentes para o efeito; 

c) Respeitar o património escolar; 

d) Entregar todo e qualquer objeto perdido ou esquecido na escola, no local 

designado para o efeito.; 

e) Ser responsabilizado civil e disciplinarmente por todos os danos causados 

no mobiliário, material ou instalações, se concluir que tal ocorreu 

intencionalmente, por comprovada negligência ou não cumprimento de 

normas; 

f) Não consumir bebidas alcoólicas nem fumar nas escolas do agrupamento; 

g) Não realizar jogos “a dinheiro”; 

h) Não realizar qualquer atividade comercial nas instalações escolares, 

exceto as que, autorizadas pelo órgão de gestão, se refiram à promoção 

de material didático ou de inquestionável interesse cultural. É feita 

exceção à prestação de serviços e venda de bens, no âmbito das 

infraestruturas e atividades escolares; 

i) Não afixar qualquer tipo de propaganda, informação ou convocatória sem 

prévia consulta e visto do órgão de gestão. É exceção a informação 

sindical (da inteira responsabilidade dos delegados sindicais). A afixação 

só poderá efetuar-se nos locais e suportes indicados para o efeito e 

deverá ser removida logo que esteja desatualizada; 

j) Expressar com correção a sua opinião e conceder aos outros o direito de 

se expressarem e de serem ouvidos em assuntos que lhes digam 

respeito; 

k) Agir com probidade, de modo a não desprestigiar a função que se exerce, 

em particular, e a comunidade educativa em geral, sublinhando-se, no 

conceito e na perspetiva enunciada, o decoro e a adequação da postura à 

função; 

l) Conhecer e subscrever o Regulamento Interno da escola, fazendo 

subscrever igualmente ao(s) seu(s) educando(s), declaração anual de 

aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento 

integral. Nesta declaração, o encarregado de educação deverá, ainda, 

tomar conhecimento que a escola não é responsável pela perda ou furto 
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de telemóveis ou/e outros dispositivos eletrónicos utilizados pelo seu 
educando, no recinto escolar. 
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Capítulo II - Órgãos de 
Administração e Gestão 

1- Princípios  

A administração do agrupamento subordina-se aos seguintes princípios: 

1- A democraticidade e participação de todos os intervenientes no processo 

educativo, de modo adequado às características específicas dos vários níveis de 
educação e ensino. 

2- O primado de critérios de natureza pedagógica e científica sobre critérios de 
natureza administrativa. 

3- A representatividade dos órgãos de administração e gestão do agrupamento, 
garantida pela nomeação/eleição de representantes da comunidade educativa. 

4- A responsabilização do estado e dos diversos intervenientes no processo 
educativo. 

5- A estabilidade e eficiência da gestão escolar, garantindo a existência de 
mecanismos de comunicação e informação. 

6- A transparência dos atos de administração e gestão. 

2- Administração e Gestão do Agrupamento 

A administração e gestão do agrupamento é assegurada por órgãos próprios, os 

quais devem orientar a sua ação segundo os princípios fixados na lei e no 
Regulamento Interno. 
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2.1- Regimentos 

Todos os órgãos de administração e gestão e as estruturas de orientação 

educativa, em funções no agrupamento, quando colegiais, deverão, numa das 

primeiras reuniões, elaborar os seus Regimentos Internos, em conformidade com a 

lei e com o Regulamento Interno. Estes Regimentos estabelecem as regras que 

regulam a sua organização interna e funcionamento. Tais regras, que devem 

subsistir até ao termo do respetivo mandato, dispõem, designadamente, em matéria 
de: 

a) Presidência/direção/coordenação; 

b) Reunião (periodicidade, convocatória em papel ou e-mail, quórum, 

organização dos trabalhos, atas…); 

c) Distribuição de tarefas e funções; 
d) Deliberação (votação: forma, maioria exigível…). 

Os Regimentos são elaborados ou revistos nos primeiros 30 dias do mandato do 

órgão ou estrutura a que respeitam. Estes deverão ser anexados ao Regulamento 
Interno, que será divulgado a toda a comunidade educativa. 

2.2 - Atas 

De toda a reunião legalmente convocada terá de ser lavrada ata. As atas deverão 

ser apresentadas em suporte informático, obedecendo ao formato definido pelo 

agrupamento. As páginas intermédias das atas deverão ser rubricadas no canto 

superior direito e numeradas, não necessitando de ser trancadas. Os algarismos 

árabes podem constar das atas, não podendo deixar espaços entre parágrafos. As 
atas serão escritas na frente e verso da folha. Podem ser utilizadas grelhas. 

Todas as atas podem ser aprovadas em minuta segundo o código do 
procedimento administrativo. 

As atas do Conselho Pedagógico, Conselho de Escola e Departamentos terão 

que ser dadas a conhecer aos elementos interessados até oito dias antes da 

próxima reunião de modo a que sejam apresentadas dúvidas ou alterações no início 

da respetiva reunião. Após aprovação terão que ser entregues no prazo máximo de 
vinte e quatro horas. 
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Nas restantes reuniões as atas deverão ser entregues num período máximo de 
oito dias. 

As atas das reuniões de avaliação terão que ser entregues no prazo máximo de 
vinte e quatro horas. 

Será elaborada uma ata da última reunião de cada trimestre, relatando o trabalho 
efetuado pelas Secções do Conselho Pedagógico, grupos de trabalho e projetos. 

3- Órgãos de Administração e Gestão do 
Agrupamento 

De acordo com o disposto na lei, os órgãos de administração e gestão do 
agrupamento são os seguintes: 

a) Conselho Geral; 

b) Diretor; 

c) Conselho Pedagógico; 

d) Conselho Administrativo; 

e) Coordenação/Representante de Escola; 
f) Outras estruturas de coordenação. 

3.1- Conselho Geral 

O Conselho Geral é o órgão de participação e representação da comunidade 

educativa, responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade do 

agrupamento, com respeito pelos princípios consagrados na legislação em vigor. O 
Diretor participa nas reuniões deste órgão sem direito a voto. 

3.1.1- Composição 

Quadro 2 - Composição do Conselho Geral 

Representantes Número 

Pessoal docente 8 

Pessoal não docente 2 
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Representantes Número 

Pais e encarregados de educação 5 

Autarquia local 3 

Atividades culturais 3 

Total 21 

Nota - O Conselho Geral poderá integrar, como convidados e sem direito a voto, 

outros elementos que, em determinados momentos se considerem poder contribuir 
positivamente para os assuntos em agenda. 

3.1.2- Competências 

1- Nos termos da legislação em vigor, compete ao Conselho Geral: 

a) Eleger o respetivo presidente, de entre os seus membros, por maioria 

absoluta, com exceção dos representantes dos alunos; 

b) Eleger o Diretor por maioria absoluta dos seus membros e destitui-lo por 

maioria de dois terços dos membros em funções; 

c) Aprovar o Projeto Educativo do agrupamento, acompanhar e avaliar a sua 

execução; 

d) Aprovar o Projeto Curricular do agrupamento; 

e) Aprovar o Regulamento Interno do agrupamento; 

f) Aprovar os Planos Anual e plurianual de Atividades; 

g) Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do 

Plano Anual de Atividades; 

h) Aprovar as propostas de contratos de autonomia; 

i) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; 

j) Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo Diretor, 

das atividades no domínio da Ação Social Escolar; 

k) Aprovar o relatório de contas de gerência; 

l) Apreciar os resultados do processo de autoavaliação; 

m) Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários; 

n) Acompanhar a ação dos demais órgãos de administração e gestão; 

o) Promover o relacionamento com a comunidade educativa; 

p) Definir os critérios para a participação da escola em atividades 

pedagógicas, científicas, culturais e desportivas; 
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q) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na lei e no 
Regulamento Interno. 

2- No desempenho das suas competências, o Conselho Geral tem a faculdade de 

requerer aos restantes órgãos as informações necessárias para realizar eficazmente 

o acompanhamento e a avaliação do funcionamento do agrupamento, e de lhes 

dirigir recomendações, com vista ao desenvolvimento do Projeto Educativo do 
Projeto Curricular do agrupamento e ao cumprimento do Plano Anual de Atividades. 

3.1.3- Regime de funcionamento 

a) De acordo com a legislação em vigor o Conselho Geral reúne: 

b) Ordinariamente, uma vez por trimestre; 

c) Extraordinariamente, sempre que seja convocada pelo respetivo 

presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus 

membros em efetividade de funções, ou por solicitação do Diretor; 

d) As reuniões do Conselho Geral devem ser marcadas em horário que 
permita a participação de todos os seus membros. 

3.1.4- Designação de representantes 

1- Os representantes dos docentes e do pessoal não docente são eleitos por 

distintos corpos eleitorais, constituídos, respetivamente, pelo pessoal docente em 

exercício efetivo de funções no agrupamento e pelo pessoal não docente nas 
mesmas condições. 

2- Os representantes da autarquia são designados pelos seus responsáveis, 

assim como os representantes de outras instituições. Os representantes económicos, 

sociais, culturais e científicos são cooptados por convite dos elementos do Conselho 
Geral. 

3- Trâmites necessários ao processo eleitoral para o Conselho Geral: 

a) Realiza-se por sufrágio direto e secreto; 

b) O Conselho Geral, nos 45 dias anteriores ao termo do respetivo mandato, 

convoca as assembleias eleitorais para a designação dos representantes 

do pessoal docente e do pessoal não docente naquele órgão de 

administração e gestão; 
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c) As convocatórias mencionam as normas práticas do processo eleitoral, 

locais de afixação das listas de candidatos, hora e local ou locais do 

escrutínio, e são afixadas nos lugares habituais; 

d) O pessoal docente e o pessoal não docente reúnem em separado, 

previamente à data de realização das assembleias eleitorais, para decidir 

da composição das respetivas mesas eleitorais, as quais serão 

constituídas por um presidente e dois secretários eleitos individualmente; 

e) As urnas mantêm-se abertas durante oito horas, a menos que antes 

tenham votado todos os eleitores inscritos nos cadernos eleitorais; 

f) A abertura das urnas é efetuada perante a respetiva Assembleia Eleitoral, 

lavrando-se ata, a qual será assinada pelos componentes da mesa e 

pelos restantes membros da assembleia presentes; 

g) O presidente do Conselho Geral, no prazo referido na alínea b), solicita à 

autarquia local a designação dos respetivos representantes; 

h) O presidente do Conselho Geral, solicita bianualmente às associações de 

pais e encarregados de educação a indicação dos respetivos 
representantes no Conselho Geral. 

4- A eleição dos representantes do pessoal docente processa-se da seguinte 
forma: 

a) Os representantes dos docentes candidatam-se à eleição, constituídos em 

listas; 

b) As listas devem conter a indicação dos candidatos a membros efetivos, 

em número igual ao dos respetivos representantes no Conselho Geral, 

bem como dos candidatos a membros suplentes; 

c) As listas do pessoal docente no agrupamento em que funciona a 

educação pré-escolar ou o 1º ciclo conjuntamente com outros ciclos do 

ensino básico, devem integrar também representantes dos educadores de 

infância e dos professores do 1º ciclo; 

d) Sempre que, nas escolas referidas na alínea anterior, por aplicação do 

método de Hondt, não resultar apurado um docente da educação pré-

escolar ou do 1º ciclo do ensino básico, o último mandato é atribuído ao 

primeiro candidato da lista mais votada que preencha tal requisito; 

e) As listas serão entregues, até 15 dias antes do dia da Assembleia Eleitoral 

ao presidente do Conselho Geral, que imediatamente as rubricará e fará 

afixar nos locais mencionados na convocatória daquela assembleia; 

f) Cada lista poderá indicar até dois representantes para acompanharem 

todos os atos da eleição; 
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g) A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o método de 

representação proporcional da média mais alta de Hondt; 

h) Os resultados da Assembleia Eleitoral serão transcritos na respetiva ata, a 

qual será assinada pelos membros da mesa, bem como pelos 

representantes das listas concorrentes; 
i) Os resultados da eleição serão afixados nos locais próprios para o efeito. 

5- A eleição dos representantes do pessoal não docente processa-se da seguinte 
forma: 

a) Os representantes do pessoal não docente candidatam-se à eleição, 

constituídos em listas; 

b) As listas devem conter a indicação dos candidatos a membros efetivos, 

em número igual ao dos respetivos representantes no Conselho Geral, 

bem como dos candidatos a membros suplentes; 

c) As listas serão entregues, até 15 dias antes da Assembleia Eleitoral, ao 

presidente do Conselho Geral o qual imediatamente as rubricará e fará 

afixar nos locais mencionados na convocatória daquela assembleia; 

d) Cada lista poderá indicar até dois representantes para acompanharem 

todos os atos da eleição; 

e) A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o método de 

representação proporcional da média mais alta de Hondt; 

f) Os resultados da Assembleia Eleitoral serão transcritos na respetiva ata, a 

qual será assinada pelos membros da mesa, bem como pelos 
representantes das listas concorrentes. 

6- Os representantes dos pais e encarregados de educação são indicados nas 

diferentes Assembleias Gerais de pais e encarregados de educação do 
agrupamento ou sob proposta das respetivas organizações representativas. 

3.1.5- Mandato  

1- O mandato dos membro do Conselho Geral, designados em representação do 

pessoal docente e não docente e da autarquia local, tem a duração de 4 anos, 

sendo de 2 anos escolares para os representantes dos pais e encarregados de 
educação. 

2- Os membros do Conselho Geral são substituídos no exercício do cargo se, 
entretanto, perderem a qualidade que determinou a respetiva eleição ou designação. 
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3- O mandato dos elementos do Conselho Geral pode cessar a todo o tempo, a 

pedido fundamentado do interessado ou mediante proposta justificada de, pelo 
menos, dois terços dos seus membros. 

4- As vagas resultantes da cessação do mandato dos membros eleitos são 

preenchidas pelo primeiro candidato não eleito, segundo a respetiva ordem de 
precedência na lista a que pertencia o titular do mandato. 

3.2- Diretor 

1- O Diretor é o órgão de administração e gestão do agrupamento nas áreas 
pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial. 

2- O Diretor é coadjuvado no exercício das suas funções por um subdiretor e por 
três adjuntos, de acordo com o número do alunos do agrupamento. 

3.2.1- 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: 

• As alterações ao Regulamento Interno; 

• Os Planos 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; 

c) Definir o Regime de funcionamento do agrupamento; 

d) Elaborar o Projeto de orçamento, em conformidade com as linhas 

orientadoras definidas pelo Conselho Geral; 

e) Superintender na constituição de turmas e na elaboração de horários; 

f) Distribuir o serviço docente e não docente; 

g) Designar os coordenadores de escola ou estabelecimento de educação 

pré-escolar; 

h) Designar os coordenadores dos Departamentos Curriculares, os 

coordenadores de Diretores de turma e os Diretores de turma; 
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i) Planear e assegurar a execução das atividades no domínio da Ação 

Social Escolar, em conformidade com as linhas orientadoras definidas 

pelo Conselho Geral; 

j) Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como os outros 

recursos educativos; 

k) Estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de 

associação com outras escolas e instituições de formação, autarquias e 

coletividades; 

l) Proceder à seleção e recrutamento do pessoal docente, nos termos dos 

regimes legais aplicáveis; 

m) Dirigir superiormente os serviços administrativos, técnicos e técnico–

pedagógicos; 

n) Representar a escola; 

o) Exercer o poder hierárquico em relação ao pessoal docente e não 

docente; 

p) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos; 

q) Intervir nos termos da lei no processo de avaliação de desempenho do 

pessoal docente; 

r) Proceder à avaliação de desempenho do pessoal não docente; 

s) Exercer, ainda, as competências que lhe forem delegadas pela 

administração educativa e pela câmara municipal; 

t) Delegar e subdelegar no subdiretor e nos adjuntos as competências 

referidas nas alíneas anteriores; 
u) Na sua falta e impedimento, o Diretor é substituído pelo subdiretor. 

3.2.2- Recrutamento 

1- O Diretor é eleito pelo Conselho Geral. 

2- Podem ser opositores ao procedimento concursal, ao abrigo do artigo 21 do 

decreto-lei nº 75/2008, os docentes dos quadros de agrupamento 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. 

3- O subdiretor e os adjuntos são nomeados pelo Diretor de entre docentes dos 

quadros de agrupamento, que contem, pelo menos, cinco anos de serviço e se 
encontrem em exercício de funções no agrupamento. 
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3.2.3- Eleição 

1- O Conselho Geral procede à discussão e apreciação do relatório apresentado 

pelos candidatos podendo na sequência dessa apreciação decidir proceder à 
audição dos mesmos. 

2- 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. 

3- No caso de nenhum candidato 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 apenas admitidos os dois candidatos mais 

votados na primeira eleição sendo considerado eleito aquele que obtiver maior 
número de votos. 

3.2.4- Homologação 

O resultado da eleição do Diretor é homologado pelo Diretor Geral da Educação 

respetivo, nos 10 dias úteis posteriores à sua comunicação pelo presidente do 
Conselho Geral, considerando-se após esse prazo tacitamente homologado. 

3.2.5- Posse 

1- O Diretor toma posse perante o Conselho Geral nos 30 dias subsequentes à 
homologação dos resultados eleitorais pelo Diretor Geral da Educação. 

2- O subdiretor e os adjuntos do Diretor tomam posse nos 30 dias subsequentes 
à sua designação pelo Diretor. 

3.2.6- Mandato 

1- O mandato do Diretor tem a duração de quatro anos. 

2- O mandato do Diretor pode cessar: 

a) A requerimento do interessado, dirigido ao Diretor Geral da Educação, 

com a antecedência mínima de 45 dias, fundamentado em motivos 

devidamente justificados; 
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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, 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. 

3.2.7- Assessorias técnico-pedagógicas da direção 

1- Para apoio da atividade do Diretor mediante proposta deste, o Conselho Geral 

pode autorizar a constituição de assessorias técnico-pedagógicas, para as quais 
serão designados docentes em exercício de funções no agrupamento.  

2- Os critérios para a constituição e dotação das assessorias referidas, são 

definidos por despacho do membro do governo responsável pela área da educação 

de acordo com a população escolar e o tipo e regime de funcionamento do 
agrupamento. O tipo de assessorias será definido pelo Diretor. 

3- Critérios para o exercício das assessorias: 

a) Os assessores são recrutados de entre os docentes, em exercício de 

funções no agrupamento, preferencialmente qualificados para o exercício 

de outras funções educativas, cujo perfil de formação corresponda às 

necessidades do agrupamento, em cada ano, de acordo com o Projeto 

Educativo; 

b) Os assessores que sejam educadores de infância ou professores do 1º 

ciclo do ensino básico desenvolvem a componente letiva a que ficam 

vinculados, após a redução prevista, em atividades de apoio educativo e 
complemento curricular realizadas a nível do estabelecimento. 

3.3- Conselho Pedagógico 

Nos termos da legislação em vigor, o Conselho Pedagógico é o órgão de 

administração e gestão que assegura a coordenação e orientação da vida educativa 

do agrupamento, nomeadamente nos domínios pedagógico ou didático, de 

orientação e acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do 
pessoal docente e não docente.  



Página 22 – Regulamento Interno 

3.3.1- Composição do Conselho Pedagógico 

O desenvolvimento da autonomia traduz-se também na capacidade do 

agrupamento construir opções organizativas diferenciadas em função das suas 

práticas e das necessidades dos seus projetos. O Conselho Pedagógico deve ser 

constituído numa perspetiva de lhe conferir eficácia e assegurar a necessária 
articulação curricular. 

O Conselho Pedagógico é composto de acordo com o quadro que se segue: 

Quadro 3 - Composição do Conselho Pedagógico 

Representantes Número 

Presidente (Diretor) 1 

Departamentos 
Curriculares 

Ciências Sociais e Humanas 

6 

Matemática e Ciências 
Experimentais 

Línguas 

Expressões 

1º ciclo 

Pré-escolar 

Coordenadores de Diretores de turma ( 2º ciclo e 3º ciclo) 1 

Biblioteca Escolar/Representante de projetos / Representante 
das Tecnologias de Informação e Comunicação 1 

Coordenadores de ano (1) 2 

Serviço Especializado de Apoios Educativos 1 

Pessoal não docente 

Assistente operacional 

(2º e 3º ciclos) 1 
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Representantes Número 

Pais e encarregados de educação (2) 2 

Total 15 

Nota – O Conselho Pedagógico poderá integrar, como convidados e sem direito a 

voto, outros elementos que, em determinados momentos se considere poderem 
contribuir positivamente para os assuntos em agenda. 

(1) Os coordenadores de ano serão representantes dos 1º e 2º anos e dos 3º e 4º 
anos. 

(2) Um representa o 1º ciclo e o outro o 2º e o 3º ciclos. Quando não existir 

associação de pais e encarregados de educação, a mesma será substituída por 

elementos escolhidos de entre os representantes dos pais e encarregados de 
educação de cada turma. 

3.3.2- Competências 

1- O Conselho Pedagógico deverá contribuir para que, nas decisões, prevaleçam 

os critérios de ordem pedagógica e científica sobre os critérios de ordem 
administrativa. 

2- Compete ao Conselho Pedagógico: 

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 

respetivo s projetos; 

c) Emitir parecer sobre as propostas de celebração de contratos de 

autonomia; 

d) Apresentar propostas e emitir parecer sobre a elaboração do Plano de 

Formação e de atualização do pessoal docente e não docente; 

e) Definir critérios gerais nos domínios da informação 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; 
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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 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 e não docente, 

de acordo com o disposto na legislação aplicável; 

m) Proceder ao acompanhamento e avaliação da execução das suas 

deliberações e recomendações; 

n) Intervir, nos termos da lei, no processo de tomada de decisão acerca de 

uma segunda retenção dos alunos, no mesmo ciclo; 
o) Elaborar o seu Regimento. 

3.3.3- Regime de funcionamento 

De acordo com a legislação em vigor o Conselho Pedagógico reúne: 

1- Ordinariamente, uma vez por mês. 

2- Extraordinariamente, sempre que seja convocado pelo respetivo presidente, 

por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de 

funções, ou quando o Conselho Geral ou o Diretor solicitar a emissão de parecer 
sobre matéria relevante. 

3.4- Conselho Administrativo 

O Conselho Administrativo, de acordo com a legislação em vigor, é o órgão de 

administração e gestão do agrupamento com competência deliberativa em matéria 
administrativo-financeira. 

3.4.1- Composição 

O Conselho Administrativo é composto por: 

a) O Diretor, que preside. 
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b) O subdiretor ou um dos adjuntos do Diretor, por ele designado para o 

efeito. 
c) Coordenador técnico escolar ou quem o substitua. 

3.4.2- Competências 

1- Compete ao Conselho Administrativo: 

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. 
e) Exercer as demais competências que lhe estão legalmente cometidas. 

3.4.3- Funcionamento 

 O Conselho Administrativo realiza reuniões ordinárias uma vez por mês e 

extraordinárias, sempre que o presidente o convoque, por sua iniciativa ou a 
requerimento de qualquer dos restantes membros.  

3.5- Coordenação / Representante de Escola 

1- A coordenação de cada estabelecimento de educação pré-escolar ou de 

escola integrada num agrupamento é assegurada por um coordenador / 
representante. 

2- Nos estabelecimentos em que funcione a sede do agrupamento, bem como 

nos que tenham menos de três docentes em exercício efetivo de funções, não há 
lugar à designação de coordenador. 

3- O coordenador é designado pelo Diretor de entre os professores em exercício 

de funções na escola ou no estabelecimento de educação pré-escolar e, sempre 
que possível, entre professores do quadro de agrupamento. 

4- O mandato do coordenador de estabelecimento tem a duração de quatro anos 
e cessa com o mandato do Diretor. 
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5- O coordenador de estabelecimento pode ser exonerado a todo o tempo por 
despacho fundamentado do Diretor. 

3.5.1- Competências 

1- Compete ao coordenador de escola e do estabelecimento pré-escolar: 

a) Coordenar as atividades educativas do estabelecimento, em articulação 

com a Diretor; 

b) Cumprir e fazer cumprir as decisões do Diretor e exercer competências 

que, por este, lhe forem delegadas; 

c) Veicular as informações relativas ao pessoal docente, pessoal não 

docente e aos alunos; 

d) Promover e incentivar a participação dos pais e encarregados de 

educação, a comunidade local e a autarquia, a participarem nas 
atividades educativas. 

3.6- Outras Estruturas de Coordenação - Equipa do Plano 
Tecnológico da Educação 

A equipa PTE é uma estrutura de coordenação e acompanhamento dos projetos 

do PTE ao nível dos estabelecimentos de ensino. A constituição desta equipa ficará 

depente da existência de crédito horário a atribuir aos docentes que constituem a 
equipa. 

3.6.1- Composição 

1- A função de coordenador da equipa PTE é exercida, por inerência, pelo Diretor 

do agrupamento podendo ser delegada em docentes do agrupamento que reúnam 
as competências ao nível pedagógico, técnico e de gestão. 

2- O número de elementos desta equipa será designado pelo Diretor do 
agrupamento, sendo obrigatório a existência dos seguintes membros:  

a) Um responsável pela componente pedagógica do PTE (preferencialmente 

com assento no Conselho Pedagógico), que represente e articule com os 

coordenadores de Departamento Curricular e os coordenadores ou 

Diretores de curso; 
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b) Um responsável pela componente técnica do PTE, que represente e 

articule com o Diretor de instalações e o responsável pela segurança no 

estabelecimento de ensino; 

c) O coordenador da biblioteca escolar; 

d) O coordenador técnico escolar; 

e) Um elemento do pessoal não docente com competências em TIC 
relevantes. 

3.6.2- Funções 

1- Elaborar no agrupamento um Plano Anual de Ação para as TIC. Este plano 

deverá ser concebido no quadro do Projeto Educativo do agrupamento e integrar o 
Plano Anual de Atividades em estreita articulação com o plano de formação: 

2- Contribuir para a elaboração dos instrumentos de autonomia definidos no 

artigo 9.º do decreto -lei n.º 75/2008, de 22 de abril, integrando a estratégia TIC na 
estratégia global do agrupamento; 

3- 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; 

4- Promover e apoiar a integração das TIC no ensino, na aprendizagem, na 
gestão e na segurança ao nível de agrupamento; 

5- Colaborar no levantamento de necessidades de formação e certificação em 
TIC de docentes e não docentes; 

6- Fomentar a criação e participação dos docentes em redes colaborativas de 
trabalho com outros docentes ou agentes da comunidade educativa; 

7- 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; 

8- Articular com os técnicos das câmaras municipais que apoiam as escolas do 
1.º ciclo do ensino básico dos respetivo s agrupamentos de escolas. 

3.6.3- Crédito horário 

De acordo com o despacho normativo nº 13-A/2012 de 5 de junho “A definição 

das horas de crédito dependerá da diversidade de fatores próprios de cada escola, 
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exigindo uma gestão criteriosa dos recursos com base em decisões devidamente 

fundamentadas. Para cada escola ou agrupamento, variáveis como a capacidade de 

gestão dos recursos, a progressão dos resultados escolares, a aferição dos 

resultados internos com os externos, o sucesso escolar alcançado pelos alunos, 

bem como o número de turmas, serão decisivas para o apuramento do crédito 
horário semanal a atribuir ”. 
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Capítulo III - Estruturas de 
Orientação Educativa  

1- Gestão do currículo 

1.1- Princípios 

O decreto-lei nº 43/89, de 3 de fevereiro, veio reconhecer ao agrupamento, no respeito 

pelas normas orientadoras definidas a nível nacional, margens acrescidas de autonomia ao 

atribuir-lhe competências próprias nos domínios da organização e funcionamento 

pedagógicos, designadamente nos domínios da gestão de currículos, programas e 

atividades educativas, da avaliação, da orientação e acompanhamento dos alunos, da 
gestão de espaços e tempos escolares e da formação e gestão do pessoal docente. 

1.2- Gestão de currículos, programas e atividades educativas 

1- No domínio da gestão dos currículos, programas e atividades educativas, compete ao 
agrupamento, através dos órgãos competentes para o efeito: 

a) Contribuir para a elaboração e apreciação do Projeto Educativo, de Projeto 

Curricular de Agrupamento, Plano Anual de Atividades e Regulamento Interno; 

b) Participar, em conjunto com outros agrupamentos e escolas, na determinação de 

componentes curriculares regionais e locais que traduzam a inserção da escola 

no meio e elaborar um plano integrado de distribuição de tais componentes pelos 

diferentes agrupamentos e escolas, de acordo com as características próprias de 

cada uma; 

c) Organizar atividades de enriquecimento do currículo, de acordo com os interesses 

dos alunos e recursos do agrupamento; 
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d) Estabelecer protocolos com entidades exteriores à escola para a concretização de 

componentes curriculares específicas, designadamente as de carácter vocacional 

ou profissionalizante; 

e) Conceber e implementar experiências e inovações pedagógicas próprias, sem 

prejuízo de orientações genéricas definidas pelos serviços competentes do 
Ministério da Educação e Ciência e Ciência. 

1.3- Avaliação das aprendizagens 

1- Intervenientes: 

a) educadores; 

b) professores; 

c) alunos e pais e encarregados de educação; 

d) técnicos dos serviços especializados de apoios educativos; 

e) outros docentes implicados no processo de aprendizagem; 
f) diretores regionais (quando se justifique). 

2- A avaliação dos alunos é regulamentada pela lei em vigor. 

3- As aprendizagens ligadas a componentes do currículo de carácter transversal ou de 

natureza instrumental, nomeadamente no âmbito da educação para a Cidadania, da 

compreensão e expressão em Português ou da utilização das Tecnologias de Informação e 
Comunicação, constituem objeto de avaliação em todas as áreas curriculares e disciplinares. 

4- No domínio da avaliação das aprendizagens, compete ao agrupamento, através dos 
órgãos competentes para o efeito: 

a) Proceder à aferição dos critérios de avaliação dos alunos através da avaliação 

diagnostica, formativa e sumativa garantindo a sua coerência e equidade;  

b) Desenvolver métodos específicos de avaliação dos alunos, sem prejuízo da 

aplicação dos normativos legais; 

c) Apreciar e decidir sobre reclamações de pais e encarregados de educação 

relativas ao processo de avaliação dos seus educandos, de acordo com os 

normativos em vigor; 

d) Organizar e coordenar a aplicação das provas de avaliação intermédia, provas de 

avaliação final/exames de 1º, 2º e 3º ciclos; 

e) No 1º ciclo a terminologia a utilizar nos instrumentos de avaliação será a seguinte: 

Não Satisfaz, Satisfaz, Bom e Muito Bom; 

f) Nos 2º e 3º ciclos a terminologia a utilizar nos instrumentos de avaliação será a 

seguinte: Fraco, Insuficiente, Suficiente, Bom e Muito Bom; 



Regulamento Interno – Página 31 

g) Nos 2º e 3º ciclos, a marcação das fichas de avaliação é definida no início de 

cada período letivo, em sede de Plano de Turma, e registadas no livro de ponto 

em folha própria; 

h) Não é permitida a marcação de fichas de avaliação na última semana de cada 
período letivo, salvo em situações devidamente justificadas ao diretor de turma. 

5- O agrupamento assegura a participação dos alunos e dos pais e encarregados de 

educação no processo de avaliação das aprendizagens, nomeadamente através da ficha de 
autoavaliação. 

1.4- Diferenciação pedagógica 

O agrupamento, na construção da sua autonomia, deve procurar encontrar estratégias de 

diferenciação pedagógica capazes de responder à diversidade das crianças e jovens que a 

frequentam, no âmbito do Projeto Curricular de Agrupamento, consubstanciado no Plano de 
Turma.  

Para tal, deve utilizar todos os meios postos à sua disposição, nomeadamente os 

instrumentos normativos que permitem a construção de opções curriculares diferenciadas 

que respondam, de forma ajustada, às necessidades dos alunos. Deverá, também, socorrer-

se de outros organismos ou instâncias superiores que respondam em casos de grande 
desfasamento entre a realidade escolar e as necessidades dos alunos. 

2- Organização Pedagógica - Estruturas de 
coordenação educativa e supervisão 

De acordo com a legislação em vigor, compete ao agrupamento, tendo em conta as 

particularidades e especificidades do seu contexto educativo, fixar no Regulamento Interno 

as estruturas de orientação educativa que colaboram com o Diretor e com o Conselho 

Pedagógico no desenvolvimento do Projeto Educativo, Projeto Curricular e Plano Anual de 

Atividades assegurando a articulação curricular, a coordenação pedagógica e o 

acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas pelas turmas ou por grupos de 
alunos, na perspetiva da promoção da qualidade educativa.  

2.1- Articulação e gestão curricular 

A articulação e gestão curricular devem promover a cooperação entre os docentes do 
agrupamento, procurando adequar o currículo às necessidades específicas dos alunos. 
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A articulação e gestão são asseguradas por Departamentos Curriculares. Estes não 

podem exceder o número de quatro no segundo e terceiro ciclos, podendo atingir os seis no 
caso do agrupamento possuir ensino pré-escolar e primeiro ciclo. 

A coordenação dos Departamentos Curriculares será assegurada por professores do 
quadro de agrupamento designados pelo Diretor. 

O mandato destes terá a duração prevista na lei. 

2.2- Outras Estruturas de Coordenação 

A coordenação das estruturas pedagógicas será feita do seguinte modo: 

1- No ensino pré-escolar e no primeiro ciclo será assegurada por um coordenador de 

departamento que reúne com os representantes dos Conselhos de Ano, após o Conselho 

Pedagógico. Os representantes dos Conselhos de Ano reúnem mensalmente com os seus 
pares. 

2- Nos segundo e terceiro ciclos será assegurada pelos coordenadores de 

departamento/delegados de disciplina/representantes dos serviços técnico-pedagógicos, 

englobando estes os apoios socioeducativos, orientação vocacional e biblioteca escolar, que 
reunirão mensalmente com o coordenador de departamento. 

3- Estes cargos, sempre que possível, serão assegurados por professores do quadro de 
agrupamento e terão a duração prevista pela lei em vigor.  

4- A constituição de estruturas de orientação educativa visa, nomeadamente: 

a) O reforço da coordenação pedagógica e articulação curricular na aplicação dos 

currículos definidos a nível nacional, bem como o desenvolvimento de 

componentes curriculares por iniciativa da escola; 

b) A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades de turma ou 

grupo de alunos; 

c) A coordenação pedagógica de cada ano ou ciclo; 

d) A representação multidisciplinar do Conselho Pedagógico pretende facilitar essa 

articulação, organização e acompanhamento; 

e) No agrupamento as estruturas de orientação educativa são as seguintes: 

• Departamento Curricular; 

• Coordenação do Departamento Curricular; 

• Conselho de Delegados de disciplina ou área disciplinar; 

• Coordenação de Disciplina ou área disciplinar; 

• Conselho de Ano; 

• Conselho de Docentes (professores titulares de turma); 



Regulamento Interno – Página 33 

• Conselho de Diretores de turma (por ciclo); 

• Coordenação de Diretores de Turma, de ciclo; 

• Direção de Turma; 
• Gestão de Instalações. 

2.2.1- Articulação curricular 

A articulação curricular é assegurada por Departamentos Curriculares, Conselhos de Ano 

e Conselhos de Docentes, onde se encontram representados os agrupamentos de 

disciplinas e áreas disciplinares, de acordo com o número de docentes por disciplina e, no 

caso do departamento do pré-escolar e primeiro ciclo por todos os docentes em exercício de 

funções neste ciclo. Os Conselhos de Ano são constituídos por todos os docentes do 
respetivo ano e os conselhos de docentes por professores titulares de turma de cada escola.  

2.2.1.1- Departamentos Curriculares 

1- O Departamento Curricular reúne (por grupo ou área disciplinar), duas vezes por 

período ordinariamente e, extraordinariamente, sempre que seja convocado pelo respetivo 

coordenador, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em 

efetividade de funções, ou quando a direção solicitar a emissão de parecer sobre matéria 

relevante. O modelo de organização de reuniões dos grupos e áreas disciplinares com os 

respetivos delegados encontra-se descrito nas tabelas correspondentes à composição dos 
Departamentos Curriculares. 

2- Compete ao Departamento Curricular: 

a) Planificar e adequar à realidade da escola ou do agrupamento a aplicação dos 

planos de estudo estabelecidos a nível nacional; 

b) Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das 

disciplinas; 

c) Assegurar, de forma articulada com outras estruturas de orientação educativa da 

escola ou do agrupamento, a adoção de metodologias específicas destinadas ao 

desenvolvimento quer dos planos de estudo quer das componentes de âmbito 

local do currículo; 

d) Analisar a oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível dos currículos e 

de outras medidas destinadas a melhorar as aprendizagens e prevenir a exclusão; 

e) Elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade de 

grupos de alunos; 

f) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios 

da aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das 

aprendizagens; 
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g) Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto; 

h) Contribuir para a elaboração e aprovação do Projeto Educativo, Plano Anual de 

Atividades, Projeto Curricular de Agrupamento e Regulamento Interno; 

i) Desenvolver e apoiar projetos educativos de âmbito local e regional, numa 

perspetiva de investigação/ação, de acordo com os recursos do agrupamento, ou 

através da colaboração com outras escolas e entidades; 

j) Definir, no seu Regimento, uma estrutura de circulação/divulgação da informação 

e formas eficazes de fazer chegar essa informação a todos os professores que o 

integram; 

k) Coordenar as atividades pedagógicas a desenvolver pelos professores do 

departamento, no domínio da implementação dos planos curriculares nas suas 

componentes disciplinares e interdisciplinares, bem como de outras atividades 

educativas, constantes no Plano Anual de Atividades que decorre do Projeto 

Educativo; 

l) Analisar e debater, questões relativas à adoção de modelos pedagógicos, de 

métodos de ensino e de avaliação, de materiais de ensino-aprendizagem e 

manuais escolares; 

m) Analisar a conveniência de agrupar de forma flexível as cargas horárias semanais 

para as diferentes disciplinas; 

n) Desenvolver, em conjugação com os serviços especializados de apoio educativo, 

professores da turma e Diretores de turma ou professor titular de turma, medidas 

nos domínios da orientação, acompanhamento e avaliação dos alunos, visando 

contribuir para o seu sucesso educativo; 

o) Colaborar com o Conselho Pedagógico na apreciação de projetos de natureza 

interdisciplinar; 

p) Colaborar na articulação entre as áreas disciplinares; 

q) Colaborar na definição de critérios de avaliação, na elaboração de matrizes e 

critérios de classificação de provas de equivalência à frequência e exames a nível 

de escola equivalentes aos exames nacionais; 

r) Desenvolver medidas no domínio da formação dos docentes do departamento, 

quer no âmbito da formação contínua, quer no apoio aos que se encontram em 

formação inicial; 

s) Propor a gestão de espaços e equipamentos; 

t) Avaliar o seu Plano Anual de Atividades tendo em vista a concretização do Projeto 

Educativo, operacionalizado pelo Projeto Curricular do agrupamento e pelo Plano 

Anual de Atividades do agrupamento; 

u) Elaborar o seu Regimento; 
v) Apresentar à direção um relatório crítico anual do trabalho desenvolvido. 
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2.2.1.2- Coordenação de Departamentos 

1- Os Departamentos Curriculares são coordenados sempre que possível por 

professores do quadro de agrupamento designados pelo Diretor no final do ano letivo 

anterior, sendo que este deverá ser de reconhecida competência pedagógica e científica, 
com boa capacidade de relacionamento e de liderança de grupos. 

2- O coordenador de departamento poderá acumular, ou não, com o cargo de delegado 
de grupo, de acordo com a decisão dos respetivos departamentos e grupos. 

3- São competências do coordenador de Departamento Curricular: 

a) Promover a troca de experiências e a cooperação entre os professores do respetivo 

departamento; 

b) Apresentar ao Conselho Pedagógico propostas de agrupamentos flexíveis de tempos 

letivos semanais para as diferentes disciplinas; 

c) Assegurar a participação do departamento na elaboração, desenvolvimento e 

avaliação do Projeto Educativo do agrupamento, bem como do Plano Anual de 

Atividades, do Regulamento Interno e do Plano Curricular do agrupamento; 

d) Estimular a cooperação com outros agrupamentos, escolas da região e outras 

entidades/ empresas no que se refere à partilha de recursos e à dinamização de 

projetos de inovação pedagógica; 

e) Colaborar com as estruturas de formação contínua na identificação das 

necessidades de formação dos professores do departamento; 

f) Propor ao Conselho Pedagógico, ouvidos os delegados e professores do quadro de 

agrupamento de turma, a designação dos professores orientadores de prática 

pedagógica das licenciaturas em ensino e do ramo de formação educacional, bem 

como dos professores cooperantes na formação inicial; 

g) Assegurar a avaliação de desempenho de acordo com a legislação em vigor;  

h) Promover medidas de planificação e avaliação de atividades do departamento; 

i) Veicular a informação proveniente do Conselho Pedagógico; 

j) Apresentar ao Diretor, até ao final de cada ano letivo, um relatório crítico de 
atividades desenvolvidas pelo departamento. 

4- O mandato do coordenador de departamento é de quatro anos, podendo, todavia, 
cessar a todo o tempo, por decisão do Diretor. 

5- Os professores de História e Geografia de Portugal que lecionam a disciplina de 
Português no 2º ciclo, devem integrar também o quadro do Departamento de Línguas. 

6- No agrupamento foram definidos os Departamentos Curriculares que se encontram 
nos Quadros 4 a 10 (I = Reuniões individuais / C – Reuniões em conjunto). 
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Quadro 4 - Departamento do Pré-Escolar 

Grupo Reunião 

Pré-escolar C 

 

Quadro 5 - Departamento do 1º Ciclo 

Grupos Delegado Reunião 

1º ano � I 

C 

2º ano � I 

3º ano � I 

4º ano � I 

Apoios Educativos � I 

Bibliotecas Escolares � I 

 

Quadro 6 - Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Disciplinas 
Ciclo 

Delegado 
Reunião 

2º 3º 

História e Geografia de Portugal �  � 

C 

História  � � 

Geografia  � � 

Educação Moral e Religiosa Católica � � � 

Educação Moral e Religiosa de outras 
confissões 

� � 
� 
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Quadro 7 - Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

Disciplinas 
Ciclo 

Delegado Reunião 
2º 3º 

Matemática �  � C 

 

C 

Ciências Naturais �  � 

Matemática  � 
� C 

TIC  � 

Ciências Naturais  � � I 

Físico-Químicas   � � I 

 

Quadro 8 - Departamento de Línguas 

Disciplinas 
Ciclo 

Delegado Reunião 
2º 3º 

Português �  � I 

Português  � � I 

Francês  � � I 

Inglês � � � 
C 

Outras línguas  � � 

 

Quadro 9 - Departamento de Expressões 

Disciplinas 
Ciclo 

Delegado Reunião 
2º 3º 

Educação Visual  �  � I 

 C 

 

Educação Visual  � � I 

Educação Tecnológica �  � I 

Educação Musical �  � I 
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Disciplinas 
Ciclo 

Delegado Reunião 
2º 3º 

 Educação Física � � � 

 

I 

 

Quadro 10 - Departamento de Apoios Educativos 

Grupo 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Reunião 

Educação Especial � � � I 
C 

SPO   � I 

2.2.1.3- Educação especial 

 1- O Departamento de Apoios Educativos tem como finalidade última, em conjunto com 

os vários órgãos do agrupamento, docentes e estruturas da comunidade, a criação de 

respostas diferenciadas para atender às necessidades/direitos de cada uma das crianças-
cidadãs.  

 2- O enquadramento normativo dos apoios educativos materializa-se num conjunto de 

medidas, que constituem uma resposta articulada e integrada aos problemas e 

necessidades sentidas nas e pelas escolas, de acordo com os seguintes princípios 
orientadores: 

a) Centrar nas escolas as intervenções diversificadas necessárias para o sucesso 

educativo das crianças e dos jovens, de acordo com os recursos disponíveis na 

comunidade; 

b) Promover a existência de condições na escola para a inclusão socioeducativa dos 

alunos com necessidades educativas especiais (NEE); 

c) Contribuir para a igualdade de oportunidades de sucesso educativo para todos os 

alunos, promovendo a existência de respostas pedagógicas adequadas às 

necessidades específicas e ao seu desenvolvimento global; 

d) Assegurar a operacionalização do currículo através do estabelecimento de 

programas de ação, contextualizados para os alunos NEE, que mobilizem a 

formação de cidadãos responsáveis e autónomos; 

e) Assegurar a efetiva articulação entre as diferentes áreas curriculares e/ou 

disciplinas dos vários ciclos do ensino básico; 

f) Colaborar na promoção da qualidade educativa, nomeadamente, nos domínios 

relativos à orientação educativa, à interculturalidade, à saúde escolar e à melhoria 

do ambiente educativo (despacho n.º 10856/05, de 13 de maio); 

g) Assegurar a transição para a vida pós-escolar; 
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h) Articular as respostas a necessidades educativas com os recursos existentes 

noutras estruturas e serviços, nomeadamente, nas áreas da saúde, da segurança 

social, da qualificação profissional e do emprego, das autarquias e de outras 

entidades particulares e não governamentais, através do estabelecimento de 
parcerias.  

3- Processo de referenciação 

As medidas de apoio pressupõem a referenciação dos alunos e poderá ser feita por 

iniciativa dos docentes, pais e encarregados de educação ou por outros que intervêm com a 

criança, que indiciem a existência de necessidades educativas. De forma a uniformizar este 

processo foi criado, pelo DAE, o caderno de referenciação que contém um conjunto de 

procedimentos e documentos a utilizar nas diferentes fases do processo. Este caderno foi 

aprovado pelo Conselho Pedagógico, assim como o serão todas as alterações que forem 
sendo necessárias e deve ser disponibilizado a todas as escolas do agrupamento. 

 Este processo deve passar pelas seguintes fases: 

1. Pré-referenciação 

a) Sinalização pelo docente titular de turma e/ou diretor de turma. 

b) Envolvimento e autorização dos encarregado de educação no processo. 

c) Entrega dos documentos junto da direção. 

2. Referenciação  

a) Análise do processo individual do(a) aluno(a). 

b) Avaliação pela equipa pluridisciplinar. 
c) Tomada de decisão. 

Na posse da formalização da referenciação, a direção solicita ao SEAE a avaliação do 

caso e a elaboração do relatório técnico-pedagógico. Se o aluno não apresenta 

necessidades educativas especiais que exijam a intervenção no âmbito da Educação 

Especial, deverá proceder-se ao encaminhamento para os apoios disponíveis na escola que 
mais se adequem à situação. 

Caso se considere que o aluno se enquadra nas medidas de apoio especializado, 

deverão ser feitas todas a diligências para obter informações complementares que permitam 

realizar uma avaliação especializada por referência à Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Todas estas informações deverão constar do 

relatório técnico-pedagógico, bem como as medidas necessárias para a adequação do 
processo de ensino e aprendizagem. 

A elegibilidade dos alunos à Educação Especial ficará condicionada à aprovação pelo 
Conselho Pedagógico e posterior homologação pelo Diretor. 
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2.2.2- O Conselho de delegados, de disciplina ou área disciplinar  

1- O presente Regulamento Interno estabelece a necessidade de, no agrupamento, 

serem criadas estruturas de subcoordenação que correspondam a cada um dos grupos ou 
áreas disciplinares sendo elas o Conselho de delegados de disciplina.  

2- O Conselho de delegados ou área disciplinar é uma estrutura de apoio ao 

Departamento Curricular para as questões relativas às diversas disciplinas que o integram, 

sendo composto pelos delegados das mesmas e pelo coordenador do Departamento 
Curricular que integram, que o preside. Compete a esta estrutura: 

a) Colaborar com o Conselho Pedagógico na construção do Projeto Educativo, do 

Projeto Curricular do agrupamento, do Plano Anual de Atividades e do 

Regulamento Interno; 

b) Colaborar com o Conselho Pedagógico na elaboração e execução do Plano de 

Formação dos professores do grupo ou área disciplinar; 

c) Elaborar os estudos e/ou pareceres no que se refere a programas, métodos, 

organização curricular e processos e critérios de avaliação de discentes e 

docentes; 

d) Proceder à aferição de critérios de avaliação dos alunos; 

e) Apoiar os professores em profissionalização, nomeadamente na partilha de 

experiências e recursos de formação; 

f) Colaborar na inventariação das necessidades em equipamento e material didático 

e promover a interdisciplinaridade; 
g) Planificar as atividades curriculares. 

3- O delegado de disciplina ou área disciplinar apoia o coordenador de Departamento 

Curricular, orienta e coordena a atuação pedagógica dos professores, em todas as questões 
específicas da respetiva disciplina ou área disciplinar. Tem as seguintes funções: 

a) Estimular a criação de condições que favoreçam a formação contínua e apoiar os 

professores menos experientes; 

b) Coordenar a planificação das atividades pedagógicas e promover a troca de 

experiências e a cooperação entre os professores do grupo ou área disciplinar 

que coordena e entre estes e os restantes grupos ou áreas disciplinares do 

departamento que integra, através das reuniões de conselhos de delegados com 

o coordenador do seu departamento; 

c) Promover a constituição de equipas de trabalho que permitam o pleno 

desenvolvimento das competências do grupo ou área disciplinar; 

d) Assegurar a participação do grupo ou área disciplinar na análise e crítica da 

orientação pedagógica, bem como no desenvolvimento do Projeto Educativo, 

Projeto Curricular do agrupamento, plano anual e Regulamento Interno; 
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e) Assegurar a articulação com os coordenadores de departamento e os órgãos de 

direção do agrupamento no que se refere à avaliação do desempenho global dos 

docentes do grupo ou área disciplinar e outros aspetos relevantes para o trabalho 
escolar. 

4- O mandato do delegado de grupo ou área disciplinar terá a duração de quatro anos, 

podendo, todavia, cessar a todo o tempo, por decisão do Diretor, ouvido o Conselho 

Pedagógico, a pedido fundamentado do interessado ou mediante proposta justificada de, 
pelo menos, dois terços dos membros do grupo ou área disciplinar a que pertence. 

2.2.3- Coordenação de disciplina/área disciplinar 

 1- A atividade dos grupos ou áreas disciplinares deverá ser coordenada por um docente, 

preferencialmente profissionalizado e do quadro de agrupamento, eleito entre os 

professores que integram o respetivo grupo ou área disciplinar (de acordo com o modelo 

indicado nas tabelas de composição dos Departamentos Curriculares). Esta eleição 

decorrerá em reunião de grupo ou área disciplinar, no final do ano letivo em que termina o 
mandato anterior. 

2- O Conselho de disciplina é uma estrutura de apoio ao Departamento Curricular, sendo 
composto pelo delegado que o preside e pelos docentes da disciplina.  

3- Esta estrutura reúne duas vezes por período, e extraordinariamente, sempre que seja 

convocada pelo delegado, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros, 

ou quando o Conselho Geral ou o Diretor solicitar a emissão de parecer sobre matéria 
relevante para a vida escolar. 

4- São funções deste conselho: 

a) Colaborar com o Conselho Pedagógico na construção do Projeto Educativo, do 

Projeto Curricular do agrupamento, Plano Anual de Atividades e Regulamento 

Interno; 

b) Articular a sua atuação com o coordenador do departamento que integra; 

c) Possibilitar ao coordenador do Departamento Curricular que integra, as 

informações e os meios necessários a uma eficaz representação dos interesses 

do departamento no Conselho Pedagógico; 
d) Elaborar o seu Regimento. 

2.2.4- Conselho de Ano 

1- O Conselho de Ano tem por finalidade a articulação das atividades das turmas que 
compõem esse conselho. 
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2- Compõem o Conselho de Ano os professores do 1º ciclo que se encontram a lecionar 
o mesmo ano de escolaridade no agrupamento.  

3- No agrupamento haverá quatro Conselhos de Ano, cada um correspondente a um ano 
de escolaridade. 

4- No caso de turmas de vários anos de escolaridade, o professor integra o Conselho de 
Ano do qual tem a maioria de alunos. 

5- Em caso de existir o mesmo número de alunos de anos diferentes na mesma turma, o 
docente deve integrar o Conselho de Ano do ano de escolaridade mais avançado. 

6- Na reunião do Conselho de Ano poderão participar, ainda que sem direito a voto, os 

professores destacados em projetos, professores das Atividades de Enriquecimento 

Curricular e no Departamento de Apoios Educativos desde que, da ordem de trabalhos, 
constem assuntos que necessitem do seu parecer ou reflexão. 

7- O Conselho de Ano reúne ordinariamente, 4 vezes por ano letivo: 

a) No primeiro período no início e final;  

b) No final do segundo período;  
c) No final do terceiro período. 

8- Competências do Conselho de Ano 

a) Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes; 

b) Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de 

estudo, promovendo a adequação dos seus objetivos e conteúdos à situação 

concreta da escola ou do agrupamento; 

c) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de 

autonomia do agrupamento; 

d) Avaliar o seu Plano Anual de Atividades, tendo em vista a concretização do 

Projeto Educativo, operacionalizado pelo Projeto Curricular do agrupamento e 

pelo Plano Anual de Atividades do agrupamento; 

e) Promover a articulação com outras estruturas ou serviços da escola ou do 

agrupamento com vista ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação 

pedagógica; 

f) Propor ao Conselho Pedagógico o desenvolvimento de componentes curriculares 

locais e a adoção de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos 

alunos; 

g) Promover a realização de atividades de investigação, reflexão e de estudo, 

visando a melhoria da qualidade das práticas educativas; 

h) Refletir sobre os processos de ensino/aprendizagem das turmas respetivas e 

propor as formas de apoio que se entendam adequadas;  
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i) Desenvolver, em conjugação com os serviços especializados de apoio educativo, 

medidas nos domínios da orientação, acompanhamento e avaliação dos alunos, 

visando contribuir para o seu sucesso educativo;  

j) Elaborar Planos Pedagógicos trimestrais e anuais;  

k) Dinamizar e coordenar a realização de projetos das turmas; 

l) Promover a execução das orientações do Conselho Pedagógico, visando a 

formação dos professores e a realização de ações que estimulem a 

interdisciplinaridade; 

m) Analisar as propostas dos professores do quadro de agrupamento de turma e 

submetê-las, através dos delegados, ao Conselho Pedagógico; 

n) Colaborar com o Conselho Pedagógico na apreciação de projetos de natureza 

interdisciplinar; 

o) Propor e planificar formas de atuação junto dos pais e encarregados de educação; 

p) Promover a interação entre o agrupamento e a comunidade; 

q) Selecionar os manuais escolares, que posteriormente serão sujeitos à apreciação 

do Conselho Pedagógico; 

r) Elaborar o Regimento Interno do Conselho de Ano.  

s) Elaborar, até ao final de cada ano letivo, um relatório de atividades desenvolvidas 
pelo conselho. 

9- Coordenação do Conselho de Ano 

a) A coordenação de cada Conselho de Ano é realizada por um delegado, eleito de 

entre os professores do quadro de agrupamento que o integram. 

b) A eleição do delegado de cada Conselho de Ano ocorre na primeira reunião do 

primeiro ano do mandato do Diretor. 

c) O mandato do delegado de ano terá a duração de quatro anos, podendo, todavia, 
cessar a todo o tempo, por decisão do Diretor.  

10- Cabe ao delegado de ano: 

a) Coordenar a ação do respetivo conselho de ano, articulando estratégias e 

procedimentos; 

b) Submeter ao Conselho Pedagógico através dos seus representantes, as 

propostas do conselho que coordena; 

c) Veicular a informação proveniente do Conselho Pedagógico; 
d) Apresentar ao Diretor o relatório de atividades desenvolvidas pelo conselho. 

2.2.5- Conselho de Docentes e suas competências 

1- O Conselho de Docentes tem por finalidade superintender o processo de avaliação 
dos alunos. 
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2- Compõem o Conselho de Docentes todos os professores titulares de turma do 1º ciclo, 
de cada estabelecimento de ensino constituinte do agrupamento. 

3- No Conselho de Docentes, podem ainda intervir sem direito a voto, os serviços com 

competência em matéria de apoio educativo e serviços ou entidades cuja contribuição o 
Conselho Pedagógico considere pertinente. 

4- O Conselho de Docentes reúne no final de cada período e extraordinariamente sempre 

que o presidente o convoque, por sua iniciativa ou a requerimento de pelo menos um terço 

dos restantes membros, ou quando o Conselho Geral ou o Diretor solicitarem a emissão de 
parecer sobre matéria revelante. 

5- Coordenação de Conselho de Docentes 

a) O Conselho de Docentes é presidido por um docente cooptado de entre os seus 

membros. 

b) O mandato do Presidente do Conselho de Docentes é anual. 

c) Cabe ao Presidente do Conselho de Docentes : 

• Coordenar as Reuniões.  

• Articular e veicular a informação para o (a) Coordenor(a) do Departamento 

do 1º ciclo. 

• Assegurar os procedimentos relativos à avaliação sumativa dos alunos em 
conformidade com a legislação em vigor. 

2.3- Organização de atividades das turmas do agrupamento 

Em cada escola a organização, o acompanhamento, a avaliação das atividades a 

desenvolver com os alunos e a articulação entre a escola e as famílias é assegurada, na 

educação pré-escolar pelos educadores de infância, no primeiro ciclo pelo professor titular 
de turma e nos segundo e terceiro ciclos pelo Conselho de Turma. 

Esta estrutura pressupõe a elaboração de um Plano de Turma/grupo, o qual deve 

integrar estratégias de diferenciação pedagógica e de adequação curricular para o contexto 

da turma, destinadas a promover a melhoria das condições de aprendizagem e a articulação 
escola-família. 

2.3.1- Coordenação da turma do pré-escolar 

1- A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver com as 
crianças, são da responsabilidade dos educadores de grupo. 
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2- Compete aos educadores de grupo: 

a) Analisar a situação do grupo e identificar características específicas dos alunos a 

ter em conta no processo de ensino e aprendizagem;  

b) Elaborar o Projeto Curricular de grupo;  

c) Planificar as atividades tendo em conta o nível de desenvolvimento das crianças e 

promover as melhores condições de aprendizagem em articulação com a família;  

d) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades educativas 

especiais das crianças, promovendo a articulação com os respetivos serviços 

especializados de apoio educativo, em ordem à sua superação;  

e) Manter os encarregados de educação informados sobre os progressos e 

dificuldades do seu educando;  

f) Organizar o dossiê de turma;  

g) Adotar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens 

das crianças;  

h) Registar no processo individual da criança as informações relevantes do seu 

percurso educativo;  

i) Divulgar junto dos encarregados de educação o Regulamento Interno e o Projeto 

Educativo do agrupamento;  

j) Promover a colaboração e o envolvimento dos pais e encarregados de educação 

na vida escolar dos seus educandos;  

k) Realizar a supervisão do prolongamento de horário, no âmbito da componente de 

apoio às famílias;  

l) Apresentar trimestralmente em conselho de 1º ano, os elementos relativos à 
avaliação do grupo turma.  

2.3.2- Coordenação da turma do 1º ciclo 

1- A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver com os 
alunos, são da responsabilidade dos professores do quadro de agrupamento da turma. 

2- Compete aos professores do quadro de agrupamento de turma: 

a) Analisar a situação da turma e identificar características específicas dos alunos a 

ter em conta no processo de ensino-aprendizagem; 

b) Conceber, aprovar, assegurar e avaliar o Plano de Turma em articulação com o 

Projeto Curricular do agrupamento, Projeto Educativo e com o previsto no Plano 

Anual de Atividades; 

c) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades educativas 

especiais dos alunos, promovendo a articulação com os respetivo serviço 

especializados de apoios educativos, em ordem à sua superação; 
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d) Coordenar o Programa Educativo Individual dos alunos com necessidades 

educativas especiais; 

e) Assegurar a adequação do currículo às características específicas dos alunos, 

estabelecendo prioridades, níveis de aprofundamento e sequências adequadas; 

f) Adotar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens 

dos alunos; 

g) Conceber e delinear atividades em complemento do currículo proposto; 

h) Coordenar o processo de avaliação diagnostica, formativa e sumativa dos alunos, 

garantindo o seu carácter globalizante e integrador, solicitando, se necessário, a 

participação de outros intervenientes na avaliação; 

i) Convocar o encarregado de educação do aluno que indicie uma retenção no 

mesmo ano de escolaridade, com vista a obter o seu parecer; 

j) Elaborar, em caso de retenção do aluno, um Plano de Acompanhamento 

Pedagógico e submetê-lo à aprovação do Conselho Pedagógico, através do 

coordenador de ciclo dos Diretores de turma; 

k) Coordenar o Plano de Acompanhamento Pedagógico; 

l) Garantir a elaboração e conservação do dossier, ou processo individual do aluno, 

facultando a consulta do mesmo a professores da turma, ao respetivo 

encarregado de educação, desde que assegurada a confidencialidade dos dados 

nele contidos;  

m) Apreciar ocorrências de carácter disciplinar e decidir da aplicação das medidas 

adequadas a aplicar aos alunos, no quadro do estabelecido no regime disciplinar 

e na legislação em vigor; 

n) Preparar informação adequada, a disponibilizar aos pais e encarregados de 

educação relativa ao processo de aprendizagem e avaliação dos alunos; 

o) O professor titular da turma reúne com o encarregado de educação no princípio 

do ano letivo e no final de cada período; 

p) O professor titular da turma dispõe de 1 hora mensal para encontro com os 

encarregados de educação. Esta informação é fornecida aos encarregados de 
educação no início do ano letivo. 

2.3.3- Conselhos de Turma 

1- Os Conselhos de Turma do 2º e 3º ciclos são constituídos pelos professores da turma, 
pelo delegado dos alunos e por um representante dos pais e encarregados de educação. 

2- Ao Conselho de Turma compete:  

a) Conceber, aprovar, assegurar e avaliar o Plano de Turma em articulação com o 

Projeto Curricular do agrupamento, Projeto Educativo e com o previsto no Plano 

Anual de Atividades; 
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b) Articular as atividades dos professores da turma com as dos departamentos, 

grupos e áreas disciplinares; 

c) Desenvolver iniciativas no âmbito do desenvolvimento de projetos, 

nomeadamente através da apresentação, planificação, acompanhamento e 

avaliação de projetos de carácter interdisciplinar, em articulação com os 

Departamentos Curriculares; 

d) Dar parecer sobre todas as questões de natureza pedagógica e disciplinar que à 

turma digam respeito; 

e) Analisar, em colaboração com o conselho de Diretores de turma, os problemas de 

integração dos alunos e o relacionamento entre professores e alunos da turma; 

f) Detetar dificuldades, ritmos de aprendizagem e outras necessidades dos alunos, 

colaborando com os Departamento de Apoios Educativos existentes na escola, 

nos domínios psicológico e socioeducativo; 

g) Colaborar em atividades culturais, desportivas e recreativas que envolvam os 

alunos e a comunidade, de acordo com os critérios de participação definidos pelos 

órgãos competentes do agrupamento; 

h) Promover ações que estimulem o envolvimento dos pais e encarregados de 

educação no percurso escolar do aluno, de acordo com os princípios definidos no 

Projeto Educativo; 

i) Analisar situações de natureza disciplinar ocorridas com alunos da turma e 

colaborar no estabelecimento das medidas de apoio que julgar mais ajustadas no 

quadro de um programa específico de intervenção; 

j) Propor aos órgãos do agrupamento, com competência disciplinar, as medidas 

educativas disciplinares a aplicar aos alunos; 

k) Avaliar os alunos, tendo em conta as metas e objetivos definidos a nível nacional, 

ou as que venham a ser definidas a nível regional, bem como os critérios de 

avaliação; 

l) Estabelecer, com carácter sistemático e contínuo, medidas relativas a apoios e 

complementos educativos a proporcionar aos alunos;  

m) Solicitar e desenvolver o processo de avaliação extraordinária; 

n) Decidir relativamente a situações que impliquem a retenção do aluno no mesmo 

ano e elaborar os respetivos relatórios analíticos e de avaliação extraordinária 

bem como o Plano de Acompanhamento Pedagógico; 

o) Adotar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens 
dos alunos. 

3- O Conselho de Turma reúne, ordinariamente, no início do ano letivo e no final de cada 

período (para proceder à avaliação dos alunos) e extraordinariamente sempre que 
necessário. 

4- As reuniões ordinárias do Conselho de Turma são convocadas pelo Diretor. 
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5- As reuniões extraordinárias podem ser convocadas pelo Diretor turma, depois de 
justificadas perante o Diretor. 

6- Nas reuniões do Conselho de Turma destinadas à avaliação dos alunos, apenas 
participam os membros docentes. 

7- Para coordenar o desenvolvimento do plano de trabalho referido, o Diretor designa um 

diretor de turma, de entre os professores da mesma, sempre que possível, profissionalizado. 

Sempre que tal seja viável, deverá ser nomeado diretor de turma o professor que no ano 
anterior tenha exercido tais funções na turma a que pertenceram os mesmos alunos. 

8- O diretor de turma reúne ordinariamente com os pais e encarregados de educação no 
início de cada período e no final do ano letivo. 

9- O diretor de turma dispõe, semanalmente, de uma hora para encontros com os pais e 

encarregados de educação. Os encarregados de educação poderão ser convocados por 
telefone, carta, protocolo ou através da caderneta do aluno. 

10- Compete ao diretor de turma:  

a) Desenvolver ações que promovam e facilitem a correta integração dos alunos na 

vida escolar; 

b) Garantir aos professores da turma a existência de meios e documentos de 

trabalho e a orientação necessária ao desempenho das atividades próprias da 

ação educativa; 

c) Garantir uma informação atualizada junto dos pais e encarregados de educação, 

acerca da integração dos alunos na comunidade escolar, do aproveitamento 

escolar, das faltas a aulas e atividades escolares, faltas de material e de natureza 

disciplinar; 

d) Promover, junto do Conselho de Turma, a realização de ações conducentes ao 

desenvolvimento do Projeto Educativo do agrupamento, numa perspetiva de 

abertura à comunidade educativa e envolvendo os pais e encarregados de 

educação; 

e) Assegurar a adoção de estratégias coordenadas relativamente aos alunos da 

turma, bem como a criação de condições para a realização de atividades 

interdisciplinares; 

f) Promover um acompanhamento individualizado dos alunos, divulgando junto dos 

professores da turma a informação necessária à adequada orientação educativa 

dos alunos e fomentando a participação dos pais e encarregados de educação na 

concretização de ações para orientação e acompanhamento; 

g) Coordenar o Programa Educativo Individual dos alunos com necessidades 

educativas especiais; 
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h) Promover a rentabilização dos recursos e serviços existentes na comunidade 

escolar e educativa, mantendo os alunos e pais e encarregados de educação 

informados da sua existência; 

i) Garantir a elaboração e conservação do dossier, ou processo individual do aluno, 

facultando a consulta do mesmo a professores da turma, ao respetivo aluno e 

pai/encarregado de educação, desde que assegurada a confidencialidade dos 

dados nele contidos;  

j) Apreciar ocorrências de carácter disciplinar e decidir da aplicação das medidas 

adequadas a aplicar aos alunos, no quadro do estabelecido no regime disciplinar 

e na legislação em vigor; 

k) Coordenar o processo de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa dos alunos, 

garantindo o seu carácter globalizante e integrador, solicitando, se necessário, a 

participação de outros intervenientes na avaliação; 

l) Convocar o pai ou encarregado de educação do aluno que indicie uma retenção 

no mesmo ano de escolaridade, com vista a obter o seu parecer; 

m) Elaborar, em caso de retenção do aluno, um Plano de Acompanhamento 

Pedagógico e submetê-lo à aprovação do Conselho Pedagógico, através do 

coordenador de ciclo dos Diretores de turma; 

n) Coordenar o Plano de Acompanhamento Pedagógico e manter informado o 

encarregado de educação; 

o) Propor, na sequência da decisão do Conselho de Turma, medidas de apoio 

educativo adequadas e proceder à respetiva avaliação; 

p) Apresentar aos órgãos competentes o relatório elaborado pelos professores 

responsáveis pelas medidas de apoio educativo; 

q) Presidir às reuniões de Conselho de Turma, realizadas, entre outras, com as 

seguintes finalidades: avaliação da dinâmica global da turma, planificação e 
avaliação do Plano de Turma e formalização da avaliação formativa e sumativa. 

11- O número máximo de direções de turma a atribuir a um professor é de duas, 
devendo-se, no entanto, evitar esta situação. 

2.3.4- Conselho de Diretores de turma e coordenação de ciclo 

1- A coordenação pedagógica do segundo e terceiro ciclos tem por finalidade a 

articulação das atividades das turmas, sendo assegurada pelos Conselhos de Diretores de 
turma. 
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2- São competências do Conselho de Diretores de turma:  

a) Promover a execução das orientações do Conselho Pedagógico, visando a 

formação dos professores e a realização de ações que estimulem a 

interdisciplinaridade; 

b) Analisar as propostas dos Conselhos de Turma e submetê-las, através dos 

coordenadores, ao Conselho Pedagógico; 

c) Propor e planificar formas de atuação junto dos pais e encarregados de educação; 
d) Promover a interação entre o agrupamento e a comunidade. 

3- O Conselho de Diretores de turma reúne, ordinariamente, no início de cada período 

letivo e antes de cada momento de avaliação. Poderá reunir extraordinariamente, sempre 

que seja convocado pelo seu coordenador, a requerimento de um terço dos seus membros 

ou quando os órgãos de gestão e administração solicitarem parecer sobre questões no 
âmbito das suas competências. 

4- Os coordenadores dos 2º e 3º ciclos são nomeados pelo Diretor de entre todos os 
Diretores de turma do ciclo a que pertencem.  

5- O mandato do coordenador de ciclo tem a duração de quatro anos, podendo, todavia, 
cessar a todo o tempo, por decisão do Diretor. 

6- O coordenador do 1º ciclo, convoca e preside às reuniões de departamento. 

7- Os coordenadores dos 2º e 3º ciclos, convocam e presidem às reuniões do Conselho 
de Diretores de turma. 

8- Compete ao coordenador de ciclo:  

a) Colaborar com os Diretores de turma e com o Departamento de Apoios 

Educativos existentes na escola na elaboração de estratégias pedagógicas 

destinadas ao ciclo que coordena; 

b) Assegurar a articulação entre as atividades desenvolvidas pelos Diretores de 

turma que coordenam e as realizadas por cada Departamento Curricular, 

nomeadamente no que se refere à elaboração e aplicação de programas 

específicos integrados nas medidas de apoio educativo; 

c) Divulgar, junto dos referidos Diretores de turma, toda a informação necessária ao 

adequado desenvolvimento das suas competências; 

d) Apreciar e submeter ao Conselho Pedagógico as propostas dos Conselhos de 

Turma; 

e) Apresentar ao Conselho Pedagógico projetos a desenvolver, de natureza 

interdisciplinar; 

f) Colaborar com o Conselho Pedagógico na apreciação de projetos relativos a 

atividades de enriquecimento curricular; 
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g) Planificar, em colaboração com o conselho de Diretores de turma que coordena e 

com os restantes coordenadores de ciclo, as atividades a desenvolver e proceder 

à sua avaliação; 
h) Elaborar o seu Regimento. 

2.4- Gabinete de Intervenção Disciplinar (GID) 

1- O Gabinete de Intervenção Disciplinar (GID), em funcionamento na Escola Básica 

Luísa Todi, pretende constituir-se como um instrumento de prevenção e de combate à 

indisciplina, promovendo o atendimento e acompanhamento de alunos dos 2º e 3º ciclos 
com ocorrências disciplinares, dentro e fora da sala de aula. 

2- Este Gabinete pretende, ainda, em articulação com outros agentes e outras respostas 

educativas, contribuir para a integração escolar dos alunos e a consequente procura do 
sucesso educativo, as grandes prioridades do Projeto Educativo do agrupamento. 

2.4.1- Funcionamento 

O Gabinete de Intervenção Disciplinar funciona com horas da componente não letiva dos 

docentes, de acordo com a distribuição de serviço, e procura cobrir na totalidade todo o 

horário letivo. Atende os alunos excluídos da sala de aula e aqueles que, no exterior, 
apresentam comportamentos incumpridores do Regulamento Interno. 

1- Através do preenchimento de ficha própria (preenchimento da folha de ocorrência 

disciplinar para o GID) é descrito o comportamento incorreto por parte de quem o denuncia 
(professor ou assistente operacional); 

2- O aluno é enviado ao GID (acompanhado preferencialmente por um assistente 
operacional); 

3- No GID, o professor que recebe o aluno analisa de forma isenta a ocorrência 

disciplinar e, conjuntamente com este, refletem sobre o comportamento incorreto, 
procurando encontrar soluções de compromisso para uma postura adequada à sala de aula; 

4- Após a gestão do conflito, o aluno assina a folha de ocorrência disciplinar para o GID, 

assumindo que está empenhado em corrigir o seu comportamento e não reincidir em 
comportamentos perturbadores;  

5- O aluno regressa à sala de aula, após reflexão no GID sobre o seu comportamento; 

6- A folha de ocorrência disciplinar para o GID é enviada ao respetivo diretor de turma, 
pelo professor que atendeu o aluno no GID; 
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7- O diretor de turma toma conhecimento da participação de ocorrência disciplinar para o 

GID assinando o documento, dando-lhe, de seguida, o procedimento que considerar mais 
adequado; 

8- Todos os atendimentos efetuados são registados numa base de dados criada para o 

efeito que, trimestralmente, se consubstanciará na elaboração de relatório presente a 
Conselho Pedagógico. 

2.4.2- Coordenação 

1- A coordenação do Gabinete de Intervenção Disciplinar ficará a cargo de um docente 
ou de um grupo de docentes a designar pelo Diretor. 

2- Competências de coordenação: 

a) Supervisionar o desenvolvimento do trabalho efetuado pelos docentes em 

funções no Gabinete; 

b) Operacionalizar formas e instrumentos de trabalho no Gabinete; 

c) Promover a articulação com outros setores e agentes educativos da comunidade 

escolar; 

d) Elaborar o Plano Anual de Atividades do Gabinete; 

e) Preparar e realizar reuniões periódicas com a equipa de trabalho; 

f) Articular com a direção na análise da problemática da indisciplina e na procura de 

melhores e mais eficazes formas de a combater; 

g) Fomentar a formação contínua dos docentes em áreas direcionadas para a 

problemática da indisciplina; 

h) Integrar a Secção Disciplinar, participar nas reuniões e participar na elaboração 
do relatório final de ano. 

2.4.3- Calendarização de reuniões 

1- Reuniões ordinárias – Uma reunião no início outra no fim do ano letivo. 

2- Reuniões extraordinárias - Sempre que se considerarem necessárias para o bom 

funcionamento do Gabinete, por solicitação da coordenação ou de pelo menos 1/3 dos 
docentes em funções no Gabinete. 

3- Reuniões de coordenação – Reunião semanal entre o coordenador do GID e a Secção 
Disciplinar e reuniões extraordinárias com o Diretor sempre que se justifique. 
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2.4.4- Avaliação 

A avaliação do trabalho desenvolvido será realizado trimestralmente por todos os 
docentes e constará de relatório anual a apresentar junto do Conselho Pedagógico. 

Anualmente, será aplicado um inquérito aos docentes em funções no Gabinete e a uma 

amostragem de docentes com funções de direção de turma, com o objetivo de avaliar o grau 

de satisfação pelo trabalho desenvolvido por este Gabinete no âmbito do combate à 
indisciplina. 

2.5- Gestão de instalações 

1- A gestão de instalações poderá ser assegurada pelos assessores do Diretor, pelos 

coordenadores de escolas, coordenadores dos departamentos curriculares ou pelos 
delegados de grupo ou área disciplinar. 

2- No caso em que a dimensão e a forma de utilização das instalações e equipamentos o 
justifiquem, deverá ser criado, por decisão do Diretor, o cargo de gestor de instalações. 

3- Na situação prevista na alínea anterior, o gestor de instalações é um docente 
profissionalizado, em funções no agrupamento, designado, para o efeito, pelo Diretor. 

4- No capítulo IV encontram-se definidas as gestões de instalações existentes na Escola 
Básica Luísa Todi e as funções dos respetivos gestores de instalações. 

3- Plano de Formação 

3.1- Princípios 

1- O Plano de Formação, elaborado pelo Conselho Pedagógico em articulação com o 

Centro de Formação Ordem de Santiago, deverá decorrer das prioridades de funcionamento 

estabelecidas no Projeto Educativo (operacionalizadas nos planos anuais de atividades) e ir 

ao encontro das necessidades, anseios e expetativas da comunidade educativa e da 
legislação vigente. 

2- A iniciativa de criação de espaços de formação pode partir da escola, no âmbito dos 

vários projetos de trabalho, em colaboração com o Centro de Formação Ordem de Santiago 

e outras instituições, e ter como destinatários os professores, assistentes técnicos, 
assistentes operacionais e pais e encarregados de educação. 
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3- A formação deverá privilegiar temas considerados prioritários no Projeto Educativo, 

com o objetivo de contribuir para a resolução dos problemas identificados no processo de 
diagnóstico do agrupamento e da vida escolar. 

4- O Centro de Formação Ordem de Santiago estabelecerá o seu plano de ação, de 

acordo com o levantamento de necessidades que efetua nas várias escolas associadas, e 

apoiará as iniciativas de cada uma delas com o objetivo de ampliar a oferta de recursos, 

espaços de formação/ação em contexto educativo, em diferentes modalidades, que 

funcionarão nos estabelecimentos de ensino, ou nas instalações do centro de formação de 
acordo com o estatuto da carreira docente e a legislação em vigor.  

3.2- Formação de pessoal docente 

1- Compete ao agrupamento, através dos competentes órgãos de administração e 
gestão: 

a) Promover e participar na formação e atualização dos docentes; 

b) Inventariar carências respeitantes à formação dos professores, no plano das 

componentes científica, pedagógica e didática; 

c) Elaborar o plano de formação e atualização dos docentes; 

d) Mobilizar os recursos necessários à formação contínua, através do intercâmbio 

com escolas da sua área e da colaboração com entidades ou instituições 

competentes; 

e) Emitir parecer sobre os programas de formação de professores a quem sejam 

atribuídos períodos especialmente destinados à formação contínua; 

f) Promover a formação de equipas de professores que possam orientar a 
implementação de inovações educativas. 

3.3- Formação de pessoal não docente 

Compete ao agrupamento, através dos competentes órgãos de administração e gestão, 

promover a formação do pessoal não docente, podendo estabelecer protocolos com 

diferentes entidades e instituições para esse efeito, e conceder a dispensa total ou parcial 
de serviço para frequência de ações de formação. 

3.4- Formação de pais e encarregados de educação 

Compete ao agrupamento, através dos competentes órgãos de administração e gestão, 

promover em articulação com as respetivas associações, a formação de pais e 

encarregados de educação de acordo com as suas necessidades e expetativas. Esta 

formação deve visar uma melhoria da qualidade do acompanhamento dado por aqueles aos 
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seus educandos, promovendo a diminuição das taxas de abandono e insucesso escolar e o 
aumento da qualidade de vida das famílias. 

4- Atividades de complemento e ou enriquecimento 
curricular - 2º e 3º ciclos 

1- São criados espaços para a realização de atividades de enriquecimento do currículo e 

ocupação de tempos livres dos alunos que permitem um campo de possibilidades 

alternativas de motivação dos mesmos, redução das taxas de insucesso, abandono escolar, 

indisciplina e desocupação, ao mesmo tempo que contribuem para a formação pessoal (nas 

suas vertentes individual e social) e aquisição e desenvolvimento de saberes e 
competências fundamentais. 

2- As atividades de enriquecimento do currículo têm uma natureza eminentemente lúdica, 

cultural e formativa. A fim de proporcionar e facilitar a formação integral e a realização 

pessoal do aluno, as atividades de complemento curricular a desenvolver são, 
designadamente de: 

a) Carácter desportivo; 

b) Carácter artístico; 

c) Carácter tecnológico; 

d) Formação pluridimensional; 

e) Solidariedade e voluntariado; 

f) Ligação da escola com o meio; 
g) Desenvolvimento da dimensão europeia na educação. 

3- A organização das atividades de enriquecimento do currículo apresenta, como fator 

estruturante, um grupo nuclear, de livre designação, que pode integrar alunos, professores, 
associações de alunos, especialistas e outros membros da comunidade. 

4- Em cada ano letivo, deverão ser apresentadas propostas de projetos de atividades de 

complemento curricular, nos prazos estipulados, para aprovação pelo órgão competente, 

que deverão ir ao encontro das metas estabelecidas no Projeto Educativo e no Projeto 

Curricular de agrupamento e relacionar-se com os diferentes projetos e programas 

existentes no agrupamento, de forma a permitir a rentabilização de recursos e otimização de 

resultados, dando resposta às motivações dos alunos. Essas propostas deverão conter a 

indicação do responsável, a descrição e os objetivos do projeto, da forma de organização 

interna, das atividades a desenvolver, do tempo semanal necessário, do número de 

participantes, dos recursos materiais e humanos necessários e das formas e momentos de 
avaliação das atividades. 
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5- O conjunto de projetos apresenta-se sob a forma de programa que deve constituir 
parte integrante do Plano Anual de Atividades, a ser elaborado pelo Conselho Pedagógico. 

6- Para além das atividades dinamizadas, preferencialmente para alunos, os referidos 

projetos poderão, igualmente, desenvolver atividades em que participem, simultaneamente, 
alunos, pessoal docente e não docente, pais e encarregados de educação. 

7- O número, características e modelos de funcionamento dos projetos dependerão, em 

cada ano letivo, do número de horas atribuído para esse efeito e das prioridades 

estabelecidas no plano anual, que decorre do Projeto Educativo e do Projeto Curricular do 
agrupamento. 

8- Os proponentes organizarão e coordenarão as atividades a desenvolver devendo, no 

final de cada ano letivo, elaborar um relatório de atividades que será apreciado pelo órgão 
competente para o efeito. 

9- Compete aos professores envolvidos nos projetos proceder: 

a) À estruturação do projeto a apresentar ao Conselho Pedagógico; 

b) À planificação das atividades previstas no projeto; 

c) Ao desenvolvimento e acompanhamento das ações; 
d) À avaliação dos resultados. 

10- Compete ao Conselho Pedagógico: 

a) Apreciar e aprovar as propostas de atividades de enriquecimento do currículo 

apresentadas pelos grupos nucleares; 

b) Decidir sobre o tipo e o número de atividades de enriquecimento do currículo que 

deverão integrar o Plano Anual de Atividades, adequando-as às condições de 

espaço e tempo reais e atendendo aos alunos a que se destinam; 

c) Decidir sobre a viabilidade de qualquer projeto de atividades de enriquecimento 

do currículo que seja proposto por elementos exteriores ao agrupamento, 

nomeadamente especialistas ou outros membros da comunidade educativa; 

d) Avaliar o cumprimento e os resultados do programa de atividades de 
enriquecimento do currículo e propor eventuais reformulações. 

11- Compete à direção: 

a) Coordenar a execução do programa de atividades de enriquecimento do currículo 

inseridas no Plano Anual; 

b) Considerar, em estreita colaboração com os responsáveis de cada grupo nuclear, 

quais os recursos materiais e humanos necessários à implementação das 

atividades de enriquecimento do currículo, dinamizar a colaboração com outras 
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entidades e coordenar a angariação de meios dentro e fora do orçamento do 
agrupamento. 

4.1- Desporto Escolar 

4.1.1- Caracterização 

O Desporto Escolar (DE) é uma área transversal da educação com impacto em diversas 
áreas sociais. 

É um instrumento essencial na promoção da saúde, na inclusão e integração social, na 
promoção do desporto e no combate ao insucesso e abandono escolar.  

Deve ser articulado horizontal e verticalmente, ao longo de todos os anos de 

escolaridade, com as atividades curriculares da Educação Física, da Expressão e Educação 

Físico Motora e, ainda, com as Atividades de Enriquecimento Curricular do primeiro ciclo do 
ensino básico. 

Deve proporcionar a todos os alunos acesso à prática da atividade física e desportiva 

como contributo essencial para a formação integral dos jovens e para o desenvolvimento 
desportivo nacional. 

4.1.2- Organização e funcionamento 

4.1.2.1- Orientações gerais 

As escolas constituem-se como as estruturas nucleares dentro do sistema educativo e 
por consequência do Desporto Escolar.  

Os órgãos de direção e gestão dos estabelecimentos de educação e ensino deverão, em 

consonância com os docentes de Educação Física, providenciar as condições para a 

criação e organização de Clubes de Desporto Escolar (CDE), que se deverão assumir como 
polos dinamizadores das atividades desportivas. 

O Projeto do Desporto Escolar deverá ser parte integrante do Projeto Educativo e do 
Plano de Atividades do estabelecimento de ensino. 

Conforme decorre do articulado no decreto-lei nº95/91 de 26 de fevereiro, “Na medida do 

possível, os Órgãos de Gestão e administração dos estabelecimentos de ensino devem, na 

preparação dos respetivo s horários, consagrar uma manhã ou uma tarde semanal à prática 

desportiva, independentemente das outras atividades decorrentes do Clube de Desporto 

Escolar e sem prejudicar a atividade curricular, designadamente os horários de Educação 
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Física”. Este período aqui consagrado deve ser organizado, sempre que possível, por ano 

de escolaridade, de forma a permitir a organização de atividades dentro dos mesmos grupos 

etários, garantindo instalações e professores disponíveis para o desenvolvimento das 
respetivas atividades. 

4.1.2.2- Clube do Desporto Escolar  

1- O Clube do Desporto Escolar é a unidade organizativa da escola que serve de suporte 

ao desenvolvimento e execução do Programa do Desporto Escolar (PDE) e só poderá 

funcionar com uma dimensão de projeto de escola, aprovado em reunião de Conselho 
Pedagógico.  

2- No CDE existe um coordenador do Clube de Desporto Escolar, cargo que será 
exercido por um professor de Educação Física indicado pelo órgão de direção e gestão. 

3- O Clube de Desporto Escolar apresenta o seu modelo organizativo constituído da 
seguinte forma: 

a) Direção; 

b) Docentes; 

c) Alunos praticantes; 
d) Todos os que, voluntariamente, o queiram integrar. 

4- A direção, a quem compete a gestão técnico-pedagógica do Desporto Escolar e a 

respetiva articulação com todos os restantes componentes do Projeto Educativo, é 
constituída por: 

a) Presidente do CDE, nomeado pelo órgão de direção e gestão, de entre os seus 

membros, podendo ser de delegação no coordenador do Desporto Escolar desde 

que este faça parte do Conselho Pedagógico; 

b) Coordenador do Clube de Desporto Escolar; 

c) Delegado da disciplina de Educação Física; 

d) Um representante da Associação de estudantes (caso exista); 

e) Um representante da Associação de pais e encarregados de educação 

(facultativo); 

f) Um representante da autarquia (facultativo); 

g) Um representante de cada um dos grupos/equipas existentes, podendo ser 
docente ou discente. 

5- O CDE é responsável pela dinamização e organização das atividades internas e 

externas, pela preparação e elaboração da candidatura ao programa de Desporto Escolar, 

pela elaboração dos relatórios decorrentes das obrigações decorrentes da adesão ao 

programa e zela pela manutenção, atualização e operacionalidade de todos os instrumentos 
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e recursos de gestão, bem como da realização das atividades do Desporto Escolar 
grupo/equipa. 

6- O CDE deverá oferecer aos alunos um leque de atividades que dê resposta às suas 

motivações e interesses, proporcionando-lhes as atividades individuais e coletivas 
adequadas aos diferentes níveis de prestação motora e estrutura corporal.  

 7- Na definição das modalidades a desenvolver deve ter-se em conta a continuidade de 

atividades já oferecidas contribuindo para a criação de uma cultura desportiva de escola e a 

de novas atividades que permitam preferencialmente o alargamento da prática desportiva a 

alunos do sexo feminino e alunos(as) com necessidades educativas especiais de carácter 
prolongado. 

4.1.2.3- Atividade Interna 

1- Entende-se por Atividade Interna o conjunto de atividades físico-desportivas 

enquadradas no Plano Anual da escola, desenvolvidas pelo grupo de Educação Física, sob 

a responsabilidade do coordenador do Desporto Escolar e implementadas pelo coordenador 
do Desporto Escolar.  

2- A quando da semana reservada para as atividades internas de Educação Física 

inscrita no Plano Anual de Atividades, os docentes terão que colocar no livro de ponto a lista 
dos alunos participantes com a devida antecedência. 

4.1.2.4- Atividade Externa 

 A Atividade Externa deverá ser entendida como toda a atividade desportiva desenvolvida 

no âmbito das diversas vertentes do coordenador do Desporto Escolar (grupos/equipas) 

através da participação em encontros interescolares, de carácter competitivo (visando o 

apuramento seletivo – campeonatos regionais, nacionais e internacionais) ou de carácter 
não competitivo (encontros/convívios).  

4.1.2.5- Grupo/Equipa 

1- O grupo/equipa é a estrutura organizativa por modalidade/escalão etário/sexo 
destinada à participação do estabelecimento de ensino em quadros competitivos externos. 

2- Os grupos/equipas estão organizados por modalidades em Associações Desportivas 
Escolares (ADE).  

3- O responsável pela modalidade, após a inscrição, deverá informar o diretor de turma 
do nome e número dos alunos. 
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4.1.2.6 - Associação Desportiva Escolar (ADE) 

As ADE são organizações resultantes de uma junção de escolas, com vista ao 
desenvolvimento de atividades conjuntas, numa ou mais modalidades. 

4.1.2.7- Alunos participantes 

1- As práticas do Desporto Escolar, quer as organizadas a nível central, quer as 

organizadas a nível regional ou local, estão abertas à participação de todos os alunos, 
desde que inscritos no CDE e na respetiva coordenação do Desporto Escolar. 

2- Os alunos que se queiram inscrever nas atividades dos grupos/equipas do Desporto 

Escolar terão de apresentar, por escrito, no respetivo Clube de Desporto Escolar, uma 

autorização do encarregado de educação. Dado que é normal e regular a recolha de 

imagens e fotografias durante as atividades do Desporto Escolar, para divulgação das 
mesmas, deve constar do documento a autorização para o efeito. 

3- Os órgãos de direção e gestão dos estabelecimentos de educação e ensino, bem 

como, e principalmente, os pais e encarregados de educação, deverão diligenciar no sentido 
de ser realizado previamente um controlo médico ao praticante do Desporto Escolar. 

4- Este acompanhamento médico deve ser, numa primeira fase, da responsabilidade do 
médico de família nas unidades de saúde (Ministério da Saúde). 

5- Todos os alunos estão cobertos pelo seguro escolar obrigatório, se a atividade escolar 

desportiva estiver prevista e integrada no desenvolvimento e aplicação do programa do 
Desporto Escolar.  

6- Qualquer aluno pode ser impedido de participar em atividades desportivas propostas 

no âmbito do Desporto Escolar sempre que o seu comportamento se revele perturbador do 

normal funcionamento das atividades escolares ou que desrespeite qualquer ponto previsto 
no artigo 15º da lei nº51/2012 de 5 de setembro ou no Regulamento Interno de escola. 

 7- Sempre que um aluno revele comportamentos incorretos (dentro ou fora da sala de 

aula) ou que pela sua atitude possa pôr em causa a segurança e o bom funcionamento da 
própria atividade, poderá ser impedido de participar nas referidas atividades. 

 8- A decisão de impedir o aluno de participar deverá ser tomada pelo Diretor do 

agrupamento, após, proposta bem fundamentada do professor titular ou do Conselho de 
Turma/diretor de turma. 

 9- Esta decisão deverá ter carácter excecional. 
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4.2- Biblioteca Escolar (BE) 

4.2.1- Introdução 

O presente regulamento define a organização e o funcionamento das Bibliotecas 
Escolares do Agrupamento Vertical de Escolas de Luísa Todi, que se designam por BE. 

Regulamenta as várias atividades aí desenvolvidas, na sua generalidade, de forma a 

permitir a concretização dos objetivos enunciados pelo Gabinete da rede de Bibliotecas 
Escolares.  

4.2.2- Objetivos 

1- As BE, estando integradas na Rede de Bibliotecas Escolares, seguem as orientações 

da tutela e do Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares do concelho de Setúbal (SABE), 

Projeto Educativo de agrupamento, orientações curriculares do agrupamento e documentos 

como: Missão e Objetivos da BE, Manual de Procedimentos Concelhio, Política de 

Desenvolvimento de Coleção, devendo constituir-se como núcleos de organização 

pedagógica das escolas, vocacionados para as atividades culturais e de lazer, para a 
informação e o estudo. 

2- As BE têm em vista realizar os seguintes objetivos: 

a) Dinamizar atividades culturais, de lazer e de aprendizagem, abertas a toda a 

comunidade educativa.  

b) Tornar possível a plena utilização dos seus recursos, contribuindo para dotar as 

escolas de um fundo documental adequado às necessidades das diferentes 

disciplinas, áreas curriculares não disciplinares, atividades extracurriculares e 

projetos de trabalho, adequados aos diversos anos de escolaridade e níveis 

etários. 

c) Desenvolver nos alunos competências relacionados com o saber-estar e saber-

agir, bem como com o trabalho de investigação, de consulta, tratamento e 

produção da informação. 

d) Orientar os alunos para um trabalho de pesquisa e de estudo, individual ou em 

grupo, por solicitação do professor ou da sua própria iniciativa, de forma a obter 

sínteses informativas em diferentes suportes. 

e) Possibilitar aos professores planificarem as suas atividades de ensino-

aprendizagem, diversificando as situações de aprendizagem e recorrendo a 

documentos variados, em diferentes suportes. 

f) Associar a frequência das BE também à ocupação dos tempos livres, estimulando, 

entre outros, o prazer de ler e o interesse pelas ciências, a arte e a cultura. 
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g) Apoiar os alunos na aprendizagem, na aquisição de competências relacionadas 

com a utilização das TIC, ajudando a combater a info-exclusão. 

h) Organizar atividades com e para a comunidade escolar que encorajem a 

consciência e a sensibilidade culturais e sociais.  

i) Fornecer apoio, no contexto da formação contínua, aos elementos da comunidade 
escolar. 

4.2.3- Gestão 

 A gestão das Bibliotecas Escolares é da competência do Diretor do agrupamento, de 
acordo com a lei vigente. 

4.2.4- Conteúdo funcional  

1- Ao professor bibliotecário cabe, com apoio da equipa da Biblioteca Escolar, a gestão 

da biblioteca da escola não agrupada ou do conjunto das bibliotecas das escolas do 
agrupamento. 

2- Sem prejuízo de outras tarefas a definir em Regulamento Interno, compete ao 
professor bibliotecário: 

a) Assegurar serviço de biblioteca para todos os alunos do agrupamento ou da 

escola não agrupada; 

b) Promover a articulação das atividades da biblioteca com os objetivos do Projeto 

Educativo, do Projeto Curricular de agrupamento/escola e dos Planos de turma; 

c) Assegurar a gestão dos recursos humanos afetos à(s) biblioteca(s); 

d) Garantir a organização do espaço e assegurar a gestão funcional e pedagógica 

dos recursos materiais afetos à biblioteca; 

e) Definir e operacionalizar uma política de gestão dos recursos de informação, 

promovendo a sua integração nas práticas de professores e alunos; 

f) Apoiar as atividades curriculares e favorecer o desenvolvimento dos hábitos e 

competências de leitura, da literacia da informação e das competências digitais, 

trabalhando colaborativamente com todas as estruturas do agrupamento ou 

escola não agrupada; 

g) Apoiar atividades livres, extracurriculares e de enriquecimento curricular incluídas 

no plano de atividades ou Projeto Educativo do agrupamento ou da escola não 

agrupada; 

h) Estabelecer redes de trabalho cooperativo, desenvolvendo projetos de parceria 

com entidades locais; 
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i) Implementar processos de avaliação dos serviços e elaborar um relatório anual de 

auto -avaliação a remeter ao Gabinete coordenador da Rede de Bibliotecas 

Escolares (GRBE); 

j) O coordenador da equipa da Biblioteca Escolar é designado pelo Diretor de entre 
os professores bibliotecários, sendo o seu representante no Conselho Pedagógico. 

3- Sem prejuízo das funções previstas no n.º 1 do presente artigo, o professor 
bibliotecário mantem a lecionação de pelo menos uma turma. 

4- O professor bibliotecário que preste funções em regime de monodocência tem de 
cumprir 35% da componente letiva em apoios educativos. 

4.2.5- Equipa da Biblioteca Escolar  

1- No agrupamento é criada uma equipa que coadjuva os professores bibliotecários. 

2- Os docentes que integram a equipa da Biblioteca Escolar são designados pelo Diretor 

do agrupamento de entre os que disponham de competências nos domínios pedagógico, de 

gestão de projetos, de gestão da informação, das ciências documentais e das tecnologias 
de informação e comunicação. 

3- Na constituição da equipa da Biblioteca Escolar, deve ser ponderada a titularidade de 

formação de base que abranja as diferentes áreas do conhecimento de modo a permitir uma 
efetiva complementaridade de saberes. 

4- O coordenador da equipa da Biblioteca Escolar é designado pelo Diretor de entre os 
professores bibliotecários. 

5- Os professores bibliotecários do agrupamento deverão reunir pelo menos uma vez por 
mês. 

6- Da equipa fazem parte os assistentes operacionais (pelo menos 2) que tenham 

formação ou demonstrem possuir competências adequadas ao exercício das funções na 
biblioteca, a tempo inteiro. 

7- Tendo em conta os diferentes tipos de apoio, os assistentes operacionais não deverão 
ser deslocados para outros espaços /funções na escola. 

4.2.6- Funções da equipa coadjuvante 

1- São competências dos elementos da equipa coadjuvante: 

a) Dar apoio aos utilizadores das Bibliotecas Escolares, nos diversos domínios, de 

acordo com as horas atribuídas e respetivos horários. 
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b) Participar em reuniões de coordenação das atividades a desenvolver pelos 

Bibliotecas Escolares. 

c) Participar na dinamização dos Bibliotecas Escolares, tendo em vista o seu bom 

funcionamento. 
d) Zelar pela preservação das instalações e de todo o património existente. 

4.2.7- Procedimento de recrutamento externo ao agrupamento  

1- Sempre que se verifique a ausência de docentes do quadro de agrupamento que 

satisfaçam os requisitos previstos na lei, o agrupamento abre, até 15 de julho, um 
procedimento concursal destinado ao recrutamento de professor bibliotecário. 

2- Para esse efeito, é constituído pelo Diretor um júri de três elementos, o qual é 

presidido pelo próprio Diretor, ou por membro da direção em quem este delegar, e por dois 

professores do quadro de agrupamento por si designados, de entre os docentes do quadro 
do agrupamento. 

4.2.7.1- Publicitação do concurso 

1- O concurso previsto no artigo anterior é publicitado na página eletrónica do 
agrupamento no início do mês de julho. 

2- Da publicitação referida no número anterior devem constar: 

a) Os prazos para a apresentação das candidaturas, seleção e publicitação dos 

resultados; 

b) Os requisitos gerais e específicos de admissão a concurso; 

c) A indicação do número de lugares a serem preenchidos pelos encarregados de 

educação; 
d) Os critérios de seleção para o exercício de funções de professor bibliotecário. 

3- É publicitada na página eletrónica da DGRHE uma lista com as escolas que abrirão 
concurso de recrutamento externo.  

4.2.7.2- Candidatura 

A candidatura deverá processar-se de acordo com a legislação em vigor. 

4.2.7.3- Lista de classificação final 

1- Após a análise das candidaturas e respetiva documentação, o júri elabora e publicita 

na página eletrónica do seu agrupamento a lista final dos candidatos ordenada por ordem 
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decrescente da classificação obtida em resultado da aplicação da fórmula prevista nos 
números seguintes. 

2- Com vista à seleção dos candidatos a designar para as funções de professor 
bibliotecário, é ponderada a seguinte fórmula: A + B + C = total de pontos. 

3- Para cálculo da fórmula enunciada no número anterior, considera-se: 

 A: o número de pontos obtidos nos termos previstos no anexo II da presente portaria; 

 B: 3 pontos por cada ano letivo de desempenho no cargo de professor bibliotecário ou 

coordenador de biblioteca escolar, integrada ou não na RBE, elemento das equipas que nas 

direções regionais de educação desenvolvem funções de apoio às bibliotecas escolares, 
coordenador interconcelhio da RBE ou membro do Gabinete Coordenador da RBE; 

 C: 1 ponto por cada ano letivo de exercício de funções em equipa(s) de coordenação de 
bibliotecas escolares dos agrupamentos ou das escolas. 

4- A atribuição das pontuações previstas no número anterior é efetuada de acordo com a 
análise dos documentos entregues pelos docentes no decorrer do prazo de candidatura. 

5- Após a aplicação da fórmula, se se verificar a existência de docentes com a mesma 

pontuação, tem preferência o candidato que obteve maior pontuação, de forma sucessiva, 
nos pontos A, B ou C do n.º 3 do presente artigo. 

6- Os docentes com a pontuação total mais elevada, resultante da aplicação da fórmula 

prevista no n.º 2, são designados pelo Diretor do agrupamento ou da escola para o exercício 

de funções de professor bibliotecário, tendo em consideração os limites previstos no anexo I 
da portaria. 

7- Da lista final de classificação cabe recurso hierárquico, sem efeito suspensivo, a 

interpor no prazo de cinco dias úteis a contar do dia seguinte à divulgação da lista prevista 
no n.º 1, para o Diretor Geral da Educação. 

8- O Diretor deverá comunicar à DGAE o nome dos docentes que, em resultado do 
procedimento e seleção, exercerão as funções aqui previstas. 

4.2.7.4- Período de vigência da função 

1- O período de vigência do exercício de funções de professor bibliotecário selecionado 
internamente é de quatro anos, podendo ser renovado por igual período. 

2- A renovação efetua-se desde que haja interesse do Diretor do agrupamento e a 

concordância expressa do docente e ainda que este reúna um mínimo de 4 pontos em 
formação na área das bibliotecas escolares, de acordo com a legislação vigente. 
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3- Findo o período previsto no n.º 1, o docente que não renova o cargo de professor 
bibliotecário regressa à lecionação no seu grupo de origem. 

4- O exercício da função de professor bibliotecário em mobilidade é anual, podendo ser 

renovado só até três vezes, desde que haja interesse do Diretor do agrupamento e a 

concordância expressa do docente e ainda que este reúna um mínimo de 4 pontos em 
formação na área das bibliotecas escolares, de acordo com a legislação em vigor. 

4.2.8- Procedimento interno de designação  

1- Sempre que por processo concursal (procedimento externo) não sejam ocupadas as 

vagas existentes, cabe ao Diretor do agrupamento selecionar e designar para as funções de 
professor bibliotecário aqueles que, cumulativamente: 

a) Sejam quadro de agrupamento ou outros docentes dos quadros colocados no 

agrupamento; 

b) Possuam 4 pontos de formação académica ou contínua na área das bibliotecas 

escolares, de acordo com o anexo II do presente diploma; 

c) Possuam 50 horas de formação académica ou contínua na área das TIC ou 

certificação de competências digitais; 

d) Disponham de experiência profissional na área das bibliotecas escolares; 
e) Manifestem interesse em desempenhar as funções de professor bibliotecário. 

2- Para o desempenho das funções de professor bibliotecário é designado o docente que, 

reunindo os requisitos previstos no número anterior, possua a pontuação mais elevada, de 
acordo com o n.º 2 do artigo. 

4.2.8.1- Prazo do procedimento 

1- O processo de designação previsto no artigo anterior é desencadeado e finalizado 
internamente pelo agrupamento, até ao final do mês de junho. 

2- A designação ou recondução do professor bibliotecário processada nos termos dos 

artigos anteriores deverá constar de um memorando a elaborar pelo Diretor do agrupamento, 
com referência expressa à fundamentação daquela decisão. 

4.2.8.2- Ausência de docentes a designar 

No caso de o Diretor verificar, após a conclusão do procedimento previsto nos artigos 

anteriores, que não dispõe de docentes que possam exercer as funções de professor 

bibliotecário, deverá dar conhecimento à Direção Geral dos Recursos Humanos da 
Educação (DGRHE), indicando o número de docentes a designar para aquelas funções. 
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4.2.9- Instalações  

1- As BE do agrupamento são compostos por salas multifuncionais com zonas definidas 
de: 

a) Acolhimento (ou atendimento); 

b) Leitura informal e lazer; 

c) Consulta de documentação (local de consulta e pesquisa bibliográfica); 

d) Audiovisual (áudio, TV, vídeo e DVD); 
e) Multimédia. 

2 - Na Escola Básica Nº4 a BE é composta pela biblioteca e um auditório. 

3- Na Escola Básica Nº6 a BE é composta pela biblioteca, laboratório e um anfiteatro. 

4- Na Escola Básica do Bairro Afonso Costa é composta apenas pela biblioteca. 

5- Na Escola Básica Luísa Todi a BE é composta por uma arrecadação e um gabinete de 
apoio à coordenação. 

6- As instalações são de acesso livre a todos os utilizadores. A requisição pelos docentes, 

em contexto de sala aula, deverá ser efetuada ao balcão, semanalmente, em formulário 

próprio. A sua renovação deverá ser feita de forma razoável e gerida pela BE de modo a 

que todos a ela tenham acesso de modo a dar igual oportunidade a todos os docentes e 
alunos. 

4.2.10- Horário de funcionamento  

O horário de funcionamento deve estar afixado em local visível, no inicio de cada ano 
letivo.  

4.2.11- Acesso às Bibliotecas Escolares 

As Bibliotecas do agrupamento destinam-se a todos os elementos pertencentes à 

comunidade educativa, para usufruto das suas potencialidades educativas, mediante o 
cumprimento das normas de utilização regulamentadas. 

4.2.12- Normas gerais de acesso e utilização  

1- Para permanecerem e fazerem uso dos espaços anteriormente referidos, os 
utilizadores devem cumprir as seguintes normas: 
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1- A permanência e utilização das bibliotecas escolares implica o conhecimento e a 

aceitação, por parte do utilizador, de todas as normas de utilização definidas, as quais se 
encontram disponíveis nas zonas de atendimento. 

2- Deverão ser deixadas à entrada das salas, em local apropriado, as malas ou as 

mochilas dos utilizadores, podendo estes transportar apenas os cadernos e os materiais 
necessários ao trabalho que pretendam desenvolver. 

3- Não é permitido usar chapéu ou boné, nem consumir alimentos ou bebidas nas 
dependências das bibliotecas do agrupamento. 

4- Devem ser acatadas as indicações que forem transmitidas pelos professores e/ou 
assistente operacionais responsáveis. 

5- A utilização de serviços específicos, por parte dos alunos, deverá ser feita mediante a 

apresentação e o depósito do cartão de estudante ou, no caso de existir, do cartão de utente, 
o qual será devolvido no momento de saída do local. 

6- A zona multimédia (a Escola Básica Luísa Todi) poderá ser utilizada, em contexto de 
sala de aula, mediante marcação prévia, nos mapas afixados na BE.  

7- A permanência de utentes nas instalações das BE deve ser sempre acompanhada do 
assistente operacional ou do professor responsável. 

8- Os materiais e equipamentos existentes nos BE devem ser requisitados, com 
antecedência, em impresso próprio, às funcionárias respetivas.  

9- Deverão existir caixas de sugestões, nas BE, onde os utilizadores poderão deixar 
opiniões, propostas ou críticas, com vista a melhorar os serviços. 

10- Anualmente, é divulgado o “plafond” correspondente ao número de fotocópias e 

impressões gratuitas a que cada utente tem direito, nomeadamente em ambiente de sala de 
aula, de acordo com os recursos financeiros do momento.  

11- O desrespeito pelas normas de utilização das BE pode implicar o impedimento do 
acesso a estes espaços. 

4.2.13- Normas de utilização dos sectores das Bibliotecas Escolares 

1- Os vários sectores das bibliotecas escolares do agrupamento têm normas específicas 
de funcionamento: 

a) Funcionamento das zonas de acolhimento: 
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i) As zonas de acolhimento comportam um local de atendimento (balcão ou 

secretária) onde deve estar, permanentemente, uma funcionária da BE que 

controla o acesso ao local e prestará todos os esclarecimentos necessários; 

ii) O utilizador da BE, em primeiro lugar, deve dirigir-se ao balcão de atendimento, 

depositar o cartão de estudante ou outro documento de identificação, preencher 

a folha de presenças e solicitar o acesso ou qualquer outra informação de que 

necessite. 

iii) Os utilizadores das BE podem permanecer nas zonas de leitura informal e de 

lazer para ler/consultar revistas, jornais, álbuns, podendo dialogar, mas de forma 

a não perturbar. 

b) Funcionamento da zona de consulta de documentação: 

i) Nesta zona, destinada a trabalho individual ou em pequenos grupos, os 

utilizadores podem consultar todo o fundo documental existente nos seus 

variados suportes; 

ii) Os utilizadores podem ter acesso e permanecer nesta zona, acedendo 

livremente ao fundo documental nas estantes, podendo retirá-lo e levá-lo para as 

mesas de leitura para ser consultado; 

iii) Para facilitar a procura do documento, os utilizadores devem informar-se, na 

zona de atendimento, das normas seguidas na arrumação do fundo documental 

(CDU); 

iv) Após a leitura/consulta, os utilizadores devem colocar os documentos no carrinho, 

balcão ou secretária de atendimento e solicitar o seu documento de identificação. 

c) Funcionamento da zona audiovisual: 

i) Os utilizadores das BE podem usar os equipamentos de som e de imagem 

existentes, mediante a escolha prévia do CD, da cassete-vídeo ou do DVD, 

preenchendo, para o efeito, a respetiva requisição; 

ii) A utilização dos meios audiovisuais por cada utilizador está dependente da 

disponibilidade existente no momento em que é feita essa solicitação; 

iii) Para consulta dos meios audiovisuais o utilizador deverá fazer uso dos 

auscultadores. 

d) Funcionamento da zona multimédia: 

i) Os computadores existentes neste sector destinam-se ao desenvolvimento das 

atividades de todos os utilizadores, em contexto de sala de aula ou forma 

autónoma (curricular, extracurricular e lazer); 

ii) Os utentes podem aceder aos equipamentos informáticos mediante marcação 

prévia junto da funcionária da zona de atendimento, para a realização de 

trabalhos escolares; 

iii) Caso não haja equipamentos disponíveis, os utentes que pretendem realizar 

trabalhos (de consulta ou de produção) têm sempre prioridade na utilização, face 

aos restantes; 
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iv) O utilizador pode usar os computadores para consulta documental, pesquisa, 

realização de trabalhos individuais, divertimento, usando software educativo 

pertencente à BE, ou através do acesso à Internet a sites não restritos; 

v) Não podem ser utilizados CDs, DVDs e pens USB cuja proveniência seja 

duvidosa ao nível de segurança; 

vi) É vedado o direito ao utilizador de instalar, desinstalar, modificar programas, 

alterar as configurações do ambiente de trabalho ou as do ecrã do monitor, bem 

como aceder a sites de conteúdo pornográfico; 

vii) Ao verificar-se alguma das situações descritas no ponto anterior, o utilizador 

respetivo poderá ter o acesso a este equipamento condicionado, ou mesmo 

vedado; 

viii) Cada computador pode ser usado em simultâneo por apenas dois alunos; 

ix) A utilização dos recursos informáticos é feita mediante o conhecimento e a 

aceitação de todos as normas pelo utilizador; 

x) Podem ainda ser definidas normas específicas para o acesso às várias zonas 

das BE e para a utilização de todos os outros equipamentos, as quais devem ser 
sempre antecipada e amplamente divulgadas. 

4.2.14- Outras normas de utilização das Bibliotecas Escolares 

1- O utilizador, sob pena de inibição do direito de consulta e de suportar os custos pelos 
danos causados, não deve: 

a) Rasurar as obras; 

b) Fazer decalques, sublinhar ou escrever nas obras; 
c) Colocar livros abertos uns sobre os outros, dobrar folhas e forçar as encadernações. 

2- A não devolução ou deterioração dos materiais e documentos requisitados – no local 
ou para leitura domiciliária – fica sujeita ao pagamento do valor dos mesmos. 

4.2.15- Utilização de outros equipamentos  

As normas de utilização dos equipamentos disponibilizados nestes espaços serão 

definidas pelos professores bibliotecários em articulação com a equipa e aprovadas pelos 

órgãos com competência pedagógica, devendo estar afixadas junto dos referidos 
equipamentos. 
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4.2.16- Serviço de empréstimo - Requisição do fundo documental 
individual e coletivo 

1- Qualquer utilizador das BE, individual ou coletivo (turma/ escola), poderá usar e 
consultar o fundo documental existente. 

2- Qualquer utilizador pode requisitar para consulta domiciliária documentos impressos e 

audiovisuais que não estejam sujeitos à restrição de não poderem sair do local (obras de 
referência: enciclopédias, dicionários, atlas, publicações periódicas,...). 

3- Qualquer utilizador, individual ou coletivo (turma/ escola), poderá consultar/requisitar o 

fundo documental existente nas BE do agrupamento, de acordo com as normas definidas 
nos documentos de orientação e gestão de fundo documental. 

4- O utilizador que faça uma requisição para consulta domiciliária não pode exceder em 
cinco dias úteis o tempo de consulta, podendo este período ser renovado. 

5- Ao utilizador que não cumpra o estipulado no número anterior ser-lhe-á interdito o 
direito a requisições futuras de fundo documental para consulta domiciliária. 

4.2.17- Regimentos das BE 

Cada BE deverá elaborar o seu Regimento Interno. 

4.3- Sala de Estudo 

4.3.1- Princípios 

A criação de uma Sala de Estudo na Escola Básica Luísa Todi insere-se no conjunto de 

propostas feitas no Projeto Educativo e no Projeto Curricular de Agrupamento com o 
objetivo de resolver alguns dos problemas de aprendizagem detetados. 

Baseando-se em princípios universais de educação para a inclusão e cumprindo o 

disposto na legislação referente a modalidades e estratégias de apoio educativo, o projeto 

da Sala de Estudo tem em conta as necessidades dos alunos e pretende contribuir para a 
inversão da tendência de aumento de abandono e insucesso escolar em geral.  

A população estudantil da Escola Básica Luísa Todi, que é heterogénea, tem vindo a 

revelar dificuldades de adaptação à turma e à escola, tornando urgente a criação de um 

espaço onde fosse possível trabalhar no sentido de motivar os alunos para as tarefas 

escolares, criando neles o gosto pela aprendizagem e uma maior ligação à escola. Por outro 

lado, muitos dos alunos passam um número elevado de horas na escola e, frequentemente, 
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os seus pais e encarregados de educação não podem prestar-lhes em casa o 
acompanhamento necessário à sua vida escolar. 

É, pois, fundamental que a escola ofereça um espaço próprio, como resposta a essa 

necessidade de acompanhamento, apoio e ocupação útil dos seus tempos livres, 

promovendo o sucesso, a diversidade de experiências, baseando-se em princípios de 
respeito pelas diferenças, no direito de todos à educação e à igualdade de oportunidades. 

4.3.2- Atividades 

1- A Sala de Estudo acompanhará os alunos no âmbito curricular e lúdico, em situações 
de apoio direto e individualizado e em atividades de estudo com carácter não sistemático. 

2- Para o desenvolvimento do estudo autónomo, individual ou em grupo, bem como, para 
a ajuda a alunos em situações de pesquisa ou elaboração de materiais, prevê-se: 

a) Resolução de fichas de trabalho; 

b) Acompanhamento na realização dos trabalhos de casa; 

c) Esclarecimento de dúvidas; 

d) Organização do caderno diário; 

e) Apoio na utilização dos manuais, dicionários, enciclopédias e outros materiais de 

pesquisa; 

f) Utilização de jogos didáticos; 
g) Outras atividades, de acordo com os interesses manifestados pelos alunos. 

4.3.3- Objetivos 

1- Desenvolver estratégias de pedagogia diferenciada, centradas na identidade pessoal e 
cultural de cada aluno. 

2- Dotar os alunos de instrumentos facilitadores de aprendizagem:  

a) Formas de organização; 
b) Técnicas de estudo adequadas ao seu ritmo de trabalho. 

3- Criar nos alunos uma atitude de adesão ao trabalho escolar. 

4- Desenvolver a autonomia e empenhamento pelo estudo e pesquisa. 

4.3.4- Funcionamento 

1- O horário do funcionamento da Sala de Estudo tem como referência o horário letivo 
em vigor na escola e está, ainda, dependente do horário dos professores nela colocados.  
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2- Os professores trabalharão preferencialmente em equipas de dois, de áreas 
disciplinares diferentes. 

3- A sala será destinada ao trabalho individual ou de pequeno grupo e receberá os 

alunos de acordo com a sua capacidade e disponibilidade dos professores no momento, 

sem que, no entanto, seja impedida a entrada dos alunos que quiserem trabalhar 
autonomamente. 

4- Os alunos poderão permanecer na Sala de Estudo todo o tempo de que necessitarem. 

4.3.5- Coordenação 

O coordenador da Sala de Estudo será nomeado pelo Diretor, por um período de quatro 
anos.  

4.3.6- Avaliação 

1- O projeto da Sala de Estudo deverá ser avaliado globalmente, no final de cada ano 

letivo, por toda a equipa, com elaboração de um relatório de atividades a enviar ao órgão 

competente que o analisará relativamente ao impacto sentido pela comunidade escolar na 

resolução dos problemas. No final de cada ano será entregue ao Diretor o mapa de 
ocupação/frequência da Sala de Estudo. 

2- Caberá a cada professor ou ao Conselho de Turma verificar se o(s) seu(s) aluno(s), 

tendo frequentado a Sala de Estudo, por recomendação, manifestaram ou não progressos 
nos estudos/aproveitamento. 

4.3.7- Normas de utilização 

1- Todos os utilizadores deverão respeitar as normas estabelecidas, manter limpo o seu 
espaço de trabalho e arrumar todo o material utilizado. 

2- São deveres dos professores responsáveis: 

a) Organizar e dinamizar o funcionamento da Sala de Estudo; 

b) Zelar para que exista o material necessário; 

c) Apoiar os alunos nas atividades; 
d) Zelar pela manutenção e boa utilização de todo o material. 

3- São direitos dos alunos: 

a) Solicitar a ajuda dos professores sempre que necessário; 

b) Utilizar manuais escolares; 



Página 74 – Regulamento Interno 

c) Consultar livros e revistas; 

d) Resolver fichas de trabalho; 

e) Autocorrigir as fichas de trabalho, solicitando as soluções aos professores presentes; 

f) Trabalhar individualmente e em grupo; 

g) Utilizar o computador; 

h) Ver os trabalhos expostos; 

i) Realizar jogos de natureza didática, indicando ao professor o jogo pretendido; 

j) Realizar trabalhos de cariz essencialmente artístico/recreativo, sempre que não haja 
um grupo de alunos a trabalhar com um professor. 

4- São deveres dos alunos: 

a) Identificar-se, assinando o livro de presenças; 

b) Dirigir-se calmamente para o local onde vão trabalhar; 

c) Acatar as indicações/sugestões dos professores; 

d) Falar em voz baixa; 

e) Usar os materiais com cuidado para não os danificar; 
f) Arrumar os materiais e limpar o espaço utilizado. 

4.4- Sala de Línguas 

4.4.1- Princípios 

 O nosso sistema escolar, com tempos letivos atribuídos, compartimenta o Saber. A 

esquematização e preocupação programáticas limitam a espontaneidade que se deve 

incentivar na intenção comunicativa. A comunicação, que deve ser o objetivo primordial do 
ensino das línguas, acaba por se ver relegada para segundo plano. 

 Assim, este projeto, tem como função principal criar um espaço no qual os alunos 

possam utilizar a língua falada em situações diversas. Um espaço que promova o diálogo, 

atividades lúdicas de temáticas do quotidiano e ligadas à experiência pessoal e interesses 
de cada falante e de uma metodologia centrada na autodescoberta. 

 O estudo da língua (estrangeira) não se pode limitar a uma sensibilização linguística em 

contexto de sala de aula. Estudar uma língua é, não só aprender a expressar-se, mas 

também a tomar conhecimento de culturas, hábitos e tradições. Há que levar os alunos a 

participar numa comunidade linguística, logo esta participação deverá ocorrer de forma 
gradual e criativa. 

 Pretende-se um espaço dinâmico, para alunos e professores, onde todos possam 

desfrutar dos materiais de que dispõe neste espaço, das atividades propostas e das 
situações de comunicação que se possam vir a vivenciar. 
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4.4.2- Objetivos 

1- São objetivos da sala de Línguas: 

a) Incentivar a abordagem comunicativa. 

b) Vivenciar situações concretas de comunicação. 

c) Valorizar as capacidades de compreensão e expressão orais. 

d) Esbater a diferença entre teoria e prática. 

e) Enriquecer o leque vocabular e temático. 

f) Treinar as estruturas básicas da língua (estrangeira) na expressão oral e escrita. 

g) Produzir e elaborar materiais diversos. 

h) Visionar videogramas. 

i) Utilizar as TIC no estudo da língua (estrangeira). 

j) Promover a interação, a cooperação e o trabalho de grupo. 

k) Sensibilizar ao estudo de aspetos socioculturais dos mundos anglo-americano e 

francófono. 
l) Valorizar o estudo de lendas, contos tradicionais e fábulas. 

4.4.3- Funcionamento 

1- A Sala de Línguas é um espaço educativo destinado a: 

a) Atividades letivas; 

b) Apoios educativos no âmbito do estudo das línguas; 

c) Atividades de apoio; 
d) Reuniões de trabalho dos docentes do Departamento de Línguas. 

4.4.4- Coordenação 

O coordenador da Sala de Línguas será nomeado pelo Diretor, por um período de quatro 
anos.  

4.4.5- Avaliação 

O projeto da Sala de Línguas deverá ser avaliado, no final de cada ano letivo, com 
elaboração de um relatório de atividades a enviar ao órgão competente que o analisará. 

4.4.6- Normas de utilização 

1- Todos os utilizadores deverão respeitar as normas estabelecidas, manter limpo o seu 
espaço de trabalho e arrumar todo o material utilizado. 
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2- São deveres dos professores: 

a) Organizar e dinamizar o funcionamento da Sala de Línguas; 

b) Zelar para que exista o material necessário; 

c) Apoiar os alunos nas atividades; 
d) Zelar pela manutenção e boa utilização de todo o material. 

3- São direitos dos alunos: 

a) Solicitar a ajuda dos professores sempre que necessário; 

b) Utilizar os materiais existentes; 

c) Consultar livros e revistas; 

d) Resolver fichas de trabalho; 

e) Autocorrigir as fichas de trabalho, solicitando as soluções aos professores presentes; 

f) Trabalhar individualmente e em grupo; 

g) Utilizar o computador; 

h) Ver os trabalhos expostos; 

i) Realizar jogos de natureza didática, indicando ao professor o jogo pretendido; 

j) Realizar trabalhos de cariz essencialmente recreativo, sempre que não haja um 
grupo de alunos a trabalhar com um professor. 

4- São deveres dos alunos: 

a) Dirigir-se calmamente para o local onde vão trabalhar; 

b) Acatar as indicações/sugestões dos professores; 

c) Falar em voz baixa; 

d) Usar os materiais com cuidado para não os danificar; 
e) Arrumar os materiais e limpar o espaço utilizado. 

4.5- Atividades de Apoio Educativo 

Os alunos dos 2º e 3º ciclos que necessitem de reforço curricular nas disciplinas de 

Português, Inglês, Matemática, Física e Química e Francês podem beneficiar de atividades 
de apoio educativo.  

4.5.1- Funcionamento 

1- A atividade de apoio educativo é solicitada pelo professor da disciplina em qualquer 

altura do ano letivo, ou pelo professor do 1º ciclo na transição para o 5º ano, em formulário 

para o efeito. Este formulário é entregue ao diretor de turma que fará seguir para o 

encarregado de educação, o respetivo pedido de autorização de frequência das atividades, 
com a indicação do horário. 
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2- O docente numera o apoio educativo e faz sumário no livro de ponto da turma. 

3- No decurso do ano, se o aluno autorizado a frequentar o apoio faltar três vezes, o 

Conselho de Turma poderá equacionar a sua substituição, após análise da natureza das 
respetivas faltas. 

4- O grupo de alunos será gerido pelo professor da disciplina de acordo com as 

necessidades daqueles, pelo que, qualquer aluno poderá ser substituído por outro que 
entretanto revele dificuldades. 

5- A falta de interesse e comportamento pouco adequado, quer na aula de apoio quer na 
sala de aula, poderão determinar a exclusão do aluno. 

4.5.2- Avaliação 

O docente procede à avaliação do apoio educativo, preenchendo um formulário próprio, 
sendo este analisado em sede de Conselho de Turma. 

4.6- Atividades de Enriquecimento Curricular – 1º Ciclo 

1- Consideram-se Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1ºciclo do Ensino 

Básico as que incidam nos domínios desportivo, artístico, científico, tecnológico e das 

tecnologias da informação, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e 
voluntariado e da dimensão europeia da educação, nomeadamente: 

a) Atividades de apoio ao estudo; 

b) Ensino do Inglês; 

c) Ensino de outras línguas estrangeiras; 

d) Atividade Física e Desportiva; 

e) Ensino da Música; 

f) Outras Expressões Artísticas; 
g) Outras atividades que incidam nos domínios identificados. 

2- Os planos de atividades do agrupamento incluem obrigatoriamente para todo o 1º ciclo 
como Atividades de Enriquecimento Curricular as seguintes: 

a) Atividades de apoio ao estudo; 
b) Ensino do Inglês. 

3- A duração das Atividades de Enriquecimento Curricular será a prevista na legislação 
em vigor e respetivas orientações de implementação. 

4- Frequentam as AEC todos os alunos inscritos pelos respetivos encarregados de 
educação no início do ano letivo. 
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5- A inscrição nas AEC implica a frequência da totalidade das atividades. 

6- Os alunos inscritos nas AEC têm o dever de assiduidade e de pontualidade, tal como 

no que respeita à frequência das atividades curriculares. O professor das AEC deve 
comunicar as faltas e atrasos ao encarregado de educação através da caderneta do aluno. 

7- Aos alunos que chegarem após a chamada, efetuada no início da atividade, será 
marcada falta no livro de ponto da turma. 

8- Poderão faltar apresentando respetiva justificação do encarregado de educação ao 

professor das AEC, através da caderneta do aluno, com conhecimento do professor da 
turma. 

9- Ao fim de 6 faltas injustificadas à mesma atividade poderão ser excluídos da 
frequência das AEC, depois de ouvido o encarregado de educação. 

10- Dado tratar-se de espaços de trabalho desenvolvido por profissionais habilitados, os 

alunos têm o dever de correção e de obediência previstos no Regulamento Interno do 
agrupamento para as atividades curriculares. 

11- Os professores poderão marcar aos alunos faltas por mau comportamento (sem 

ordem de saída), sempre que estes manifestem repetidos comportamentos de desrespeito, 

insubordinação ou desobediência. Se um aluno acumular o máximo de 4 faltas por mau 

comportamento, será convocado o respetivo encarregado de educação de modo a poder 

resolver-se a situação. No caso de o mesmo comportamento persistir, poderá vir a ser 
excluído da frequência das AEC. 

12- A articulação das AEC é feita em primeira instância no Conselho de Escola e 
posteriormente com o professor titular de turma, de acordo com o Plano de Turma. 

13- Os professores das AEC reúnem no início do ano letivo e no final de cada período 
com o grupo disciplinar do 2º ciclo. 

14- As atividades de enriquecimento curricular devem constar do Plano Anual de 
Atividades  

15- As atividades de enriquecimento curricular têm Regimento próprio. 

4.7- Componente de Apoio à Família (CAF) - pré-escolar 

A Lei Quadro (lei nº5/97 de 10 de fevereiro) consigna os objetivos da educação pré-

escolar e prevê que, para além dos períodos específicos para o desenvolvimento das 

atividades letivas, existem atividades de animação e apoio às famílias de acordo com as 
necessidades destas (artigo12º), que são da responsabilidade da autarquia. 
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A supervisão pedagógica e acompanhamento da execução das atividades de animação e 

de apoio à família são da competência dos educadores responsáveis pelo grupo. Para os 

estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública, esta supervisão é realizada 

após as 5 horas letivas diárias, no âmbito da componente não–letiva do estabelecimento. A 

planificação das atividades de animação é realizada pelas educadoras com a colaboração 

das assistentes operacionais e está disponível na sala de atividades para consulta. O 

horário da componente de apoio à família será acordado entre a escola, a autarquia e os 
encarregados de educação no início de cada ano letivo. 

4.8- Aulas de substituição/Troca de aulas/Atividades Lúdicas, 
Desportivas, Culturais ou Científicas (ALDCC) 

À luz da legislação atual o docente que pretenda ausentar-se do serviço letivo (das áreas 

curriculares disciplinares e/ou das áreas curriculares não disciplinares) deverá entregar no 

órgão de gestão, sempre que possível , o respetivo Plano de Aula. Solicita-se por razões 

organizativas que, sempre que possível, este seja entregue com antecedência mínima de 

cinco dias. Deverão também incluir-se neste âmbito as ausências resultantes de visita de 
estudo. 

4.8.1- Aulas de substituição 

A substituição de docentes será feita preferencialmente mediante a permuta da atividade 

letiva programada entre docentes da mesma turma, de outro docente com formação 
adequada ou docente com horário letivo incompleto.  

4.8.1.1- Permuta dentro do Conselho de Turma 

1- O docente que prevê faltar pode efetuar uma troca com um docente do mesmo 
Conselho de Turma. 

 2- Procedimento: 

a) O docente contata diretamente outro docente da turma que possa assegurar a 

lecionação daquele tempo letivo, tendo o cuidado de salvaguardar a situação da 

turma não ficar duas vezes com a mesma disciplina nesse dia. 

b) Os docentes que requerem a permuta, entregam na direção, com cinco dias de 

antecedência, para que seja concedida autorização, o formulário de troca de aulas 

existente no agrupamento, com a indicação das aulas e dos docentes que querem 

permutar. 

c) No caso de deferimento, a direção envia cópia para a funcionária da sala de 

professores e para os serviços de administração escolar. 
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d) Sendo a troca de aulas da responsabilidade dos docentes envolvidos, deverão 

informar os alunos mediante recado escrito na caderneta/caderno dirigido aos 

encarregados de educação, com a devida antecedência, para que estes tragam os 

respetivos recursos das disciplinas. 

e) A funcionária da sala de professores efetiva no livro de ponto a permuta. 

f) O docente substituto regista no livro de ponto no espaço do sumário: Troca de aula: 

disciplina; de seguida o sumário; numera a lição e marca falta aos alunos ausentes. 

g) Depois de assumida a aula por permuta dentro do Conselho de Turma, se o docente 
não comparecer será marcada falta. 

4.8.1.2- Permuta dentro do grupo/área disciplinar 

1- O docente que prevê faltar pode efetuar uma troca com um docente do mesmo 

grupo/área disciplinar (com formação adequada), que aplica o Plano de Aula deixado pelo 
docente da turma. 

2- Procedimento: 

a) O docente que prevê faltar contata diretamente outro docente do grupo/área 

disciplinar que, caso esteja disponível, possa assegurar a lecionação daquele tempo 

letivo. 

b) O docente entrega na direção com cinco dias de antecedência o formulário Troca de 

Aula devidamente preenchido para ser sujeito a deferimento, com a indicação dos 

docentes e aulas envolvidas na permuta. Deve ser salvaguardada a situação do 

docente não poder lecionar mais de seis horas consecutivas e deve ter hora para 

almoço, a não ser que entregue declaração a prescindir da mesma. 

c) O docente que pede a permuta é responsável por deixar ao colega substituto todo o 

material necessário à lecionação da aula: cópia do Plano de Aula, número suficiente 

de fichas, filme, entre outros. 

d) A direção envia para a sala de professores cópia do formulário Troca de Aula para a 

funcionária efetivar no livro de ponto o nome do docente que se encontra em 

permuta. 

e) O docente regista no livro de ponto: Permuta- nome do docente, sumariando, 

numerando a lição e marcando falta a alunos ausentes. 

f) Depois de assumida a permuta dentro do mesmo grupo/área disciplinar, se o 

docente não comparecer será marcada falta. 

g) Este tipo de permuta traz vantagem para docentes e alunos, contudo não deve ser 
prolongada no tempo por razões pedagógicas do processo de avaliação. 
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4.8.1.3- Substituição por docente do quadro com horário incompleto 

1- No caso de falta prevista do docente, pode ser afeto à substituição um professor da 

disciplina, do quadro de escola ou quadro de zona pedagógica com serviço letivo incompleto, 
caso exista na escola docente nesta circunstância. 

 2- Procedimento: 

a) O docente que vai faltar entrega na direção com dois dias de antecedência o 

formulário Plano de Aula. 

b) A direção afeta um docente de quadro com serviço letivo incompleto, caso exista 

nesse ano letivo. 

c) A direção contata o docente afeto para o informar da substituição e envia para a sala 

de professores a cópia do Plano de Aula ou um memorando, no caso de inexistência 

de Plano de Aula. A funcionária efetiva o nome do docente que fará a substituição no 

livro de ponto. 

d) O docente regista no livro de ponto: Substituição-nome do docente, sumariando, 
numerando a lição e marcando falta aos alunos ausentes. 

4.8.2- Atividades lúdicas, Desportivas, Culturais ou Científicas 

1- Quando não for possível realizar as atividades curriculares nas condições previstas 

anteriormente e na ausência do professor da turma, devem ser organizadas atividades de 
natureza lúdica, desportiva, cultural ou científica. 

2- Neste sentido foi constituída uma bolsa de docentes para assegurar as ALDCC aos 

alunos sem professor titular de turma, com exceção do último tempo do turno da tarde. No 

penúltimo tempo do turno da tarde, os docentes constantes da bolsa acompanham as 

turmas que se encontram em regime de desdobramento e quintos anos da manhã (alunos 

da zona rural), que têm de aguardar pelo transporte. Neste caso avançará o docente 

escalonado na bolsa para as ALDCC, de acordo com o critério da rotatividade de acordo 
com os seguintes itens: 

a) Docente da turma; 

b) Docente do quadro com insuficiência de tempos letivos; 
c) Outro docente. 

3- Procedimento: 

a) O docente constante da bolsa deve comparecer na sala de professores junto da 

funcionária conforme o seu horário para a ALDCC ( ao toque ou no meio bloco). 

Aguarda pela verificação das turmas que se encontram sem docente titular. 

b) A funcionária verifica as turmas sem docente e comunica o facto à bolsa de docentes. 
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c) Os docentes aplicam os critérios do presente regulamento e o docente que vai 

proceder às ALDCC deve dirigir-se com a maior celeridade para a respetiva sala 

(sala da turma ou outra conforme sua programação e/ou disponibilidade). 

d) O docente deverá assinar no livro de ponto da turma se fizer acompanhamento, no 

espaço da disciplina, sem numerar a lição e de modo a que fique espaço para a 

funcionária marcar falta ao professor ausente. O docente sumaria a atividade que 

efetua com os alunos. Assina também o livro de ponto específico para as ALDCC, 

sumariando a turma a que acompanhou. 

e) O docente marcará falta aos alunos ausentes de modo a que o diretor de turma as 

contabilize. 

f) No caso de não efetuar ALDCC assina somente no livro de ponto das ALDCC, 

sumariando que não houve turma para acompanhamento educativo. 

g) No caso em que o docente a faltar é de Educação Física, o professor da ALDCC 

poderá utilizar, de acordo com a disponibilidade, uma sala de aula, a BE ou as salas 

23/24/33. 

h) A funcionária da sala de professores fará registo em documento próprio da turma 

sem professor, que faz a ALDCC e do espaço utilizado, para que no final do ano se 

faça um tratamento estatístico e posterior análise destas atividades. Este documento 
será entregue semanalmente à direção. 

4- O docente deverá acompanhar a turma de acordo com: 

a) Propostas do Conselho de Turma e colocadas no livro de ponto; 

b) Seguindo atividades por si programadas ( relembra-se a existência de dossiers na 

sala de professores onde se encontram compilados materiais para desenvolvimento 
destas atividades produzidas pelos departamentos/grupos). 

 5- Os docentes constantes da bolsa preparam as suas aulas de ALDCC tendo em conta, 
entre outras, as seguintes atividades/espaços a utilizar: 

a) Na sala de aula, realizando trabalhos de casa, supervisionando trabalhos autónomos, 

discutindo temas da atualidade e/ou no âmbito da educação para a cidadania, 

exercícios de leitura, utilizando as novas tecnologias da informação e comunicação. 

O docente não pode lecionar a sua disciplina nas ALDCC; 

b) Nos diferentes espaços da escola de modo a proporcionar atividades diferenciadas, 

nomeadamente contacto e exploração de materiais no domínio das artes plásticas, 

participação em leitura orientada, criação do gosto pelas T.I.C., pelos livros e pelo 

estudo, visionamento de filmes e documentário;  

c) Estas atividades poder-se-ão desenvolver nos seguintes espaços: 

i) BE onde podem desenvolver-se diversas atividades das 9h15m às 11h55m e das 

15h10m às 17h40m, contudo as atividades serão sempre preparadas pelo 

docente das ALDCC; 
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ii) Pesquisa Bibliográfica Orientada (sujeito à disponibilidade, a verificar junto d das 

funcionárias da BE); 

iii) Processar texto e/ou desenhar; 

iv) Pesquisar e navegar na Internet; 

v) Atividades de Leitura Orientada – utilização do fundo documental da BE; 

vi) Visionamento de DVDs (máximo de 10 alunos); 

vii) Jogos lúdicos de matemática; 

viii) Salas 23/24 - Sala TIC (sujeito a disponibilidade, que é verificada em mapa 

próprio); 

ix) Sala 33 – Sala de Línguas; 

x) Clubes temáticos/projetos: desde que haja capacidade e os docentes já estejam 
a desenvolver trabalho neste âmbito. 

4.8.3- Disposições finais 

1- Divulgação: no início de cada ano letivo será afixado na sala de professores o mapa 

com a bolsa de docentes em cada tempo letivo. Os diretores de turma divulgam-no junto dos 

alunos, dos pais e encarregados de educação na primeira reunião com pais e encarregados 
de educação. 

2- Avaliação: No final de cada ano letivo será constituída uma equipa de docentes que 

fará a análise das permutas/substituições e ALDCC mediante o tratamento estatístico dos 
registos semanais e que será apresentado ao Conselho Pedagógico. 
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Capítulo IV - Gestão de Espaços, 
Tempos, Recursos Humanos, 

Instalações, Materiais e 
Equipamentos 

  

1- Competências do Agrupamento 

Compete ao agrupamento, através do seu órgão de gestão: 

1- Definir critérios e regras de utilização dos espaços e instalações escolares de cada 
disciplina ou área curricular. 

2- Definir o modo de participação no processo de avaliação formativa. 

3- Planificar a utilização dos espaços, tendo em conta as atividades curriculares, as de 

compensação educativa, de complemento curricular e de ocupação de tempos livres, bem 

como o trabalho de equipas de professores e as atividades de orientação de alunos e de 
relação com pais e encarregados de educação. 

4- Determinar, em articulação com a Direção Regional de Educação respetiva, e, outros 

agrupamentos e escolas da área, o número total de turmas, o número de alunos por 
turma/grupo e a hierarquia de prioridades na utilização de espaços. 

5- Ceder as suas instalações e espaços escolares, a título gratuito ou oneroso, à 

comunidade, para a realização de atividades culturais, desportivas, cívicas, ou de 
reconhecida necessidade, arrecadando a respetiva receita, quando a houver. 
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6- Estabelecer o calendário escolar, dentro dos limites de flexibilidade fixados a nível 
nacional. 

7- Definir nos seus Planos Anuais critérios para a elaboração de horários de professores 
e alunos e proceder à execução dessa tarefa. 

8- Organizar as cargas horárias semanais dos diferentes anos de escolaridade e das 

diferentes disciplinas, incluindo as do currículo nacional, segundo agrupamentos flexíveis de 
tempos letivos semanais. 

9- Decidir quanto à necessidade da interrupção das atividades letivas para a realização 

de reuniões e ações de formação, dentro de um crédito global estabelecido pelo Ministério 
da Educação e Ciência e Ciência. 

10- Gerir globalmente o desconto de horário semanal atribuído a professores para o 
exercício de cargos ou de atividades educativas. 

11- Estabelecer e organizar os tempos escolares destinados a atividades de 
complemento curricular, de complemento pedagógico e de ocupação de tempos livres. 

12- Organizar o serviço de matrículas. 

13- Elaborar, de acordo com os outros agrupamentos e escolas da área pedagógica, o 

calendário de matrículas, dentro dos limites fixados pelos serviços regionais ou centrais do 
Ministério da Educação e Ciência. 

14- Definir, em colaboração com os outros agrupamentos e escolas da área pedagógica, 
os critérios para a admissão dos alunos e controlo de excedentes. 

15- Autorizar a transferência e anulação de matrículas. 

16- Participar na definição da Rede Escolar fornecendo, anualmente, aos Serviços 

Regionais de Educação os dados necessários, nomeadamente alterações da capacidade 
em relação ao ano anterior. 

17- Fazer intervir, num processo gradual de desenvolvimento da sua autonomia, outros 

parceiros ou especialistas da comunidade para o desenvolvimento de atividades, iniciativas 
ou projetos, destinados à formação integral dos alunos. 

18- Atribuir o serviço docente, segundo critérios previamente definidos nos Planos Anuais, 

respeitantes aos diferentes anos, áreas disciplinares, disciplinas e respetivo s níveis de 
ensino. 

19- Atribuir os diferentes cargos pedagógicos, segundo os critérios definidos, dando a 
posse para o seu exercício. 
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20- Avaliar o desempenho e o serviço docente, nos termos da lei. 

21- Decidir sobre os pedidos de resignação de cargos. 

22- Dar parecer sobre pedidos de colocação de pessoal docente em regime especial. 

23- Estabelecer o período, mapas e licenças de férias do pessoal docente e não docente, 
nos termos da lei. 

24- Inventariar as necessidades quanto ao número e qualificação do pessoal técnico, 
técnico-profissional, administrativo, assistentes operacionais. 

25- Definir critérios de distribuição de serviço ao pessoal não docente e estabelecer 

critérios para a seleção de pessoal a contratar a prazo, de acordo com orientações 
superiores, incluindo casos de substituição temporária, e proceder à sua contratação. 

26- Gerir o pessoal de apoio no que respeita à atribuição de funções e horários, de 

acordo com as necessidades do agrupamento em cada ano e tendo sempre em conta as 
suas qualificações. 

27- Dar parecer sobre os pedidos de colocação de pessoal não docente em regime 
especial. 

28- Contratar serviços de limpeza, mediante autorização da Direção Regional de 
Educação de Lisboa. 

29- Zelar pela conservação dos edifícios escolares, tendo em conta as plantas dos 
edifícios escolares fornecidos ao agrupamento. 

30- Proceder a obras de beneficiação de pequeno e médio alcance, reparações e 

trabalhos de embelezamento, com a eventual participação das entidades representativas da 
comunidade. 

31- Acompanhar a realização e colaborar na fiscalização de empreitadas. 

32- Solicitar o equipamento necessário. 

33- Adquirir o material escolar necessário. 

34- Manter funcional o equipamento, podendo dispor do apoio efetivo das unidades 

móveis de técnicos e operários especializados, ou contratar pessoal adequado em regime 
de tarefa. 

35- Proceder à substituição de material irrecuperável ou obsoleto. 

36- Alienar, em condições especiais e de acordo com a lei, bens que se tornem 
desnecessários. 
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37- Manter atualizado, em moldes simples e funcionais, o inventário das escolas do 
agrupamento (que deverá ser atualizado anualmente). 

38- Responsabilizar os utentes, a nível individual e/ou coletivo, pela conservação de 
instalações e de material utilizado. 

39- Definir os critérios de requisição/utilização do material pedagógico e equipamento. 

2- Instalações de natureza letiva 

2.1- Descrição 

1- Constituem instalações de natureza letiva as salas de aula regulares e as salas de 
aula específicas, onde se incluem: 

a) Laboratórios para atividades experimentais; 

b) Salas de expressão artística - Visual e Tecnológica; 

c) Salas de expressão artística – Musical; 

d) Instalações desportivas; 

e) Sala de Línguas; 

f) Bibliotecas Escolares/Bibliotecas escolares Educativos; 

g) Laboratórios de informática; 
h) Auditórios. 

2.2- Normas de utilização 

2.2.1- Salas de aula regulares 

 O professor é responsável pela correta utilização destes espaços e do equipamento 

escolar, devendo zelar para que os alunos deixem a sala em condições de limpeza e 

arrumação e comunicando superiormente qualquer anomalia encontrada, ou acidente 
ocorrido. 

2.2.2- Laboratórios para atividades experimentais 

1- Os laboratórios são um espaço destinado a atividades de experimentação, 

encontrando-se equipados com material adequado, devidamente arrumado e organizado 

numa arrecadação anexa. Destinam-se à utilização por professores e alunos, no âmbito das 
disciplinas que deles se servem. 
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2- O professor que utiliza os laboratórios é responsável pela correta utilização e 
preservação do material colocado à sua disposição. 

3- O material utilizado deverá, no final de cada utilização, ser limpo e devidamente 

arrumado nos locais destinados para o efeito, no respeito pela organização do espaço da 
arrecadação onde se encontra. 

4- Deve existir sempre um grande cuidado e respeito pelas regras, no manuseamento e 

utilização do material, de forma a evitar os riscos de utilização e a preservar o equipamento 
existente. 

5- Qualquer situação anómala, ou acidente, ocorridos nos laboratórios, ou sala de aula 
deverão ser sempre comunicados superiormente (ao gestor de instalações ou à direção). 

6- As faltas de material consumível, ou sugestões de aquisição, deverão ser 
comunicadas ao gestor de instalações. 

7- Se o laboratório não for encontrado em condições para o desenvolvimento do trabalho, 
esse facto deverá ser comunicado à direção, para que sejam apuradas responsabilidades. 

2.2.3- Salas de Expressão Artística – Visual e Tecnológica 

1- O material existente nestas salas (ferramentas e utensílios) destina-se à utilização por 

todos, alunos e professores, encontrando-se devidamente organizado em arrecadações 
anexas a cada sala. 

2- Cada aluno é responsável pela correta utilização do material, depois de devidamente 

instruído pelos professores, cabendo, a estes últimos, a responsabilidade pela gestão dessa 
utilização na sala de aula. 

3- No final das atividades, a sala deve ficar limpa e arrumada. 

4- Dentro da sala de aula e na arrecadação, deverá ser respeitado o espaço que cada 
turma deve ter para o arquivo dos trabalhos em realização. 

5- Qualquer anomalia, dano ou falta de material deverá ser comunicada ao gestor de 
instalações. 

2.2.4- Salas de Expressão Artística – Musical 

1- Tendencialmente as salas de Educação Musical são um espaço destinado à prática 

musical, como tal podem e devem ser utilizadas por todos os professores e alunos, no 

âmbito da disciplina ou com conhecimento e autorização do delegado da disciplina de 
Educação Musical e respetivo coordenador de departamento. 
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2- O professor que utiliza a sala durante um ou mais tempos letivos, é responsável pela 

correta utilização e preservação dos instrumentos, material áudio ou vídeo, devendo sempre 
orientar os seus alunos para uma correta utilização dos mesmos. 

3- Os instrumentos e material de apoio áudio ou vídeo devem ser sempre guardados em 
lugar próprio e devidamente acondicionados, no final de cada aula. 

4- O professor, no final de cada aula, deve verificar, em conjunto com os alunos, se a 
sala fica em condições de ser novamente utilizada. 

5- Deve existir sempre o maior cuidado por parte do professor e alunos, no sentido de 

não danificar o material existente na sala de aula, comunicando imediatamente qualquer 

anomalia de funcionamento ou estrago ao delegado de Educação Musical, ao coordenador 
de departamento e este à direção. 

6- Qualquer situação anómala ocorrida na sala de aula, durante os períodos letivos, é 

sempre da responsabilidade do respetivo professor (e dos alunos envolvidos diretamente no 
dano intencional ou negligente do material). 

7- No final de cada ano letivo, o grupo de Educação Musical é responsável pela 
elaboração do inventário do material existente em cada sala. 

2.2.5- Instalações desportivas - Regulamento de Educação Física  

1- O equipamento para a aula de Educação Física é composto de: 

a) Fato de treino ou uma camisola de algodão, calções e meias próprios para a prática 

da disciplina; 

b) Dois pares de ténis - um para a atividade no exterior e outro para a atividade no 

interior - com sola flexível. Caso não seja possível a utilização de dois pares, o 

calçado utilizado deverá servir para todas as atividades e estar sempre limpo. É 

proibido o uso de botas de futebol com pitons e caneleiras, como parte do 
equipamento normal das aulas. 

2- O equipamento só deverá ser vestido no balneário. No final da aula deverá ser despido 
por razões de ordem higiénica e de saúde. 

3- Durante o decorrer da aula não é permitido aos alunos permanecer nos balneários, a 

não ser por ordem do professor. Os rapazes e as raparigas deverão servir-se, apenas e 
exclusivamente, dos balneários respetivos. 

4- A falta de parte ou de todo o equipamento, implica marcação de falta de material 

correspondendo, a partir da 5ª falta, a uma falta de presença, observando-se o estipulado 
sobre marcação de faltas de material. 
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5- A permanência na aula é obrigatória, mesmo com falta de material.  

6- Cada aluno entregará os seus valores (relógios, pulseiras, carteiras, dinheiro, etc.) ao 

colega responsável pela caixa de valores, que por sua vez os entregará à funcionária para 

serem guardados, acompanhado do cartão escolar de identificação. A escola não se 

responsabiliza por qualquer desaparecimento de valores não confiados à funcionária. Os 

alunos responsáveis pelas caixas de valores distribuirão, no final da aula, os valores 
recolhidos no início, conferindo-os e levantando no final o cartão de identificação. 

7- Os alunos só poderão entrar para os balneários depois de autorizados por um 
professor ou assistente operacional, após verificação do estado dos mesmos. 

8- No caso dos balneários serem utilizados por duas turmas, em simultâneo, cada uma 

ocupará apenas metade do espaço, tendo o cuidado de deixar os seus pertences juntos e 
arrumados. 

9- Nas aulas de 45 minutos, os alunos ocuparão os balneários 5 minutos antes do toque 

de saída. Nas aulas de 90 minutos, sem lugar a intervalo, os alunos sairão para o balneário 

10 minutos antes do toque de saída, para poderem tomar banho (deverão trazer uma toalha, 
sabonete e champô, um pente/escova e um par de chinelos). 

10- Todos os alunos são responsáveis pelo que aconteça nos balneários durante a 

utilização dos mesmos, sendo-lhes pedidas responsabilidades sempre que se verifiquem 
situações anómalas. 

11- Ao toque de entrada, os alunos deverão dirigir-se ordenadamente para a porta de 

entrada do balneário exterior, quando a aula for no exterior, ou para a porta do balneário 
interior se a aula for no pavilhão. 

12- Quando a aula for no pavilhão, os alunos só deverão entrar quando o professor lá 
estiver. 

13- Todos os materiais e equipamentos existentes são indispensáveis para as aulas e, 

por isso, postos ao serviço dos alunos. Para evitar que se estraguem, devem ser utilizados 
devidamente e com cuidado, segundo as indicações do professor. 

14- Nos dias de chuva, as aulas nos campos exteriores serão lecionadas numa sala de 
aula que esteja disponível. 

15- Durante os tempos livres podem os alunos utilizar os campos exteriores desde que 

não ocupados. No entanto, se algum professor precisar de os utilizar, terão os alunos de 
interromper a atividade. 

16- Se o médico assistente do aluno entender que o seu estado de saúde não lhe 

permite fazer a aula de Educação Física/Expressão Físico-Motora, deverá ser entregue um 
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atestado médico, nos Serviços de Administração Escolar que, após despacho do Diretor, 
deverá ser dado conhecimento ao diretor de turma/professor titular de turma. 

17- O aluno, dispensado temporariamente da prática física, deverá estar presente em 

todas as aulas, trazendo os seus ténis se a aula for no pavilhão, participando em tarefas de 
organização para as quais seja solicitado pelo professor. 

18- O pedido de dispensa ocasional poderá ser aceite, mediante solicitação escrita na 

caderneta pelo encarregado de educação ou, na falta deste, se o professor encontrar razões 
válidas para essa dispensa. 

2.2.6- Laboratórios de informática  

1- Os laboratórios de informática são um espaço destinado a às aulas de Tecnologias da 

Informação e Comunicação e às aulas de outras disciplinas que necessitem de recorrer a 
equipamento informático ou desenvolvimento de ações / atividades no âmbito das TIC. 

2- O professor que utiliza os laboratórios é responsável pela correta utilização e 
preservação do equipamento. 

3- Os alunos e os professores não podem instalar ou desinstalar software, alterar as 
configurações dos equipamentos ou desligá-los da rede ou da corrente. 

4- Deve existir sempre um grande cuidado e respeito pelas regras na utilização do 
equipamento de forma a preservá-lo. 

5- Qualquer situação anómala ou acidente ocorridos ou detetados nos laboratórios 

deverão ser sempre comunicados superiormente (ao responsável pelo Plano Tecnológico da 
Educação ou à direção). 

7- Se o laboratório não for encontrado em condições para o desenvolvimento do trabalho, 

esse facto deverá ser comunicado ao responsável pelo Plano Tecnológico da Educação ou 
à direção, para que sejam apuradas responsabilidades. 

2.3- Funções/Competências dos professores gestores de 
instalações  

Aos professores gestores de instalações será atribuído meio bloco de 45 minutos para 
desempenho das suas funções. 

  



Regulamento Interno – Página 93 

2.3.1- Gestor de instalações de material audiovisual 

1- Organizar o inventário anual do material existente, verificando anomalias de 

funcionamento e elaborando propostas de recuperação e aquisição de novo material, de 
acordo com o levantamento das necessidades. 

2- Planificar o modo/normas de utilização do material existente, facultando os 
documentos de requisição necessários. 

3- Responsabilizar-se pela formação técnica do pessoal docente e não docente, no que 

respeita a manuseamento e funcionamento do material, bem como esclarecer as dúvidas 
que lhe sejam colocadas por professores sobre a utilização do material audiovisual. 

4- Elaborar um relatório anual a apresentar ao órgão competente. 

2.3.2- Coordenador do Plano Tecnológico 

1- O coordenador PTE será designado de entre os professores/educadores do 

agrupamento que reúnam competências ao nível pedagógico e técnico adequadas às 
funções apresentadas no ponto 2.3.2.2. 

2- No caso de o agrupamento não possuir nenhum docente que reúna as competências 
definidas no ponto 2.3.2.2 poder-se-á: 

a) Recorrer aos serviços de um docente de outro agrupamento/escola que 

desempenhará essas funções em regime de acumulação; 

b) Solicitar, nos prazos legais e a título excecional, o destacamento de um professor 

/educador que reúna as competências técnicas e pedagógicas para o desempenho 
da função. 

3- São funções do Coordenador do Plano Tecnológico 

a) Elaborar o plano de ação para as TIC. 

b) Colaborar no levantamento de necessidades de formação na área das TIC dos 

professores e do pessoal não docente do agrupamento. 

c) Elaborar, no final do ano letivo, em conjunto com os parceiros envolvidos, o balanço 

e a avaliação dos resultados obtidos a apresentar aos órgãos de gestão do 

agrupamento e à Direção Geral de Estabelecimentos Escolares. 

d) Organizar o inventário anual do material existente, verificando anomalias de 

funcionamento e elaborando propostas de recuperação e aquisição de novo material, 

de acordo com o levantamento das necessidades. 

e) Zelar pela correta utilização do equipamento, esclarecendo dúvidas e divulgando 

regras a ter em conta no seu manuseamento. 



Página 94 – Regulamento Interno 

f) Receber informações relativas a problemas detetados no funcionamento do 

equipamento/material e encaminhar o processo, em conjunto com o direção, da 

forma mais adequada à resolução do problema. 

g) Responsabilizar-se pela utilização da internet. 

h) Colaborar com os vários projetos que utilizam o equipamento informático, no sentido 

de optimizar e melhorar essa utilização. 

i) Colaborar e ser interlocutor junto dos serviços centrais e regionais de educação para 

as questões relacionadas com os equipamentos, redes e conectividade. 

j) Articular com os técnicos da câmara municipal de Setúbal que apoiam as escolas do 

1º ciclo. 

k) Articular com as empresas que prestem serviço de manutenção ao equipamento 
informático. 

 2.3.3- Gestor de Instalações dos laboratórios para atividades 
experimentais 

1- São funções do gestor de instalações dos laboratórios para atividades experimentais: 

a) Coordenar a realização do inventário dos laboratórios. 

b) Zelar para que não falte o material necessário à realização das atividades, 

responsabilizando-se por recolher as informações referentes a faltas e proceder à 

requisição do material a adquirir ou à indicação superior da necessidade de se 

efetuarem reparações do equipamento. 

c) Alertar os professores para as regras de segurança do manuseamento do material 

de laboratório e afixar em local bem visível as referidas regras. 
d) Elaborar um relatório anual a apresentar ao órgão competente. 

2.3.4- Gestor de instalações de Educação Física 

1- São funções do gestor de instalações de Educação Física: 

a) Organizar o inventário do material existente nas instalações e a sua manutenção. 

b) Planificar o modo de utilização das instalações e a proposta de aquisição de novo 

material e equipamento, ouvidos os professores de Educação Física. 

c) Elaborar um relatório anual a apresentar ao órgão competente, no final de cada ano 
letivo. 
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2.3.5- Gestor de instalações de Ed. Visual/Tecnológica 

1- São funções do gestor de instalações de Educação Visual/Tecnológica: 

a) Inventariar as ferramentas e os utensílios de todas as salas de Educação 

Visual/Tecnológica. 

b) Proceder à substituição ou à reforma de ferramentas e utensílios em mau estado. 

c) Tomar conhecimento de ocorrências referentes a danos, avarias ou faltas de material. 

d) Requisitar novas ferramentas e utensílios. 
e) Elaborar um relatório anual a apresentar ao órgão competente. 

3- Instalações de natureza não letiva 

3.1- Instalações 

1- Constituem instalações de natureza não letiva/serviços: 

a) Bufete/Sala do aluno; 

b) Refeitório; 

c) Posto Médico; 

d) Papelaria; 

e) Reprografia; 

f) Serviços de Administração Escolar; 

g) Portaria; 

h) Gabinetes dos Departamentos Curriculares; 

i) Sala de Direção de Turma; 

j) Sala de atendimento aos pais e encarregados de educação;  

k) Gabinete de Intervenção Disciplinar; 

l) Sala de Estudo; 

m) Gabinete de Apoio à Inclusão; 

n) Gabinete da Direção; 

o) Gabinete da Associação de Estudantes; 
p) Auditórios. 

3.2- Normas de Utilização/Funcionamento 

3.2.1- Bufete/Sala do aluno 

1- O bufete constitui um serviço complementar do refeitório, fornecendo produtos 
selecionados criteriosamente. 
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2- Todos os artigos vendidos no bufete deverão ser manipulados nas melhores condições 
de higiene e ao preço afixado em lugar visível. 

3- Não é permitida a venda nem o consumo de bebidas alcoólicas. 

4- O bufete deverá estar aberto a partir do primeiro intervalo da manhã, funcionando de 

acordo com o horário estipulado anualmente e afixado em local visível, sendo que não 
funciona para os alunos entre as 12 horas e as 14 horas. 

5- Não é permitida a entrada de pessoas estranhas ao serviço para o interior do balcão. 

6- O assistente operacional da caixa não deverá manusear alimentos. 

7- O atendimento de qualquer pessoa implica a apresentação do talão, previamente 
adquirido na caixa (pré-pagamento) e a verificação do mesmo pelo assistente operacional. 

8- Os utilizadores deverão formar fila e esperar ordeiramente o momento em que serão 
atendidos (por cada 3 alunos será atendido um adulto, em caso de utilização conjunta). 

9- Os preços praticados no bufete visam a obtenção de lucros conforme o estipulado na 
lei.  

3.2.2- Refeitório 

1- O refeitório funciona de acordo com o horário estipulado no início de cada ano letivo e 
afixado em local visível. 

2- A ementa pode ser consultada no bufete, na papelaria, em vitrinas, placares e na 
página do agrupamento, onde é divulgada antecipadamente. 

3- Só se é atendido mediante a apresentação da senha de almoço. Esta deverá ser 
adquirida na véspera ou no próprio dia até às 9h30, acrescida de multa. 

4- Deve ser respeitada a posição na fila de espera. 

5- Por cada 5 alunos será servido um adulto. 

6- Não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas. 

7- O local utilizado deverá ficar limpo e arrumado. 

8- Os utilizadores deverão tratar com correção e respeito os assistentes operacionais. 

9- Os assistentes operacionais devem tratar com correção e respeito os utilizadores, 
servindo-os eficazmente. 

10- Deve evitar-se o barulho desnecessário e excessivo. 
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11- O património deverá ser respeitado e preservado. 

12- Devem cumprir-se as regras de higiene habituais na utilização destes serviços, não 
devendo o assistente operacional que serve as refeições manusear as senhas. 

13- Uma vez terminada a refeição, o tabuleiro deve ser entregue no balcão da cozinha. 

14- Não é permitida a entrada de pessoas estranhas ao serviço para o interior do balcão. 

15- A confecção é da responsabilidade das cozinheiras colocadas pelo ministério ou pela 
autarquia. 

16- Diariamente os cozinheiras procedem à recolha de amostras de todos os alimentos 
servidos as quais se mantêm no frigorífico devidamente acondicionadas durante 72 horas. 

17- Registando-se qualquer situação anómala as amostras serão enviadas para análise. 

3.2.3- Posto Médico 

1- No posto médico presta-se assistência em situações de primeiros socorros e, em caso 
de necessidade, um assistente operacional acompanha o aluno a uma unidade hospitalar. 

2- O assistente operacional de serviço deverá ter formação adequada. 

3.2.4- Papelaria 

1- O horário da papelaria é afixado no início de cada ano letivo em local visível. 

2- Na papelaria vendem-se senhas de refeição, material escolar, impressos e fazem-se 
requisições ao armazém (recebendo e conferindo os produtos requisitados neste espaço). 

3- Na papelaria distribuem-se aos alunos subsidiados as senhas de refeição 
correspondentes ao escalão B. 

4- As senhas da ASE não devem ser levantadas/compradas no próprio dia. 

5- As senhas da ASE só são distribuídas/vendidas a partir das 10 horas do dia anterior 
ao da sua utilização. 

6- Os utilizadores deverão formar fila e esperar ordeiramente pela sua vez. 

7- A funcionária de serviço deverá: 

a) Apurar e entregar, diariamente, a receita ao tesoureiro; 

b) Requisitar prontamente o material necessário, evitando rompimento de reservas; 

c) Informar diariamente a cozinheira do número de senhas de almoço vendidas; 
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d) Informar os órgãos competentes sobre outros materiais procurados por alunos e 
professores e que não existam na papelaria. 

8- Os preços praticados na papelaria devem ter como objetivo a obtenção de lucros 
conforme o estipulado na lei. 

3.2.5- Reprografia 

1- O horário da reprografia é afixado no início de cada ano letivo em local visível. 

2- Os originais para material policopiado e fotocópias, serão entregues com, pelo menos, 

48 horas de antecedência, devendo ficar anotado, num livro de registo, a data de requisição, 
o número de exemplares pretendidos, a identificação e assinatura do requisitante. 

3- Quando se tratar de um pequeno número de fotocópias para preparação de material, 

montagens, necessários ao trabalho dos professores, o atendimento deve ser, tanto quanto 
possível, imediato e prioritário. 

4- A reprodução de material de apoio às atividades letivas e projetos é gratuita. Os 

restantes trabalhos de reprografia serão pagos, estando o preço afixado (o preço não 
deverá exceder o custo de produção). 

5- Todos os trabalhos deverão ser levantados na data para a qual foram requisitados (ou 

até 48 horas depois), evitando-se, desta forma, acumulações de material que dificultem o 
trabalho do assistente operacional. 

6- À funcionária compete, para além do trabalho específico de reprografia: 

a) Registar os movimentos de reprografia, requisitando ao armazém o papel e outros 

produtos para as máquinas; 

b) Assegurar a limpeza e manutenção das máquinas, comunicando as avarias; 

c) Verificar se todas as requisições estão devidamente assinadas; 
d) Verificar os stocks de material e providenciar para que tudo esteja em ordem. 

7- Não é permitida a entrada para o interior do balcão a pessoas estranhas ao serviço. 

3.2.6- Serviços de Administração Escolar 

As normas de funcionamento dos serviços de administração escolar são regidas pela 
legislação em vigor. 

1- O horário de funcionamento, ao público, é afixado no início de cada ano letivo em local 
visível. 

2- Horário semanal – 35 horas. 
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3- O pessoal administrativo pode ausentar-se do local de trabalho, com autorização do 
superior hierárquico (coordenador técnico escolar). 

4- Horário do coordenador técnico de administração escolar: goza de isenção, sem 

prejuízo da observância do dever geral de assiduidade e do cumprimento da duração 

semanal de trabalho legalmente estabelecido no artigo 28 do decreto-lei 184/2004 de 29 de 
julho. 

5- Tratando-se de um serviço onde existem documentos considerados confidenciais, 

apenas têm acesso aos serviços administrativos os assistentes técnicos respetivos e os 
elementos do órgão de gestão. 

6- Os assistentes técnicos estão distribuídos pelas seguintes áreas: alunos, pessoal 

docente, pessoal não docente, contabilidade, tesouraria, vencimentos, economato, ASE, 
gestão de stocks e expediente. 

7- Existe um coordenador técnico de administração escolar que superintende todos os 

serviços com as competências que lhe são atribuídas pelo decreto-lei 184/2004 de 29 de 
julho. 

3.2.6.1- Ação Social Escolar (ASE) 

1- Compete ao agrupamento, através dos seus órgãos de gestão e administração: 

a) Inventariar as carências e os recursos necessários no domínio do apoio 

socioeducativo aos alunos, submetendo o respetivo plano de ação aos serviços 

competentes; 

b) Autorizar a formação de grupos ou a contratação de serviços de entidades 

exteriores ao agrupamento, para efeitos de exploração, organização e 

funcionamento de serviço de bufete, refeitório e papelaria mediante autorização 

da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares; 

c) Estabelecer protocolos com as autoridades ou outras entidades que possam 

prestar apoio socioeducativo em diferentes domínios, designadamente na solução 

de problemas de transporte; 

d) Mobilizar recursos locais e suscitar a solidariedade da comunidade para ações de 

apoio socioeducativo; 

e) Informar os alunos e os encarregados de educação da existência de apoios 

socioeducativos na escola e do seu âmbito e esquema de funcionamento, 
disponibilizando a documentação necessária. 

2- Compete ao assistente técnico da ASE entregar ao diretor de turma ou professor da 
turma as listas dos alunos beneficiados e indicar o respetivo escalão. 
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3- A ASE destina-se a assegurar condições que permitam a todos os alunos o acesso à 

escola e a sua frequência, possibilitando o efetivo cumprimento da escolaridade obrigatória, 
através do apoio prestado aos alunos mais carenciados. 

4- As modalidades de apoio são as seguintes: 

a) Alimentação e nutrição: Refeitório: a refeição (completa e equilibrada nos seus 

elementos constituintes) é posta à disposição dos alunos. Os alunos apoiados têm 

a refeição gratuita ou comparticipada em 50% conforme o escalão de capitação; 

b) Auxílios económicos: englobam o apoio financeiro aos alunos carenciados, para 

atenuar os encargos decorrentes da frequência escolar - com livros e material 

escolar, atividades de complemento curricular; 

c) Transportes escolares: a sua organização e financiamento são da competência da 

Câmara Municipal de Setúbal, cabendo ao Ministério da Educação e Ciência o 

controlo técnico-pedagógico. O transporte escolar é gratuito para os alunos dentro 

da escolaridade obrigatória; 

d) Papelaria: os alunos subsidiados procedem ao levantamento do material a que 

têm direito neste local; 

e) Seguro Escolar: completa a cobertura financeira com a assistência prestada aos 

alunos sinistrados, complementando os apoios assegurados pelo sistema ou 

subsistema de saúde de que os alunos beneficiam. Sempre que ocorre um 

acidente com necessidade de recorrer aos serviços de saúde, o sinistrado deve 

fazer-se acompanhar de um documento do agrupamento; 

f) Leite Escolar: este programa, conforme legislação em vigor, tem finalidades 

educativas e de saúde. Deve ser distribuído pelas crianças do pré-escolar e pelos 

alunos do 1º ciclo em sala de aula; 

g) Visitas de Estudo: Os alunos abrangidos pela ASE beneficiam de apoio, conforme 

o escalão a que pertencem, desde que a visita conste do Plano Anual de 

Atividades e Plano de Turma (é gratuito para o escalão A e financiado a 50% para 

os alunos de escalão B);  

h) No caso dos 2º e 3º ciclos, os manuais escolares entregues aos alunos no início 

do ano letivo pela ASE deverão ser devolvidos no final do ano/ciclo, em boas 
condições de utilização e de acordo com o seguinte regulamento: 

 

Ação Social Escolar – Bolsa de Manuais Escolares 

Art.º 1 

Objecto e Âmbito 

1. Nos termos do art.º 7.º-A do Despacho n.º 11886-A/2012, de 6 de Setembro e deste 

regulamento interno, é criada uma Bolsa de Manuais Escolares no Agrupamento Vertical de 

Escolas Luísa Todi. 
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2. Este regulamento define as regras e procedimentos a adoptar no empréstimo e devolução 

de manuais escolares e livros de apoio, os direitos e deveres dos alunos beneficiários, 

assim como os critérios a ter em conta na seleção e avaliação dos manuais escolares e 

livros de apoio doados.  

 

Artigo 2.º 

Objectivos 

A criação da Bolsa de Manuais Escolares tem como objectivos: 

a) Promover a igualdade de oportunidades e a equidade no acesso aos manuais 

escolares;  

b) Desenvolver o sentido de partilha e solidariedade social;  

c) Promover a reutilização dos manuais escolares e o respeito pelo livro;  

d) Diminuir os custos de aquisição de manuais escolares por parte das famílias;  

e) Incentivar boas práticas de proteção e educação ambiental, evitando o desperdício.  

Art.º 3 

Destinatários 

A Bolsa de Manuais Escolares tem como destinatários todos os alunos que frequentem o 2.º 

e 3.º ciclo do Ensino Básico, matriculados neste Agrupamento, que se enquadrem em 

qualquer dos escalões da Ação Social Escolar (ASE) e outros alunos cujas famílias se 

encontrem em situação de carência económica comprovada e não abrangidos pela Ação 

Social Escolar. 

Art.º 4 

Bolsa de Manuais Escolares 

1. A gestão da Bolsa de Manuais Escolares será feita pela Direção do Agrupamento, através 

da Ação Social Escolar (ASE) e obedecerá aos seguintes requisitos: 

a) Adquiridos com verbas disponibilizadas especificamente para esse efeito por 

entidades públicas ou privadas;  

b) Adquiridos com verbas próprias da Escola;  

c) Devolvidos pelos alunos que deles beneficiaram, no âmbito da Acção Social Escolar, 

que se encontrem em estado de conservação adequado à sua reutilização;  

d) Doados à escola por outros alunos, ou por intercâmbio entre escolas.  

2. A Bolsa de Manuais é constituída por manuais escolares adotados no Agrupamento e que 

se encontrem legalmente em vigência. 

3. Os manuais escolares e livros de apoio doados deverão estar em bom estado de 

conservação, de acordo com os seguintes parâmetros de avaliação:  

a) Completos em número de páginas e fascículos;  

b) Capa devidamente presa ao livro e sem rasgões, escritos ou rabiscos que impeçam 

a leitura de todos os elementos informativos nela constante;  
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c) Sem sujidade injustificada e páginas riscadas a tinta que impeçam ou dificultem a 

sua leitura integral; 

4. Os manuais que não cumpram os requisitos mínimos referidos nas alíneas anteriores não 

devem ser recepcionados.  

5. A doação de manuais escolares e livros de apoio para a bolsa pode ser efetuada por um 

adulto ou por um aluno.  

6. Ao doador não é conferido o direito de retorno sobre os manuais escolares e livros de 

apoio doados.  

7. Mediante informação interna a ser lida nas turmas e colocada na página eletrónica do 

Agrupamento, no final de cada ano lectivo, será solicitado aos alunos em final de ciclo, a 

devolução ou doação de manuais escolares, para a constituição da bolsa.  

8. A doação de manuais escolares será efectuada preferencialmente durante os meses de 

Junho e Julho.  

9. Os manuais serão entregues e armazenados na papelaria, por anos de escolaridade e 

por disciplina.  

Artigo 5º 

Deveres da Escola 

À escola compete informar e organizar todo o processo de empréstimo e devolução de 

manuais escolares e livros de apoio, de acordo com as regras e procedimentos definidos 

neste Regulamento.  

Artigo 6.º 

Deveres do Aluno e do Encarregado de Educação 

Ao aluno e encarregado de educação compete:  

1. Colaborar com a escola no processo de empréstimo e devolução dos manuais escolares, 

de acordo com as normas e procedimentos definidos neste Regulamento e legislação em 

vigor.  

2. Manter os manuais em bom estado de conservação durante o período de utilização, 

responsabilizando-se pela sua não deterioração ou extravio;  

3. Forrar os manuais emprestados, ou, caso verifiquem essa necessidade, substituir a forra 

existente, usando para o efeito papel não autocolante ou plástico incolor não autocolante.  

4. Não escrever, riscar, sublinhar, desenhar ou fazer qualquer tipo de inscrição e, em caso 

de efetiva necessidade, por imposição da escola, fazê-lo a lápis, a fim de permitir a sua 

remoção.  

Artigo 7.º 

Periodicidade 

1. O empréstimo dos manuais escolares tem a duração correspondente a um ciclo de 

estudos – dois anos no 2.º ciclo e três anos no 3.º ciclo.  
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2. Sempre que se verifique a retenção do aluno beneficiário no ensino básico, mantém -se o 

direito a conservar na sua posse os manuais escolares para o ciclo, até à sua conclusão.  

Artigo 8.º 

Empréstimo 

1. O processo de empréstimo inicia-se com o preenchimento de uma ficha de modelo 

próprio, assinada pelo encarregado de educação e pelo aluno. 

2. A entrega dos manuais é efetuada pelos serviços administrativos, mediante a assinatura 

de um termo de responsabilidade pelo encarregado de educação ou pelo aluno, no caso de 

este ser maior, assumindo o conhecimento deste Regulamento e a sua total aceitação.  

3. A assinatura do termo de responsabilidade pelo encarregado de educação, compromete-o 

a zelar e a responsabilizar o seu educando pelo bom estado dos manuais escolares.  

4. A entrega dos manuais aos alunos ocorre durante o mês de Setembro, com exceção 

daqueles que se encontrem em rotura de stock, que serão entregues logo que possível.  

5. Em caso de insuficiência de exemplares na bolsa, que impeça o empréstimo a todos, 

obedecer-se-á à ordem de entrada do pedido de empréstimo dos manuais escolares, de 

acordo com:  

a) Beneficiário integrado no escalão A da Ação Social Escolar;  

b) Beneficiário integrado no escalão B da Ação Social Escolar; 

c) Alunos de famílias com carência económica não abrangidos pela Ação Social 

Escolar, devidamente identificados pelos diretores de turma ou pela Ação Social 

Escolar.  

6. O apoio a conceder ao aluno para manuais escolares, no âmbito da Ação Social Escolar e 

de acordo com o escalão que integra, é sempre feito a título de empréstimo, ocorrendo a 

comparticipação para a aquisição de novos manuais só depois de esgotado o recurso à 

bolsa de manuais escolares prevista no artigo 7º-A do Despacho nº 11886-A/2012  

Artigo 9.º 

Devolução 

1. A devolução dos manuais escolares ocorre no final do ciclo de estudos, relativamente a 

todos os manuais escolares correspondentes aos anos de escolaridade em que o aluno 

beneficiou do apoio.  

2. A devolução é da responsabilidade do encarregado de educação e tem lugar nos oito dias 

úteis subsequentes ao da afixação das pautas de avaliação final, só sendo exigível àqueles 

que concluíram o ciclo.  

3. Aquando da restituição dos manuais escolares e livros de apoio na papelaria, será 

efetuado um controlo do estado de conservação dos mesmos, tendo em conta os 

parâmetros de avaliação definidos no ponto 2 do art.º 10.º deste regulamento.  
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4. No ato da devolução dos manuais escolares, é emitido o correspondente recibo de 

quitação, com averbamento sobre o estado de conservação dos mesmos, o qual, em caso 

de mudança de escola, deve ser exibido no novo estabelecimento de ensino.  

Artigo 10.º 

Sanções 

1. A não restituição dos manuais escolares e livros de apoio, ou a sua devolução em estado 

de conservação que, por causa imputável ao aluno, impossibilite a sua reutilização, implicam 

a impossibilidade de atribuição deste tipo de apoio no ano letivo seguinte, para os alunos em 

fins de ciclo de estudos, em conformidade com o disposto no art.º 7.º-B do Despacho n.º 

11886-A/2012.  

2. Considera-se que o manual se encontra em mau estado de conservação e não reúne 

condições de reutilização quando:  

a) Não apresenta a totalidade das páginas;  

b) As páginas apresentam rasgões, sublinhados, escritos ou rabiscos que impeçam ou 

dificultem a sua leitura parcial ou integral;  

c) Não apresenta capa ou esta apresenta rasgões, escritos ou rabiscos que impeçam a 

leitura de todos os seus elementos informativos.  

d) Sujidade injustificada e os cantos danificados.  

Artigo 11.º 

Normas Complementares 

1. Cabe ao Director do agrupamento decidir sobre todas as questões levantadas no âmbito 

da aplicação do presente Regulamento.  

Artigo 12º 

Normas transitórias 

1. Sem prejuízo de o poderem fazer relativamente a todos os manuais escolares postos à 

sua disposição, no âmbito da Acção Social Escolar, ao longo do ciclo de estudos, a 

obrigação de devolução estabelecida no Despacho nº 11886-A/2012 de 6 de Setembro 

constitui -se, para o encarregado de educação ou para o aluno maior, nos seguintes termos:  

a) No final do ano escolar de 2013-2014, para os alunos que, tendo concluído o 

respetivo ciclo de estudos, frequentaram o 6º e 9º ano de escolaridade, relativamente 

aos manuais escolares referentes às disciplinas daqueles anos de escolaridade;  

b) No final do ano escolar de 2014-2015, para os alunos que, tendo concluído o 

respetivo ciclo de estudos, frequentaram o 5º, 6º, 8º e 9º ano de escolaridade, 

relativamente aos manuais escolares referentes às disciplinas daqueles anos de 

escolaridade;  

c) No final de 2015-2016 e nos anos escolares seguintes, para os alunos que, tendo 

concluído o respetivo ciclo de estudos, frequentaram os 2º e 3º ciclos do ensino 
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básico, relativamente aos manuais escolares referentes às disciplinas dos diferentes 

anos dos referidos ciclos de escolaridade.  

2. O disposto no nº1 do artigo 9º só é aplicável a partir do ano escolar de 2013-2014.  

Artigo 13.º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação pelo Conselho 

Geral.  

 

5- Sem prejuízo do disposto na lei, são competências do técnico da ASE: 

a) Receber todos os pais e encarregados de educação, professores, assistentes 

operacionais e alunos, tratando-os sempre de forma correta (recebendo destes 

tratamento idêntico); 

b) Inventariar as carências e os recursos necessários no domínio do apoio 

socioeducativo; 

c) Guardar sigilo relativamente a todos os assuntos tratados, dada a natureza 

confidencial dos mesmos; 

d) Decidir, com base nos documentos apresentados e em informações obtidas 

(através dos encarregados de educação, diretor de turma…), em conjunto com o 

coordenador da ASE, sobre a atribuição dos auxílios económicos diretos e 

alimentares aos alunos carenciados. Os alunos do escalão A, devem levantar na 

ASE às quintas e sextas feiras as senhas da refeição para a semana seguinte; 

e) No primeiro ciclo os alunos que beneficiam do escalão A não adquirem senha, 

havendo um controlo com base na lista oriunda da Câmara Municipal. Os alunos 

de escalão B adquirem senha junto da funcionária responsável; 

f) Realizar estudos e análise de diagnóstico da evolução socioeconómica da 

população escolar; 

g) Promover e apoiar atividades de caráter informativo, com vista à educação 

alimentar, sanitária e cívica; 

h) Colaborar na seleção de material escolar vendido na papelaria da escola, 

preenchendo sempre a respetiva requisição, que será entregue à técnica da ASE; 
i) Colaborar em ações a nível da segurança e prevenção de acidentes. 

3.2.7- Acesso aos estabelecimentos de educação e ensino do 
agrupamento 

1- Têm livre acesso à escola/agrupamento todo o pessoal docente e não docente que 

nela prestam serviço, bem como os alunos que a frequentam, exceto se, relativamente aos 
discentes, tiver sido aplicada medida disciplinar de suspensão de escola. 
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2- Têm acesso condicionado a todos os estabelecimentos de educação e ensino do 

agrupamento os pais e encarregados de educação, os alunos ou qualquer outro membro da 

comunidade educativa, ou não, desde que previamente identificado e que, por motivos 
fundamentados, tenham assuntos a tratar. 

3- Os portões de acesso a cada estabelecimento de educação do agrupamento devem 

apenas permanecer abertos o tempo estritamente necessário para a entrada e saída dos 

alunos, devendo os pais e encarregados de educação ser informados dos mecanismos de 
acesso. 

3.2.7.1- Portaria da Escola Básica Luísa Todi 

1- A portaria destina-se a: 

a) Controlar as entradas e saídas de pessoas estranhas à escola, exigindo a sua 

identificação e indicação do local a que se dirigem, só permitindo a entrada a 

pessoas que desejem contatar a direção, serviços administrativos, diretores de 

turma, serviços da ASE, serviços especializados de apoio educativo, BE e 

papelaria (devendo ser encaminhadas para os locais respetivos). 

b) Entregar a cada visitante um documento, o qual deverá ser devolvido à saída, 

com a assinatura do responsável do setor onde se dirigiu. 

c) Controlar as saídas de alunos, segundo o tipo de cartão de identificação que 

possuem: 

i. Sem carimbo, podem sair sempre, desde que não tenham tido aulas; 

ii. Com carimbo azul, podem sair aos dois últimos tempos, desde que não 

tenham tido aulas; 

iii. Com carimbo vermelho, só podem sair no final do período de aulas. 

d) Controlar a presença de elementos estranhos nas imediações da escola, 
informando disso o direção. 

3.2.7.2- Entrada nas escolas do 1º ciclo 

1- Por questões de segurança, os portões das escolas de 1º ciclo mantêm-se fechados. 

2- Compete ao assistente operacional, que abre o portão, controlar as entradas e saídas 

de pessoas estranhas à escola, exigindo a sua identificação e, só permitindo a entrada a 

pessoas que desejem contatar o coordenador /representante de escola, professor titular de 

turma, outros docentes e técnicos envolvidos no processo de aprendizagem do aluno, 
depois de devidamente autorizados. 
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3- Compete ainda ao pessoal em serviço na escola controlar a presença de elementos 

estranhos nas imediações da escola, informando disso o coordenador/representante e/ou a 
direção. 

4- Equipamento/Material Pedagógico 

4.1- Material Audiovisual – Normas de utilização/requisição 

1- Todo o material audiovisual encontra-se inventariado num dossier, arquivado em sala 
própria. Todo o material audiovisual é requisitável. 

2- Os impressos para requisição encontram-se na sala dos professores, na BE e com os 

coordenadores de escola, devendo ser cuidadosa e corretamente preenchidos. Nenhum 

material pode ser utilizado sem requisição, feita com um mínimo de 24 horas de 
antecedência. 

3- Os utilizadores deverão ser cuidadosos no manuseamento do material requisitado. 

4- Quando existirem dúvidas técnicas na utilização do material requisitado, deverá ser 
consultado o assistente operacional responsável. 

5- Em caso de avaria deverá contatar-se, imediatamente, o assistente operacional 
responsável. 
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Capítulo V - Elementos da 
Comunidade Educativa 

  

1- Alunos 

1.1- Direitos e deveres 

1.1.1- Direitos 

1- São direitos do aluno, sem prejuízo do disposto no art.º 13º da lei nº30/2002 com a 
atualização da lei 51/2012 de 05 de setembro: 

a) Participar na vida da escola, sendo ouvido em todos os assuntos que lhe digam 

respeito, pelos elementos e órgãos do agrupamento; 

b) Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o previsto na lei, 

em condições de efetiva igualdade de oportunidades de acesso, bem como de um 

horário escolar adequado ao ano frequentado e ainda de uma planificação 

equilibrada das atividades curriculares e extracurriculares; 

c) Ser tratado com correção e respeito por todos os elementos da comunidade 

educativa, não podendo, em caso algum, ser discriminado em razão da origem 

étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade de género, condição 

económica sociocultural ou convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas; 

d) Ser informado e esclarecido convenientemente sobre todos os assuntos que lhe 

digam respeito, nomeadamente: 

i. O Projeto Educativo e o Regulamento Interno do agrupamento; 

ii. Modo de organização do seu plano de estudos, programa e objetivos 

essenciais de cada disciplina ou área disciplinar e processos e critérios de 
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avaliação, em linguagem adequada à sua idade e nível de ensino 

frequentado; 

iii. Matrícula e regimes de candidatura a apoios socioeducativos; 

iv. Normas de utilização e de segurança dos materiais e equipamentos do 

agrupamento; 

v. Normas de utilização de instalações específicas, incluindo o plano de 

emergência; 

vi. Iniciativas em que possa participar e de que o agrupamento tenha 

conhecimento (concursos ou outras atividades); 

e) Apresentar críticas e sugestões relativamente ao funcionamento do agrupamento; 

f) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no 

trabalho e no desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido, assim como 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; 

g) Beneficiar de ações de discriminação positiva no âmbito do ASE e de um sistema de 

apoios que lhe permitam superar ou compensar as carências sociofamiliares, 

económicas e/ou culturais; 

h) Constar dos quadros de honra e mérito de acordo com os critérios definidos no 

presente regulamento, e usufruir de prémios ou apoios e meios complementares que 

reconheçam e distingam o mérito; 

i) Beneficiar de atividades e medidas de apoio específicas, designadamente no âmbito 

de intervenção dos serviços de psicologia e orientação escolar e vocacional; 

j) Ver salvaguardada a sua segurança na frequência da escola e respeitada a sua 

integridade física e moral, beneficiando, designadamente, da especial proteção 

consagrada na lei penal para os membros da comunidade escolar; 

k) Ser pronta e adequadamente socorrido em caso de ocorrência de acidente, ou da 

manifestação de doença súbita, ocorridos no âmbito das atividades escolares ou nos 

espaços do agrupamento; 

l) Ver respeitada a confidencialidade dos elementos constantes do seu processo 

individual, de natureza pessoal ou relativos à sua família; 

m) Participar, através dos seus representantes, na elaboração do Projeto Educativo e do 

Regulamento Interno, acompanhando o respetivo desenvolvimento e concretização; 

n) Eleger e ser eleito para órgãos, cargos e demais funções de representação, nos 

termos da lei e do Regulamento Interno; 

o) Ser representado pelo delegado de turma e subdelegado (e pela associação de 

estudantes, a partir do 3º ciclo); 

p) Participar nas demais atividades da escola, nos termos da lei e do respetivo 

Regulamento Interno; 
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q) Participar no processo de avaliação, através de mecanismos de auto e 

heteroavaliação; 

r) Beneficiar de medidas adequadas à recuperação da aprendizagem nas situações de 

ausência devidamente justificada às atividades escolares; 

s) Recorrer ao diretor de turma/professor titular de turma, expondo os seus problemas; 

t) Ter igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares; 

u) Receber integralmente as aulas que constam do seu currículo escolar; 

v) Ver incluído no dossier do ano, que transita consigo, as fichas de registo de 

avaliação referentes ao ano em que se encontra matriculado, relatórios médicos, a 

autoavaliação e outros documentos que o diretor de turma/professor da turma 

considere relevantes; 
w) Ver respeitado o seu lugar nas filas. 

2- Os direitos referidos nas alíneas i), j) e p), ficam temporariamente vedados ao aluno, 

no todo ou em parte, caso lhe sejam aplicadas medidas disciplinares corretivas ou 
sancionatórias, nos termos previstos no presente Estatuto. 

3- Não podem ser eleitos ou continuar a representar os alunos, nos órgãos ou estruturas 

da escola, aqueles a quem nos últimos dois anos escolares tenha sido aplicada ou venha a 
ser: 

a) Medida disciplinar sancionatória, superior à de repreensão registada; 

b) Exclusão da frequência de qualquer disciplina; 
c) Retenção em qualquer ano de escolaridade por excesso grave de faltas. 

1.1.2 – Deveres 

1- São deveres do aluno, sem prejuízo do disposto no art.º 15º da lei nº30/2002 com a 
atualização da lei 51/2012 de 05 de setembro: 

a) Conhecer e cumprir o Estatuto do Aluno e o Regulamento Interno do 

agrupamento; 

b) Conhecer o Projeto Educativo do agrupamento e contribuir para o seu 

desenvolvimento; 

c) Ser assíduo e pontual, permanecendo na escola durante o seu horário, salvo 

autorização escrita do encarregado de educação ou da direção da escola.  

d) Estudar, aplicando-se empenhadamente no cumprimento dos seus deveres; 

e) Respeitar a autoridade e as instruções dos professores e do pessoal não docente; 

f) Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa, não 

podendo, em caso algum, ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, 

sexo, orientação sexual, idade, identidade de género, condição económica, 

cultural ou social, ou convicções políticas ideológicas, filosóficas ou religiosas; 
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g) 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 

colegas;  

h) Nunca recorrer a violência no trato com os restantes elementos da comunidade 

educativa, valorizando sempre a lealdade no seu relacionamento com estes de 

forma a evitar comportamentos que possam por em causa a sua integridade 

física; 

i) Respeitar o exercício do direito à educação e ensino dos outros alunos e 

participar na eleição dos seus representantes, prestando-lhes toda a colaboração; 

j) Ajudar os colegas, quando precisarem, contribuindo assim para a harmonia da 

convivência escolar e para a plena integração na escola de todos os alunos; 

k) Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de 

acordo com as circunstâncias de perigo para a integridade física e psicológica dos 

mesmos; 

l) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático, 

mobiliário e espaços verdes da escola, fazendo o uso correto dos mesmos;  

m) Conhecer as normas de utilização e de segurança dos materiais e equipamentos 

do agrupamento, bem como conhecer os horários de funcionamento dos serviços 

da escola e as normas de utilização de instalações específicas, incluindo o plano 

de emergência; 

n) Respeitar a propriedade dos bens de todos os elementos da comunidade 

educativa; 

o) Não ter comportamentos incorretos, como agressão física ou verbal ou atitudes de 

claro desrespeito pelas normas (e.g. respeitar o seu lugar nas filas); 

p) Não transportar para o espaço escolar objetos perigosos e desnecessários, 

equipamentos tecnológicos, instrumentos ou engenhos que possam perturbar o 

normal funcionamento das atividades letivas, ou causar danos físicos ou 

psicológicos aos colegas ou a qualquer outro membro da comunidade educativa; 

q) Apresentar-se convenientemente vestido na escola; 

r) Não adotar manifestações afetivas/emotivas que possam ferir suscetibilidades na 

comunidade escolar; 

s) 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; 

t) Utilizar linguagem de modo a não ferir suscetibilidades na comunidade escolar;  

u) Contactar o diretor de turma/professor titular de turma, assistente operacional ou 

segurança, sempre que seja necessário resolver algum problema; 
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v) 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 autorizado pelo professor, pelo supervisor dos trabalhos ou 

atividades em curso ou pela direção;  

w) Não captar sons ou imagens de atividades letivas e não letivas, sem autorização 

prévia dos professores ou da direção, bem como, quando a imagem de qualquer 

membro da comunidade escolar ou educativa possa ficar registada, ainda que 

involuntariamente; 

x) 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; 

y) Respeitar os direitos de autor e de propriedade intelectual; 

z) Reparar os danos por si causados a qualquer membro da comunidade educativa, 

em equipamentos ou instalações 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.  

 1.2- Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) 

De acordo com a reorganização da educação especial, agora consagrada no decreto-lei 
n.º 3/2008, de 7 de janeiro, importa clarificar os destinatários: 

“Apresentam necessidades diferentes os alunos cujas dificuldades educativas derivam da 

descoincidência entre o capital social e cultural da família de origem e aquele que é 

requerido pela escola, por um lado, e as crianças cujas dificuldades resultam de alterações 

em estruturas e funções do corpo com carácter permanente, que geram desvantagens face 

ao contexto e ao que este oferece e exige a cada um, por outro lado”1 (ME, DGIDC, p:7). É 
esta caracterização que define o tipo de medidas a aplicar. 

A Educação Especial, nomeadamente os Apoios Especializados destinam-se a “alunos 

com limitações significativas ao nível da atividade e da participação num ou vários domínios 

de vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais de carácter permanente, 

resultando em dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, da 
mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal e da participação social”2. 

A Educação Especial tem por objetivos: 

                                                
1 ME, DGIDC (2008) Educação Especial - Manual de Apoio à Prática, Lisboa. 
2 Decreto-Lei nº 3/2008, Artigo 1º, alínea 1, 7 de Janeiro. 
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a) A promoção da inclusão educativa e social; 

b) O acesso e sucesso educativo; 

c) A promoção da igualdade de oportunidades; 

d) A preparação para o prosseguimento de estudos; 
e) A preparação para a vida pós-escolar. 

Para os alunos com necessidades educativas que não cumpram os critérios enunciados 

anteriormente, a escola tem à sua disposição e deve mobilizar as medidas e recursos 

nomeadamente, o apoio dos docentes de apoio educativo no 1º CEB, promovendo o 

sucesso educativo, a superação das necessidades identificadas e a prevenção da exclusão 
social. 

1.3. - Quadro de Honra e Quadro de Mérito 

 1.3.1- Quadro de Honra 

1- Os alunos que se distinguirem pelo seu desempenho escolar e pela sua dedicação 
farão parte do quadro de honra. 

2- Do quadro de honra constarão os alunos que satisfaçam os seguintes critérios: 

a) No 1º ciclo: que obtenham às disciplinas de Português e Matemática média 

aritmética de 4,5 e menção de Muito Bom nas diferentes áreas curriculares, 

resultantes da avaliação contínua no final do 4º ano;  

b) Nos 2º e 3º ciclos: que obtenham média aritmética de 4,5 nas disciplinas e a 

menção de Muito Bom nas restantes áreas curriculares, resultante da avaliação 

contínua no final de cada ano letivo; 

c) Para os alunos com Currículo Específico Individual (C.E.I.): que obtenham média 

aritmética de 4,5 nas disciplinas do seu currículo e menção de Muito Bom nas 

restantes áreas; 

d) Que não tenham faltas injustificadas; 

e) Que demonstrem interesse generalizado pelo estudo; 

f) Que revelem cooperação e aceitação de regras obtendo um comportamento 

global Muito Bom; 

g) Que tenham revelado Bom relacionamento com os diversos elementos da 
comunidade educativa. 

3- São proponentes do quadro de honra, os Conselhos de Docentes no 1º ciclo, e os 
Conselhos de Turma nos 2º e 3º ciclos. 
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4- Da proposta ao quadro de honra devem constar: a identificação do aluno (ano, número 

e turma), a média aritmética das disciplinas, a menção de Muito Bom nas diferentes áreas 
curriculares e a situação que motivou a proposta do aluno. 

5- As propostas deverão ficar lavradas em ata de reunião final de avaliação dos 
Conselhos de Ano, no 1º ciclo e Conselhos de Turma, nos 2º e 3º ciclos. 

6- As propostas serão dirigidas ao presidente do Conselho Pedagógico, através de 
exposição escrita e em sobrescrito fechado. 

7- A avaliação das propostas será sempre apresentada em Conselho Pedagógico, na 
última reunião do ano letivo. Das decisões tomadas não haverá recurso. 

8- Aos alunos que constarem do quadro de honra será atribuído um louvor a constar do 
seu processo individual assim como um diploma que será atribuído em data oportuna. 

9- O nome dos alunos referenciados deverá constar de um quadro a afixar durante o ano 

letivo seguinte, sendo igualmente divulgada a informação relativa a estes alunos, pelas 
diferentes salas de aula. 

1.3.2- Quadro de Mérito 

1- Os alunos que se distinguirem, no decorrer do ano letivo por um desempenho positivo 
em favor da comunidade escolar farão parte do quadro de mérito. 

2- Do quadro de mérito constarão os alunos que satisfaçam os seguintes critérios: 

a) Desenvolvam ações individuais ou em grupo que revelem espontânea e contínua 

solidariedade para com os elementos da escola. 

b) Desenvolvam ações individuais ou em grupo que conduzam à organização, 

dinamização e divulgação de projetos dos quais resulte enriquecimento cultural ou 

patrimonial dos alunos e da escola em geral. 

c) Desenvolvam ações individuais ou em grupo que resultem em benefício da 

comunidade escolar em geral. 

d) Revelem interesse generalizado pelo estudo. 

e) Demonstrem cooperação e aceitação de regras. 
f) Se relacionem corretamente com os diversos elementos da comunidade escolar. 

3- São proponentes do quadro de mérito os Conselhos de escola, os Conselhos de 
Turma, o Diretor, a associação de pais e a associação de estudantes. 

4- Da proposta ao quadro de mérito deverá constar: a identificação da entidade 

proponente, do aluno (ano, número e turma) relato dos trabalhos ou factos observados, 
efeito da ação digna de proposta e uma pré avaliação feita pela entidade proponente. 
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5- As propostas serão dirigidas ao presidente do Conselho Pedagógico, através de 

exposição escrita e em sobrescrito fechado. Caso se trate de um trabalho de investigação, 
este deverá acompanhar a proposta. 

6- A avaliação das propostas será sempre apresentada em Conselho Pedagógico, na 
última reunião do ano letivo. Das decisões tomadas não haverá recurso. 

7- Aos alunos que constarem do quadro de mérito será atribuído um louvor a constar do 
seu processo individual, assim como um diploma que será atribuído em data oportuna. 

8- O nome dos alunos referenciados deverá constar de um quadro a afixar durante o ano 

letivo seguinte, sendo igualmente divulgada a informação relativa a estes alunos, pelas 
diferentes salas de aula. 

1.4- Entrada no recinto escolar 

1- São direitos do aluno: 

a) Entrar no recinto escolar sempre que tiver atividades escolares; 

b) Sair, de acordo com as condições estabelecidas pelo encarregado de educação 
no cartão de estudante. 

2- São deveres do aluno: 

a) Trazer sempre a caderneta do aluno e o cartão de estudante no caso dos 2º e 3º 

ciclos, para os poder apresentar sempre que sejam solicitados; 

b) Utilizar sempre o portão principal para entrar e sair da escola, respeitando as 

instruções do assistente operacional da portaria; 
c) Entrar e sair ordenadamente, não ficando parado junto ao portão principal. 

1.5- Pátios Exteriores 

1- São direitos do aluno: 

a) Brincar com alegria, mas sem violência; 

b) Exigir dos colegas que não sujem, nem estraguem os espaços; 

c) Encontrar estes espaços limpos e com aspeto agradável; 
d) Não ser agredido nem importunado por outros. 

2- São deveres do aluno: 

a) Não falar alto, nem fazer barulho desnecessário; 
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b) Zelar pela limpeza dos pátios, colocando o lixo nos recipientes próprios para o 

efeito, e pela conservação do material, instalações, mobiliário e espaços verdes, 

fazendo uso correto dos mesmos; 

c) Não escrever nas paredes, portas ou outros locais, nem danificar espaços verdes 

ou equipamento escolar; 

d) Não correr, nem brincar nos corredores de acesso às aulas; 

e) Brincar com bolas nos espaços adequados para o efeito, não espreitar nas 

janelas para não perturbar o trabalho dos outros; 

f) Entregar na secção de perdidos e achados ou a um professor/assistente 

operacional, os objetos perdidos que encontrar no recinto escolar; 

g) Não abandonar o seu material, ou roupa nos pátios; 

h) Colaborar no embelezamento da escola/agrupamento, integrado em projetos com 

esse objetivo, orientados por professores; 
i) Respeitar as instruções de professores e assistentes operacionais. 

1.6- Sala de aula e trabalho escolar 

1- São direitos do aluno: 

a) A educação e o ensino; 

b) Participar no processo de avaliação; 

c) Ter aulas, professores assíduos e pontuais; 

d) Ter salas de aula limpas e com boas condições de trabalho, contendo material de 

apoio; 

e) Esclarecer dúvidas com os professores; 

f) Frequentar a sala de estudo, onde poderá ser apoiado na realização do seu 

trabalho escolar; 

g) Usufruir de todo o tempo estipulado para a atividade letiva, sem interrupções nem 

saídas antecipadas do professor; 

h) Ser informado sobre a matéria dada, em caso de falta devidamente justificada; 

i) Ser sempre informado, esclarecido e ajudado corretamente, quer na sala de aula, 

quer noutros espaços por professores e assistentes operacionais; 
j) Beneficiar de apoios educativos adequados às suas necessidades. 

2- São deveres do aluno: 

a) Ser pontual, assíduo e responsável no cumprimento dos horários e das tarefas 

que lhe sejam atribuídas; 

b) Após o toque de entrada, dirigir-se de forma ordenada para a sala de aula, sem 

correrias nem gritarias e aguardar em silêncio pelo professor; 
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c) Em caso de falta do professor, aguardar em silêncio a chegada de outro professor 

que acompanhará a turma; 

d) Entrar calmamente e de forma ordenada na aula e ocupar, de imediato, o lugar 

que lhe está destinado, preparando-se, sem demoras, para o trabalho; 

e) Em caso excecional, o aluno que chegue atrasado, deverá dirigir-se à sala de aula 

e explicar ao professor a razão do mesmo; 

f) Estar atento, participar de forma organizada e pedir a palavra, aguardando a vez 

de falar; 

g) Trazer sempre o material escolar e cuidar dele; 

h) Registar os apontamentos necessários à compreensão dos conteúdos 

trabalhados; 

i) Não danificar o material dos colegas nem da escola; 

j) Participar nas atividades de sala de aula ou nas desenvolvidas noutros espaços 

sugeridos pelo professor; 

k) Permanecer na escola, durante o seu horário, salvo autorização escrita do 

encarregado de educação; 

l) Não mastigar pastilhas elásticas nem comer nas aulas; 

m) Não utilizar chapéu ou boné na sala de aula; 

n) Não utilizar o capuz na cabeça em todo o espaço escolar, a não ser em caso 

devidamente autorizado; 

o) Manter uma postura adequada em sala de aula, podendo levantar-se apenas com 

autorização do respetivo professor;  

p) Sair ordenadamente no final da aula, de acordo com a indicação do professor, 

deixando o seu local de trabalho limpo e arrumado; 

q) Realizar sempre as tarefas de casa e estudar as matérias; 

r) Informar, com frequência, o encarregado de educação sobre o seu trabalho 

escolar; 

s) Realizar no final de cada ano letivo, a sua autoavaliação globalizante de acordo 

com a lei vigente; 

t) Manter o telemóvel e outros aparelhos eletrónicos de comunicação ou lazer 

desligados na sala de aula. Os referidos aparelhos serão confiscados, caso esta 

regra não seja cumprida, sendo os mesmos entregues posteriormente aos 
encarregados de educação. 

1.7- Instalações sanitárias 

1- São direitos do aluno: 

a) Utilizar os sanitários sempre que necessitar; 

b) Encontrar os sanitários limpos; 
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c) Ver respeitada a sua vez de os utilizar. 

2- São deveres do aluno: 

a) Respeitar a sua vez; 

b) Lavar as mãos antes de sair; 

c) Deixar os sanitários limpos; 

d) Fechar as torneiras; 
e) Não danificar o material posto à sua disposição. 

1.8- Bufete e refeitório 

1- São direitos do aluno: 

a) Adquirir, a preços mais baixos, lanches e almoços; 

b) Encontrar estes espaços limpos e arrumados; 

c) Ter acesso a uma alimentação saudável; 

d) Ser atendido com correção e respeito; 

e) Ver a sua vez respeitada; 
f) Ter acesso ao horário de funcionamento. 

2- São deveres do aluno: 

a) Esperar ordenadamente a sua vez; 

b) Respeitar colegas e assistentes operacionais; 

c) Levantar a mesa e deixar limpo o local utilizado; 

d) Adquirir a senha para o almoço na papelaria, de véspera (se esta for adquirida no 

próprio dia, só poderá sê-lo até às 10h15, acrescida de multa). Excetuam-se os 

alunos subsidiados (ver ponto 3 da parte 3.2.4 do Capítulo IV); 
e) Consultar o horário de funcionamento. 

1.9- Bibliotecas Escolares  

1- São direitos do aluno: 

a) Ter um ambiente adequado e sossegado; 

b) Consultar livros, revistas e outros documentos, no horário de funcionamento; 

c) Requisitar livros para leitura em casa; 

d) Utilizar o equipamento informático, áudio e vídeo, de acordo com o regulamento 

específico de utilização destes materiais; 

e) Ter apoio dos assistentes operacionais presentes e ser atendido corretamente; 
f) Ter acesso ao horário de funcionamento. 
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2- São deveres do aluno: 

a) Respeitar o silêncio; 

b) Conservar e cuidar devidamente dos materiais utilizados; 

c) Consultar o horário de funcionamento; 

d) Informar o assistente operacional de qualquer dano ou anomalia verificados no 

material utilizado; 
e) Respeitar os prazos de entrega do material requisitado. 

1.10- Posto Médico 

1- São direitos do aluno: 

a) Ter um local para repousar em caso de indisposição ou acidente, onde aguardará 

o encarregado de educação, ajuda médica profissional ou o momento de ir ao 

hospital; 

b) Usufruir de curativos simples para pequenas feridas, resultantes de acidentes sem 

gravidade; 

c) Apoio, em caso de situações diversas, mas nunca administração de qualquer tipo 

de remédios; 
d) Ser tratado com carinho e respeito. 

2- São deveres do aluno: 

a) Não vir para a escola doente; 

b) Respeitar os assistentes operacionais; 

c) No caso de adoecer, ou ter dores, não solicitar medicamentos aos assistentes 

operacionais (só os médicos os podem prescrever), procurando, com ajuda da 
escola/agrupamento, entrar em contacto com o encarregado de educação. 

1.11- Papelaria 

1- São direitos do aluno: 

a) Comprar todo o material escolar, senhas para o almoço, solicitando o recibo do 

material adquirido; 

b) Ver respeitada a sua vez; 
c) Ter acesso ao horário de funcionamento e ser atendido corretamente. 

2- São deveres do aluno: 

a) Esperar com ordem a sua vez; 
b) Consultar o horário de funcionamento. 
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1.12- Ação Social Escolar (ASE) 

1- São direitos do aluno: 

a) Ser informado dos apoios económicos de que pode usufruir: 

i. Seguro escolar: cobre qualquer acidente que aconteça ao aluno na escola, 

a caminho de casa (dentro do horário e no percurso mais direto) e em 

viagens de estudo. 

ii. Ação Social: ajuda económica para aquisição de material escolar, quando 

comprovadamente necessário. 

iii. Ajuda económica para aquisição de senhas de refeição. 

iv. Transporte escolar: Passe (para as maiores distâncias). 
b) Beneficiar dos serviços de ASE, de acordo com os critérios estabelecidos na lei. 

2- São deveres do aluno: 

a) Procurar informações mais detalhadas nos serviços do ASE ou consultando o 

diretor de turma/professor da turma; 
b) Consultar os horários nos respetivos serviços. 

1.13- Serviços de Administração Escolar 

1- São direitos do aluno: 

a) Utilizar estes serviços em caso de necessidade (obtenção de informações sobre 

matrículas, certidões, transferências e outros assuntos); 
b) Ter acesso ao horário de atendimento e ser corretamente atendido. 

2- São deveres do aluno: 

a) Aguardar a sua vez; 

b) Ser delicado e correto; 
c) Consultar o horário de funcionamento. 

1.14- Telefone 

1- São direitos do aluno: 

a) Utilizar o telefone quando for necessário (mediante pagamento); 

b) Ver a sua vez respeitada; 
c) Ser atendido corretamente. 

2- São deveres do aluno: 



Página 122 – Regulamento Interno 

a) Aguardar a sua vez; 
b) Ser correto com o assistente operacional. 

1.15- Tempos Livres 

1- São direitos do aluno: 

a) Encontrar na escola atividades de ocupação de tempos livres e de apoio ao 

trabalho escolar: clubes, Desporto Escolar, Bibliotecas Escolares, Sala de Estudo 

entre outros; 

b) Participar nas atividades postas à sua disposição, no limite das capacidades 

destes espaços, de acordo com os seus gostos e necessidades; 

c) Ser informado, em cada ano, das atividades existentes, horários de 
funcionamento e regulamentos. 

2- São deveres do aluno: 

a) Participar de forma correta nas atividades em que se inscrever, respeitando as 
normas de funcionamento. 

1.16- Utilização de cacifos 

1.16.1- Direitos e Deveres 

1- A escola disponibiliza cacifos aos seus alunos, para que possam guardar livros e outro 
material escolar ou pessoal indispensável à frequência de atividades letivas. 

2- Havendo cacifos disponíveis, qualquer aluno da escola tem o direito à sua requisição e 
utilização, nas condições previstas no presente regulamento. 

3- Os alunos a quem foram atribuídos cacifos têm o dever de zelar pelo seu bom estado 

de conservação e serão responsabilizados caso isso não aconteça, devendo mantê-lo no 

mesmo estado de conservação em que o recebeu, limpo, sem pinturas, riscos ou 
autocolantes. 

1.16.2- Requisição e desistência do cacifo 

1- O pedido de atribuição de cacifo é feito através de requisição preenchida pelo 

encarregado de educação do aluno, entre o dia 16 e 30 de setembro de cada ano letivo, 
junto da funcionária da papelaria. 
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2- Caso um aluno desista da utilização do cacifo que lhe tenha sido atribuído 

anteriormente, deverá o respetivo encarregado de educação comunicar este facto por 
escrito à escola. 

1.16.3– Normas de atribuição de cacifos 

1- Dado que o número de cacifos disponíveis é insuficiente para satisfazer todas as 

requisições recebidas pela escola, cada cacifo poderá ser partilhado por dois alunos, 

preferencialmente da mesma turma. A atribuição dos cacifos será feita por seriação dos 
pedidos, de acordo com os seguintes critérios: 

b) Preferencialmente para alunos do 5º Ano. 
c) Residência mais afastada da escola. 

2- Na atribuição dos cacifos segue-se a ordem cronológica de entrada das requisições, 
considerando a data e hora. 

3- Os alunos a quem não seja atribuído cacifo no início do ano letivo, por falta de cacifos 
disponíveis, ficarão em lista de espera, caso vaguem cacifos, no decurso do ano letivo. 

1.16.4– Aluguer 

A utilização dos cacifos é feita mediante um aluguer anual de 7€, que reverterá da 

seguinte forma:3€ para reparações; 2€ para aquisição de materiais para a BE e 2€ para a 
associação de estudantes. 

1.16.5– Normas de utilização 

1- O cacifo não poderá ser utilizado para: 

a) A colocação de quaisquer objetos ou materiais perigosos ou ilícitos; 
b) A colocação temporária e esporádica de mochilas, sacos ou outros objetos. 

2- Depois de ser atribuído o cacifo o aluno deverá colocar um cadeado no mesmo. O 

aluno terá de entregar um duplicado da chave do cadeado à funcionária da papelaria, que 

servirá única e exclusivamente para abrir o mesmo em caso de esquecimento ou extravio da 
chave original. 

3- Na última semana de aulas de cada ano letivo o cadeado deverá ser retirado da porta 

e todo o conteúdo do cacifo deverá também ser retirado, independentemente de o aluno ter 
intenção de requerer a utilização de um cacifo no ano seguinte. 
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a) A direção do agrupamento reserva-se o direito de retirar os cadeados que 

permaneçam colocados depois de terminadas as aulas de cada ano letivo e de 

retirar os objetos que se encontrem no interior do cacifo; 

b) A direção do agrupamento não se responsabiliza pelos eventuais danos 
provocados no cadeado resultantes da operação da sua retirada. 

4- O cacifo requisitado deverá ter uma utilização permanente e continuada. Se assim não 

for, o aluno poderá perder o direito à sua utilização. Considera-se que o cacifo está a ser 
utilizado quando tem material escolar do aluno e um cadeado na sua porta. 

5- Caso se verifique que o aluno não está a utilizar o cacifo, ser-lhe-á dado um prazo de 

cinco dias úteis para o fazer. Findo este prazo e se a situação de não utilização ou não 
ocupação se mantiver, o aluno perderá o direito à sua utilização. 

6- O aluno deverá zelar pela boa conservação do cacifo. 

a) Caso o aluno danifique o cacifo deve repor pecuniariamente; 

b) Caso verifique que o cacifo se encontra com alguma deficiência não provocada 

por si, deverá comunicar esse facto à chefe dos assistentes operacionais com a 

maior brevidade possível, sob pena de os danos lhe serem imputados; 

c) Caso provoque algum dano no cacifo, o aluno deverá também, com a maior 
brevidade possível, comunicar ao Diretor esse facto. 

7- São motivos para a perda do direito à utilização do cacifo: 

a) A utilização do cacifo para fins diferentes dos estipulados para o mesmo; 

b) A utilização do cacifo para colocação de materiais ilícitos ou perigosos; 

c) A utilização do cacifo por outros alunos que não aquele ao qual foi atribuído o 

cacifo, exceto em situação autorizada pelo Diretor; 

d) A não utilização permanente e continuada ou a não ocupação do cacifo nos 
termos do número 5 deste artigo. 

8- No caso de perda do direito à utilização do cacifo, esse facto será comunicado por 
escrito ao encarregado de educação e ao aluno. 

9- A partir da data de comunicação da perda de direito da utilização do cacifo, o aluno já 
não o poderá utilizar. 

1.16.6- Normas Finais 

1- A escola não se responsabiliza pelo furto, extravio ou danos provocados por terceiros 
em objetos do aluno depositados no cacifo que lhe foi atribuído. 
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2- Reserva-se o direito ao Diretor mandar abrir os cacifos sempre que estes estejam a 
ser utilizados indevidamente e/ou sempre que as circunstâncias o justifiquem. 

3- Nas situações omissas neste Regulamento, prevalecem as decisões do Diretor. 

1.17- Dever de frequência, assiduidade e pontualidade 

1- Constituem deveres do aluno a assiduidade e a pontualidade às aulas e atividades 
escolares obrigatórias. 

2- Cabe aos pais ou encarregados de educação, assegurar o cumprimento dos deveres 
referidos no número anterior. 

3- O dever de assiduidade e pontualidade implica para o aluno a presença e a 

pontualidade na sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar munido 

do material didático ou equipamento necessários de acordo com as orientações dos 
professores bem como uma atitude de empenho intelectual e comportamental adequada. 

4- O agrupamento controlará obrigatoriamente estes deveres, nos 2º e 3º ciclos, em 
todas as atividades letivas ou não letivas em que o aluno participa, da seguinte forma:  

a) O docente regista a falta do material em documento próprio no livro de ponto; 

b) O docente comunica ao encarregado de educação e ao diretor de turma;  

c) O diretor de turma poderá reforçar esta informação junto do encarregado de 

educação; 
d) O incumprimento reiterado destes deveres refletir-se-á na avaliação do aluno. 

1.17.1- Faltas 

1- A falta é a ausência do aluno a uma aula ou outra atividade de frequência obrigatória 

ou facultativa caso tenha havido inscrição, a falta de pontualidade ou a comparência sem o 
material didático ou equipamento necessários. 

2- O aluno tem falta se:  

a) Não comparecer às aulas; 

b) Chegar atrasado; 

c) Não trouxer o material didático ou equipamento necessários; 
d) O seu comportamento for incorreto e perturbador do funcionamento das aulas.  

2- No caso do 1ºciclo, decorrendo as aulas diárias em cinco tempos, o total de cinco 

horas, seguidas ou intercaladas correspondem a uma falta. Considera-se para efeito de 

registo de falta ao primeiro tempo um atraso superior a quinze minutos. A totalização de 
cinco tempos corresponde a uma falta. 
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3- No caso do 2º e 3º ciclos, decorrendo as aulas em tempos consecutivos, há tantas 

faltas quantos os tempos de ausência do aluno. No primeiro tempo de cada turno haverá 
uma tolerância de dez minutos. 

4- Todas as faltas são comunicadas ao encarregado de educação pelo diretor de turma 
ou professor titular da turma. 

5- As faltas são registadas pelos professores: 

a) No 1º ciclo no livro de ponto;  

b) No 2º e 3º ciclos no livro de ponto e pelo diretor de turma nos suportes 
determinados para o efeito. 

6- São consideradas injustificadas as faltas sempre que: 

a) Não tenham sido apresentadas as respetivas justificações; 

b) As justificações tenham sido entregues fora de prazo legal; 

c) As justificações não tenham merecido aceitação da entidade com competência na 

matéria de acordo com a legislação em vigor; 

d) Sejam resultantes da aplicação da ordem de saída da sala de aula; 
e) Resultem de medidas disciplinares sancionatórias.  

7- A participação em visitas de estudo previstas no Plano de Atividades da escola não é 

considerada falta relativamente às disciplinas ou áreas disciplinares envolvidas 

considerando-se dadas as aulas das referidas disciplinas. Carecem de justificação as faltas 
dadas nas restantes disciplinas ou áreas disciplinares.  

8- Dispensa da atividade física: 

a) O aluno pode ser dispensado temporariamente das atividades de Educação Física 

ou Desporto Escolar por razões de saúde, devidamente comprovadas por 

atestado médico, que deve explicitar claramente as contraindicações da atividade 

física. O aluno deve, contudo, estar sempre presente no espaço onde decorre a 

aula. 

b) Sempre que, por razões devidamente fundamentadas, o aluno se encontre 

impossibilitado de estar presente, deve ser encaminhado para um espaço em que 
seja pedagogicamente acompanhado. 

9- São consideradas justificadas as faltas dadas pelos seguintes motivos: 

a) Doença do aluno, devendo esta ser declarada por médico se determinar 

impedimento superior a três dias úteis, ou pelo encarregado de educação, por 

escrito, se o período de tempo for inferior. Quando se tratar de doença de caráter 
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crónico ou recorrente, bastará uma única declaração médica para a totalidade do 

ano letivo ou até ao termo da condição que determinou a ausência do aluno; 

b) Isolamento profilático, determinado por doença infetocontagiosa 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 

falecimento de familiar previsto no regime de contrato de trabalho dos 

trabalhadores que exercem funções públicas; 

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; 

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 e 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 em atividades culturais, associativas e desportivas reconhecidas, nos 

termos da lei, como de interesse público ou consideradas relevantes pelas 

respetivas autoridades escolares; 

j) Preparação e participação em atividades desportivas de alta competição, nos 

termos legais aplicáveis; 

k) Cumprimento de obrigações legais que não possam efetuar-se fora do período 

das atividades letivas; 

l) Outro facto impeditivo da presença na escola, ou em qualquer atividade escolar, 

desde que, comprovadamente, não seja imputável ao aluno e considerado 

atendível pelo Diretor, pelo diretor de turma ou pelo professor titular de turma; 

m) As decorrentes de suspensão preventiva aplicada no âmbito de procedimento 

disciplinar, no caso de ao aluno não vir a ser aplicada qualquer medida disciplinar 

sancionatória, lhe seja aplicada medida não suspensiva da escola, ou na parte em 

que ultrapassem a medida efetivamente aplicada; 

n) Participação em visitas de estudo previstas no Plano de Atividades da escola, 

relativamente às disciplinas ou áreas disciplinares não envolvidas na referida 
visita. 

  



Página 128 – Regulamento Interno 

10- Justificação de faltas: 

a) É apresentada até ao 3º dia útil subsequente à verificação da mesma, pelo 

encarregado de educação ao diretor de turma ou professor titular de turma na 

caderneta escolar, caso o aluno seja de menor idade. Referenciando o dia, a hora, 

a atividade em que a falta ocorreu, indicando os motivos da mesma, na caderneta 

escolar, apresentando sempre que necessário os comprovativos adicionais que 

poderá solicitar a qualquer entidade; 

b) Pode não ser considerada suficiente pelo diretor de turma ou pelo professor titular 

de turma, solicitando este, nestes casos, comprovativos adicionais; 

c) Deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível; 
d) Não será considerada, se não for entregue dentro do prazo previsto. 

11- Nas situações de ausência justificada às atividades escolares, o aluno tem direito a 
beneficiar de medidas, a definir pelo Conselho de Turma ou pelo professor titular de turma. 

12- A não aceitação da justificação apresentada, deverá ser fundamentada, de forma 
sintética, pelo diretor de turma ou professor titular de turma. 

13- As faltas injustificadas são comunicadas aos pais ou encarregados de educação, pelo 

diretor de turma ou pelo professor titular de turma, no prazo máximo de três dias úteis pelo 
meio mais expedito. 

1.17.1.1- Excesso grave de faltas 

1- Em cada ano letivo as faltas injustificadas não podem exceder: 

a) Dez dias, seguidos ou interpolados, no 1.º ciclo; 

b) O dobro do número de tempos letivos semanais, por disciplina, nos outros ciclos 
ou níveis de ensino. 

2- Quando for atingido metade do limite de faltas, os pais ou o encarregado de educação, 

são convocados à escola, pelo diretor de turma ou pelo professor titular de turma pelo meio 
mais expedito. 

3- A notificação referida no número anterior, tem como objetivo alertar para as 

consequências da violação do limite de faltas e de procurar encontrar uma solução que 

permita garantir o cumprimento efetivo do dever de assiduidade, bem como o necessário 
aproveitamento escolar. 

4- Caso se revele impraticável o referido nos números anteriores, por motivos não 

imputáveis à escola, e sempre que a gravidade especial da situação o justifique, a respetiva 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) deverá ser informada do excesso de 

faltas do aluno menor de idade, assim como dos procedimentos e diligências até então 
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adotados pela escola e pelos encarregados de educação, procurando em conjunto, soluções 
para ultrapassar a sua falta de assiduidade. 

1.17.1.2- Efeitos da ultrapassagem dos limites de faltas  

1- A ultrapassagem dos limites de faltas injustificadas constitui uma violação dos deveres 

de frequência e assiduidade e obriga o aluno ao cumprimento de medidas de recuperação e 

ou corretivas específicas, podendo ainda ser-lhe aplicadas medidas disciplinares 
sancionatórias.  

2- A aplicação das medidas do ponto anterior não excluem a responsabilização dos pais 
e encarregados de educação, nos termos dos pontos, do presente regulamento. 

3- Todas as situações, atividades, medidas ou suas consequências, são obrigatoriamente 

comunicadas, pelo meio mais expedito, aos pais e encarregados de educação, pelo diretor 

de turma ou pelo professor titular de turma, sendo ainda registadas no processo individual 
do aluno. 

4- A ultrapassagem do limite de faltas estabelecido no Regulamento Interno da escola 

relativamente às atividades de apoio ou complementares de inscrição ou de frequência 
facultativa, implica a imediata exclusão do aluno das atividades em causa. 

1.17.1.3- Medidas de recuperação e de integração 

1- A violação dos limites de faltas, por alunos menores de dezasseis anos, obriga ao 

cumprimento de atividades que permitam recuperar atrasos na aprendizagem e ou a 

integração escolar e comunitária do aluno e pelas quais os alunos e os seus encarregados 
de educação são corresponsáveis. 

2- A aplicação destas medidas deve ter em conta a situação concreta do aluno, a sua 
idade e o seu percurso formativo. 

3- As atividades de recuperação de atrasos na aprendizagem: 

a) São aplicadas uma única vez no decorrer do ano letivo; 

b) São aplicadas na primeira disciplina em que ocorra a ultrapassagem do limite de 

faltas, independentemente do número de disciplinas em que tal se verifique; 

c) A prova é aplicada até dez dias úteis passados da ultrapassagem do limite de 

faltas; 

d) Incide exclusivamente sobre as matérias tratadas nas aulas cuja ausência 

originou a situação de excesso de faltas; 
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e) As atividades são decididas pelo professor titular de turma ou pelo professor da 

disciplina em que foi ultrapassado o limite de faltas, privilegiando sempre a 

simplicidade e eficácia; 

f) Tipo de prova: A prova será elaborada no suporte escolhido pelo professor, 

adaptada ao contexto do ano, da disciplina e da turma. Deve respeitar os 

instrumentos e critérios de avaliação aprovados em Conselho Pedagógico, por 

grupo disciplinar ou Conselho de Ano; 

g) A prova poderá ter a seguinte forma: prova escrita; prova escrita e oral; prova oral; 

prova prática; prova prática/teórica; trabalho ou projeto; 

h) O cumprimento das atividades de recuperação por parte do aluno, realiza-se em 

período suplementar ao horário letivo e não o isenta da obrigação de cumprir o 

horário da sua turma ou de permanecer na escola durante o mesmo; 

i) Estas atividades deverão decorrer na Sala de Estudo, Biblioteca Escolar ou sala 

especifica da disciplina; 

j) A mesma prova pode ser aplicada a vários alunos da turma, desde que realizada 

em simultâneo; 

k) A falta à prova só pode ser justificada por razões inimputáveis ao aluno e no prazo 

máximo de 3 dias úteis; 

l) A avaliação é qualitativa e traduz-se em “cumpriu” ou “não cumpriu” sendo 
registada em impresso próprio. 

4- Sempre que se considerar que o aluno cumpriu a sua tarefa com sucesso, serão 
desconsideradas as faltas em excesso. 

5- Tratando-se de aluno de idade igual ou superior a dezasseis anos, aplicam-se as 
mesmas medidas, com as necessárias adaptações. 

1.17.1.4- Incumprimento ou ineficácia das medidas  

1- O incumprimento das medidas previstas anteriormente, sua ineficácia ou 

impossibilidade de atuação, determinam a comunicação obrigatória do facto à respetiva 

CPCJ de forma a encontrar, com a colaboração da escola e, sempre que possível, com a 

autorização e corresponsabilização dos pais ou encarregados de educação, uma solução 

adequada ao processo formativo do aluno e à sua inserção social e socioprofissional, 

considerando, de imediato, a possibilidade de encaminhamento do aluno para diferente 

percurso formativo. Na iminência de abandono escolar, esta medida pode ser aplicada a 
todo o tempo, sem necessidade de aguardar pelo final do ano escolar.  

2- Tratando-se de aluno com idade superior a doze anos que já frequentou, no ano letivo 

anterior, o mesmo ano de escolaridade, poderá haver lugar, até final do ano letivo em causa 
e por decisão do Diretor da escola, à prorrogação da mesma medida corretiva. 
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3- Quando esta medida não for possível ou o aluno for encaminhado para oferta 

formativa diferente da que frequenta e o encaminhamento ocorra após 31 de janeiro, o não 

cumprimento das atividades e ou medidas previstas, desde que a sua ineficácia não seja 

imputável à escola, determinam ainda, logo que definido pelo professor titular/Conselho de 
Turma:  

a) Para os alunos a frequentar o primeiro ciclo do ensino básico, a retenção no ano 

de escolaridade respetivo, com a obrigação de frequência das atividades 

escolares até final do ano letivo, ou até ao encaminhamento para o novo percurso 

formativo, se este ocorrer antes; 

b) Para os restantes alunos, a retenção no ano de escolaridade em curso, ocorre 

sem prejuízo da obrigação de frequência da escola até final do ano letivo e até 

perfazerem os 18 anos de idade, ou até ao encaminhamento para o novo 
percurso formativo, se este ocorrer antes. 

4- As atividades a desenvolver pelo aluno decorrentes do dever de frequência 

estabelecido na alínea b) do número três, no horário da turma, são definidas pelo Conselho 
de Turma e posteriormente aprovadas pelo Diretor do agrupamento. 

5- O incumprimento ou ineficácia das medidas e atividades previstas implica também 

restrições à realização de provas de equivalência à frequência ou de exames, sempre que 

tal se encontre previsto em regulamentação específica de qualquer modalidade de ensino 
ou oferta formativa. 

6- O incumprimento reiterado do dever de assiduidade e ou das referidas atividades pode 
dar ainda lugar à aplicação de medidas disciplinares sancionatórias.  

1.18- Participação dos alunos na vida escolar 

De acordo com a legislação em vigor, o direito à participação dos alunos na vida da 

escola processa-se de acordo com o disposto na Lei de Bases do Sistema Educativo e 

concretiza-se, designadamente, através dos delegados de turma (que reúnem em 
Assembleia de delegados de turma) e da Associação de Estudantes (a partir do 3º ciclo). 

1.18.1- Delegado de turma 

1- No início do ano letivo, nos 2º e 3º ciclos deverão ser eleitos o delegado e o 
subdelegado de turma, na presença do diretor de turma. 

2- São elegíveis os alunos que frequentam todas as disciplinas, exceto as facultativas e 
não tenham sido objeto de medida disciplinar nos últimos dois anos. 

3- Serão destituídos os alunos a quem seja aplicada: 
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a) Medida disciplinar sancionatória, superior à de repreensão registada; 

b) Exclusão de frequência de qualquer disciplina; 
c) Retenção em qualquer ano de escolaridade, por excesso grave de faltas. 

4- Serão substituídos, em qualquer momento, os alunos eleitos se: 

a) Eles próprios o solicitarem; 

b) For solicitado pela maioria da turma; 

c) O diretor de turma apresentar proposta fundamentada nesse sentido e o Conselho 
de Turma a sufragar. 

5- O coordenador de Diretores de turma de ciclo (ou outro professor com motivo 

justificado) deverá reunir a Assembleia de delegados de turma com o objetivo de auscultar 
os alunos sobre questões relevantes para a vida na escola, sempre que necessário. 

6- O aluno elegível para a função de delegado (e subdelegado) deverá: 

a) Ser responsável; 

b) Ser leal; 

c) Ter boa educação; 

d) Ser honesto; 

e) Ter sentido de justiça; 

f) Respeitar os outros; 

g) Cumprir as regras; 

h) Ser simpático; 

i) Estar disponível; 

j) Ser solidário; 

k) Gostar da escola; 

l) Ser compreensivo; 

m) Ter capacidade de comunicação; 

n) Ser imparcial; 

o) Ser apaziguador; 
p) Relacionar-se bem com todos. 

7- São funções do subdelegado de turma dar apoio às tarefas do delegado de turma e 
substituí-lo nas suas ausências e impedimentos. 

8- São funções do delegado de turma: 

a) Promover o cumprimento do Regulamento Interno, dando o exemplo e advertindo 

os colegas quando necessário; 

b) Estar atento à turma e procurar resolver os conflitos dos colegas, sem violência, 

ajudando-os quando estiverem com dificuldades e sempre que seja preciso; 
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c) Dar a conhecer ao diretor de turma ocorrências e problemas que afetem a turma 

ou algum colega, sempre que possível, por escrito; 

d) Ser o porta-voz e representar a turma junto dos elementos da comunidade escolar 

e dos seus órgãos; 

e) Respeitar os outros nas suas diferenças, tratando-os com correção; 

f) Participar nas reuniões para as quais seja convocado e transmitir o que se passou 

nessas reuniões à turma; 

g) Respeitar as decisões da maioria dos colegas que representa, mesmo quando a 

sua opinião é contrária; 

h) Ajudar e dar assistência, nos 2º e 3º ciclos, aos professores e diretor de turma, 

sempre que estes o solicitem; 

i) Verificar, à saída das salas de aula, se estas ficaram limpas e arrumadas; 

j) Expor com clareza as suas ideias, defendendo e auscultando interesses e 

opiniões da turma que representa; 
k) Inteirar-se das atividades que decorrem na escola e informar os colegas. 

9- O delegado e o subdelegado de turma têm o direito de solicitar a realização de 

reuniões da turma com o respetivo diretor de turma para apreciação de matérias 

relacionadas com o funcionamento da turma, sem prejuízo do cumprimento das atividades 
letivas nos seguintes termos: 

a) O pedido é apresentado ao diretor de turma, sendo precedido de reunião informal 

dos alunos para determinação das matérias a abordar; 

b) Por iniciativa dos alunos, o diretor de turma pode solicitar a participação de um 

representante dos pais e encarregados de educação dos alunos da turma 

referida; 

c) A intenção de realizar a reunião deverá ser participada pelo diretor de turma à 

direção, que decidirá da viabilização da mesma no horário de funcionamento da 

escola (existência de sala disponível e compatibilidade de serviço), ou a 

convocará para as 18h30 com a anuência dos alunos e do diretor de turma, numa 
data sugerida por estes. 

1.18.2- Associação de Estudantes 

1.18.2.1- Princípios gerais 

1- Todos os alunos do 3º ciclo têm o direito de se associar livremente, constituindo 
associações de estudantes, no respeito pelo estipulado na legislação em vigor. 

2- Todos os alunos do 3º ciclo têm o direito de participar na vida associativa, podendo 
eleger ou ser eleitos para os corpos diretivos e ser nomeados para cargos associativos. 
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3- A associação de estudantes é independente do estado, dos partidos políticos, das 
organizações religiosas ou de quaisquer outras. 

4- A associação de estudantes goza de autonomia na elaboração dos seus estatutos e 

demais normas internas, na eleição dos seus órgãos dirigentes, na gestão e administração 
do respetivo património e na elaboração do seu Plano de Atividades. 

1.18.2.2- Constituição 

A associação de estudantes constitui-se com a aprovação dos respetivos estatutos, em 

Assembleia Geral expressamente convocada para o efeito, de acordo com as disposições 
referidas na legislação em vigor. 

1.18.2.3- Direitos da Associação de Estudantes 

1- São direitos da associação de estudantes: 

a) Dispor de instalações próprias na escola, cedidas pelo órgão de gestão, por ela 

geridas de forma a prosseguir o desenvolvimento das suas atividades, cabendo-

lhe zelar pelo seu bom funcionamento; 

b) Apoio material e técnico a conceder pelo estado, destinado ao desenvolvimento 

das suas atividades, nos termos definidos na legislação em vigor; 

c) Apoio financeiro a conceder pelo estado, com vista ao desenvolvimento das suas 

atividades de índole pedagógica, cultural, social e desportiva; 

d) Participar na vida escolar; 

e) Colaborar na gestão de espaços de convívio e desporto, assim como na de outras 

áreas afetas a atividades estudantis; 
f) Incentivo e apoio à intervenção nas atividades de ligação escola-meio. 

2- Não podem ser eleitos para os corpos diretivos e ser nomeados para cargos 

associativos os alunos que, nos últimos dois anos tenham sido sujeitos a medida disciplinar 

sancionatória, superior à de repreensão registada, tenham sido excluídos da frequência de 

qualquer disciplina, ou que tenham sido retidos em qualquer ano de escolaridade por 
excesso grave de faltas. 

3- Serão destituídos dos seus cargos representativos, os alunos, que no decorrer do ano 
letivo, venham a ser sujeitos a qualquer uma das situações previstas no número anterior. 

1.18.2.4- Deveres da Associação de Estudantes 

1- São deveres da associação de estudantes: 

a) Cumprir o disposto no Regulamento Interno e na legislação em vigor; 
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b) Colaborar no desenvolvimento do Projeto Educativo do Agrupamento; 

c) Colaborar com a escola/agrupamento na deteção e acompanhamento de alunos 

em situações problemáticas; 

d) Representar os seus associados e demais alunos de forma ativa, transparente e 

eficaz; 

e) Participar na vida da escola/agrupamento, contribuindo com as suas posições, 

sugestões e ações para a melhoria da qualidade de funcionamento da mesma; 

f) Manter uma adequada organização contabilística, sendo os elementos dos seus 

órgãos diretivos solidariamente responsáveis pela administração dos bens e 

património da associação; 

g) Os órgãos diretivos da associação de estudantes divulgarão obrigatoriamente o 

relatório de atividades e contas, antes do final do seu mandato. O incumprimento 

deste dever implica a inelegibilidade dos membros dos órgãos diretivos por ele 

responsáveis, no prazo de um ano a partir do termo do mandato em que se 
registou tal incumprimento, de acordo com o disposto na lei. 

1.19- Processo individual do aluno e outros instrumentos de 
registo 

1.19.1- 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 encarregados de educação ou ao aluno de maior de idade, no 
termo da escolaridade obrigatória.  

2- No processo individual devem constar os seguintes documentos: 

a) Os elementos fundamentais de identificação do aluno; 

b) Os registos de avaliação; 

c) Relatório/registos de comportamentos meritórios (quadro de honra/mérito); 

d) Relatório/registos de infrações e de medidas disciplinares aplicadas ou a aplicar, 

incluindo a descrição dos respetivos efeitos; 

e) Relatórios médicos e/ou de avaliação psicológica, quando existam; 

f) Planos e relatórios de apoio pedagógico, quando existam; 

g) Plano Educativo Individual, no caso de o aluno estar abrangido pelo decreto-lei 

3/2008 de 7 de janeiro e lei nº21/2008 de 12 de maio; 

h) Programa Educativo, no caso do aluno estar abrangido pelo Ensino Especial ao 

decreto-lei 3/2008 de 7 de janeiro e lei nº21/2008 de 12 de maio; 

i) Uma autoavaliação do aluno no final de cada ano de acordo com os critérios 
definidos pela lei. 
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2- 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, nomeadamente os professores do Conselho de Turma, o aluno, o 
encarregado de educação ou outros intervenientes no processo de aprendizagem do aluno. 

 3- Têm acesso ao processo individual do aluno, além do próprio: 

a) Os pais ou encarregado de educação, quando o aluno for menor; 

b) O professor titular de turma ou o diretor de turma; 

c) Os titulares dos órgãos de gestão e administração da escola; 
d) Os assistentes técnicos afetos aos serviços de gestão de alunos e da ASE. 

4- Podem ainda ter acesso ao processo individual do aluno, mediante autorização do 
Diretor da escola: 

a) Outros professores da escola; 

b) Os psicólogos e médicos escolares; 

c) Os serviços do Ministério de Educação e Ciência com competências reguladoras 
do sistema educativo. 

5- O processo individual do aluno pode ser consultado na presença do/a diretor de 
turma/professor titular da turma durante a sua hora de atendimento. 

1.19.2- Outros instrumentos de registo 

1 - Constituem ainda instrumentos de registo de cada aluno:  

a) O registo biográfico;  

b) A caderneta escolar;  
c) As fichas de registo da avaliação.  

2 - O registo biográfico contém os elementos relativos à assiduidade e aproveitamento do 
aluno, cabendo à escola a sua organização, conservação e gestão.  

3 - A caderneta escolar contém as informações da escola e do encarregado de educação, 

bem como outros elementos relevantes para a comunicação entre a escola e os pais ou 
encarregados de educação, sendo propriedade do aluno e devendo ser por este conservada.  

4 - As fichas de registo da avaliação contêm, de forma sumária, os elementos relativos ao 

desenvolvimento dos conhecimentos, capacidades e atitudes do aluno e são entregues no 

final de cada momento de avaliação, designadamente, no final de cada período escolar, aos 

pais ou ao encarregados de educação pelo professor titular da turma no 1.º ciclo, ou pelo 
diretor de turma, nos restantes casos.  
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5 – A pedido do interessado, as fichas de registo de avaliação serão ainda entregues ao 
progenitor que não resida com o aluno menor de idade.  

6 - Os documentos atrás referidos, nos seus diferentes formatos e suportes, são 
definidos por despacho governamental. 

1.20- Regulamento das visitas de estudo 

As visitas de estudo regem-se pela lei geral em vigor e pelas disposições enunciadas no 
presente regulamento. 

 1- As visitas de estudo, realizadas no âmbito das atividades escolares, são consideradas 
ações de interesse relevante e, como tal, a sua realização é sempre desejável. 

2- Podem ser propostas pelos professores, individualmente ou em grupo, de acordo com 

os projetos curriculares de turma ou com os planos de atividade dos 

Departamentos/Conselhos de Ano, das bibliotecas escolares e de outros projetos em 
desenvolvimento no agrupamento e aprovados pelo Conselho Pedagógico. 

3- Devem ser enquadradas no Plano Anual de Atividades. 

4- As propostas de visita de estudo devem ser apresentadas à direção, com 5 dias de 

antecedência. Este órgão de gestão decidirá também sobre o montante da comparticipação 
da escola. 

 5- A marcação das visitas de estudo, nos 2º e 3º ciclos, não poderá ser coincidente com 

dias de reuniões anteriormente calendarizadas, nomeadamente de Conselho Pedagógico, 
Conselho de Diretores de Turma, Departamento e Grupo. 

 6- As visitas de estudo serão definidas e calendarizadas em sede de Conselho de Turma 
com a aprovação de todos os seus elementos. 

 7- As propostas de visitas de estudo devem ser formalizadas em impresso próprio no 

qual constarão, obrigatoriamente, o tema e os objetivos da visita, o itinerário, o nome do(s) 

proponente(s) e do(s) professor(es) acompanhante(s), o meio de transporte a utilizar, a 

identificação da empresa transportadora e o horário de partida e de chegada. O professor 

deverá acordar com a empresa transportadora o fracionamento da fatura, da quantia que os 
alunos beneficiados pelo ASE devem pagar e a restante. 

8- No caso das visitas com pagamento de entradas em museus, por exemplo, deve ser 

especificado no planeamento o custo das entradas (respeitando os 5 dias). Na véspera da 

visita o professor solicita à tesouraria o cheque com a quantia correspondente aos alunos 
subsidiados (trazendo depois o recibo correspondente). 
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9- Cada grupo de dez (10) alunos do 1º e 2º ciclos e de quinze (15) alunos do 3º ciclo 

deve ser acompanhado, no mínimo, por um professor/assistente operacional. No caso das 

turmas que integram alunos com problemáticas específicas, poderão esses alunos ser 
acompanhados de forma mais individualizada. 

10- Compete ao(s) proponente(s) de cada visita de estudo efetuar os contactos 
necessários para a sua realização. 

11- É obrigatória a autorização escrita dos encarregados de educação dos alunos 
envolvidos, a qual deverá ser arquivada no dossier de turma ou da direção de turma. 

12- Após a autorização, a direção encaminhará para os serviços de ASE, em tempo útil, 
a informação necessária à constituição do processo. 

13- As visitas de estudo só se realizarão se o número de participantes por turma for 
superior a 50%. 

14- Serão asseguradas, sempre que possível, aos alunos que não possam participar na 

visita de estudo por motivo devidamente justificado, as atividades letivas previstas nos 

respetivos horários. Não sendo possível, a escola/agrupamento providenciará a ocupação 
destes alunos em atividades alternativas. 

15- As visitas de estudo a realizar, que não constem do PAA, serão sempre objeto de 

aprovação da direção. As visitas, previstas ou não, que tenham de ser realizadas no 3º 
período letivo carecem sempre de autorização do Conselho Pedagógico. 

16- Procedimentos a observar na organização e concretização das visitas de estudo: 

a) Verificar se todos os procedimentos administrativos relacionados com a 

programação das visitas de estudo estão conforme o Regulamento Interno; 

b) Confirmar se os objetivos da visita de estudo estão explícitos nos documentos 

legais, a saber, nas atas dos Conselhos de Turma e no Plano de Turma, no PAA; 

c) Confirmar se o rácio professor/aluno foi cumprido; 

d) Verificar se existem as autorizações dos encarregados de educação, as quais 

devem estar arquivadas no dossier da turma ou da direção de turma; 

e) A declaração de autorização de saída para o estrangeiro deverá ser expressa 

pelo encarregado de educação. No caso de se verificarem situações de divórcio, 

separação de facto, tal autorização deverá ser assinada por ambos os 

progenitores, salvo se outra for a indicação do Ministério Público e/ou tribunal 

competente; 

f) Solicitar ao encarregado de educação informações relativas a quaisquer 

problemas de saúde relevantes e que sejam condicionadores da participação do 

aluno em qualquer das atividades previstas. Os encarregados de educação são 

responsáveis pela informação ou pela omissão da mesma; 
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g) Verificar se os seguros escolares estão em conformidade; 

h) Verificar se existem seguros específicos, em particular para as atividades que 

explicitamente envolvem maior risco e nas situações de viagens ao estrangeiro; 

i) No caso de as atividades se realizarem em território estrangeiro, deverá o 

agrupamento enviar atempadamente o comprovativo do seguro de viagem, que 

deverá mencionar o número dos segurados; 

j) Incluir na preparação da visita de estudo alguns conselhos práticos relativamente 

aos comportamentos e atitudes a adotar durante a realização da mesma; 

k) Providenciar para que todos os alunos sejam portadores de identificação (e.g, o 

cartão de estudante) e cartão de utente onde constem claramente o nome e o 

número de telefone da escola/agrupamento; 

l) Garantir que as refeições sejam tomadas em conjunto, assegurando-se sempre a 

presença dos docentes; 

m) Em caso de acidente, pedir assistência médica, recorrendo ao número de 

emergência (112), participar às autoridades de segurança pública (PSP ou GNR) 

e contactar a escola/agrupamento; 

n) Em caso de atraso no regresso contactar a escola para informar sobre a hora 

prevista para a chegada; 

o) À chegada à escola, os professores acompanhantes da visita de estudo devem 

encaminhar os alunos para o recinto escolar. Os professores devem assegurar o 

acompanhamento dos alunos até ao termo do horário previsto para a realização 

da visita de estudo; 

p) Informar a direção do termo da visita; 

q) Realizar um relatório da visita de estudo onde conste a avaliação da mesma. 

Deste relatório será dado conhecimento, num prazo de quinze dias, à direção. O 

Conselho de Turma deverá tomar conhecimento do referido relatório na reunião 
seguinte à data da realização da visita de estudo. 

17- Não há enquadramento para visitas de estudo no âmbito de atividades 
extracurriculares. 

18- Qualquer aluno pode ser impedido de participar numa visita de estudo, sempre que o 

seu comportamento se revele perturbador do normal funcionamento das atividades 

escolares ou que desrespeite qualquer ponto previsto no artigo 15º da lei nº39/2010 de 2 de 
setembro ou o Regulamento Interno. 

 19- Sempre que um aluno revele comportamentos incorretos (dentro ou fora da sala de 

aula) ou que pela sua atitude possa pôr em causa a segurança e o bom funcionamento da 
própria atividade, poderá ser impedido de participar numa visita de estudo. 

 20- A decisão de impedir o aluno de participar deverá ser tomada pelo Diretor, após, 
proposta do professor titular ou do Conselho de Turma/diretor de turma. 
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 21- Devem ser ponderadas, na tomada desta decisão, os conteúdos da visita de estudo 
em causa, bem como os objetivos propostos. 

 22- O agrupamento deve criar condições para que os alunos tenham outras atividades. 

2- Professores / Educadores 

2.1- Princípios 

O pessoal docente desempenha um papel singular nos processos de domínio 

pedagógico do agrupamento, nomeadamente na construção dos instrumentos de autonomia, 

no desenvolvimento das atividades curriculares, na organização e funcionamento do 

Conselho Pedagógico, das estruturas de Orientação Educativa e do Serviço Especializado 
de Apoios Educativos. 

Nestes processos, cabe-lhe, especialmente, promover as aprendizagens dos alunos, 

atribuindo especial relevo às dimensões da cidadania, identificar dificuldades nas suas 

aprendizagens e definir atividades de apoio à organização e sistematização dos seus 

conhecimentos, nomeadamente no desenvolvimento de métodos de trabalho, dinamização 

da área curricular não disciplinar de estudo acompanhado (no 1º ciclo), de articulação a 

nível de planos de trabalho entre turmas, de conceções alternativas de organização de 
turmas e de horários. 

2.2- Direitos 

1- Participar no processo educativo. 

2- Participar na elaboração e reformulação do Regulamento Interno. 

3- Participar na elaboração do Projeto Educativo, do Projeto Curricular do Agrupamento, 
do Plano Anual de Atividades e Plano de Turma. 

4- Ser informado dos critérios de avaliação definidos pela escola, para cada ciclo e ano 
de escolaridade. 

5- Ter acesso ao Projeto Educativo, Projeto Curricular do Agrupamento, ao Plano Anual 
de Atividades, Plano de Turma/Grupo e ao Regulamento Interno. 

6- Ser tratado com correção e respeito por todos os elementos da comunidade educativa. 

7- Ser ouvido em todos os assuntos que lhe digam respeito, nos espaços próprios para 
esse efeito. 
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8- Consultar a legislação em vigor. 

9- Participar no processo de avaliação. 

10- Ser informado do material didático e de apoio existente, bem como da forma como 
este poderá ser utilizado. 

11- Utilizar os vários serviços da escola no horário do seu funcionamento. 

12- Ter apoio técnico, material e documental e acesso a formação adequada aos seus 
interesses e necessidades. 

13- Manifestar a sua preferência relativamente a horário de trabalho e disciplinas a 

lecionar, sem incompatibilidades com a legislação, conveniência de serviço ou metas do 
Projeto Educativo e sem prejuízo de terceiros. 

14- Emitir parecer sobre a proposta de uma segunda retenção no mesmo ciclo, 
participando no processo de avaliação formativa. 

15- Exercer a atividade sindical e participar na negociação coletiva. 

16- Usufruir de espaços para trabalho em equipa. 

17- Ter segurança na atividade profissional. 

18- Eleger e ser eleito. 

2.3- Deveres 

2.3.1- Deveres gerais 

1- Participar na elaboração e reformulação do Projeto Educativo, do Regulamento Interno, 

do Projeto Curricular de Agrupamento, Plano de Turma/Grupo e do Plano Anual de 
Atividades. 

2- Contribuir para o desenvolvimento do Projeto Educativo, do Projeto Curricular 
Agrupamento, Plano de Turma/Grupo e do Plano Anual de Atividades. 

3- Conhecer, divulgar e cumprir os documentos enunciados no ponto 1. 

4- Tratar com correção e respeito todos os elementos da comunidade educativa. 

5- Ser pontual, assíduo e zeloso no cumprimento das suas funções. 

6- Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo, favorecendo a criação e 
o desenvolvimento de relações de respeito mútuo entre todos. 
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7- Manter o telemóvel desligado na sala de aula e em reuniões. 

2.3.2- Material / Recursos educativos 

1- Coresponsabilizar-se pela preservação e uso adequado das instalações e 
equipamento e propor medidas de melhoramento e renovação. 

2- Requisitar o material didático e de apoio com a antecedência indicada para cada tipo 
de serviço. 

3- Comunicar qualquer dano ou anomalia do material que utiliza. 

4- Guardar, nos locais previstos para o efeito, todo o material didático utilizado nas aulas, 

salvo quando a sua colocação na sala de aula for da responsabilidade de um assistente 
operacional. 

2.3.3- Informações / legislação 

1- Consultar regularmente os painéis informativos, os dossiers contendo 
informação/legislação, bem como o correio eletrónico institucional/site do agrupamento. 

2- Conhecer e cumprir o estabelecido na lei relativamente ao exercício da sua atividade 
profissional. 

3- Ter especial atenção ao estabelecido na lei relativamente à justificação de faltas e ao 
aviso prévio do órgão de gestão de ausências previstas com antecedência. 

2.3.4- Aulas - entradas, saídas, substituições em todas as escolas 

1- Levar sempre o livro de ponto/registo diário para a sala de aula, preenchê-lo e voltar a 

colocá--lo no respetivo espaço indicado pelo Diretor/ coordenador de escola/ representante 
de escola. 

2- Ser o primeiro a entrar na aula e o último a sair, tendo o cuidado de fechar a porta, 
depois de verificar se a sala se encontra em condições para a aula seguinte. 

3- Não sair da sala de aula, durante o decurso da mesma, deixando os alunos sozinhos. 

Em caso de necessidade, devidamente justificada, deverá solicitar a presença de um 

assistente operacional. Salvaguardam-se, no entanto, as situações de força maior em que 

não haja possibilidade de o professor ser substituído, embora essas ausências devam ser 
de curta duração. 

4- Informar um assistente operacional sempre que, por motivos de serviço, seja previsível 
o seu atraso na chegada à sala de aula, para que os alunos possam ser avisados. 
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5- Programar as aulas de modo a que os alunos possam dispor integralmente do 

intervalo entre tempos letivos, devendo a duração de cada aula ser escrupulosamente 

respeitada. O professor não deve abandonar a aula, nem permitir que os alunos o façam, 
antes do toque de saída, salvo em casos de força maior, devidamente justificados.  

6- Informar o órgão de gestão/ coordenador de escola/representante de escola e o 

assistente operacional da sala dos professores sempre que as aulas sejam dadas em salas 
diferentes das previstas no horário. 

7- Informar o órgão de gestão e solicitar autorização aos encarregados de educação, 
com antecedência, sempre que as aulas sejam dadas fora da escola. 

8- Entregar ao órgão de gestão o Plano de aula da turma a que irá faltar, sempre que 
possível. 

2.3.5- Atividade docente 

1- Participar na organização e assegurar a realização das atividades educativas. 

2- Observar rigoroso sigilo profissional sobre assuntos e factos de que tenha 
conhecimento, em virtude das suas funções e que não se destinam a ser do domínio público. 

3- Participar todas as ocorrências de carácter disciplinar com que seja confrontado 

(dentro e fora da sala de aula), desenvolvendo todos os preceitos processuais determinados 
no regime disciplinar do Regulamento Interno e de acordo com a legislação em vigor. 

4- Manter a disciplina e a ordem nas aulas, estendendo tal atuação a todos os alunos e 

dependências da escola, intervindo e colaborando com os assistentes operacionais, pais e 
encarregados de educação, sempre que tal seja necessário. 

5- Estar atento aos problemas económicos dos alunos, informando o diretor de turma ou 
os serviços do ASE, sempre que tal se justifique. 

6- Cooperar com os restantes intervenientes no processo educativo na deteção da 
existência de alunos com necessidades educativas especiais. 

7- Comunicar ao diretor de turma/professor de turma, quando solicitado, nos prazos 

estabelecidos, ou sempre que considere oportuno e necessário, informações relativas ao 
aproveitamento ou quaisquer outras observações pertinentes sobre os alunos. 

8- Comunicar ao diretor de turma as faltas de carácter disciplinar, faltas de presença e de 
material, de acordo com o estabelecido na lei e no Regulamento Interno. 

9- Não comentar com os alunos atitudes pedagógico-didáticas de outros professores, 

salvaguardando as situações em que os alunos se dirijam ao diretor de turma para 
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tratamento de assuntos relacionados com outras aulas (devendo este pautar-se, no diálogo, 

por regras de ética profissional e respeito pelos demais professores, envolvendo os visados 
na resolução dos problemas). 

10- Orientar a aprendizagem dos alunos de modo a contribuir para a sua realização, 

formação e crescimento pessoal, científico e artístico, promovendo o desenvolvimento das 

suas capacidades, estimulando a sua autonomia e criatividade, incentivando a formação de 

cidadãos civicamente responsáveis e democraticamente intervenientes na vida da 
comunidade. 

11- Integrar-se nos grupos de trabalho, participando ativamente de forma a garantir uma 

uniformização da atuação e o pleno desenvolvimento dos vários projetos da 
escola/agrupamento. 

12- Cooperar com outros professores, partilhando saberes e experiências numa 

perspetiva de mútuo enriquecimento e de promoção de alterações metodológicas da prática 
pedagógica. 

13- Ser recetivo à inovação, atualização e pesquisa, contribuindo para um 

autoaperfeiçoamento científico, pedagógico, didático, de conhecimentos, capacidades e 
competências e para o enriquecimento dos recursos educativos. 

14- Frequentar ações de formação contínua e empenhar-se nelas, concluindo-as. 

15- Investigar as causas do abandono e insucesso escolar e agir no sentido da sua 

anulação, nomeadamente em consonância com os coordenadores de Diretores de turma, 
direção e CPCJ. 

16- Investigar e desenvolver metodologias de motivação e promoção do sucesso. 

17- Promover a produção de material didático auxiliar. 

18- Investir na melhoria da qualidade da relação pedagógica. 

19- Promover e concretizar a integração de todos, no respeito pelas suas diferenças 

culturais e pessoais, (valorizando os diferentes saberes e culturas e combatendo processos 

de exclusão e discriminação) procurando adotar mecanismos de diferenciação pedagógica 

ao seu alcance, suscetíveis de responder às necessidades individuais dos alunos, na gestão 
do processo de ensino-aprendizagem. 

 20- Criar condições para a resolução de conflitos e construção de um clima de 
segurança. 
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21- Proporcionar experiências que favoreçam a maturidade cívica e socio-afetiva dos 

alunos, procurando que desenvolvam atitudes e hábitos de responsabilidade, cooperação, 
autonomia, organização e persistência. 

22- O diretor de turma, enquanto coordenador do plano de trabalho da turma, é 

particularmente responsável pela adoção de medidas tendentes à melhoria das condições 

de aprendizagem, à promoção de um bom ambiente educativo, competindo-lhe articular a 
intervenção dos professores da turma, dos alunos e dos pais e encarregados de educação. 

23- São deveres do diretor de turma: 

a) Ser o elo de ligação escola/família tendo em vista um esclarecimento e 

colaborações recíprocas; 

b) Promover contactos com pais/encarregados de educação; 

c) Desenvolver ações que promovam a correta integração dos alunos na vida 

escolar; 

d) Dinamizar e coordenar a ação dos professores/turma/escola; 

e) Promover as relações professores/alunos; 

f) Proceder à recolha de dados sobre a turma; 

g) Colaborar no processo referente à eleição do delegado de turma; 

h) Cumprir as tarefas burocráticas-administrativas respeitantes ao cargo; 

i) Conduzir o processo de renovação da matrícula dos seus alunos após a avaliação 
com a colaboração do secretário. 

24- No 1º Ciclo, o professor deve: 

a) Conduzir o processo de renovação de matrícula dos seus alunos após a 

avaliação; 

b) Vigiar os alunos no recreio; 

c) Registar a execução do plano diário de aula; 
d) Assinar o livro de ponto da turma, sumariar e registar as faltas dos alunos. 

2.4- Avaliação do desempenho 

O pessoal docente será avaliado ao abrigo do Estatuto da Carreira Docente nos termos 
da legislação em vigor. 
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3- Pessoal não docente 

3.1- Direitos 

1- Ser tratado com correção e respeito por todos os elementos da comunidade educativa. 

2- Ser informado sobre toda a legislação que direta ou indiretamente diga respeito à sua 
atividade profissional. 

3- Ter acesso a ações de formação periódicas para melhorar o seu desempenho 
profissional ou acesso a carreira profissional. 

4- Colaborar na elaboração do Projeto Educativo, do Regulamento Interno e em todas as 
atividades de interesse para a vida no agrupamento. 

5- Manifestar a sua opinião sobre assuntos que lhe digam diretamente respeito ou sejam 
de interesse para a vida no agrupamento. 

6- Encontrar no agrupamento condições adequadas à realização da sua atividade 
profissional. 

7- Conhecer o Projeto Educativo, o Regulamento Interno e o Projeto Curricular do 
Agrupamento.  

8- Beneficiar de uma interrupção de quinze minutos (no turno da manhã e no turno da 
tarde) para se ausentar do posto de trabalho, dando conhecimento ao superior hierárquico. 

9- Participar no processo educativo. 

10- Participar na elaboração do Projeto Educativo. 

11- Ter acesso ao Projeto Educativo. 

12- Participar na elaboração e reformulação do Regulamento Interno. 

13- Eleger e ser eleito. 

14- Usufruir das instalações disponíveis com as condições existentes ao bom exercício 
das suas funções. 

15- Utilizar equipamentos e serviços nas condições regulamentadas. 
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3.2- Deveres gerais 

1- Conhecer os Projetos Educativo e Curricular do Agrupamento, contribuindo para a sua 
elaboração e desenvolvimento. 

2- Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno, contribuindo para a sua 
elaboração. 

3- Cumprir o estipulado na legislação em vigor referente à sua função. 

4- Consultar regularmente os painéis informativos e conhecer a legislação de interesse 
para o desempenho profissional. 

5- Participar todas as ocorrências de carácter disciplinar com que seja confrontado, 

desenvolvendo todos os preceitos processuais definidos no regime disciplinar constante no 
Regulamento Interno e na legislação em vigor. 

6- Ser pontual, assíduo e zeloso no cumprimento das suas funções. 

7- Guardar rigoroso sigilo profissional relativamente aos factos de que tenha 

conhecimento, em virtude das suas funções, e que não se destinem a ser do domínio 
público. 

8- Tratar com respeito todos os elementos da comunidade educativa. 

9- Colaborar com os professores, pais e encarregados de educação dos alunos, no 
sentido de prevenir e resolver problemas comportamentais e de aprendizagem. 

3.3- Deveres específicos 

3.3.1- Assistentes técnicos 

1- Ao coordenador técnico dos serviços de administração escolar compete, 

genericamente, dirigir os serviços administrativos do agrupamento, tanto na área de alunos, 

como de pessoal, contabilidade, expediente geral e ação social escolar, de acordo com o 
estipulado na lei. 

2- Ao assistente técnico da escola/agrupamento compete, genericamente, para além das 

funções que se enquadram em diretivas gerais dos dirigentes e das chefias, desenvolver as 

atividades relacionadas com as várias áreas, tendo em vista assegurar o eficaz 
funcionamento do agrupamento, de acordo com o estipulado na lei. 

3- Ao assistente técnico de ação social escolar compete, genericamente, promover e 

desenvolver ações de carácter socioeducativo, promovendo a divulgação da ação 
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socioeducativa, recolhendo e analisando os elementos necessários ao desenvolvimento das 

ações e colaborar com os órgãos competentes no acerto de critérios e estabelecimento de 
prioridades na atribuição dos apoios socioeconómicos. 

3.3.2 Assistentes operacionais 

1- Colaborar com os docentes no acompanhamento dos alunos entre e durante as 

atividades letivas, zelando para que em cada escola sejam mantidas as normas de 

compostura, limpeza, arrumação e silêncio, em respeito permanente pelo trabalho educativo 

em curso, intervindo ativamente junto dos alunos de modo a criar neles hábitos de higiene e 
a melhorar alguns comportamentos (impedindo a degradação do recinto escolar). 

2- Preparar, fornecer, transportar e zelar pela conservação do material didático, 
comunicando estragos e extravios ou qualquer anomalia do material que utiliza. 

3- Preparar e apetrechar as salas de aula com o material requisitado pelo professor. 

4- Registar as faltas dos professores. 

5- Abrir e organizar os livros de ponto à sua responsabilidade e prestar apoio aos 
Diretores de turma e às reuniões. 

6- Limpar e arrumar as instalações da escola à sua responsabilidade, zelando pela sua 
conservação. 

7- Exercer funções de apoio à biblioteca, laboratórios ou outros espaços de idêntica 
natureza. 

8- Assegurar o apoio reprográfico e as ligações telefónicas. 

9- Zelar pela conservação e manutenção de espaços ajardinados à sua responsabilidade. 

10- Prestar assistência em situações de primeiros socorros e, em caso de necessidade, 
acompanhar os alunos a unidades hospitalares. 

11- Cumprir as funções que lhes sejam atribuídas em espaços como o bufete e a 
papelaria, de acordo com a lei em vigor. 

12- Prestar informações na portaria, encaminhar pessoas, controlar entradas e saídas de 

alunos e pessoal estranho e proceder à abertura e encerramento das portas de acesso à 
escola. 

13- Vigiar as instalações da escola, evitando a entrada e acesso de pessoas estranhas a 
locais que lhe estejam interditos. 

14- Informar os alunos sobre faltas de professores. 
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15- Os assistentes operacionais não estão autorizados a prestar qualquer informação 
sobre o aproveitamento dos alunos aos pais e encarregados de educação. 

16- Providenciar no sentido de, antes do início das aulas, as salas estarem dotadas do 
material necessário. 

17- Solicitar o auxílio às forças de segurança e corporação de bombeiros, quando 
justificado e caso não se encontre presente qualquer membro do órgão de gestão. 

18- Às cozinheiras compete, genericamente, organizar e coordenar os trabalhos no 
refeitório, confecionar e servir as refeições, de acordo com o estipulado na lei. 

3.4- Avaliação de desempenho 

O pessoal não docente é avaliado nos termos da legislação em vigor. 

4 - Pais e Encarregados de Educação 

4.1- Direitos 

1- Participar na vida da escola/agrupamento. 

2- Colaborar na elaboração do Projeto Educativo, do Regulamento Interno e do Projeto 
Curricular do Agrupamento. 

3- Ser informado sobre o Projeto Educativo e o Projeto Curricular de Agrupamento 
contribuindo para a sua elaboração e desenvolvimento. 

4- Ser informado sobre os projetos de ocupação dos tempos livres dos alunos, de forma 
a poder motivá-los para uma participação ativa nesses espaços. 

5- Ser informado dos auxílios económicos que podem ser concedidos, mediante a 
apresentação de candidatura. 

6- Ser informado pelo diretor de turma/professor de turma das faltas do seu educando e 
de tudo o que diga respeito à sua vida escolar. 

7- Ser informado sobre a possibilidade de definição de programas educativos específicos 

para alunos com necessidades educativas especiais (de acordo com os recursos existentes 
no agrupamento). 

8- Participar no processo de avaliação extraordinária. 
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9- Solicitar apoio e colaboração ao agrupamento, sempre que surja algum problema com 
o seu educando. 

10- O encarregado de educação pode consultar o processo do seu educando e obter as 

certidões ou reproduções autenticadas dos documentos que o integram, desde que estes 
não abranjam elementos nominativos relativos a terceiros. 

11- Estar representado no Conselho Geral e no Conselho Pedagógico, colaborando nas 
atividades destes órgãos. 

12- Eleger os seus representantes na associação de pais e encarregados de educação. 

13- Ser eleito como representante da associação de pais e encarregados de educação. 

14- Ser informado, quando solicitado, sobre a legislação que diga respeito à vida escolar 
dos seus educandos. 

15- Ser tratado com correção e respeito por todos os elementos da comunidade 
educativa. 

4.2- Deveres 

1- Conhecer e cumprir o Regulamento Interno. Conhecer o Projeto Educativo e o Projeto 
Curricular do Agrupamento contribuindo para a sua elaboração e desenvolvimento. 

2- Tratar com respeito todos os elementos da comunidade educativa. 

3- Matricular o seu educando menor de idade, abrangido pela escolaridade obrigatória. 

4- Informar-se e informar a comunidade educativa sobre todas as matérias relevantes no 
processo educativo do seu educando. 

5- Assegurar a frequência assídua do seu educando nas aulas e outras atividades 
escolares, responsabilizando-se pelo cumprimento do dever de assiduidade. 

6- Justificar as faltas dadas pelo seu educando, de acordo com a legislação em vigor e 

com o Regulamento Interno (a justificação deverá ser entregue ao diretor de turma/professor 

de turma, no prazo de cinco dias subsequentes). Terá de ser entregue uma declaração 
médica, sempre que o número de faltas ultrapasse mais de cinco dias seguidos. 

7- Articular a educação na família com o trabalho escolar. 

8- Comparecer regularmente e de livre vontade na escola para trocar impressões sobre o 

percurso escolar do aluno, com o diretor de turma/professor de turma na hora indicada por 

este, não deixando para a última semana de cada período letivo o contacto com o diretor de 
turma ou o professor titular de turma. 
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9- Participar nas reuniões promovidas pelo diretor de turma/professor de turma. 

10- Comparecer na escola sempre que solicitado. 

11- Revelar interesse pela vida escolar do seu educando. 

12- Preencher e devolver prontamente os documentos enviados pelo diretor de 

turma/professor de turma, ou pelo órgão de gestão, através do educando, bem como tomar 
conhecimento e assinar as fichas de avaliação. 

13- Emitir parecer sobre a proposta de retenção repetida, no âmbito da avaliação 
especial. 

14- Colaborar com professores no processo de ensino-aprendizagem. 

15- Tomar conhecimento de programas educativos individuais elaborados para alunos 

com necessidades educativas especiais e dos planos de apoio educativo para alunos em 

risco de retenção, colaborando ativamente com o diretor de turma/professor de turma no 
cumprimento do estabelecido nesses programas. 

16- Participar nas ações promovidas, do seu interesse, pelo agrupamento. 

17- Respeitar o património escolar utilizado, dando o exemplo ao seu educando. 

18- Responsabilizar-se pelos danos materiais causados pelo seu educando, durante as 
atividades, sempre que comprovadamente este tenha agido dolosamente. 

19- Cooperar com todos os elementos da comunidade educativa no desenvolvimento de 

uma cultura de cidadania, nomeadamente através da promoção do cumprimento de regras 

de convivência na escola/agrupamento e de instruções provenientes de pessoas e órgãos 
competentes para tal. 

20- Participar no desenvolvimento dos Projetos Educativo e Curricular do Agrupamento. 

21- Participar na elaboração e aprovação do Regulamento Interno. 

22- Organizar e colaborar em iniciativas visando a promoção da melhoria da qualidade e 

da humanização da escola, em ações motivadoras da aprendizagem e da assiduidade dos 
alunos e em projetos de desenvolvimento socioeducativo do agrupamento. 
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4.3- Associação de Pais e Encarregados de Educação 

4.3.1- Princípios 

1- As associações de pais e encarregados de educação visam a defesa e a promoção 

dos interesses dos seus associados em tudo quanto respeita à educação e ensino dos seus 

filhos e educandos, quer sejam alunos da educação pré-escolar ou dos ensinos básico ou 
secundário, público, particular ou cooperativo. 

2- As associações de pais e encarregados de educação são independentes do estado, 

dos partidos políticos, das organizações religiosas e de quaisquer outras instituições ou 
interesses. 

3- Os pais e encarregados de educação têm o direito de se constituir livremente em 

associações de pais e encarregados de educação ou de se integrarem em associações já 
constituídas, de acordo com os princípios de liberdade de associação. 

4- Qualquer associado goza do direito de plena participação da vida associativa, 
incluindo o direito de eleger e ser eleito para qualquer cargo dos corpos sociais. 

5- As associações de pais e encarregados de educação regem-se pelos respetivos 
estatutos, pela legislação em vigor e pela lei sobre o direito à associação. 

4.3.2- Autonomia 

A associação de pais e encarregados de educação goza de autonomia na elaboração e 

aprovação dos respetivos estatutos e demais normas internas, na eleição dos seus corpos 

sociais, na gestão e administração do seu património próprio, na elaboração de planos de 
atividades e na efetiva prossecução dos seus fins. 

4.3.3- Constituição 

Os pais e encarregados de educação que se queiram constituir em associação, devem 
aprovar os respetivos estatutos e agir, seguidamente, de acordo com a legislação em vigor. 

4.3.4- Direitos e Deveres 

1- Colaborar na elaboração do Projeto Educativo, do Regulamento Interno e do Projeto 
Curricular do Agrupamento. 

2- Colaborar no desenvolvimento do Projeto Educativo. 

3- Cumprir o Regulamento Interno. 
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4- Participar no Conselho Pedagógico e no Conselho Geral. 

5- Acompanhar e participar na atividade dos órgãos pedagógicos e da ação social 
escolar, nos termos da lei. 

6- Intervir na organização das atividades de complemento curricular, de desporto escolar 
e de ligação escola-meio. 

7- Reunir com órgão de gestão do agrupamento (as reuniões deverão ter uma 

periodicidade mínima trimestral e poderão ser convocadas pelo órgão de gestão ou outros 
agentes do agrupamento, sempre que a agenda o aconselhar). 

8- Participar nas reuniões de natureza disciplinar. 

9- Consultar os processos disciplinares para análise e preparação das reuniões de 
natureza disciplinar em que participe. 

10- Beneficiar de apoio documental a facultar pelo agrupamento ou pelos serviços 

competentes do Ministério da Educação e da Ciência (legislação sobre educação e ensino 
ou outra de interesse para a associação de pais e encarregados de educação). 

11- Participar na definição da política educativa e na elaboração de legislação, nos 
termos da lei. 

12- Relativamente à associação de pais e encarregados de educação, compete ao órgão 
de gestão: 

a) Viabilizar as reuniões dos órgãos da associação de pais e encarregados de 

educação (a cedência de instalações deverá ser solicitada com a antecedência 

mínima de cinco dias); 

b) Facultar local próprio, de dimensão adequada, para a distribuição ou afixação de 
documentação de interesse da associação de pais e encarregados de educação. 

5- Autarquia Local 

5.1- Princípios 

1- A Lei de Bases, por um lado, recomenda a participação de todos os implicados no 

processo educativo, na administração e gestão das escolas/agrupamentos e, por outro, 

reconhece a autarquia como uma das estruturas para assegurar a interligação da 

comunidade com a administração do Sistema Educativo. Por sua vez, o regime de 

autonomia, administração e gestão das escolas, para o desenvolvimento da autonomia, 
estabelece, entre outros, como princípios orientadores: 
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a) A integração comunitária, através da qual a escola se insere numa realidade 

social concreta, com características e recursos concretos; 

b) A iniciativa dos membros da comunidade educativa na dupla perspetiva de 

satisfação dos objetivos do Sistema Educativo e da realidade social e cultural em 
que a escola/agrupamento se insere. 

5.2- Formas de participação  

1- A autarquia é membro do Conselho Geral, devendo os seus representantes ser 

designados pela câmara municipal, a qual pode delegar tal competência nas juntas de 
freguesia. 

2- Pode celebrar com o agrupamento, com o Ministério da Educação e Ciência e, 
eventualmente, com outros parceiros, contratos de autonomia. 

3- Deve articular a política educativa com outras políticas sociais, nomeadamente em 

matéria de apoio socioeducativo, de organização de complemento curricular, de rede, 

horários e de transportes escolares, através da constituição de estruturas como sejam os 
conselhos locais ou municipais de educação. 

5.3- Quadro de competência de autarquia local 

 1- Apoiar ou comparticipar no apoio à ação social escolar e às atividades 
complementares no âmbito dos Projetos Educativos, nos termos da lei. 

2- Organizar e gerir transportes escolares. 

3- Deliberar em matéria de ação social escolar, alimentação e transportes. 

4- Gerir e conservar os estabelecimentos de educação e ensino do 1º ciclo que integram 
o agrupamento. 

 5.4- Direitos e deveres dos representantes da autarquia local 

Os estipulados no Regulamento Interno relacionados com os órgãos que integram. 
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6- Outros intervenientes 

6.1- Princípios 

A Lei de Bases recomenda a participação de todos os implicados no processo educativo, 

na administração e gestão das escolas, e reconhece as entidades representativas das 

atividades sociais, económicas, culturais e de instituições de carácter científico, como 
estruturas que asseguram a interligação da comunidade com o agrupamento. 

O regime de administração e gestão das escolas prevê, também, a participação destes 

intervenientes sociais, enquanto portadores de saberes e experiências em domínios 

relevantes para o Projeto Educativo, de modo, a favorecer as aprendizagens e contribuir 
para a formação dos alunos, perspetivando, para tal, a constituição de diversas parcerias. 

6.1.1- Parcerias 

6.1.1.1- Princípios 

De acordo com a legislação em vigor, prevê-se a criação, com base na iniciativa do 

município, de estruturas de participação dos diversos agentes e parceiros sociais com vista 

à articulação da política educativa com outras políticas sociais, nomeadamente em matéria 

de apoio socioeducativo, de organização de atividades de complemento curricular, de rede, 
horários e transportes escolares. 

A criação destas estruturas de participação baseia-se nos princípios de democraticidade 

e participação de todos os intervenientes no processo educativo, de modo adequado às 

características específicas dos vários níveis de educação e ensino, preconizando a 

integração comunitária, através da qual o agrupamento se insere numa realidade social 
concreta, com características e recursos específicos. 

Para a organização, acompanhamento e avaliação das suas atividades, o agrupamento 

pode fazer intervir outros parceiros ou especialistas em domínios que considere relevantes 

para o processo de desenvolvimento e de formação dos alunos, designadamente no âmbito 
da saúde e da segurança social. 

6.1.1.2- Parcerias já estabelecidas 

1) Autarquia — no âmbito da nova legislação em vigor sobre gestão e autonomia; 

2) Centro de Saúde de S. Sebastião — Programa de vacinação, cheques dentista, 

encaminhamento de alunos no âmbito da medicina familiar e sessões de 

esclarecimento; 
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3) Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – CPCJ; 

4) Equipa Multidisciplinar de Apoio ao Tribunal – EMAT; 

5) Escola Superior de Educação de Setúbal — Protocolo de acompanhamento de 

formandos; 

6) Centro Comunitário du Bocage – LATI; 

7) Associação de Pais, Professores e Amigos do Cidadão Deficiente Mental – 

APPACDM; 

8) Centro de Formação de Associação de Escolas da Ordem de Santiago; 

9) Cáritas Diocesana; 

10) Padrinhos: Empresa Rieter, grupo musical Os Anjos e florista Violeta; 

11) Bombeiros Sapadores de Setúbal; 

12) Proteção Civil de Setúbal; 

13) PSP – Escola Segura; 

14) Junta de freguesia de S. Sebastião; 

15) Junta de freguesia de Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra; 

16) Escola Secundária D. Manuel Martins - Protocolo de acompanhamento de 
formandos no âmbito das TIC. 

6.1.1.3- Parcerias ou ligações pontuais a estabelecer 

1) Reserva Natural do Estuário do Sado e Parque Natural da Arrábida; 

2) Estabelecimentos de educação e ensino da zona; 
3) Outras. 

6.2- Procedimentos 

Na definição de cada Plano Anual de Atividades, e por conveniência do tema/prioridades 

nele estabelecidas (e que decorrem do Projeto Educativo), poderá ser proposta a integração, 

no Conselho Geral, de representantes de atividades de carácter cultural, artístico, científico, 

ambiental e económico da área do agrupamento. O estabelecimento de protocolos de 

parceria deverá ser anual e de justificado e reconhecido interesse para ambas as partes 
envolvidas. 

6.3- Direitos e deveres 

1- Os gerais estipulados no Regulamento Interno (vide Capítulo I). 

2- Os específicos do(s) órgão(s) que integra (integrem) e das funções que exercem como 
representantes de instituições ou atividades. 
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Capítulo VI - Regime Disciplinar 

1- Alunos 

1.1- Estatuto do aluno 

 A matrícula é obrigatória e confere o estatuto de aluno, o qual compreende os direitos e 

deveres gerais consagrados na legislação aplicável e os especiais estabelecidos no 
Regulamento Interno do agrupamento. 

1.2- Intervenientes no processo educativo 

1.2.1- Pais e encarregados de educação 

 O direito e o dever de educação dos filhos, constitucionalmente consagrado, 

compreende a capacidade de intervenção dos pais e encarregados de educação no 

exercício dos direitos e responsabilidade no cumprimento dos deveres dos seus educandos, 
consagrados no Regulamento Interno e na legislação em vigor. 

1.2.2- Pessoal docente e não docente 

1- Os professores enquanto responsáveis pela condução do processo de ensino-

aprendizagem dos alunos, devem promover medidas de caráter pedagógico que estimulem 

o harmonioso desenvolvimento da educação de crianças e dos jovens, quer nas atividades 
na sala de aula, quer nas demais atividades do agrupamento. 

2- O diretor de turma / professor titular de turma, enquanto coordenador do plano de 

trabalho da turma, é particularmente responsável pela adoção de medidas tendentes à 

melhoria das condições de aprendizagem e à promoção de um bom ambiente educativo, 
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competindo-lhe articular a intervenção dos professores da turma e dos pais e encarregados 
de educação. 

3- Os auxiliares de ação educativa, os técnicos dos serviços especializados de apoio 

educativo e os demais elementos do pessoal não docente em serviço no agrupamento, 

devem colaborar no acompanhamento e integração dos alunos na comunidade educativa, 

incentivando o respeito pelas regras de convivência e promovendo um bom ambiente 
educativo. 

4- O pessoal docente e não docente deve colaborar com os pais e encarregados de 

educação dos alunos. no sentido de prevenir e resolver problemas comportamentais e de 
aprendizagem. 

1.2.3- Agrupamento 

1- O agrupamento deve criar as condições necessárias ao desenvolvimento do processo 
educativo assegurando o respeito pelos respetivos deveres. 

2- Compete ao agrupamento, através dos respetivos órgãos de administração e gestão e 
das estruturas de orientação educativa: 

a) Adotar medidas que promovam a assiduidade e o efetivo cumprimento da 

escolaridade obrigatória e previnam situações de insucesso ou abandono escolar; 

b) Assegurar uma intervenção junto da família tendente a uma plena integração do 

aluno na comunidade educativa; 

c) Dar a conhecer aos pais e encarregados de educação o Regulamento Interno, 

levando-os a assinar uma declaração anual de aceitação do mesmo; 

d) Solicitar a colaboração de outros parceiros e entidades, designadamente de 

natureza social, com o objetivo de assegurar a plena integração do aluno na 
comunidade educativa. 

1.2.4- Outras entidades 

1- Ao agrupamento compete promover as diligências adequadas nas situações em que 

os alunos, ainda menores, se encontrem em situação de perigo no que concerne à sua 

saúde, segurança ou educação, podendo solicitar a cooperação das autoridades 
administrativas e entidades públicas e particulares competentes. 

2- A intervenção do agrupamento deve resguardar sempre a intimidade da vida privada 
dos menores e famílias e subordinar-se ao princípio da mínima intervenção. 

3- Quando se verificar não ser possível pôr termo às situações detetadas em tempo útil 

ou estas se apresentarem como insuscetíveis de ser ultrapassadas com os meios à 
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disposição do agrupamento, compete à direção suscitar a intervenção da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).  

4- Caso o comportamento de um aluno, menor de dezasseis anos, suscetível de 

desencadear a aplicação de medida educativa disciplinar, enquadre um ilícito penal, cujo 

procedimento não dependa da queixa, a direção deve comunicar o facto à CPCJ, conforme 
o aluno tenha, à data da sua prática, menos de doze anos ou entre doze e dezasseis anos. 

5- Em caso de prática de ilícito criminal cabe à direção proceder à competente 

participação junto do magistrado do ministério público ou de qualquer autoridade policial, 
sem prejuízo do direito de queixa dos ofendidos, nos termos da legislação em vigor. 

1.3- Medidas corretivas/ Disciplinares sancionatórias 

1.3.1- Noção 

 O comportamento do aluno que viole os deveres previstos no Estatuto do Aluno, e no 

presente Regulamento Interno, de forma reiterada e/ou em termos que se revelem 

perturbadores do normal funcionamento 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. 

1.3.2- Participação de ocorrência 

1- O professor ou membro do pessoal não docente que presencie ou tenha conhecimento 

de comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar deve participá-los 
imediatamente ao Diretor do agrupamento.  

2- O aluno que presencie comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar 

deve comunicá-los imediatamente ao professor titular de turma, ou ao diretor de turma, o 

qual, no caso de os considerar graves (tipo 2) ou muito graves (tipo 3), os participa, no prazo 

de um 1 útil, ao Diretor do agrupamento. Não se consideram as ocorrências tipo 1, feitas 
pelos alunos. 

1.3.3- Medidas disciplinares 

1.3.3.1- Finalidades das medidas disciplinares 

 1- Todas as medidas disciplinares corretivas e sancionatórias prosseguem finalidades: 

a) Pedagógicas; 
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b) Preventivas; 

c) Dissuasoras; 

d) De integração; 

e) De cumprimento dos deveres do aluno; 

f) De respeito pela autoridade dos professores no exercício da sua atividade 

profissional e dos demais assistentes operacionais; 

g) De segurança de toda a comunidade educativa; 

h) De garante do normal prosseguimento das atividades letivas; 

i) De correção do comportamento perturbador; 

j) De reforço da formação cívica do aluno; 

k) Do desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de 

relacionamento com os outros; 

l) Da sua plena integração na comunidade educativa;  
m) Do seu sentido de responsabilidade e da sua aprendizagem. 

2- As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em conta a especial relevância do 
dever violado e a gravidade da infração praticada, prosseguem 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 turma e do Projeto 
Educativo do Agrupamento, nos termos do Regulamento Interno. 

1.3.3.2- Adequação das medidas disciplinares 

1- A medida disciplinar deve ser adequada aos objetivos de formação do aluno, 
ponderando--se na sua determinação: 

a) A gravidade do incumprimento do dever; 

b) As circunstâncias agravantes e atenuantes; 

c) Grau de culpa do aluno; 

d) A maturidade do aluno; 

e) A análise do processo individual do aluno (condições familiares, sociais e 
percurso pessoal). 

2- Constituem circunstâncias atenuantes da responsabilidade do aluno: 

a) O bom comportamento anterior; 

b) O aproveitamento escolar; 
c) O reconhecimento, com arrependimento, da conduta incorreta. 

3- Constituem agravantes da responsabilidade do aluno: 
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a) A premeditação; 

b) O conluio; 

c) A gravidade do dano provocado a terceiros; 

d) A acumulação e a reincidência no incumprimento de deveres gerais ou especiais, 
principalmente se ocorridos no decurso do mesmo ano letivo. 

1.3.3.3- Tipificação das medidas disciplinares corretivas 

1- As medidas disciplinares corretivas devem assumir caráter eminentemente preventivo 
e prosseguem três finalidades:  

a) Pedagógicas; 

b) Dissuasoras; 

c) Tarefas e atividades de integração na escola ou na comunidade. Podendo para o 

efeito ser aumentado o período diário e/ou semanal de permanência obrigatória 
do aluno na escola ou no local onde decorram as referidas tarefas ou atividades. 

2- Medidas corretivas: 

a) Advertência; 

b) Ordem de saída da sala de aula ou de mais locais onde se desenvolvam as 

atividades; 

c) Tarefas e atividades de integração na escola; 

d) 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) Mudança de turma. 

3- Medidas Disciplinares Sancionatórias: 

a) Repreensão Registada; 

b) Suspensão da escola até 3 dias úteis; 

c) Suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis; 

d) Transferência de escola; 
e) Expulsão da escola. 

1.3.3.4- Medidas corretivas 

 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 estas decorrem. 
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2- Na sala de aula, a advertência é da exclusiva competência do professor, enquanto, 

fora dela, qualquer professor ou membro do pessoal não docente tem competência para 
advertir o aluno. 

3- Nos 2ºe 3º ciclos, a ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se 

desenvolva o trabalho escolar é da exclusiva competência do professor e implica a 

marcação de falta injustificada ao aluno e a sua permanência na escola, sendo 

encaminhado para o GID, sempre que possível. No caso de não se encontrar nenhum 

professor no GID, o aluno será encaminhado para a sala de estudo. Não se encontrando 

nenhuma destas estruturas em funcionamento, a direção do agrupamento decidirá em 
consonância com a lei vigente.  

4- O professor comunicará posteriormente ao diretor de turma, esta ocorrência disciplinar, 

através de registo em impresso próprio, cabendo a este a comunicação ao encarregado de 
educação do aluno da sanção aplicada pelo meio mais expedito. 

5- O Conselho de Turma deverá reunir quando o mesmo aluno receber 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. A situação do aluno deverá ser analisada, 

de modo a identificar as causas do comportamento incorreto manifestado e decidir a 
aplicação das medidas disciplinares corretivas ou sancionatórias. 

6- São da competência do Diretor, a aplicação das medidas corretivas previstas nas 
alíneas c) d) e e) do nº2 do ponto 1.3.3.3. 

7- No 1º ciclo, sempre que o aluno revelar um comportamento inadequado, será 

mandado sair da sala de aula acompanhado por um adulto que o conduzirá ao coordenador 

do estabelecimento de ensino. O aluno regressará à sala acompanhado por um adulto, 
depois de se comprometer a não repetir os comportamentos indesejados. 

8- Atividades de integração na escola consistem no desenvolvimento de um programa de 

tarefas de caráter pedagógico que contribua para o reforço da formação cívica do aluno, 

para o desenvolvimento da sua personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os 

outros, do seu sentido de responsabilidade e do controlo das suas aprendizagens e dessa 
forma promova um bom ambiente educativo, a saber: 

a) Sempre que possível, reparação do dano provocado pelo aluno; 

b) Atividades no jardim: rega, apanha de ervas daninhas, manutenção e outras; 

c) Atividades no refeitório e/ou bufete: limpeza, organização de filas e outras; 

d) Atividades dirigidas na BE, sala de estudo ou outro espaço; 

e) Atividades de limpeza nos pátios e salas de aula acompanhado por um assistente 

operacional; 
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f) As atividades de integração na comunidade educativa devem ser executadas em 

horário não coincidente com as atividades letivas do aluno e por prazo a definir, 

consoante a gravidade do comportamento, o qual não deverá, em qualquer 

circunstância, ser superior a quatro semanas; 

g) Nenhuma medida disciplinar pode, de qualquer forma, ofender a integridade física, 

psíquica e moral do aluno; 

h) A determinação das tarefas de integração a realizar pelo aluno, devem ser 

propostas pelo professor da turma, Conselho de Turma ou pela direção e com o 
conhecimento do encarregado de educação. 

9 - 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, 
verificar-se-á sempre que o comportamento do aluno o justifique. 

10 - Qualquer aluno pode ser impedido de participar numa visita de estudo sempre que 

haja incumprimento do estipulado no número 18, do ponto 1.4., do capítulo V, do presente 
Regulamento Interno. 

11 - O aluno será sujeito a mudança de turma quando:  

a) Se verificarem frequentes e graves incompatibilidades entre ele e os colegas que 

possam impedir o bom funcionamento do trabalho em sala de aula, com 

consequente prejuízo no processo ensino /aprendizagem; 

b) Se verificarem, recorrentemente, graves situações de falta de respeito, 
incompatibilidade ou oposição às instruções do professor. 

1.3.3.5- Medidas disciplinares sancionatórias 

1- A medida disciplinar sancionatória de repreensão registada, traduz uma sansão 

disciplinar, imputada ao comportamento do aluno, devendo a ocorrência dos factos ser 

participada de imediato, pelo professor ou outro qualquer funcionário que a presenciou ou 
dela teve conhecimento, à direção, ao diretor de turma ou ao professor titular de turma.  

2- No processo individual do aluno serão averbadas: 

a) A identificação do autor do ato decisório; 

b) A data em que o mesmo foi proferido; 
c) A fundamentação, de facto e de direito, que norteou tal decisão. 

3- Em casos excecionais e enquanto medida dissuasora, a suspensão até 3 dias pode 

ser aplicada pelo Diretor do agrupamento, garantidos que estejam os direitos de audiência e 
defesa do visado e sempre fundamentada nos factos que a suportam.  

4- Na aplicação da suspensão até 3 dias, deverá ser seguido o seguinte critério: 
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a) 1 dia de suspensão – 3 ocorrências tipo 1; 

b) 2 dias de suspensão – 2 ocorrências tipo 2; 

c) 3 dias de suspensão – 1 ocorrência tipo 3; 
d) Sempre, que o Diretor do agrupamento entenda aplicar esta medida. 

5- 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 
previsto, podendo para o efeito ouvir previamente o Conselho de Turma.  

6- Compete ao Diretor da escola, 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 referida no número anterior é executada, garantindo ao aluno um 

plano de atividades pedagógicas a realizar, com a coresponsabilização destes e podendo, 

igualmente, estabelecer parcerias ou celebrar protocolos ou acordos com entidades públicas 
ou privadas.  

7- O incumprimento do plano de atividades pedagógicas, definido para o aluno pode dar 

lugar à instauração de novo procedimento disciplinar, considerando-se a recusa 
circunstância agravante. 

8- Findo o procedimento disciplinar e quando a proposta for a transferência de escola, 

deverá o Diretor do agrupamento enviá-la, no prazo de 2 dias úteis, ao Diretor geral de 
educação.  

a) A proposta apresentada pelo instrutor deve fundamentar-se em factos, 

notoriamente, impeditivos do prosseguimento do processo de ensino dos 

restantes alunos da escola ou do normal relacionamento com algum ou alguns 

dos membros da comunidade educativa; 

b) Esta medida é apenas aplicada a alunos de idade igual ou superior a 10 anos e, 

frequentando a escolaridade obrigatória, desde que esteja assegurada a 
frequência de outra escola. 

9- A medida disciplinar de expulsão da escola é aplicada ao aluno maior, quando de 

modo notório, o instrutor constate não haver outra medida ou modo de responsabilização no 
sentido do cumprimento dos seus deveres como aluno. 

a) Findo o procedimento disciplinar e quando a proposta for a expulsão de escola, 

deverá o Diretor do agrupamento enviá-la, no prazo de 2 dias úteis, ao Diretor 

geral de educação; 

b) Esta medida consiste na retenção do aluno no ano de escolaridade que frequenta, 

quando a medida é aplicada e na proibição de acesso ao espaço escolar até ao 
final desse ano escolar e nos dois anos escolares imediatamente seguidos. 
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10- Complementarmente às medidas previstas no número 3 do 1.3.3.3, compete ao 

Diretor 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 calculado da reparação, ser reduzido, pelo Diretor, 
tendo em consideração: 

a) O grau de responsabilidade do aluno; 
b) A situação socioeconómica do aluno. 

 11- O aluno de idade igual ou superior a 10 anos fica impedido de entrar nas instalações 

da escola quando este apresente um comportamento perturbador do funcionamento normal 

das atividades da escola ou das relações no âmbito da comunidade educativa, constituinte 
de uma infração disciplinar grave, dando lugar à marcação das faltas. 

 12- Para os alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória, a medida disciplinar de 

suspensão da frequência deve ser, na medida do possível, substituída pela realização de 

atividades de integração na comunidade educativa, ficando o efetivo afastamento do aluno 

do estabelecimento de ensino reservado às situações em que seja reconhecido como única 
medida apta a alcançar os objetivos de formação daquele. 

 13- A instauração de procedimento disciplinar é determinado pela natureza dos 

comportamentos perturbadores, segundo a adequação da aplicação das medidas 
disciplinares. 

 14- O professor também é competente para a aplicação da medida disciplinar de 

advertência ao aluno nas situações em que presencie comportamentos perturbadores fora 
da sala de aula. 

1.3.3.6- A transferência de escola/agrupamento 

1- Esta medida aplica-se a alunos com idade superior a 10 anos que desenvolvam 

comportamentos passíveis de serem qualificados de infração muito grave, impeditivos de 

prosseguimento do processo ensino-aprendizagem dos restantes alunos da turma/escola e 
que se traduz numa medida cautelar. 

2- Tratando-se de um aluno abrangido pela escolaridade obrigatória, a aplicação da 
medida disciplinar de transferência de escola só pode verificar-se quando: 

a) Estiver efetuada a sua inscrição noutro estabelecimento de ensino da mesma 

localidade ou de localidade contígua, servida de transporte público ou escolar. 
Esta medida é da competência do Diretor Geral da Educação. 

3- Complementarmente às medidas disciplinares sancionatórias, compete ao Diretor a 
aplicação das medidas corretivas previstas.  
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1.3.3.7- Cumulação de medidas disciplinares 

1- A aplicação das várias medidas corretivas previstas na lei, é acumulável 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. 

1.3.4- Qualificação de comportamento e adequação da aplicação das 
medidas disciplinares 

1- O comportamento que se traduza no incumprimento do dever geral ou especial do 

aluno pode ser qualificado de Tipo 1, Tipo 2 ou Tipo 3, de acordo com o estipulado de 
seguida: 

2- São considerados de Tipo 1 os seguintes comportamentos: 

b) Entrar de forma turbulenta na sala de aula; 

c) Perturbar o normal funcionamento da aula ou de outras atividades em qualquer 

espaço do recinto escolar; 

d) Danificar ou destruir o seu próprio material; 

e) Utilizar equipamentos tecnológicos sem finalidades didáticas, na sala de aula ou 

noutros espaços de aprendizagem; 

f) Provocar de alguma forma um colega; 

g) Responder de forma agressiva a provocações de colegas; 
h) Faltar às aulas estando presente na escola. 

2- São considerados de Tipo 2 os seguintes comportamentos: 

a) Sair da sala sem autorização; 

b) Agir de forma provocatória ou recusando-se a cumprir uma indicação legítima, 

pondo em causa a autoridade do professor ou outro funcionário. 

c) Faltar às aulas estando presente na escola, recusando-se a entrar na sala de 

aula; 

d) Danificar ou destruir intencionalmente qualquer tipo de material/equipamento 
escolar. 

3- São considerados de Tipo 3 os seguintes comportamentos: 

a) Agredir verbal ou fisicamente um colega;  

b) Agredir verbal ou fisicamente um professor ou outro funcionário; 

c) Falsificar documentos ou assinaturas; 
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d) Furtar/roubar/extorquir valores ou objetos com ou sem violência; 

e) Possuir/ consumir/traficar substâncias aditivas; 

f) Captar/difundir imagens e/ou som de atividades letivas ou não letivas do espaço 
escolar sem autorização prévia. 

4- O comportamento de Tipo 1 permite retratação (demonstração de arrependimento e 

responsabilização pela alteração do comportamento), em documento próprio e é passível da 
aplicação das seguintes medidas disciplinares: 

a) Advertência ao aluno sem comunicação ao encarregado de educação; 

b) Advertência ao aluno com comunicação ao encarregado de educação; 

c) Ordem de saída da sala de aula; 

d) Repreensão; 

e) Repreensão registada; 

f) Apreensão do equipamento eletrónico ou material que possa pôr em causa a 

integridade física, para posterior devolução ao respetivo encarregado de 
educação. 

 5- O comportamento de Tipo 2 também permite a retratação (demonstração de 

arrependimento e responsabilização pela alteração do comportamento), em documento 
próprio e é passível das seguintes medidas disciplinares: 

a) Repreensão; 

b) Repreensão registada; 

c) Atividades de integração na comunidade educativa; 
d) Suspensão de frequência da escola de 1 a 3 dias. 

6- Uma ocorrência de comportamento Tipo 2, quando o aluno não se retrate ou reincida 

em comportamentos perturbadores, poderá determinar a aplicação de outras medidas 

disciplinares propostas ao Diretor e analisadas em Conselho de Turma, que reúne para 

apreciar a situação e ponderar sobre as formas de atuação mais ajustadas à gravidade da 
situação. 

7- O comportamento de Tipo 3 não permite a retratação, implica imediata averiguação 

sumária ou instauração de processo disciplinar, se for necessário, no respeito pela lei e de 
acordo com a gravidade da situação, de aplicação das seguintes medidas disciplinares: 

a) Atividades de integração na comunidade educativa; 

b) Suspensão da frequência da escola até 3 dias; 

c) Suspensão da frequência da escola de 4 a 12 dias; 

d) Transferência de escola; 
e) Expulsão da escola. 



Página 168 – Regulamento Interno 

8- Quando o aluno incorrer em repetição de comportamentos perturbadores 

independentemente da tipologia, este facto poderá determinar a aplicação de outras 

medidas disciplinares propostas ao Diretor e se necessário analisadas em Conselho de 

Turma/Professor Titular de Turma, que reúne para apreciar a situação e ponderar sobre as 
formas de atuação mais adequadas. 

1.3.5- Competências em matéria disciplinar 

1.3.5.1- Competências do Professor 

1- O professor, no desenvolvimento do plano de trabalho da turma e no âmbito da sua 

autonomia pedagógica, é responsável pela regulação dos comportamentos na sala de aula, 

competindo-lhe a aplicação de medidas de prevenção e remediação que propiciem a 

realização do processo de ensino/aprendizagem num bom ambiente educativo, bem como a 
formação cívica dos alunos. 

2- No exercício das suas competências na sala de aula, o professor pode aplicar as 
seguintes medidas disciplinares: 

a) Advertência ao aluno (sem participação ao encarregado de educação); 

b) Advertência comunicada ao encarregado de educação; 

c) Ordem de saída da sala de aula; 

d) Repreensão; 

e) Repreensão registada; 

f) No caso de violência física ou verbal, o professor titular de turma/diretor de turma 
chamará o encarregado de educação e ou a Escola Segura. 

3- A aplicação pelo professor de medidas disciplinares deve ser, por este, comunicado ao 

diretor de turma, que poderá reforçar a advertência comunicando-a ao encarregado de 
educação. 

4- Os registos de participação de ocorrência ao diretor de turma de comportamentos 

perturbadores deverão ser feitos através de documento próprio e ao encarregado de 
educação através da caderneta do aluno. 

5- A instauração de procedimento disciplinar é determinado pela natureza dos 

comportamentos perturbadores, segundo a adequação da aplicação das medidas 
disciplinares. 

6- O professor também é competente para a aplicação da medida disciplinar de 

advertência ao aluno nas situações em que presencie comportamentos perturbadores fora 
da sala de aula. 
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1.3.5.2 Competências do diretor de turma/Professor titular de turma 

1- O incumprimento dos deveres do aluno deve ser participado ao diretor de turma, de 
acordo com o estipulado na lei e no Regulamento Interno. 

2- Recebida a participação de ocorrência de comportamentos 

perturbadores/incumprimento de deveres, registada em documento próprio (que constará no 

livro de ponto), o diretor de turma/professor titular de turma é competente para a aplicação 
das seguintes medidas disciplinares: 

a) Advertência ao aluno; 

b) Advertência comunicada ao encarregado de educação; 
c) Repreensão registada. 

3- Tratando-se de comportamento objeto de participação, a aplicação das medidas 

disciplinares referidas no ponto anterior, deve ser precedida de averiguação sumária a 

realizar pelo diretor de turma no prazo de dois dias úteis, contados da data da participação 

na qual são ouvidos o aluno, o participante e as eventuais testemunhas. Os registos 

produzidos, referentes a esta averiguação sumária, deverão ser anexados ao processo do 
aluno. 

4- A reincidência agravada de comportamentos de Tipo 1, depois de 3 participações de 

ocorrência disciplinar e retratação; de Tipo 2, depois de 2 participações de ocorrência 

disciplinar e retratação; de Tipo 3, uma participação sem oportunidade a retratação, nas 

condições previstas no presente Regime Disciplinar, obrigam o diretor de turma /professor 

titular de turma a remeter o objeto de participação ao Diretor para efeitos de análise e 
possível procedimento disciplinar. 

5- O registo na ficha síntese de ocorrências /turma é feito pelo diretor de turma/ professor 

titular de turma, quando toma conta da ocorrência e formalizada em conselho de 
turma/Conselho de Docentes, no final de cada período letivo. 

1.3.5.3- Competências dos Alunos e Pessoal não docente 

1- Compete a alunos e pessoal não docente fazerem o registo de participação de 

ocorrência, sempre que sejam alvo de comportamentos incorretos ou presenciem 

incumprimento de deveres ou comportamentos perturbadores do normal funcionamento da 
escola, por parte de alunos. 

2- A participação feita deverá ser entregue na direção/coordenador de escola que dela 

dará conhecimento ao diretor de turma ou, no 1º ciclo, ao professor de turma do(s) aluno(s) 

objeto de participação, encaminhando o processo de acordo com a tipologia do 
comportamento participado e no respeito pelo Regulamento Interno. 
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3- Quando a participação é feita por um aluno da mesma turma do aluno infrator, esta 
poderá ser entregue diretamente ao respetivo diretor de turma / professor titular de turma. 

1.3.5.4- Competências do Diretor 

1- O Diretor é competente para a aplicação das seguintes medidas disciplinares: 

a) Advertência; 

b) Repreensão; 

c) Repreensão registada; 

d) Suspensão da frequência das aulas até 12 dias úteis; 
e) Transferência de turma. 

2- A aplicação destas medidas disciplinares depende do procedimento disciplinar, sendo 

reservadas a comportamentos qualificados como Tipo2 e Tipo 3 ou reincidência agravada 
de comportamentos de Tipo 1. 

1.3.5.5- Competências do Diretor Geral da Educação 

1- O Diretor Geral da Educação é competente para a aplicação da medida disciplinar de 

transferência de escola, no prazo máximo de trinta dias, destinados a assegurar a 
frequência pelo aluno, de outro estabelecimento de ensino. 

2- A aplicação desta medida disciplinar depende de procedimento disciplinar e de 
proposta do Diretor. 

1.3.6- Procedimento Disciplinar 

1- Em caso de incumprimento, por parte dos alunos, das normas inscritas no presente 
regulamento, deverão ser seguidos os seguintes procedimentos: 

a) No caso de ocorrências de Tipo 1: 

i. Procede-se à informação ao encarregado de educação, pelo meio mais 

expedito e envio de convocatória para reunião em impresso próprio, no 

mais curto prazo possível – diretor de turma/professor titular de turma 

(máximo – 5 dias úteis). 

ii. À 3ª ocorrência deve-se efetuar a comunicação no próprio dia ao diretor de 

turma/professor titular de turma em impresso próprio (relatório de 

ocorrência). 

iii. Procede-se à informação ao encarregado de educação pelo meio mais 

expedito e envio de convocatória para conhecimento da aplicação da 

medida. 
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b) Em caso de ocorrências de Tipo 2: 

a. Na 1ª ocorrência: 

i. Comunicação, no próprio dia, ao diretor de turma/professor titular 

de turma em impresso próprio (relatório de ocorrência); 

ii. Informação, pelo diretor de turma/professor titular de turma, ao 

encarregado de educação e enviar convocatória no mais curto 

prazo de tempo possível, (máximo 5 dias úteis); 

b. A partir da 2ª ocorrência: 

i. Comunicação, no próprio dia, ao diretor de turma/professor titular 

de turma, em impresso próprio (relatório de ocorrência); 

ii. Informação, pelo diretor de turma/professor titular de turma, ao 

encarregado de educação de que o aluno será sujeito a 

procedimento disciplinar e enviar convocatória, em impresso 

próprio, no mais curto prazo de tempo possível (máximo 5 dias 

úteis); 

iii. Início do procedimento disciplinar – diretor de turma/ professor 

titular de turma. 

c) Em caso de ocorrências de Tipo 3: 

a. Na 1ª ocorrência: 

i. Comunicação, no próprio dia, ao diretor de turma/professor titular 

de turma, em impresso próprio (relatório de ocorrência); 

ii. Informação, pelo diretor de turma/ professor titular de turma, ao 

encarregado de educação de que o aluno será sujeito a 

procedimento disciplinar e enviar convocatória, em impresso 

próprio, no mais curto prazo de tempo possível (máximo 5 dias 

úteis); 

iii. Os comportamentos observados nas ocorrências de Tipo 3.2., 3.4., 

3.5. e 3.6. serão de suspensão preventiva imediata, pelo Diretor do 

agrupamento, por um período não superior a 3 dias úteis, devendo 

ser entregue ao encarregado de educação do/a aluno/a um plano 

de atividades pedagógicas, no âmbito das várias disciplinas, a 

realizar durante o período de ausência da escola e definidas pelo 

conselho de turma/professor titular de turma. As atividades 

realizadas pelo aluno(a) deverão ser entregues ao diretor de turma/ 

professor titular de turma, no momento do regresso à escola; 
iv. Início do procedimento disciplinar. 
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1.3.6.1- Tramitação do procedimento disciplinar 

1- Compete ao Diretor do agrupamento a instauração de um procedimento disciplinar por 

comportamentos suscetíveis de configurar uma das seguintes medidas disciplinares 
sancionatórias: 

a) Suspensão da escola entre 4 a 12 dias úteis; 

b) Transferência de escola; 
c) Expulsão da escola. 

 2- Para isso o Diretor, no prazo de 2 dias úteis, após conhecimento da situação, emite o 

despacho instaurador e de nomeação do instrutor, devendo este ser um professor da escola, 

e notifica os pais ou encarregados de educação do aluno menor pelo meio mais expedito, 

designadamente eletrónico, telefónico ou por via postal para a morada constante no 
processo do aluno.  

 3- Tratando-se de aluno maior de idade, a notificação é feita ao próprio, pessoalmente.  

 4- O Diretor deve notificar o instrutor da sua nomeação no mesmo dia em que profere o 
despacho de instauração do procedimento disciplinar.  

 5- O instrutor dispõe de 6 dias úteis, a contar da data da sua notificação para instruir o 
processo.  

 6- Para além das demais diligências consideradas necessárias, é obrigatória a 

realização de uma audiência oral dos interessados, em particular do aluno e, sendo este 
menor de idade, do respetivo encarregado de educação.  

 7- Para a audiência oral, os interessados são convocados com a antecedência de um dia 

útil. A falta de comparência não implica adiamento, a não ser que seja apresentada 
justificação da falta até ao momento fixado para a audiência.  

 8- No caso de o respetivo encarregado de educação não comparecer, o aluno menor de 

idade pode ser ouvido na presença de um docente escolhido por si e na presença do diretor 

de turma. Se o diretor de turma não puder comparecer, caberá ao Diretor a designação de 
outro professor da turma.  

 9- Da audiência é lavrada ata de que constam as alegações feitas pelos interessados.  

10- Finda a instrução, o instrutor elabora e remete ao Diretor, no prazo de três dias úteis, 
um relatório final do qual constam, obrigatoriamente:  

a) Os factos cuja prática é imputada ao aluno, devidamente circunstanciados quanto 

ao tempo, modo e lugar;  
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b) Os deveres violados pelo aluno, com referência expressa às respetivas normas 

legais ou regulamentares;  

c) Os antecedentes do aluno que se constituem como circunstâncias atenuantes ou 

agravantes nos termos previstos na lei vigente;  

d) A proposta de medida disciplinar sancionatória aplicável ou de arquivamento do 
processo.  

11– Quando a medida disciplinar sancionatória proposta for a transferência de escola ou 

a expulsão da escola, a mesma é comunicada para decisão ao Diretor Geral da Educação, 
no prazo de 2 dias úteis.  

1.3.6.2- Celeridade do procedimento disciplinar 

1- A instrução do procedimento disciplinar pode ser substituída pelo reconhecimento 

individual, consciente e livre dos factos, por parte do aluno maior de 12 anos e a seu pedido, 

em audiência a promover pelo instrutor, nos dois dias úteis subsequentes à sua nomeação, 

mas nunca antes de decorridas vinte e quatro horas sobre o momento previsível da prática 
dos factos imputados ao aluno. 

2- Na audiência referida no número anterior, estão presentes, além do instrutor, o aluno, 
o encarregado de educação do aluno menor de idade e, ainda: 

a) O diretor de turma ou, em caso de impedimento e em sua substituição, um 

professor da turma designado pelo Diretor; 
b) Um professor da escola livremente escolhido pelo aluno. 

3 - A não comparência do encarregado de educação, quando devidamente convocado, 
não obsta à realização da audiência. 

4 - Os participantes referidos nas alíneas a) e b) do n.º 2 têm como missão exclusiva 

assegurar e testemunhar, através da assinatura do auto, a total consciência do aluno quanto 

aos factos que lhe são imputados e às suas consequências, bem como a sua total liberdade 
no momento da respetiva declaração de reconhecimento. 

5 - Na audiência, é elaborado auto, no qual constam, entre outros: 

a) Os factos cuja prática é imputada ao aluno, devidamente circunstanciados quanto 

ao tempo, modo e lugar;  

b) Os deveres violados pelo aluno, com referência expressa às respetivas normas 
legais ou regulamentares. 

6- Após a elaboração do auto, procede-se à sua leitura em voz alta e é explicado ao 

aluno pelo instrutor, com a informação clara e expressa de que não está obrigado a assiná-
lo, sendo só então assinado pelos restantes elementos presentes. 
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7- O facto ou factos imputados ao aluno só são considerados validamente reconhecidos 

com a assinatura do auto por parte de todos os presentes, sendo que, querendo assinar, o 
aluno o faz antes de qualquer outro elemento presente. 

8- O reconhecimento dos factos por parte do aluno é considerado circunstância 

atenuante, encerrando a fase da instrução e seguindo-se-lhe os procedimentos previstos no 
ponto anterior. 

9- A recusa do reconhecimento por parte do aluno implica a necessidade da realização 

da instrução, podendo o instrutor aproveitar a presença dos intervenientes para a realização 
da audiência oral prevista no ponto anterior. 

1.3.6.3- Suspensão preventiva 

1- No momento da instauração do procedimento disciplinar ou no decurso da sua 

instauração por proposta do instrutor, o Diretor pode decidir a suspensão preventiva do 
aluno, mediante despacho fundamentado sempre que: 

a) A sua presença na escola se revelar gravemente perturbadora do normal 

funcionamento das atividades escolares; 

b) Tal seja necessário e adequado à garantia da paz pública e da tranquilidade na 

escola; 
c) A sua presença na escola prejudique a instrução do procedimento disciplinar. 

2- A suspensão preventiva tem a duração que o Diretor considerar adequada na situação 

em concreto, sem prejuízo de, por razões devidamente fundamentadas, poder ser 

prorrogada até à data da decisão do procedimento disciplinar, não podendo, em qualquer 
caso, exceder 12 dias úteis. 

3- Os efeitos decorrentes da ausência do aluno no decurso do período de suspensão 

preventiva, no que respeita à avaliação da aprendizagem, são determinados em função da 
decisão que vier a ser proferida no final do procedimento disciplinar. 

4- Os dias de suspensão preventiva cumpridos pelo aluno são descontados no 

cumprimento da medida disciplinar sancionatória prevista na lei em vigor, a que o aluno 
venha a ser sujeito na sequência do procedimento disciplinar. 

5- Os pais e os encarregados de educação são imediatamente informados da suspensão 

preventiva aplicada ao filho ou educando e, sempre que a avaliação feita das circunstâncias 
o aconselhe, o Diretor deve participar a ocorrência à respetiva CPCJ.  

6- Ao aluno suspenso preventivamente é também aplicado, durante o período de 
ausência da escola, um plano de atividades.  
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7- A suspensão preventiva do aluno é comunicada, por via eletrónica, pelo Diretor ao 

serviço do Ministério da Educação e Ciência responsável pela coordenação da segurança 

escolar, sendo identificados sumariamente os intervenientes, os factos e as circunstâncias 
que motivaram a decisão de suspensão. 

 1.3.6.4- Decisão Final  

1- A decisão final do procedimento disciplinar, devidamente fundamentada, é proferida no 

prazo máximo de dois dias úteis, a contar do momento em que o Diretor receba o relatório 
do instrutor, sem prejuízo do disposto no número 4 do ponto 1.3.6.3.. 

2- A decisão final do procedimento disciplinar fixa o momento a partir do qual se inicia a 

execução da medida disciplinar sancionatória, sem prejuízo da possibilidade de suspensão 
da execução da medida, nos termos do número seguinte. 

3- A execução da medida disciplinar sancionatória, com exceção da referida nas alíneas 

d) e e) do n.º 2 do artigo 28.º do estatuto do aluno, pode ficar suspensa por um período de 

tempo e nos termos e condições que a entidade decisora considerar justo, adequado e 

razoável, cessando a suspensão logo que ao aluno seja aplicada outra medida disciplinar 
sancionatória no respetivo decurso. 

4- Quando esteja em causa a aplicação da medida disciplinar sancionatória de 

transferência de escola ou de expulsão da escola, o prazo para ser proferida a decisão final 

é de cinco dias úteis, contados a partir da recepção do processo disciplinar na direção-geral 
de educação. 

5- Da decisão proferida pelo Diretor-geral da educação, que aplique a medida disciplinar 

sancionatória de transferência de escola, deve igualmente constar a identificação do 

estabelecimento de ensino para onde o aluno vai ser transferido, cuja escolha se procede 

previamente à audição do respetivo encarregado de educação, quando o aluno for menor de 
idade. 

6- A decisão final do procedimento disciplinar é notificada pessoalmente ao aluno no dia 

útil seguinte àquele em que foi proferida, ou, quando menor de idade, aos pais ou respetivo 
encarregado de educação, nos dois dias úteis seguintes. 

7- Sempre que a notificação prevista no número anterior não seja possível, é realizada 

através de carta registada com aviso de receção, considerando-se o aluno, ou quando este 

for menor de idade, os pais ou o respetivo encarregado de educação, notificados na data da 
assinatura do aviso de receção. 

8- Tratando-se de um aluno menor, a aplicação de medida disciplinar sancionatória igual 

ou superior à de suspensão da escola por período superior a cinco dias úteis e cuja 
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execução não tenha sido suspensa, nos termos previstos nos n.ºs 2 e 3 anteriores, é 
obrigatoriamente comunicada pelo Diretor da escola à respetiva CPCJ. 

1.3.7- Execução das medidas disciplinares 

1.3.7.1- Acompanhamento do aluno 

1- Compete ao diretor de turma/professor titular 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 ou encarregados de educação e com os 

professores da turma, em função das necessidades educativas identificadas e de forma a 

assegurar a corresponsabilização de todos os intervenientes nos efeitos educativos da 
medida. 

2- A competência referida no número anterior é especialmente relevante aquando da 

execução da medida corretiva de atividades de integração na escola, ou no momento do 

regresso à escola do aluno, a quem foi aplicada a medida disciplinar sancionatória de 
suspensão da escola. 

3- O disposto no número anterior aplica-se também aquando da integração do aluno na 

nova escola para que foi transferido na sequência da aplicação dessa medida disciplinar 
sancionatória. 

4- Na prossecução das finalidades referidas no n.º 1, a escola conta com a colaboração 

dos Serviços Especializados de Apoio Educativo e ou das equipas multidisciplinares, 

nomeadamente Educação Especial, Serviços de Ação Social, EPIS, Serviço de Psicologia, 
CPCJ e Centro de Saúde. 

1.3.7.2- Equipas Multidisciplinares 

1- Poderão ser constituídas equipas multidisciplinares que se destinam a acompanhar em 

permanência os alunos, designadamente aqueles que revelem maiores dificuldades de 

aprendizagem, risco de abandono escolar, comportamentos de risco, ou gravemente 

violadores dos deveres do aluno, ou que se encontrem na iminência de ultrapassar os 
limites de faltas previstos por lei. 

2- Estas equipas devem pautar as suas intervenções nos âmbitos da capacitação do 
aluno e da capacitação parental. 

3- Deverão ter uma constituição diversificada, na qual participam docentes e técnicos 

detentores de formação especializada e ou de experiência e vocação para o exercício da 

função, integrando, sempre que possível ou a situação o justifique, os Diretores de turma, os 
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professores titulares de turma, psicólogos e ou outros técnicos e serviços especializados, os 

serviços de ação social escolar, os responsáveis pelas diferentes áreas e projetos de 

natureza extracurricular, equipas ou gabinetes escolares de promoção da saúde, bem como 
voluntários cujo contributo seja relevante face aos objetivos a prosseguir. 

4- As equipas são constituídas por membros escolhidos em função do seu perfil, 

competência técnica, sentido de liderança e motivação para o exercício da missão e 

coordenadas por um dos seus elementos designado pelo Diretor, em condições de 
assegurar a referida coordenação com caráter de permanência e continuidade. 

5- A atuação das equipas multidisciplinares prossegue, os seguintes objetivos: 

a) Inventariar as situações problemáticas com origem na comunidade envolvente, 

alertando e motivando os agentes locais para a sua intervenção, designadamente 

preventiva; 

b) Promover medidas de integração e inclusão do aluno na escola tendo em conta a 

sua envolvência familiar e social; 

c) Atuar preventivamente relativamente aos alunos que se encontrem nas situações 

referidas no n.º 1; 

d) Acompanhar os alunos nos planos de integração na escola e na aquisição e 

desenvolvimento de métodos de estudo, de trabalho escolar e medidas de 

recuperação da aprendizagem; 

e) Supervisionar a aplicação de medidas corretivas e disciplinares sancionatórias, 

sempre que essa missão lhe seja atribuída; 

f) Aconselhar e propor percursos alternativos aos alunos em risco, em articulação 

com outras equipas ou serviços com atribuições nessa área; 

g) Propor o estabelecimento de parcerias com órgãos e instituições, públicas ou 

privadas, da comunidade local, designadamente com o tecido socioeconómico e 

empresarial, de apoio social na comunidade, com a rede social municipal, de 

modo a participarem na proposta ou execução das diferentes medidas de 

integração escolar, social ou profissional dos jovens em risco previstas neste 

estatuto; 

h) Estabelecer ligação com a CPCJ, designadamente, para os efeitos e medidas 

previstas no estatuto do aluno, relativas ao aluno e ou às suas famílias; 

i) Promover as sessões de capacitação parental, conforme previsto no estatuto do 

aluno; 

j) Promover a formação em gestão comportamental, constante no referido estatuto; 

k) Assegurar a mediação social, procurando, supletivamente, outros agentes para a 

mediação na comunidade educativa e no meio envolvente, nomeadamente pais e 
encarregados de educação. 
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6 - Nos termos do n.º 1, no âmbito de cada agrupamento, as equipas multidisciplinares 

oferecem, sempre que possível, um serviço que cubra em permanência a totalidade do 

período letivo diurno, recorrendo para o efeito, designadamente a docentes com ausência 

de componente letiva, às horas provenientes do crédito horário ou a horas da componente 

não letiva de estabelecimento, sem prejuízo do incentivo ao trabalho voluntário de membros 
da comunidade educativa. 

1.3.7.3- Recursos  

1- Da decisão final de aplicação de medida disciplinar cabe recurso, a interpor no prazo 
de cinco dias úteis, apresentado nos serviços administrativos do agrupamento 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- O recurso tem efeito meramente devolutivo, exceto quando interposto de decisão de 
aplicação das medidas disciplinares sancionatórias previstas no estatuto do aluno. 

3- O presidente do Conselho Geral designa, de entre os seus membros, um relator, a 
quem compete analisar o recurso e apresentar ao Conselho Geral uma proposta de decisão. 

4- Deverá ser constituída uma comissão especializada do Conselho Geral que integre 2 

professores e 1 representante dos pais ou encarregados de educação, cabendo a um dos 
seus membros o desempenho da função de relator. 

5- A decisão do Conselho Geral é tomada no prazo máximo de 15 dias úteis e notificada 
aos interessados pelo Diretor. 

6- O despacho que apreciar o recurso referido na alínea b) do n.º 1 é remetido à escola, 

no prazo de cinco dias úteis, cabendo ao respetivo Diretor a adequada notificação, nos 
termos referidos no número anterior.  

1.3.7.4- Salvaguarda da convivência escolar 

1- Qualquer professor ou aluno da turma contra quem um aluno tenha praticado ato de 

agressão moral ou física, do qual tenha resultado a aplicação efetiva de medida disciplinar 

sancionatória de suspensão da escola por período superior a oito dias úteis, pode requerer 

ao Diretor a transferência do aluno em causa para turma à qual não lecione ou não pertença, 

quando o regresso daquele à turma de origem possa provocar grave constrangimento aos 
ofendidos e perturbação da convivência escolar. 
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2- O Diretor decidirá sobre o pedido no prazo máximo de cinco dias úteis, fundamentando 
a sua decisão. 

3- O indeferimento do Diretor só pode ser fundamentado na inexistência na escola, ou no 

agrupamento, de outra turma na qual o aluno possa ser integrado, para efeitos da 

frequência da disciplina ou disciplinas em causa ou na impossibilidade de corresponder ao 
pedido sem grave prejuízo para o percurso formativo do aluno agressor. 

1.3.8- Responsabilidade civil e criminal 

1- A aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória não isenta o aluno 

e o respetivo representante legal da responsabilidade civil e criminal a que, nos termos 
gerais de direito, haja lugar. 

2- Sem prejuízo do recurso, por razões de urgência, às autoridades policiais, quando o 

comportamento do aluno maior de 12 anos e menor de 16 anos puder constituir facto 

qualificado como crime, deve a direção da escola comunicar o facto ao Ministério Público 
junto do tribunal competente em matéria de menores. 

3- Caso o menor tenha menos de 12 anos de idade, a comunicação referida no número 
anterior deve ser dirigida à CPCJ. 

4- Compete à direção da escola apresentar queixa ou participação de factos que 

constituam crime e que sejam suscetíveis de desencadear medida disciplinar sancionatória, 

fundamentando--se esta, em razões que ponderem em concreto, o interesse da comunidade 

educativa no desenvolvimento do procedimento criminal, perante os interesses relativos à 
formação do aluno em questão. 

5- O disposto no número anterior não prejudica o exercício do direito de queixa, por parte 

dos membros da comunidade educativa, que sejam lesados nos seus direitos e interesses 
legalmente protegidos. 

1.3.9- Responsabilidade dos membros da comunidade educativa 

1- É da responsabilidade de todos os membros da comunidade educativa a salvaguarda 

efetiva do direito à educação e à igualdade de oportunidades no acesso à escola, bem como 

a promoção de medidas que visem o empenho e o sucesso escolares, a prossecução 

integral dos objetivos dos referidos projetos educativos, incluindo os de integração 

sociocultural, e o desenvolvimento de uma cultura de cidadania capaz de fomentar os 

valores da pessoa humana, da democracia e exercício responsável da liberdade individual e 
do cumprimento dos direitos e deveres que lhe estão associados. 
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2- A escola é o espaço coletivo de salvaguarda efetiva do direito à educação, devendo o 
seu funcionamento garantir plenamente aquele direito. 

3- A comunidade educativa referida no n.º 1 integra, sem prejuízo dos contributos de 

outras entidades, os alunos, os pais ou encarregados de educação, os professores, o 

pessoal não docente das escolas, as autarquias locais e os serviços da administração 

central e regional com intervenção na área da educação, nos termos das respetivas 
responsabilidades e competências. 

1.3.10- Responsabilidade dos alunos 

1- Os alunos são responsáveis, em termos adequados à sua idade e capacidade de 

discernimento, pelo exercício dos direitos e pelo cumprimento dos deveres que lhe são 

outorgados pelo estatuto do aluno, pelo Regulamento Interno do agrupamento e pela 
demais legislação aplicável. 

2- A responsabilidade disciplinar dos alunos implica o respeito integral pelo estatuto do 

aluno, pelo Regulamento Interno da escola, pelo património da mesma, pelos demais alunos, 
assistentes operacionais e, em especial, professores. 

3- Nenhum aluno pode prejudicar o direito à educação dos demais. 

1.3.11- Papel especial dos professores 

1- Os professores, enquanto principais responsáveis pela condução do processo de 

ensino, devem promover medidas de caráter pedagógico que estimulem o harmonioso 

desenvolvimento da educação, em ambiente de ordem e disciplina nas atividades na sala de 
aula e na escola. 

2- O diretor de turma ou o professor titular de turma, enquanto coordenador do plano de 

trabalho da turma, é o principal responsável pela adoção de medidas tendentes à melhoria 

das condições de aprendizagem e à promoção de um bom ambiente educativo, competindo-

lhe articular a intervenção dos professores da turma e dos pais ou encarregados de 

educação e colaborar com estes no sentido de prevenir e resolver problemas 
comportamentais ou de aprendizagem. 

1.3.12- Autoridade do professor 

1- A lei protege a autoridade dos professores nos domínios pedagógico, científico, 
organizacional, disciplinar e de formação cívica. 
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2- A autoridade do professor exerce-se dentro e fora da sala de aula, no âmbito das 
instalações escolares ou fora delas, no exercício das suas funções. 

3- Consideram-se suficientemente fundamentadas, para todos os efeitos legais, as 

propostas ou as decisões dos professores relativas à avaliação dos alunos quando 

oralmente apresentadas e justificadas perante o Conselho de Turma e sumariamente 

registadas na ata, as quais se consideram ratificadas pelo referido conselho com a respetiva 
aprovação, exceto se o contrário daquela expressamente constar. 

4- Os professores gozam de especial proteção da lei penal relativamente aos crimes 

cometidos contra a sua pessoa ou o seu património, no exercício das suas funções ou por 

causa delas, sendo a pena aplicável ao crime respetivo agravada em um terço nos seus 
limites mínimo e máximo. 

1.3.13- Responsabilidade dos Pais ou Encarregados de Educação 

1- Aos pais ou encarregados de educação incumbe uma especial responsabilidade, 

inerente ao seu poder-dever de dirigirem a educação dos seus filhos e educandos no 

interesse destes e de promoverem ativamente o desenvolvimento físico, intelectual e cívico 
dos mesmos.  

2- Nos termos da responsabilidade referida no número anterior, deve cada um dos pais 
ou encarregados de educação, em especial: 

a) Acompanhar ativamente a vida escolar do seu filho/educando; 

b) Promover a articulação entre a educação na família e o ensino na escola; 

c) Diligenciar para que o seu educando beneficie, efetivamente, dos seus direitos e 

cumpra rigorosamente os deveres que lhe compete, nos termos do estatuto do 

aluno, procedendo com correção no seu comportamento e empenho no processo 

de ensino; 

d) Contribuir para a criação e execução do Projeto Educativo e do Regulamento 

Interno da escola 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 

dos seus educandos; 

f) Não deixar para a última semana de cada período letivo o contacto com o diretor 

de turma ou o professor titular de turma. 

g) Reconhecer e respeitar a autoridade dos professores no exercício da sua 

profissão e incutir nos seus filhos ou educandos o dever de respeito para com os 

professores, o pessoal não docente e os colegas da escola, contribuindo para a 

preservação da disciplina e harmonia da comunidade educativa; 
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h) Contribuir para o correto apuramento dos factos em procedimento de índole 

disciplinar instaurado ao seu educando, participando nos atos e procedimentos 

para os quais for notificado e, sendo aplicada a este medida corretiva ou medida 

disciplinar sancionatória, diligenciar para que a mesma prossiga os 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; 

i) Contribuir para a preservação da segurança e integridade física e psicológica de 

todos os que participam na vida da escola; 

j) Integrar ativamente a comunidade educativa no desempenho das demais 

responsabilidades desta, em especial informando-a e informando-se sobre todas 

as matérias relevantes no processo educativo dos seus educandos; 

k) Comparecer na escola sempre que tal se revele necessário ou quando para tal for 

solicitado; 

l) Conhecer o estatuto do aluno, bem como o presente Regulamento Interno da 

escola e subscrever declaração anual de aceitação do mesmo e de compromisso 

ativo quanto ao seu cumprimento; 

m) Indemnizar a escola relativamente a danos patrimoniais causados pelo seu 

educando; 

n) Manter constantemente atualizados os seus contactos telefónicos, endereço 

postal e eletrónico, bem como os do seu educando, quando diferentes, 
informando a escola em caso de alteração. 

3- Os pais ou encarregados de educação são responsáveis pelos deveres dos seus filhos 
e educandos, em especial, quanto à assiduidade, pontualidade e disciplina. 

4- De acordo com o estatuto do aluno, considera-se encarregado de educação quem tiver 
menores a residir consigo ou confiado aos seus cuidados: 

a) Pelo exercício do poder parental; 

b) Por decisão judicial; 

c) Pelo exercício de funções executivas na direção de instituições que tenham 

menores, a qualquer título, à sua responsabilidade; 

d) Por mera autoridade de facto ou por delegação, devidamente comprovada, por 
parte de qualquer das entidades referidas nas alíneas anteriores. 

5- Em caso de divórcio ou de separação e, na falta de acordo dos progenitores, o 
encarregado de educação será o progenitor com quem o menor fique a residir. 

6- Estando estabelecida a residência alternada com cada um dos progenitores, deverão 

estes decidir, por acordo ou, na falta deste, por decisão judicial, sobre o exercício das 
funções de encarregado de educação. 
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7- O encarregado de educação pode ainda ser o pai ou a mãe que, por acordo expresso 

ou presumido entre ambos, é indicado para exercer essas funções, presumindo-se ainda, 

até qualquer indicação em contrário, que qualquer medida, relativamente ao percurso 
escolar do filho, é realizada por decisão conjunta do outro progenitor. 

1.3.14- Incumprimento dos deveres por parte dos pais ou encarregados 
de educação 

1- O incumprimento pelos pais ou encarregados de educação, relativamente aos seus 

filhos ou educandos menores ou não emancipados, dos deveres previstos anteriormente, de 

forma consciente e reiterada, implica a respetiva responsabilização nos termos da lei e do 
estatuto do aluno. 

2- Constitui incumprimento especialmente grave dos deveres dos pais ou encarregados 
de educação: 

a) O incumprimento dos deveres de matrícula, frequência, assiduidade e 

pontualidade pelos filhos e ou educandos, bem como a ausência de justificação 

para tal incumprimento, nos termos do estatuto do aluno; 

b) A não comparência na escola sempre que os seus filhos/educandos atinjam 

metade do limite de faltas injustificadas, nos termos do estatuto do aluno, ou a sua 

não comparência ou não pronúncia, nos casos em que a sua audição é 

obrigatória, no âmbito de procedimento disciplinar instaurado ao seu 

filho/educando, nos termos previstos no mesmo estatuto; 

c) A não realização, pelos seus filhos/educandos, das medidas de recuperação 

definidas pela escola nos termos do estatuto do aluno, das atividades de 

integração na escola e na comunidade decorrentes da aplicação de medidas 

disciplinares corretivas e ou sancionatórias, bem como a não comparência destes 
em consultas ou terapias prescritas por técnicos especializados. 

3- Constitui obrigação da direção do agrupamento, a comunicação à CPCJ do 

incumprimento reiterado, por parte dos pais ou encarregados de educação, dos deveres a 
que se refere o número anterior. 

4- A comunicação prevista no número anterior, poderá determinar que os pais ou 

encarregados de educação frequentem sessões de capacitação parental, a promover pela 
equipa multidisciplinar do agrupamento. 

5- Nos casos em que não existam equipas multidisciplinares constituídas, compete à 
CPCJ dinamizar as ações de capacitação parental. 
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6- Tratando-se de família beneficiária de apoios sociofamiliares concedidos pelo estado, 

o facto é também comunicado aos serviços competentes, para efeito de reavaliação, nos 

termos da legislação aplicável, dos apoios sociais que se relacionem com a frequência 

escolar dos seus educandos e não incluídos no âmbito da ação social escolar ou do 
transporte escolar recebidos pela família. 

7- O incumprimento por parte dos pais ou encarregados de educação do disposto na 

parte final da alínea b) do n.º 2 do presente artigo, presume a sua concordância com as 

medidas aplicadas ao seu filho ou educando, exceto se provar não ter sido cumprido, por 
parte da escola, qualquer dos procedimentos obrigatórios previstos no estatuto do aluno. 

1.3.15- Contraordenações 

 A manutenção da situação de incumprimento consciente e reiterado por parte dos pais 

ou encarregados de educação de alunos menores de idade, dos deveres referidos 

anteriormente, aliada à recusa, à não comparência ou à ineficácia das ações de capacitação 
parental determinadas, constitui contraordenação punível de acordo com o estatuto do aluno. 

1.3.16- Papel do pessoal não docente das escolas 

1- O pessoal não docente das escolas deve colaborar no acompanhamento e integração 

dos alunos na comunidade educativa, incentivando o respeito pelas regras de convivência, 

promovendo um bom ambiente educativo e contribuindo, em articulação com os docentes, 

os pais ou encarregados de educação, para prevenir e resolver problemas comportamentais 
e de aprendizagem. 

2- Aos técnicos de serviços de psicologia e orientação escolar e profissional, integrados 

ou não em equipas, incumbe ainda o papel especial de colaborar na identificação e 

prevenção de situações problemáticas de alunos e fenómenos de violência, na elaboração 
de planos de acompanhamento para estes, envolvendo a comunidade educativa. 

3- A necessidade de formação do pessoal não docente das escolas é identificada pelo 

Diretor do agrupamento e deve, preferencialmente, ser promovida pela equipa 
multidisciplinar. 

1.3.17- Intervenção de outras entidades 

1- Perante situação de perigo para a segurança, saúde, ou educação do aluno, 

designadamente por ameaça à sua integridade física ou psicológica, deve o Diretor do 

agrupamento diligenciar para lhe pôr termo, pelos meios estritamente adequados e 

necessários e sempre com preservação da vida privada do aluno e da sua família, atuando 
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de modo articulado com os pais, representante legal ou quem tenha a guarda de facto do 
aluno. 

2- Para efeitos do disposto no número anterior, deve o Diretor do agrupamento solicitar, 

quando necessário, a cooperação das entidades competentes dos sectores público, privado 
ou social. 

3- Quando se verifique a oposição dos pais, representante legal ou quem tenha a guarda 

de facto do aluno, à intervenção da escola no âmbito da competência referida nos números 

anteriores, o Diretor do agrupamento deve comunicar imediatamente a situação à CPCJ 
com competência na área de residência do aluno.  

4- Se a escola, em tempo adequado, no exercício da competência referida nos nºs 1 e 2, 

não conseguir assegurar, a proteção suficiente que as circunstâncias do caso exijam, 

cumpre ao Diretor do agrupamento comunicar a situação às entidades referidas no número 
anterior. 
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Capítulo VII - Disposições Finais 

1- Revisão do Regulamento Interno 

1- No ano letivo subsequente ao da aprovação do Regulamento Interno, o Conselho 

Geral verificará da conformidade do mesmo com o respetivo Projeto Educativo (e identificará 

as situações omissas) podendo ser introduzidas neste documento, por maioria absoluta dos 
votos dos membros em efetividade de funções, as alterações consideradas convenientes. 

2- Para desencadear o processo de revisão, o Diretor deve, ouvido o Conselho 
Pedagógico, elaborar a respetiva proposta e submetê-la para aprovação no Conselho Geral. 

3- A atualização do Regulamento Interno, sempre que se justifique, deverá ser efetuada 

com recurso à inclusão de adendas, onde se apresente os itens a alterar, acrescentar ou 
revogar. 

4- Trianualmente, todas as alterações efetuadas, deverão ser incluídas no corpo do 
Regulamento Interno. 

2- Omissões 

Caso se detetem omissões deverá ser consultada a legislação em vigor, nomeadamente 

o código do procedimento administrativo. Na ausência de informação e caso a situação não 

justifique uma consulta técnica aos serviços regionais do Ministério da Educação e Ciência e 

Ciência, o agrupamento deverá resolver autonomamente o problema, até ao momento em 
que a omissão seja corrigida pelo processo de revisão do Regulamento Interno. 
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3- Revogações 

Consideram-se revogadas ou substituídas as disposições que venham a colidir com 

indicações contidas em normativos legais futuros e que, com carácter obrigatório, 
regulamentem situações previstas no presente regulamento. 

4- Divulgação 

1- O Regulamento Interno deve ser publicitado no agrupamento em local visível e 

adequado, devendo ser colocado um número suficiente de exemplares em locais diversos 

onde possam ser consultados (direção, serviços de administração escolar, salas dos 

professores, associações de pais e encarregados de educação, sala dos alunos, bibliotecas, 
blog da escola e outros que se adequam a essa função). 

2- Tratando-se de um documento extenso e de elevado grau de complexidade e 

especificidade, para além do disposto no ponto anterior, a divulgação deverá, ainda, ser 

organizada de forma a atingir toda a comunidade educativa. Tal poderá ser feito mediante a 

produção de documentos parcelares mais simplificados (fiéis ao documento original) 

relativos a aspetos mais diretamente ligados às atividades diárias dos vários elementos da 

comunidade educativa que se destinam a afixação e/ou distribuição de acordo com as 
características e dimensões desses documentos parcelares. 

3- A produção dos documentos simplificados, referidos no ponto anterior, será da 

responsabilidade dos coordenadores de projetos, espaços ou setores de funcionamento do 
agrupamento e/ou de grupos de trabalho designados para esse efeito. 

4- Os pais e encarregados de educação devem conhecer o Regulamento Interno do 

agrupamento, subscrevendo-o e fazendo-o subscrever aos seus educandos em declaração 

anual, em duplicado, de aceitação do mesmo, e de compromisso ativo quanto ao seu 

cumprimento integral. Essa subscrição deverá ocorrer no início de cada ciclo ou sempre que 
se verifique uma transferência. 

5- Entrada em Vigor 

O Regulamento Interno do agrupamento entra em vigor após a sua homologação pelo 
Conselho Geral. 

 

Aprovado em Conselho Geral de 16 de dezembro de 2013 
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Adendas 
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Adenda Nº 1 – Regulamento de 
utilização do cartão eletrónico 

Introdução  

A Escola Básica Luísa Todi dispõe de um Sistema de Integração e Administração Escolar, 
adiante designado GIAE, que entrou em funcionamento no dia de 17 de fevereiro de 2013. 

O GIAE é um sistema informático que funciona através de uma rede, instalado nos 

postos de trabalho de prestação de serviços à comunidade: portaria, serviços 

administrativos, refeitório, bufete, reprografia, papelaria e salas de aula com sumários 
eletrónicos, para além de outras funcionalidades. 

Através do GIAE, todos os elementos da comunidade escolar deixarão de manusear 

dinheiro nos seus pagamentos na escola. Todas as compras, transações e pagamento de 

emolumentos pelos alunos, far-se-ão através da utilização do cartão eletrónico. Os restantes 

utentes da escola que não possuam o cartão eletrónico farão os pagamentos necessários, 
na papelaria, em numerário. 

O cartão eletrónico é pessoal e intransmissível, tendo impressa a foto do seu proprietário. 
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Em cada utilização do cartão, aparece a foto do proprietário no monitor, permitindo dessa 

forma comprovar a identidade do mesmo. Quando a foto não corresponder a quem o 

apresenta, o cartão será retido pelo docente ou não docente que detetou a irregularidade, 
procedendo-se de imediato à averiguação da situação. 

O presente regulamento aplica-se a todos os utilizadores do sistema e aos portadores do 
cartão eletrónico da Escola Básica Luísa Todi. 

Artigo 1º – Principais funcionalidades do GIAE 

1- O GIAE apresenta as seguintes funcionalidades: 

a) Identificação dos membros da comunidade escolar; 

b) Controlo de acessos à escola; 

c) Pagamentos na escola, no bufete, na papelaria e na reprografia; 

d) Venda de refeições e controlo de acesso ao refeitório, incluindo a gestão de 

alunos subsidiados; 
e) Consulta de saldo e de movimentos de conta. 

2- A compra de refeições, a consulta de saldo e de movimentos de conta podem 

ser real izados numa instalação denominada “Quiosque”, que se encontra localizada no 
átrio principal da escola (em frente ao PBX). 

Artigo 2º – Utilizadores 

1- São utilizadores do GIAE, todos os elementos da comunidade escolar: 

a) Alunos; 

b) Pessoal docente; 
c) Pessoal não docente. 

2- Poderão existir utilizadores temporários do GIAE, que serão definidos casuisticamente 
pela Direção. 

Artigo  3º – Cartão eletrónico do utilizador 

1- O cartão eletrónico identifica o utilizador, na escola, perante o GIAE e é pessoal e 
intransmissível. 

2- O cartão eletrónico definitivo tem o custo mencionado na tabela em anexo ao presente 
regulamento. 

3- O cartão eletrónico de utilizador pode ser de dois tipos: 

a) Cartão definitivo, personalizado para os utilizadores referidos no número 1 do 

artigo 2.º; 

b) Cartão temporário, não personalizado para: 
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i. os utilizadores referidos no número 2 do artigo 2.º; 

ii. os utilizadores de cartão definitivo que o tenham perdido ou deteriorado 
enquanto aguardam a sua substituição. 

4- Cada utente será sempre o responsável por todos os movimentos realizados com o 

seu cartão, desde que não tenha informado a Direção da escola de qualquer anomalia ocor-
rida com o mesmo. 

5- Todos os dados e informação com registo no cartão de utente são para uso único e 
exclusivo dos serviços deste estabelecimento de ensino. 

Artigo 4º – Carregamento de cartões 

1- Os carregamentos podem ser efetuados em numerário, na papelaria, no seu horário 

de funcionamento e são feitos pela funcionária mediante a entrega da quantia a carregar, 
sendo possível receber trocos. 

2- O carregamento terá um valor mínimo d e  a c o r d o  c o m  a  tabela e m  anexo ao 
presente regulamento. 

Artigo 5º – Devoluções de saldos 

1- A devolução de eventuais saldos do cartão eletrónico tem lugar quando o utilizador 
perde a condição de membro da comunidade escolar (ponto 1, do art.º 2º). 

2- Quando haja lugar a devoluções, estas devem sempre ser solicitadas nos serviços 

administrativos até ao dia 31 de agosto do ano escolar respetivo. O não cumprimento deste 

prazo determina a perda do direito à devolução e viabiliza a transferência deste saldo para 
o orçamento privativo da Escola. 

3- Se a situação de devolução de saldo se reportar a um aluno menor, a mesma só pode 

ser realizada ao encarregado de educação ou ao aluno, desde que com autorização 
expressa daquele. 

Artigo 6º – Perda, extravio ou cartão danificado 

1- Quando o utilizador perde, extravia ou danifica o seu cartão, tem de solicitar um novo 

nos serviços administrativos, sendo-lhe atribuído de imediato um cartão temporário de 
substituição. 

2- Na cedência do cartão de substituição, os serviços cobram uma caução que será 
devolvida aquando da entrega do novo cartão, como consta da tabela em anexo. 

3- O valor carregado no cartão continua a ser do utente até ao momento em que for 
gasto nos diversos serviços da escola.  
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4. Quando o cartão é danificado ou perdido, o montante existente transita para o cartão 
temporário. 

4.1. Se existir saldo no cartão temporário, este transita para o novo cartão. 

5- O novo cartão definitivo s e r á  p a g o  na papelaria e posteriormente levantado nos 
serviços administrativos. 

6- Os valores referidos nos pontos anteriores constarão da tabela em anexo ao presente 
regulamento. 

7- Após ter sido informado que pode proceder ao levantamento do cartão definitivo, o 

utente dispõe de uma semana para o fazer, sob pena de lhe ser cancelado o cartão 
temporário. 

Artigo 7º – Avaria do cartão 

1- Sempre que, após a entrega do cartão definitivo, o utilizador detete alguma anomalia, 

deve dirigir-se de imediato aos serviços administrativos, para comunicar a ocorrência e 
requisitar um novo cartão definitivo. 

2- Na requisição do novo cartão definitivo, aplica-se o disposto no artigo anterior. 

3- Se a anomalia não for imputável ao utilizador, a substituição do cartão é gratuita. 

Artigo 8º – Controlo de entradas 

1- É obrigatória a validação da entrada e saída da escola para todos os alunos e pessoal 
não docente. 

2- A validação da entrada e saída da escola é feita através da apresentação do cartão 
nos sensores próprios instalados na portaria. 

3- Os alunos autorizados pelos seus encarregados de educação a sair durante os 
intervalos do seu horário letivo têm sempre de validar a saída e entrada na escola. 

4- O não cumprimento dos pontos anteriores impedirá o uso do cartão em todos os 
serviços da escola. 

5- Quando um aluno estiver impedido de entrar na escola, por motivo de aplicação 

da pena disciplinar de suspensão, o sistema emite um alerta sonoro caso ele pretenda fazê-
lo. 

6- Sempre que seja detetada uma situação de saída não autorizada, que não seja 
devidamente justificada, o titular do cartão poderá ser sujeito a procedimento disciplinar. 
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7- Caso um aluno se apresente na escola sem o seu cartão de utente, deve o mesmo ser 

imediatamente identificado pelo funcionário que detetou tal situação e, logo que possível, 
ser conduzido à Direção da escola, que permitirá ou recusará a entrada. 

8- Os casos de incumprimento do referido nos pontos 3, 5 e 6 serão comunicados à 
Direção da Escola pelo funcionário da portaria. 

9- O acesso de visitantes é feito na portaria, onde se procederá à sua identificação e 
registo de dados, mediante a apresentação de um documento de identificação.  

10- Quando solicitado pelo visitante, poderá ser emitida uma declaração de presença, 

assinada pelo funcionário do setor. Esta declaração será autenticada pelos serviços 
administrativos ou pela Direção da escola. 

Artigo 9º – Aquisição de refeições 

1- As refeições devem ser adquiridas no quiosque. 

2- Uma refeição comprada e não consumida sem justificação implicará, entre outros 
possíveis procedimentos, a informação ao encarregado de educação.  

3- Cada utilizador pode adquirir apenas uma refeição por dia. 

4- Podem ser adquiridas refeições até ao dia anterior ao dia do almoço. 

5- É ainda permitida a aquisição de refeições, no próprio dia do almoço, até às 10.00h, 
à qual acrescerá a taxa de multa em vigor. 

6- Para a situação descrita no ponto anterior, poderá existir um limite máximo de vendas 
por questões de stock. 

7- O sistema apenas permite adquirir refeições com uma antecedência máxima de 10 
dias úteis. 

8- No caso de engano na aquisição de refeições, não haverá lugar a qualquer 
anulação da aquisição. 

9- Em casos imprevistos, poderá ser alterada a data da refeição adquirida até ao limite 
da véspera do dia do almoço. 

10- Só em casos excecionais e devidamente justificados e apenas até às 10.00h do dia 

do almoço marcado se poderá alterar a data da refeição. Caso a justificação seja aceite, 
esta alteração de data só poderá ser feita nos serviços administrativos. 

11- No cartão dos alunos subsidiados pela Ação Social Escolar (ASE) é adicionada a 
informação referente aos subsídios de que o aluno beneficia. 
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12- Os alunos subsidiados que façam a requisição da sua refeição no “Quiosque” no 
próprio dia ficam igualmente sujeitos à taxa de multa em vigor. 

13- No caso de impedimento do funcionamento do refeitório, as refeições adquiridas 
transitam para o(s) mesmo(s) dia(s) da(s) semana(s) seguinte(s).   

Artigo 10º – Anomalias circunstanciais 

Sempre que houver algum problema elétrico ou outra anomalia que impossibilite a utili-

zação do cartão ou a finalização da compra, deve a funcionária do serviço recolher o cartão 
para validar posteriormente a operação interrompida. 

Artigo 11º – Disposições finais 

1- Os casos não previstos no presente regulamento e as dúvidas resultantes da sua 

aplicação serão resolvidos pela Direção da escola, em articulação com os administradores e 

operadores do sistema GIAE, na sequência da análise das situações em concreto e no 
respeito pelas competências previstas na lei e no presente regulamento. 

2- Este regulamento passa a constituir parte integrante do Regulamento Interno do 
Agrupamento.  

Artigo 12º – Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor a partir de 17 de fevereiro de 2014. 

Elaborado e aprovado pela Direção e Conselho Administrativo 

Anexo 

 Custos 

Art.º 3º, ponto 2 Cartão eletrónico definitivo, 1ª via 3,50€ (três euros e cinquenta 

cêntimos) 

Art.º 3º, ponto 2 Cartão eletrónico definitivo – Alu-

nos Escalão 2 (B) da ASE – 1ª via 

2,65€ (dois euros e sessenta e 

cinco cêntimos) 

Art.º 6º, ponto 3 Cartão eletrónico definitivo, 2ª via e 

seguintes 

5,00€ (cinco euros) 

Art.º 6º, ponto 2 Caução 5,00€ (cinco euros) 

Art.º 4º, ponto 4 Carregamento mínimo 1,00€ (um euro) 

 

Adenda aprovada em Conselho Geral de 12 de setembro de 2013  
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Adenda Nº 2 – Desperdício de 
refeições escolares 

Tendo em conta que existe um número significativo de refeições escolares que são 

encomendadas e que não são consumidas, o que acarreta desperdício alimentar e 

despesas elevadas pagas pelos contribuintes, apresentam-se algumas medidas que 
privilegiam uma ação pedagógica e também dissuasora, com vista a corrigir a situação: 

1. O tema “desperdício alimentar”, deverá ser abordado nas aulas de cidadania, dando a 

conhecer aos alunos a diferença entre o número de refeições encomendadas e as que são 

realmente servidas e consequentes prejuízos económicos e sociais, e, para o aluno, em 
termos alimentares, sociais e de cidadania. 

2. A desmarcação dos almoços tem de ser comunicada com antecedência de 48 horas. 
No caso de doença pode ser excecionalmente até às 9:30h. do próprio dia. 

3. Os alunos com escalão A e B auferem da refeição gratuitamente ou a 50% 
respetivamente.  

4. Os alunos sem escalão, no caso de faltarem sem avisar, são obrigados a pagar o 
custo total da refeição de acordo com o previsto na legislação. 

5. Sempre que um aluno falte injustificadamente ao consumo de uma refeição depois de 

esta ter sido encomendada, o professor titular ou o diretor de turma, deverá avisar o 

encarregado de educação, através do meio mais expedito, dando-lhe a conhecer os 

consequentes prejuízos económicos e sociais, e para o educando, em termos alimentares, 
sociais e de cidadania. 
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6. Sempre que sem justificação, um aluno falte a duas refeições seguidas ou interpoladas, 

o agrupamento, através da Ação Social Escolar (ASE) convocará o encarregado de 

educação para um acompanhamento mais personalizado. Este encontro será formalizado 
pelos intervenientes através da elaboração de uma ata. 

7. Caso a situação descrita no ponto seis se mantenha, o agrupamento poderá impedir a 

aquisição de novas senhas, até ser dado cumprimento à medida prevista no ponto quatro. O 

professor titular ou o diretor de turma dará conhecimento de imediato ao encarregado de 
educação desta situação, através de carta registada. 

8. Se necessário, salvaguardar-se-ão as necessidades do aluno, assegurando-se uma 
refeição alternativa. 

9. Admite-se que possam ser estabelecidos outros contactos, nomeadamente com a 

Comissão de Proteção a Crianças e Jovens (CPCJ), se for considerado que a situação 
indicia a possibilidade de negligência do encarregado de educação face ao seu educando. 

10. No início de cada ano letivo, estas normas devem ser dadas a conhecer aos 
encarregados de educação. 

Notas:  

1. As refeições cobradas a 1.68 € devem ser exportadas para a MISI no campo “outros 
alunos” e não no escalão a que o aluno pertence. 

2. Nos refeitórios de gestão adjudicada o preenchimento do RECORRA obriga a colocar 

uma justificação sempre que a diferença entre as refeições encomendadas e consumidas é 
superior a 5%. 

 

Aprovada em Conselho Geral de 9 de Abril de 2014  
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Adenda Nº 3 – Faltas de atraso e de 
material 

No ponto 1.17.1 do Regulamento Interno (página 128), referente ao regime de marcação 

de faltas por falta de pontualidade ou por comparência às aulas sem material ou 

equipamento necessários ao desenvolvimento da atividade letiva, o segundo número 2* e o 
número 3 passarão a ter a seguinte redação: 

2. No 1.º ciclo. 

a) Considera-se falta de pontualidade um atraso superior a 15 minutos. Para efeito 

de registo de falta no livro de ponto, a totalização de cinco tempos seguidos ou 

intercalados corresponde a uma falta de presença injustificada. 

b) Considera-se falta de material a comparência sem o material didático ou 

equipamento necessários para a prática letiva. Para efeito de registo no livro de 

ponto a totalização de cinco faltas de material seguidas ou intercaladas 
corresponde a uma falta de presença injustificada. 

3. No 2.º ciclo e 3.º ciclo. 

a) Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, considera-se falta de pontualidade 

um atraso superior a 10 minutos ao primeiro tempo da manhã e da tarde e um 

atraso superior a 5 minutos aos outros tempos. Para efeito de registo de falta no 

livro de ponto, a totalização de cinco tempos seguidos ou intercalados 

corresponde a uma falta de presença injustificada. 

b) A comparência às aulas sem o material didático ou equipamento necessários para 

a prática letiva dá lugar a registo em folha colocada para o efeito no livro de ponto. 

A totalização de seis comparências nas aulas sem o material ou equipamento 
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necessários, seguidas ou intercaladas, corresponde a uma falta de presença 
injustificada registada no livro de ponto. 

 

*Considera-se o segundo número 2, pois por engano na página 128, do R.I.A. no ponto 
1.17.1, aparece por duas vezes o número 2. 

 

Aprovada em Conselho Geral de 16 de Setembro de 2014 
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