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PREÂMBULO 

 

O presente Regulamento Interno rege-se pela Legislação em vigor, pelo que está sujeito às alterações que daí 

advierem.  

Este Regulamento está sujeito à aplicação do disposto no Código do Procedimento Administrativo, em casos de 

omissão e, cabe ainda, aos Órgãos de Administração e Gestão tomar as decisões que considere adequadas de acordo 

com a Legislação em vigor.  

A composição do Conselho Pedagógico passa a reger-se pelo disposto neste Regulamento a partir do próximo ano 

letivo. 

1. O presente Regulamento entrará em vigor após ter sido aprovado pelo Conselho Geral;  

2. A divulgação do presente Regulamento será feita de modo a ser garantido o seu conhecimento a todos os 

Elementos da Comunidade Educativa; 

3. O presente Regulamento deverá ser arquivado no Órgão de Gestão, no Centro de Recursos e posto à 

disposição, para consulta, nos seguintes locais: 

3.1. Sala de Professores; 

3.2. Sala de Funcionários; 

3.3. Sala de Diretores de Turma; 

3.4. Associação de Pais/Encarregados de Educação; 

3.5. Escolas do Agrupamento; 

3.6. Página Web do Agrupamento. 

       Será facultado um Exemplar aos seguintes Órgãos: 

3.7. Câmara Municipal da Moita; 

3.8. Conselho Geral; 

3.9. Conselho Pedagógico 

3.10. Diretor 

4. As alterações que se venham a verificar no Regulamento Interno, no cumprimento do disposto no artigo 65º do 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, conduzem a nova impressão do referido documento, com indicação da 

data da revisão, e será o mesmo distribuído pelos locais e às entidades definidas no ponto anterior; 

5. Todas as omissões a este Regulamento e até à data da sua revisão devem ser levadas ao conhecimento do Órgão 

de Gestão, a quem cabe, diligenciar no sentido de encontrar a resposta adequada às circunstâncias, de acordo 

com as suas competências e em conformidade com a legislação em vigor depois de ouvido o Conselho Geral; 

6. Toda a orientação e coordenação da atividade pedagógica, respetivas metodologias e atividades são da 

exclusiva competência do Conselho Pedagógico; 

7. A aprovação do presente Regulamento Interno pelo Conselho Geral vinculará todos os elementos da 

comunidade educativa ao seu cumprimento; 

8. O cumprimento das disposições constantes do presente Regulamento será elemento referencial na avaliação dos 

elementos da comunidade escolar. 
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REGULAMENTO INTERNO 

Introdução 

O Agrupamento de Escolas José Afonso, está situado na Vila de Alhos Vedros “Allius Vetus” (Terra 

Velha/Antiga), concelho da Moita, distrito de Setúbal, uma vila ribeirinha situada junto da Reserva Natural do 

Estuário do Tejo, na periferia da capital, Lisboa. 

A freguesia tem uma área de 1525 hectares com mais ou menos 11 mil habitantes e, apesar de se ter verificado 

um aumento da sua população nos últimos anos, continua a ser uma zona essencialmente dormitório, cuja população 

local exerce a sua atividade fora da zona, no setor industrial e dos serviços/setor terciário. 

Patrono 

José Manuel Cerqueira Afonso dos Santos (1929-1987) mais conhecido como Zeca Afonso, licenciou-se em 

Ciências Histórico - Filosóficas na faculdade de Coimbra. 

Professor de Português e História do Ensino Básico, foi cantor de intervenção e ativista político durante o regime 

Salazarista e após o 25 de Abril de 1974 continuou a fazer-se ouvir até, sensivelmente 1987. 
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CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Em matéria de Direitos Gerais dos Membros da Comunidade Escolar, entre outros, devem ser contemplados os 

seguintes:  

 Ter conhecimento do Regulamento Interno do Agrupamento; 

 Participar no processo de elaboração do Projeto Educativo e acompanhar o respetivo 

desenvolvimento, nos termos da lei; 

 Apresentar sugestões e opinar de forma clara e construtiva, relativamente ao funcionamento de 

qualquer setor da Escola; 

 Ser ouvido em todos os assuntos que lhe digam respeito, individualmente ou através dos seus 

Órgãos representativos; 

 Ser tratado com respeito e ética profissional por todos os Elementos da Comunidade Escolar 

Em matéria de Deveres Gerais dos Membros da Comunidade Escolar, entre outros, devem ser contemplados os 

seguintes: 

 Ser assíduo, pontual e responsável no cumprimento dos seus horários e/ou tarefas que lhe forem 

atribuídos;  

 Ser recetivo a sugestões ou comentários relativos ao seu trabalho ou à sua conduta profissional, 

aceitando sugestões que visem melhorar os mesmos; 

 Zelar pela defesa, conservação e limpeza da Escola, nomeadamente no que diz respeito às 

instalações, material didático, mobiliário e espaços verdes; 

 Identificar-se sempre que lhe seja solicitado;  

 Conhecer as normas e horários de funcionamento de todos os serviços do Agrupamento; 

 Alertar os responsáveis para a presença de pessoas estranhas à comunidade escolar, exceto se 

estiverem identificadas com o cartão de Visitante, em local bem visível; 

 Cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno do Agrupamento. 
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ARTIGO 1º - OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO REGULAMENTO 

INTERNO 

 

Este Regulamento Interno aplica-se a todos os estabelecimentos de educação e ensino integrados no 

Agrupamento, a todos os seus órgãos, estruturas e serviços, bem como a toda a Comunidade Escolar. 

 

ARTIGO 2º - PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA ADMINISTRAÇÃO DAS 

ESCOLAS 

 

1. A administração das escolas subordina-se aos seguintes princípios orientadores: 

1.1. Democraticidade e participação de todos os intervenientes no processo educativo, de modo adequado 

às características específicas dos vários níveis de educação e de ensino; 

1.2. Primado de critérios de natureza pedagógica e científica sobre os critérios de natureza administrativa; 

1.3. Representatividade dos órgãos de administração e gestão da escola, garantida pela eleição 

democrática de representantes da comunidade educativa; 

1.4. Estabilidade e eficiência da gestão escolar, garantindo a existência de mecanismos de comunicação e 

informação; 

1.5. Transparência dos atos de administração e gestão. 

2.  No quadro dos princípios referidos no número anterior e no desenvolvimento da autonomia da escola deve 

considerar-se: 

2.1. A integração comunitária, através da qual a escola se insere numa realidade social concreta, com 

características e recursos específicos; 

2.2. 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 cada escola se insere; 

2.3. A diversidade e a flexibilidade de soluções suscetíveis de legitimarem opções organizativas 

diferenciadas em função do grau de desenvolvimento das realidades escolares; 

2.4.  A transferência de competências da administração educativa para a escola;  

2.5. A sustentabilidade dos processos de desenvolvimento da autonomia da escola; 

2.6. A equidade, visando a concretização da igualdade de oportunidades. 

 

ARTIGO 3º - CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

1. Constituição do Agrupamento 

1.1. O Agrupamento de Escolas José Afonso é constituído por quatro unidades orgânicas:  

a. EB de Alhos Vedros nº1; 

b. EB de Alhos Vedros nº2; 

c. EB de Alhos Vedros; 

d. EB 2,3 José Afonso.  
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2. As unidades são distintas entre si, possuindo as seguintes valências: 

 

 

Escolas do 

Agrupamento 

 

EB 2/3 José Afonso 

Rua Maria Veleda 

Bairro das Morçoas 

2860 -089 Alhos Vedros 

Tel; 212059240 

Fax: 212059245 

 

EB de Alhos Vedros nº1 

R. Lopes Sequeira 

2860-063 Alhos Vedros 

Tel; 212032871 

Fax: 212032871 

 

EB de Alhos Vedros nº2 

R: Parque dos Pinheiros 

2860-116 Alhos Vedros 

Tel: 212046292 

Fax: 212026292 

 

EB de AlhosVedros 

AVª Luís de Camões Fonte da 

Prata 

2860-267 Alhos Vedros 

Tel: 212895447 

Fax: 212899170 
Blocos 

4 
Plano Centenário 

2 Blocos 

Plano Centenário 

2 Blocos  

1 

Tipo P3  

Salas de aula 23 7 5  8 

Biblioteca X X  X 

Sala de estudo X   X 

Sala de Professores / 

Diretores de Turma 
X X  X 

Pavilhão 

Gimnodesportivo 

X   X 

Campo de Jogos X X  X 

Logradouro X X X X 

Secretaria X    

Reprografia X X X X 

Papelaria X    

Bar X    

Telheiros X X X X 

Sala de informática X    

Laboratório de 

Informática 

X   X 

Refeitório 

 

 

X X X X 

Arrecadações X X X X 

Auditório X    

Jardins de Infância  X X X 

Planos de Segurança X X X X 

Sala de Funcionários X    

Polivalente X    

Portaria X    

Sanitários X X X X 

SASE 

Espaço de 

Atendimento 

X    

Gabinetes de Trabalho X    

APOIOS 

EDUCATIVOS 
X X X X 
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ARTIGO 4º - REGIME DE FUNCIONAMENTO DO AGRUPAMENTO 

Escolas do Agrupamento 

(Regime de 

Funcionamento) D
iu

rn
o
 

N
o

tu
rn

o
 

N
o

rm
al

 

D
u

p
lo

 d
a 

m
an

h
ã 

D
u

p
lo

 d
a 

ta
rd

e 

Período de Funcionamento 

E.B. 2/3 

José Afonso 

X 

    08.25h às 09.10h                                                                      13.35h às 14.20h 

09.10h às 09.55h                                                                   14.20h às 15.05h    

10.15h às 11.00h                                                                    15.10h às 15.55h                  Turno da tarde  

11.00h às 11.45h                       Turno da manhã                    15.55h às 16.40h 

11.50h às 12.35h                                                                      17.00h às 17.45h 

12.35h às 13.20h                                                                       17.45h às 18.30h 

EB de Alhos Vedros nº1             Regime Normal: 9.15h às 12.15 h e das 13.30h às 15.30h. Intervalo: 10.30h às 11.00h 

Regime Duplo (manhã): 8.00h às 13.00h. Intervalo: 10.30h às 11.00h 

Regime Duplo (tarde): 13.30h às 18.30h. Intervalo: 15.45h às 16.15h 

Jardim de Infância   X   

1º Ciclo   X X X 

EB de Alhos Vedros nº2  Regime Duplo (manhã): 8.00h às 13.00h. Intervalo: 10.30h às 11.00h 

Regime duplo (tarde): 13.30h às 18.30h. Intervalo: 15.30h às 16.00h. 

Observação: Não há regime normal por falta de salas 

Jardim de Infância   X   

1º Ciclo    X X 

EB de Alhos Vedros   

Regime Normal: 9.15h às 12.15h e das 13.30h às 15.30h. Intervalo: 10.30h às 11.00h Jardim de Infância   X   

1º Ciclo   X   
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CAPÍTULO II 

ORGÃOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO 

AGRUPAMENTO 

 

ARTIGO 5º - ORGÃOS 

 
1. De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, são os seguintes os Órgãos de 

Gestão e Administração do Agrupamento de Escolas José Afonso de Alhos Vedros: 

a. Conselho Geral; 

b. Diretor; 

c. Conselho Pedagógico; 

d. Conselho Administrativo. 

 

ARTIGO 6º - CONSTITUIÇÃO DOS ORGÃOS 

 
1. O número de elementos que compõem cada um dos órgãos constantes do artigo 5º é o seguinte: 

Conselho Geral – 21 conselheiros (artigo 12º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril); 

Diretor – 1 elemento (artigo 18º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril); 

Conselho Pedagógico – entre 11 e 15 elementos (de acordo com o número 1 do artigo 32º do Decreto-Lei 

nº 75/2008, de 22 de abril); 

Conselho Administrativo – 3 elementos (artigo 37º do Decreto-Lei nº 5/2008, de 22 de abril); 

2. De acordo com o estabelecido no nº 4 do artigo 12º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, os alunos 

não têm representação nos diferentes Órgãos de Gestão e Administração do Agrupamento, em virtude de 

no mesmo não ser lecionado o ensino secundário nem o ensino básico recorrente. 

 

SECÇÃO I 

CONSELHO GERAL 

ARTIGO 7º - CONSELHO GERAL 

 
1. O Conselho Geral é o órgão de direção estratégico responsável pela definição das linhas orientadoras da 

atividade da escola, assegurando a participação e representação da comunidade educativa. 

2. Os elementos do Conselho Geral, indicados no ponto 1 do artigo 6º, ficam distribuídos do seguinte modo: 

2.1. Oito Docentes 

2.2. Cinco Representantes dos Pais e/ou Encarregados de Educação; 

2.3. Dois Representantes do Pessoal não Docente; 

2.4. Três Representantes do Município; 

2.5. Três Representantes da Comunidade Local, cooptados pelos restantes elementos. 
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3. O Diretor participa nas reuniões do Conselho Geral sem direito a voto. 

4. O mandado dos membros do Conselho Geral é de quatro anos excetuando-se o mandato dos 

representantes dos Pais e Encarregados de Educação que tem a duração de dois anos sendo, contudo, 

renovável por mais dois anos; 

5. O Conselho Geral reúne, ordinariamente, uma vez por trimestre e, extraordinariamente, sempre que seja 

convocado pelo respetivo Presidente, por sua iniciativa, mediante proposta fundamentada de pelo menos 

um terço dos seus membros em efetividade de funções ou por solicitação do Diretor. 

6. De acordo com o artigo 55º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, o Conselho Geral tem que elaborar 

ou rever o seu Regimento Interno, até 30 dias após o início de cada mandato deste órgão. 

7. O mandato dos membros do Conselho Geral tem a duração de quatro anos, sem prejuízo dos números 

seguintes. 

8. O mandato dos representantes dos pais e encarregados de educação tem a duração de dois anos letivos; 

9. Os membros do Conselho Geral serão substituídos, no exercício das suas funções se, entretanto perderem 

a qualidade que determinou a respetiva eleição ou designação. 

10. Se, por qualquer motivo, o Conselho Geral não concluir o mandato, o novo órgão que venha a ser 

constituído só deverá exercer funções até ser atingido o termo do mandato oficial (quatro anos letivos). 

 

ARTIGO 8º - PESSOAL DOCENTE 

 
1. A representação do Pessoal Docente no Conselho Geral efetua-se conforme o disposto no Decreto-Lei 

nº75/2008, de 22 de abril, e neste Regulamento Interno, e resulta da constituição de listas que apresentam 

a sua candidatura a este órgão;  

2. Ao Conselho Geral podem candidatar-se todos os professores do quadro, em exercício efetivo de funções 

no Agrupamento e não feridos de elegibilidade; 

3. As eleições para o Conselho Geral têm lugar até ao final do mês de maio, do ano que coincide com o 

termo do mandato deste órgão, em data a indicar pelo mesmo, devendo as listas com a identificação dos 

candidatos, constituídas por 8 docentes efetivos e 8 docentes suplentes, ser apresentadas no prazo máximo 

de cinco dias úteis anteriores à realização do ato eleitoral. 

4. As listas do Pessoal Docente devem ser representativas, sempre que possível, dos diferentes níveis de 

ensino; 

5. As listas serão entregues ao Presidente do Conselho Geral, que as rubricará e fará afixar nos locais 

definidos para o efeito; 

6. Compete ao Presidente do Conselho Geral em exercício convocar as eleições para os Representantes do 

Pessoal Docente; 

7. O ato eleitoral para eleição dos representantes do pessoal docente ao Conselho Geral é feito nos termos da 

lei e de acordo com o estabelecido neste Regulamento Interno; 

8. O Conselho Geral, em exercício, estabelece, em reunião, as datas da realização dos atos eleitorais, bem 

como a hora do início e fim dos escrutínios; 

9. A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o método de representação proporcional da 

média mais alta de Hondt; 

10.  O Diretor entregará à mesa eleitoral os cadernos eleitorais, dentro do prazo estabelecido pelo Conselho 

Geral, os quais deverão ser afixados de imediato; 

11.  O prazo de reclamação dos cadernos eleitorais é de 48 horas a contar da sua afixação; 

12.  O ato eleitoral ocorre ao décimo quinto dia após a publicação da data da eleição. 

13.  A votação decorrerá por um período de 8 horas, a menos que tenham votado todos os eleitores; 
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14.  No final da votação, a mesa procederá à contagem dos votos, registando os resultados, bem como os 

acontecimentos ocorridos durante o ato eleitoral, considerados relevantes, em ata, que afixará; 

15.  O prazo de reclamações do processo eleitoral é de 48 horas após a afixação dos resultados; 

16.  Qualquer elemento da comunidade educativa poderá solicitar a impugnação do ato eleitoral mediante 

declaração fundamentada;  

17.  A impugnação prevista no número anterior deverá ser assinada pelo reclamante e entregue no prazo de 

48 horas após a afixação dos resultados, ao presidente do Conselho Geral; 

18.  O Presidente do Conselho Geral em exercício, convocará uma reunião extraordinária do Conselho Geral, 

para apreciação da impugnação/reclamação apresentada, no prazo máximo de 5 dias após a apresentação 

do referido pedido; 

19.  O Conselho Geral decidirá, por maioria absoluta dos votos dos conselheiros, desde que estes digam 

respeito a pelo menos dois terços dos membros em efetividade de funções; 

20.  Em caso de provimento do pedido de impugnação/reclamação, deve, o Conselho Geral, na reunião 

referida no ponto 18, declarar a nulidade do ato eleitoral, fundamentando, em ata, os pressupostos da sua 

deliberação; 

21.  Na situação prevista no ponto anterior, o Conselho Geral em exercício, assegura a repetição do ato 

eleitoral, no prazo de 5 dias úteis, cumprindo todos os pontos anteriores; 

22.  A não apresentação de listas para eleição dos Representantes do Pessoal Docente obriga a que o 

Conselho Geral cessante promova a constituição do futuro Conselho, conforme se refere:  

22.1.  No prazo de quarenta e oito horas, após a data de termo para apresentação das listas, o Presidente 

do Conselho Geral cessante convoca todos os professores para uma Reunião Geral, com o fim de se 

proceder à designação dos elementos efetivos e suplentes que irão representar o Pessoal Docente no 

Conselho Geral; 

22.2. A designação dos membros efetivos e suplentes resulta de uma votação, por sufrágio direto e 

secreto, a ter lugar nessa altura, sendo elegíveis todos os professores do quadro de nomeação 

definitiva do Agrupamento que não se encontrem feridos de elegibilidade;  

22.3. Os dezasseis elementos mais votados serão reunidos numa lista, por ordem decrescente dos votos 

obtidos;  

22.4. Nenhum dos docentes designados pode renunciar ao cargo, sob pena de enquadramento no artigo 

57º do Estatuto da Carreira Docente, aprovado pelo Decreto-Lei nº15/2007, de 19 de janeiro, 

excetuando-se os que apresentem justificação, considerada como válida pelo Conselho Geral 

cessante; 

22.5. A mesa da reunião será presidida pelo Presidente do Conselho Geral cessante, sendo secretariada 

por outro dos seus conselheiros. 

 

ARTIGO 9º - PESSOAL NÃO DOCENTE 

 
1. A representação do Pessoal Não Docente no Conselho Geral efetua-se conforme o disposto no Decreto-

Lei nº75/2008, de 22 de abril, e neste Regulamento Interno, e resulta da constituição de listas que 

apresentam a sua candidatura a este órgão;  

2. Ao Conselho Geral podem candidatar-se todos os assistentes, com contrato de trabalho em funções 

públicas, por tempo indeterminado, em exercício efetivo de funções no Agrupamento e não feridos de 

elegibilidade; 

3. As eleições para o Conselho Geral têm lugar até ao final do mês de maio, do ano que coincide com o 

termo do mandato deste órgão, em data a indicar pelo mesmo, devendo as listas com a identificação dos 

candidatos, constituídas por 2 não docentes ser apresentadas no prazo máximo de cinco dias úteis 

anteriores à realização do ato eleitoral. 
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4. Compete ao Presidente do Conselho Geral em exercício convocar as eleições para os representantes do 

pessoal não docente; 

5. As listas serão entregues ao Presidente do Conselho Geral, que as rubricará e fará afixar nos locais 

definidos para o efeito; 

6. O ato eleitoral para eleição dos representantes do pessoal Não Docente ao Conselho Geral é feito nos 

termos da lei e de acordo com o estabelecido neste Regulamento Interno; 

7. O Conselho Geral, em exercício, estabelece, em reunião, as datas da realização dos atos eleitorais, bem 

como a hora do início e fim dos escrutínios; 

8. A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o método de representação proporcional da 

média mais alta de Hondt; 

9.  O Diretor entregará à mesa eleitoral os cadernos eleitorais, dentro do prazo estabelecido pelo Conselho 

Geral, os quais deverão ser afixados de imediato; 

10.  O prazo de reclamação dos cadernos eleitorais é de 48 horas a contar da sua afixação; 

11.  O ato eleitoral ocorre ao décimo quinto dia após a publicação da data da eleição. 

12.  A votação decorrerá por um período de 8 horas, a menos que tenham votado todos os eleitores; 

13.  No final da votação, a mesa procederá à contagem dos votos, registando os resultados, bem como os 

acontecimentos ocorridos durante o ato eleitoral, considerados relevantes, em ata, que afixará; 

14.  O prazo de reclamações do processo eleitoral é de 48 horas após a afixação dos resultados; 

15.  Qualquer elemento da comunidade educativa poderá solicitar a impugnação do ato eleitoral mediante 

declaração fundamentada;  

 A impugnação prevista no número anterior deverá ser assinada pelo reclamante e entregue no prazo de 48 

horas após a afixação dos resultados, ao presidente do Conselho Geral; 

16.  O Presidente do Conselho Geral em exercício, convocará uma reunião extraordinária do Conselho 

Geral, para apreciação da impugnação/reclamação apresentada, no prazo máximo de 5 dias após a 

apresentação do referido pedido; 

17.  O Conselho Geral decidirá, por maioria absoluta dos votos dos conselheiros, desde que estes digam 

respeito a pelo menos dois terços dos membros em efetividade de funções; 

18.  Em caso de provimento do pedido de impugnação/reclamação, deve, o Conselho Geral, na reunião 

referida no ponto 17, declarar a nulidade do ato eleitoral, fundamentando, em ata, os pressupostos da 

sua deliberação; 

19.  Na situação prevista no ponto anterior, o Conselho Geral em exercício, assegura a repetição do ato 

eleitoral, no prazo de 5 dias úteis, cumprindo todos pontos anteriores; 

20. Em situação de não apresentação de listas, para eleição dos representantes do pessoal Não Docente no 

Conselho Geral, cabe ao Presidente deste órgão a responsabilidade de promover uma reunião com 

todos os Assistentes, com contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, em 

exercício efetivo de funções, do Agrupamento, a fim de se proceder à designação dos elementos 

efetivos e suplentes que irão representar esse pessoal no Conselho Geral, conforme se refere:  

20.1. O processo de designação previsto no número anterior inicia-se no prazo de quarenta e oito 

horas após a data de termo para apresentação das listas; 

20.2. Serão convocados, pelo Presidente do Conselho Geral, para a reunião todos os elementos do 

pessoal Não Docente, com contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, 

em exercício efetivo de funções celebrado com o Agrupamento, e não feridos de elegibilidade, a 

fim de, por sufrágio direto e secreto, procederem à designação de dois elementos efetivos e dois 

elementos suplentes; 

20.3. Os quatro elementos mais votados serão reunidos numa lista, por ordem decrescente dos votos 

obtidos; 

20.4. Nenhum dos Não Docentes designados pode renunciar ao cargo, excetuando-se os que 

apresentem justificação considerada como válida pelo Conselho Geral cessante.  
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20.5. A mesa da reunião será presidida pelo Presidente do Conselho Geral cessante, sendo 

secretariada por outro dos seus conselheiros. 

 

ARTIGO 10º - REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO E DE OUTRAS 

ENTIDADES 

 
1. A representação do Município, bem como dos Pais e Encarregados de Educação rege-se pelo artigo 14º 

do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril; 

2. Os representantes da Comunidade Local, em número de três, são cooptados pelos demais titulares do 

Conselho Geral, com o intuito de reforçar a integração das escolas na comunidade. Estes representantes 

devem possuir competências para a concretização do Projeto Educativo do Agrupamento, podendo 

representar instituições de âmbito educativo, cultural, artístico e económico da área em que o 

Agrupamento se insere; 

3. Para dar cumprimento ao ponto anterior será realizada uma reunião, para qual serão convidados os 

representantes da comunidade local, de acordo com os critérios a seguir descritos: 

3.1. Representantes de caráter Económico - aqueles que estabeleceram ou poderão vir a estabelecer 

parcerias com o Agrupamento, nomeadamente ao nível de estágios para os Cursos de Educação 

e Formação para jovens; 

3.2. Representantes de caráter Social - aqueles que tenham uma relevância reconhecida na 

comunidade. 

3.3. Representantes de caráter Cultural - aqueles que verifiquem cumulativamente dois dos critérios 

seguintes: 

3.3.1. Representatividade aferida pelo número de associados;  

3.3.2. Local de implementação tendo em conta o número de alunos residentes;  

3.3.3. Dinâmica aferida pelo número de atividades relevantes desenvolvidas;  

3.3.4. Reconhecido mérito pela freguesia e Município.  

3.4. Individualidades - aquelas com reconhecido mérito pela Freguesia e Município. 

 

4. Da reunião prevista no número anterior resultará a indicação dos membros efetivos e suplentes a 

cooptar, devendo ser um desses membros, preferencialmente, um representante de caráter Social. Caso o 

número de elementos indicados a cooptar seja insuficiente, será endereçado convite direto, após 

propostas, que serão submetidas a votação. 

 

ARTIGO 11º - COMPETÊNCIAS 

 
1. São competências do Conselho Geral todas as que constam do artigo 13º, do Decreto-Lei nº 75/2008, de 

22 de abril; bem como ainda todas aquelas que o próprio Conselho Geral decida que o devem ser e que 

não se sobrepõem às competências dos restantes órgãos de gestão (Diretor, Conselho Pedagógico e/ou 

Conselho Administrativo) propondo ao Conselho Pedagógico que integre as mesmas no Regulamento 

Interno do Agrupamento.  

2. Compete igualmente ao Conselho Geral, de acordo com o previsto no número 1, do artigo 13º, da 

legislação referida no ponto anterior:  

2.1.  Decidir sobre a constituição de Comissões que não tenham sido propostas pelo Conselho 

Pedagógico, nem pelo Diretor;  

2.2. Recomendar procedimentos aos Conselhos Pedagógico e Administrativo, bem como ao Diretor, 

sempre que tal se justifique; 
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2.3. Pronunciar-se sobre os protocolos firmados pelo Diretor, após ter conhecimento do parecer do 

Conselho Pedagógico; 

2.4. Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários, constantes do Projeto Curricular de 

Agrupamento, e que carecem de revisão anual sobre proposta do Conselho Pedagógico;  

3. Os Conselheiros que não possuem representação em Conselho Pedagógico poderão fazer as suas 

sugestões, aquando da revisão /elaboração do Regulamento Interno, através do Presidente do Conselho 

Pedagógico.  

4. O Conselho Geral procede à eleição do Presidente, de entre os seus pares; 

5. O Mandato do Presidente é de 4 anos; 

6. Os elementos do Conselho Geral são convocados para as reuniões pelo respetivo Presidente, com a 

antecedência prevista no Regimento Interno; 

7. Sempre que o Presidente, tenha necessidade de ser substituído, por impedimento temporário, assumirá 

as funções um Vice-Presidente eleito, por todos os restantes conselheiros do Conselho Geral. 

8. As vagas resultantes da suspensão/renúncia de mandato dos membros eleitos serão preenchidas pelo 

primeiro candidato suplente, segundo a respetiva ordem de precedência, na lista a que pertencia o titular 

do mandato; 

9. As vagas resultantes da suspensão/renúncia de mandato dos membros designados serão preenchidas nas 

condições definidas pela entidade que procedeu à respetiva designação; 

10.  As vagas resultantes da suspensão/renúncia de mandato dos membros cooptados serão preenchidas nas 

condições definidas pelos restantes membros do Conselho Geral; 

11.  Os membros eleitos ou designados que substituam anteriores titulares terminam os seus mandatos na 

data prevista para o término da suspensão de mandato solicitada pelo membro efetivo ou, no caso da 

renúncia, na data prevista para a conclusão do mandato dos elementos substituídos. 

 

 

SECÇÃO II 

DIRETOR 

ARTIGO 12º - ELEIÇÃO, MANDATO E EXONERAÇÃO 

 

 
1. Com base na alínea b) do artigo 13º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, o Diretor é eleito nos 

termos dos artigos 21º a 23º deste Decreto-Lei, pelo Conselho Geral; 

2. A duração do mandato do Diretor é de 4 anos letivos; 

3. Caso o Diretor não possa concluir o mandato para que foi eleito, o novo Diretor, eleito de acordo com a 

legislação, exercerá funções apenas durante o espaço de tempo que falta para o termo do mandato, 

iniciando-se, nessa altura, novo processo eleitoral. 
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ARTIGO 13º - COMPETÊNCIAS 

 
1. São competências do Diretor todas as previstas no artigo 20º, do Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de abril, 

bem como, as que constam neste Regulamento Interno ou venham a ser determinadas pelo Conselho 

Geral. 

2. São ainda competências do Diretor as seguintes: 

2.1. Nomear o Subdiretor e os Adjuntos e proceder à sua exoneração, desde que para tal exista 

fundamento. É considerada justificação para a exoneração a quebra de confiança do Diretor em 

qualquer um dos elementos da sua equipa. 

2.2. Designar os Assessores técnico-pedagógicos, após a autorização do Conselho Geral, e proceder 

à sua exoneração e consequente substituição, desde que tal se justifique; 

2.3. Aplicar as medidas corretivas e disciplinares sancionatórias previstas no presente Regulamento 

Interno e no Estatuto do Aluno, aprovado pela Lei nº 3/2008, de 18 de janeiro, desde que 

cumpridos os formalismos neles constantes e tendo em conta o cumprimento integral da legislação 

sobre a matéria; 

2.4. Presidir às reuniões do Conselho Administrativo do Agrupamento;  

2.5. Autorizar todas as requisições de materiais, equipamentos, bens e serviços necessários ao 

Agrupamento; 

2.6. Assinar todos os cheques, emitidos em nome do Agrupamento, e autorizar todas as ordens 

eletrónicas de pagamento, conjuntamente com o tesoureiro; 

2.7. Fazer cumprir as decisões do Conselho Pedagógico, após terem sido ratificadas (sempre que tal 

for exigido) pelo Conselho Geral; 

2.8. Cumprir e fazer cumprir todas as decisões emanadas do Conselho Geral, desde que estas não 

estejam em oposição à lei geral; 

2.9. Nomear as Comissões que venham a ser criadas, depois de ouvido o Conselho Pedagógico, e 

após decisão favorável do Conselho Geral, sempre que tal se justifique; 

2.10. Designar os Coordenadores de Escola; 

2.11. Nomear os Coordenadores de Departamento Curricular; 

2.12. Nomear os Coordenadores dos Núcleos das Áreas Curriculares Não Disciplinares, dos Clubes, 

Projetos e Atividades e do Núcleo de Articulação Pedagógica; 

2.13. Nomear o Coordenador dos Diretores de Turma; 

2.14. Nomear o Coordenador do Centro de Recursos; 

2.15. Nomear o Representante do Pessoal Não Docente que participa no Conselho Pedagógico; 

2.16. Designar os Diretores de Turma; 

2.17. Designar os Coordenadores de Projetos a implementar/implementados no Agrupamento;  

 

ARTIGO 14º - SUBDIRETOR E ADJUNTOS 

 
De acordo com o previsto no artigo 19º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, o Diretor tem direito a ser 

coadjuvado por um Subdiretor e adjuntos, conforme estabelece o Despacho do membro do Governo 

responsável pela área da Educação. 
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ARTIGO 15º - ASSESSORES TÉCNICO-PEDAGÓGICOS 

 
De acordo com o previsto no artigo 30º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, o Diretor tem direito a ser 

apoiado por Assessores técnico-pedagógicos, conforme estabelece o Despacho do Secretário de Estado. 

 

 

SECÇÃO III 

CONSELHO PEDAGÓGICO 

ARTIGO 16º - COMPOSIÇÃO 

 

 
1. Os elementos do Conselho Pedagógico, referidos no artigo 6º deste Regulamento Interno, estão 

distribuídos do seguinte modo: 

1.1.  Treze elementos Docentes (todos os Coordenadores de Departamento ou de Núcleo do 

Agrupamento, em número de dez, o Coordenador dos Diretores de Turma, o Coordenador do 

CRE/BE e o Diretor);  

1.2.  Um Representante dos Pais e/ou Encarregados de Educação;  

1.3. Um Representante do Pessoal Não Docente; 

2.  A distribuição dos membros docentes do Conselho Pedagógico (Coordenadores deverá ter em conta 

os Departamentos, Núcleos e Coordenadores, a seguir enumerados, que passam a existir no 

Agrupamento e que só poderão ser alterados por decisão do Conselho Pedagógico, por proposta do 

Diretor): 

2.1. Departamento do Pré-Escolar – constituído por todos os docentes que lecionam este ciclo de 

ensino; 

2.2. Departamento do 1º ciclo – constituído por todos os docentes que lecionam este ciclo de ensino 

e ainda pelos docentes do apoio educativo pertencentes ao grupo de recrutamento cento e dez; 

2.3.  Departamento de Línguas – constituído por todos os docentes que lecionam as Áreas 

Curriculares Disciplinares de Língua Portuguesa e Línguas Estrangeiras (Inglês e Francês) nos 

2º e 3º Ciclos; 

2.4.  Departamento de Ciências Sociais e Humanas – constituído pelos docentes que lecionam as 

Áreas Curriculares Disciplinares de História e Geografia de Portugal (2º Ciclo), História (3º 

Ciclo), Geografia (3º Ciclo) e Educação Moral e Religiosa Católica e de outras confissões (2º e 

3º Ciclos); 

2.5.  Departamento de Matemática e Ciências Experimentais – constituído por todos os docentes que 

lecionam as Áreas Curriculares Disciplinares de Matemática dos 2º e 3º Ciclos, de Ciências da 

Natureza (2º Ciclo), de Ciências Naturais (3º Ciclo), de Ciências Físico-Químicas (3º Ciclo) e 

de Introdução às Tecnologias da Informação e Comunicação (3º Ciclo); 

2.6. Departamento de Expressões – constituído pelos docentes que lecionam as Áreas Curriculares 

Disciplinares de Educação Visual e Tecnológica (2º Ciclo), Educação Visual (3º Ciclo), 

Educação Tecnológica (3º Ciclo), Educação Musical (2º e 3º Ciclos), Educação Física (2º e 3º 

Ciclos);  

2.7. Núcleo de Educação Especial – constituído por todos os docentes do grupo de recrutamento 

novecentos e dez e técnicos especializados em exercício no Agrupamento através de programas 

ou protocolos celebrados; 
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2.8. Núcleo das Áreas Curriculares Não Disciplinares – engloba os docentes responsáveis pela 

lecionação das Áreas Curriculares Não Disciplinares de Estudo Acompanhado, Área de Projeto 

e Formação Cívica; 

2.9. Núcleo dos Clubes, Projetos e Atividades – engloba os docentes responsáveis pela 

implementação/dinamização de cada uma destas vertentes; 

2.10. Núcleo de Articulação Pedagógica (um docente do 1º Ciclo, um do 2º Ciclo e um docente do 3º 

Ciclo).  

2.11. Coordenador dos Diretores de Turma 

2.12. Coordenador do CRE|BE; 

3. Para o Conselho Pedagógico, apenas podem ser nomeados professores do quadro de nomeação 

definitiva do Agrupamento, em exercício efetivo de funções no mesmo; 

4. O Mandato do Representante dos Pais e/ou Encarregados de Educação tem a duração de dois anos, 

podendo, contudo, ser renovado automaticamente por mais dois anos; 

5. O Presidente do Conselho Pedagógico é obrigatoriamente o Diretor (nº 3 do artigo 32º do Decreto-Lei 

nº 75/2008, de 22 de abril); 

6. A duração do mandato do Conselho Pedagógico é de quatro anos;  

7. O início do mandato do Conselho Pedagógico coincide com o início do ano escolar e termina no final 

do quarto ano escolar consecutivo; 

8. Das reuniões deste órgão serão lavradas atas, em livros ou impressos próprios, a que qualquer 

elemento da comunidade escolar pode ter acesso, desde que o solicite, por escrito, ao Diretor;  

9. Os assuntos tratados e as deliberações tomadas no Conselho Pedagógico serão dados a conhecer aos 

professores através dos Coordenadores de Departamento, em sede de reunião de departamento ou 

através do meio definido pelo mesmo. Aos restantes membros da comunidade escolar, esse 

conhecimento será facultado conforme descrito no ponto 8.  

 

ARTIGO 17º - FUNCIONAMENTO 

 
1. O Conselho Pedagógico reúne sempre que seja convocado pelo respetivo presidente; 

2. As convocatórias são afixadas nos locais utilizados para esse fim no Agrupamento, sendo estes de 

acesso ao pessoal docente e não docente; O Representante dos Pais e/ou Encarregados de Educação é 

convocado através da caixa de correio existente no Agrupamento com aviso por e-mail, meio definido 

como o mais expedito; 

3. O Conselho Pedagógico reúne, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que 

seja convocado pelo respetivo Presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus 

membros em efetividade de funções, ou quando o Conselho Geral o solicitar para obter parecer sobre 

matéria relevante; 

4. O Conselho Pedagógico só pode reunir se tiver quórum, o que implica a presença de cinquenta por 

cento mais um dos elementos que o compõem. As decisões deste órgão são tomadas por maioria 

simples de voto, dispondo o Presidente do Pedagógico de voto de qualidade; 

5. Sempre que não for cumprida a ordem de trabalhos, e os pontos em questão assim o exijam, a reunião 

continua no dia seguinte, sem carecer de convocatória e mantendo o mesmo secretário; 

6. As reuniões do Conselho Pedagógico são secretariadas, rotativamente, por um dos seus membros, com 

exceção do Representante dos Pais/Encarregados de Educação e do Pessoal Não Docente; 

7. As atas das reuniões são aprovadas na reunião seguinte;  

8. As reuniões ordinárias do Conselho Pedagógico são convocadas com uma antecedência mínima de 

quarenta e oito horas. As reuniões extraordinárias podem ser convocadas com antecedência mínima de 

vinte e quatro horas, pelo meio mais expedito, contacto direto ou telefone. 
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ARTIGO 18º - MEMBROS DOCENTES 

 

1. Os membros docentes são, para além do Diretor e do Coordenador de Diretores de Turma e do 

Coordenador do Centro de Recursos, todos os Coordenadores de Departamento e de Núcleo, onde se 

incluem os Coordenadores do 1º Ciclo e Pré-escolar;  

2. Os mandatos de Coordenador de Departamento e de Núcleo, bem como o do Coordenador dos 

Diretores de Turma e do Centro de Recursos, têm a duração de quatro anos, com início no dia um de 

setembro do ano escolar em que ocorre a nomeação, terminando, quatro anos depois, no dia trinta e 

um de agosto;  

3. Os membros docentes do Conselho Pedagógico podem ser destituídos das suas funções, pelo Diretor, 

sempre que tal se justifique, e com a devida fundamentação, ouvido o Conselho Pedagógico. 

ARTIGO 19º - MEMBROS NÃO DOCENTES 

 

1. A representação do Pessoal Não Docente no Conselho Pedagógico resulta de nomeação do Diretor; 

1.1. O mandato do Representante do Pessoal Não Docente, no Conselho Pedagógico, tem a duração de 

quatro anos e inicia-se com o respetivo ano escolar, a um de setembro, terminando no dia trinta e 

um de agosto do quarto ano letivo consecutivo de mandato;    

2. A Representação dos Pais e/ou Encarregados de Educação resulta da nomeação por parte da Associação 

de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento; 

2.1. O mandato do Representante dos Pais e/ou Encarregados de Educação, no Conselho Pedagógico, 

tem a duração de dois anos e inicia-se com o respetivo ano escolar, a um de setembro, terminando 

no dia trinta e um de agosto do segundo ano letivo consecutivo de mandato;    

 

ARTIGO 20º - MEMBROS DAS ESTRUTURAS DE APOIO 

 

A representação das Estruturas de Orientação e dos Serviços Especializados de Apoio Educativo no 

Conselho Pedagógico é da responsabilidade do Coordenador do respetivo núcleo, nomeado pelo 

Diretor. 

ARTIGO 21º - COMPETÊNCIAS 

 

1. São competências do Conselho Pedagógico todas as que constam do artigo 20º, do Decreto-Lei nº 

75/2008, de 22 de abril; 

2.  São, igualmente competências do Conselho Pedagógico: 

2.1. Emitir parecer sobre a constituição de comissões; 

2.2. Emitir parecer sobre os protocolos celebrados ou a celebrar, pelo Diretor; 

2.3. Emitir parecer sobre a constituição das turmas; 

2.4. Definir os critérios gerais que servirão de suporte à elaboração dos horários dos alunos e dos 

professores;  

2.5. Emitir parecer sobre a atribuição de cargos em regime de acumulação;  
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2.6. Apreciar e analisar todos os relatórios emanados das restantes estruturas e projetos implementados 

no Agrupamento.  

 

ARTIGO 22º - COMISSÕES 

 

1. O Conselho Pedagógico pode, sempre que considere necessário constituir ou sugerir a constituição de 

Comissões, com vista ao desempenho de tarefas que se considerem importantes para melhorar o 

funcionamento da unidade orgânica; 

2. Com a finalidade de proceder à avaliação dos docentes da Escola, é constituída a Comissão de 

Coordenação da Avaliação do Desempenho, nos termos da lei em vigor. 

 

 

SECÇÃO IV 

CONSELHO ADMINISTRATIVO 

 

ARTIGO 23º - CONSELHO ADMINISTRATIVO 

 

 
1. O Conselho Administrativo do Agrupamento é formado com base da Secção II, do Decreto-Lei nº 

75/2008, de 22 de abril, competindo-lhe deliberar sobre a matéria administrativo-financeira do 

Agrupamento; 

2. É constituído pelo Diretor, pelo Chefe dos Serviços de Administração Escolar e pelo subdiretor ou um 

dos Adjuntos do Diretor, por ele nomeado para esse efeito; 

2.1. É competência do Diretor presidir às reuniões deste órgão;  

2.2. O Chefe de Serviços de Administração Escolar secretaria as reuniões deste órgão; 

3. São competências do Conselho Administrativo todas as que constam do artigo 38º, do Decreto-Lei nº 

75/2008, de 22 de abril. 

4. São, ainda, competências do Conselho Administrativo, através do seu Presidente:  

4.1. Aplicar todas as verbas dos vários orçamentos (estado e despesas com compensação em receitas); 

4.2. Solicitar, antecipadamente, a homologação pelo Conselho Geral, nas decisões sobre os 

investimentos superiores a 5% do orçamento anual do Agrupamento, desde que estas não estejam 

autorizadas superiormente;    

4.3. A homologação referida no ponto 4.2. não terá que ocorrer parcelarmente, desde que o Conselho 

Geral decida atribuir, anualmente, plenos poderes ao Diretor nesse sentido; 

5. O orçamento de despesas com compensação em receitas resulta da totalidade das verbas obtidas 

através de alugueres de instalações, lucros dos diversos setores e serviços da Escola, taxas, subsídios e 

donativos, entre outros;   

5.1. Também terão que ser inscritas neste orçamento as verbas a cobrar aos Encarregados de Educação 

para encargos com o material a utilizar pelos alunos, quando se opte pela dispensa de manual em 

qualquer Área Curricular Disciplinar;  

5.2. Nestes casos, a verba a cobrar corresponderá, aproximadamente, a metade do valor do manual que 

venha a ser dispensado;   
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5.3. A recusa do pagamento da verba estipulada, obrigará à compra do manual ou ao pagamento de 

todo o material a facultar aos alunos em questão, sobretudo fotocópias;   

5.4. Estas cobranças só terão lugar após homologação das mesmas por parte do Conselho Geral, 

ouvido o Conselho Pedagógico.  

 

ARTIGO 24º - FUNCIONAMENTO 

 

1. O Conselho Administrativo reúne, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre 

que qualquer um dos seus membros o requeira ou o respetivo Presidente o convoque;   

1.1. A reunião ordinária terá lugar, por norma, entre os dias vinte e trinta/trinta e um de cada mês.  

2. Em situações extraordinárias o Conselho Administrativo poderá reunir apenas com dois dos seus 

elementos para proceder a atos inerentes ao funcionamento da unidade orgânica. 

 

SECÇÃO V 

ESTRUTURAS DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA 

 

ARTIGO 25º - DEFINIÇÃO 

 

 
As estruturas de orientação educativa deste Agrupamento são, de acordo com o Decreto-Lei nº 75/2008, de 

22 de abril, os Conselhos de Departamento/Núcleo, Grupo de Recrutamento ou de Disciplina, o Conselho de 

Coordenadoras de Estabelecimento, Conselho de Diretores de Turma; Conselho de Docentes de 

Estabelecimento e os Conselhos de Turma são Estruturas de Coordenação Pedagógica que se destinam a 

articular e harmonizar as atividades desenvolvidas no ensino pré-escolar, no 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino 

Básico. Estes Conselhos são órgãos de planificação, acompanhamento e avaliação das atividades a 

desenvolver com os alunos ao nível do grupo/turma. 

 

ARTIGO 26º - CONSELHOS DE DEPARTAMENTO/NÚCLEO, DE GRUPO 

OU DE DISCIPLINA 

 
1. O Conselho de Departamento/Núcleo é constituído por todos os docentes que lecionam no mesmo, de 

acordo com o ponto 1.1, do artigo 16º, da secção III; 

2. O Conselho de Grupo ou de Disciplina é composto por todos os professores que lecionam o grupo ou a 

disciplina; 

3. Preside a cada um dos Departamentos ou Núcleos o respetivo Coordenador, o qual é nomeado pelo 

Diretor; 

3.1. O Coordenador de Estabelecimento pode ser substituído, antes do fim do mandato para que foi 

nomeado, no caso de se verificar uma das seguintes situações: 

3.1.1. Perda dos requisitos tidos em conta para a nomeação; 

3.1.2. A qualquer momento, por decisão do Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico; 

3.1.3. A pedido do interessado, por motivos devidamente fundamentados, considerados aceitáveis 

pelo Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico; 
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3.1.4. Mediante proposta fundamentada de, pelo menos, três terços dos membros do Conselho de 

Docentes; 

3.1.5. No caso dos pontos 3.1.3. e 3.1.4 a decisão compete ao Diretor ouvido o Conselho 

Pedagógico; 

4. O Subcoordenador de grupo ou disciplina é nomeado, anualmente, pelo Diretor, aplicando-se a ele o 

previsto no ponto 3. 

5. Só os Coordenadores têm assento no Conselho Pedagógico. Contudo, face ao conhecimento 

antecipado de um impedimento poderá solicitar a um dos subcoordenadores que represente o 

Departamento no Conselho Pedagógico.  

6. As reuniões ordinárias dos Departamentos ou dos Conselhos de Grupo ou Disciplina são convocadas 

pelo Diretor, a pedido dos respetivos Coordenadores ou Subcoordenadores, com uma antecedência de 

48 horas. As reuniões extraordinárias podem ser convocadas com antecedência mínima de vinte e 

quatro horas, pelo meio mais expedito, contacto direto ou telefone. 

6.1. Os Departamentos ou os Conselhos de Grupo ou Disciplina só podem reunir se tiverem quórum, 

o que implica a presença de cinquenta por cento mais um dos elementos que o compõem. As 

decisões deste órgão são tomadas por maioria simples de voto, dispondo o Coordenador de voto 

de qualidade; 

7. A falta às reuniões dos Departamentos ou dos Conselhos de Grupo ou Disciplina correspondem 

sempre a dois tempos da componente não letiva de estabelecimento.  

8. São competências dos Departamentos e dos Conselhos de Grupo de Recrutamento ou Disciplina todas 

as que constam da legislação e ainda as que estão previstas no respetivo Regimento Interno. 

 

ARTIGO 27º - CONSELHO DE DOCENTES DE ESTABELECIMENTO 

 

1. O Conselho de Docentes de Estabelecimento no 1º Ciclo é constituído pela totalidade dos professores 

do 1º Ciclo e Pré-Escolar, de cada um dos estabelecimentos do Agrupamento, pelos docentes do Apoio 

Educativo e outros técnicos cuja presença se justifique; 

2. São competências do Conselho de Docentes todas as que constam da legislação e ainda as que estão 

previstas no respetivo Regimento Interno; 

3. O Diretor nomeia o Coordenador de Estabelecimento que preside ao Conselho de Docentes de 

Estabelecimento; 

3.1. O Coordenador é nomeado por quatro anos, ou em conformidade com a legislação em vigor, se for 

Professor do quadro de nomeação definitiva do Agrupamento. Em qualquer outra situação a 

nomeação é válida pelo período de um ano; 

3.2. O Coordenador de Estabelecimento pode ser substituído, antes do fim do mandato para que foi 

nomeado, no caso de se verificar uma das seguintes situações: 

3.2.1. Perda dos requisitos tidos em conta para a nomeação; 

3.2.2. A qualquer momento, por decisão do Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico; 

3.2.3. A pedido do interessado, por motivos devidamente fundamentados, considerados aceitáveis 

pelo Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico; 

3.2.4. Mediante proposta fundamentada de, pelo menos, três terços dos membros do Conselho de 

Docentes; 

3.2.5. No caso dos pontos 3.2.3. e 3.2.4. a decisão compete ao Diretor ouvido o Conselho 

Pedagógico; 
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ARTIGO 28º - FUNCIONAMENTO 

 

1. As reuniões ordinárias do Conselho de Docentes de Estabelecimento são marcadas pelo Diretor, a 

pedido dos respetivos Coordenadores de Escola, com uma antecedência mínima de 48 horas. As 

reuniões extraordinárias podem ser convocadas com antecedência mínima de vinte e quatro 

horas, pelo meio mais expedito, contacto direto ou telefone. 
2. O Conselho de Docentes de Estabelecimento reúne, ordinariamente, no início do ano letivo e, pelo 

menos, mais uma vez por período, para realizarem o processo de avaliação dos alunos. Após as 

reuniões de avaliação do terceiro período, o Conselho reúne para avaliar a atividade desenvolvida ao 

longo do ano e elaborar o respetivo balanço do ano letivo e propor medidas organizativas para o ano 

letivo seguinte; 

3. As reuniões extraordinárias serão realizadas sempre que o Coordenador entenda existir necessidade de 

as efetuar ou desde que pelo menos um terço dos membros do Conselho de Docentes de 

Estabelecimento o solicite; 

3.1. O Conselho de Docentes de Estabelecimento só pode reunir se tiver quórum, o que implica a 

presença de cinquenta por cento mais um dos elementos que o compõe. As decisões deste 

órgão são tomadas por maioria simples de voto, dispondo o Coordenador de voto de 

qualidade; 
4. A falta às reuniões de Conselho de Docentes de Estabelecimento corresponde sempre a dois tempos da 

componente não letiva de estabelecimento.  

5. São competências do Conselho de Docentes de Estabelecimento todas as que constam da legislação e 

ainda as que estão previstas no respetivo Regimento Interno. 

 

ARTIGO 29º - COMPETÊNCIAS DOS DEPARTAMENTOS 

CURRICULARES E CONSELHOS DE DOCENTES DE 

ESTABELECIMENTO 

 

1. Analisar e debater questões relativas à adoção de modelos pedagógicos, de métodos de ensino e de 

avaliação, de materiais pedagógicos e didáticos e manuais escolares; 

2. Aferir critérios de avaliação e os Instrumentos de Calibração;   

3. Desenvolver e apoiar Projetos Educativos, de âmbito local e regional, inseridos, preferencialmente, 

numa dinâmica de “Trabalho de Projeto”, numa perspetiva de investigação/ação, de acordo com os 

recursos da Escola/Agrupamento ou através da colaboração com outras Escolas/Agrupamentos e 

Entidades; 

4. Apresentar propostas de alteração do Regulamento Interno e promover a operacionalização dos planos 

de atividades e de formação da Escola e/ou do Agrupamento; 

5. Analisar o sucesso das Áreas Curriculares Disciplinares, por ano de escolaridade, identificar as causas 

do insucesso e definir quais as estratégias a aplicar com vista à minimização do problema; 

6. Analisar a necessidade de adoção de medidas de gestão flexível dos currículos e de outras medidas 

destinadas a tornar mais significativas e atrativas as aprendizagens e a prevenir a exclusão; 

7. Identificar e definir as necessidades de formação dos docentes, bem como elaborar as propostas de 

formação a serem apresentadas no Conselho Pedagógico; 

8.  Analisar e refletir sobre as práticas educativas, bem como a sua aplicabilidade ao contexto 

sociogeográfico onde a Escola está inserida; 

9. Utilizar metodologias diversificadas e desenvolver estratégias conducentes à reflexão, (re)descoberta e 

inovação pedagógicas; 
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10. Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de Autonomia das Escolas ou 

do Agrupamento; 

11. Apresentar propostas para o Projeto Curricular do Agrupamento de acordo com as orientações do 

Projeto Educativo do Agrupamento; 

12. No final de cada ano letivo, o Departamento, através do Coordenador, deverá entregar os relatórios 

trimestrais e anuais das suas atividades ao Conselho Pedagógico, após, em reunião, ter realizado o 

balanço das atividades desenvolvidas; 

13. Trabalhar em articulação com os demais Departamentos, Conselhos de Docentes e com o Conselho 

Pedagógico, através dos seus representantes neste órgão; 

14. Propor critérios de avaliação para os 1ºs, 2ºs e 3ºs Ciclos;  

15. Elaborar, acompanhar e emitir parecer sobre a execução do Projeto Educativo, Projeto Curricular de 

Agrupamento e Plano Anual de Atividades (no âmbito da alínea n) do artigo 33º da Subsecção III, do 

Decreto-Lei n.º 78/2008, de 22 de abril; 

16. Analisar a implementação do currículo; 

17. Colaborar com as restantes estruturas da unidade orgânica para criação de mecanismos de 

operacionalidade de ações decorrentes de problemáticas prementes definidas como prioritárias a 

solucionar; 

18. Criar mecanismos de operacionalidade pedagógica de estratégias de ensino e aprendizagem em cada 

Departamento Curricular/Conselho;  

19. Colaborar, com o Conselho Pedagógico, na conceção de programas e na apreciação de projetos, para a 

concretização do Projeto Curricular do Agrupamento, das Escolas e das Turmas; 

20. Promover a realização de atividades de investigação, reflexão e de estudo, visando a melhoria da 

qualidade das práticas educativas; 

21. Avaliar a consecução de unidades de ensino e aprendizagem ou de sequências de ensino e 

aprendizagem; 

22. Desenvolver, em colaboração com os Professores de Apoio Educativo e os Diretores de Turma, 

medidas nos domínios do acompanhamento e avaliação dos alunos, visando contribuir para o seu 

sucesso educativo; 

23. Colaborar, com os Diretores de Turma, na elaboração de programas específicos integrados nas 

atividades e medidas de apoio educativo, estabelecidas no contexto do Sistema de Avaliação do 

Ensino Básico; 

24. Planificar atividades letivas e não letivas de caráter pedagógico; 

25. Contribuir para a elaboração e avaliação do Plano Anual de Atividades, tendo em vista a concretização 

do Projeto Educativo do Agrupamento; 

26. Elaborar ou apreciar propostas a dirigir ou emanadas do Conselho Pedagógico, do Diretor ou do 

Conselho Geral; 

27. Propor a adoção de manuais escolares, ou outros materiais de apoio, seguindo o disposto na lei. No 

caso do 1º Ciclo, os manuais constantes na legislação deverão ser adotados por ano de escolaridade 

(abrangendo as escolas do Agrupamento); 

28. Planificar e adequar à realidade do Agrupamento de Escolas, a aplicação dos Planos de Estudo 

estabelecidos a nível nacional, numa perspetiva de flexibilidade curricular; 

29. Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das Áreas Curriculares 

Disciplinares, e monitorizar a sua aplicação; 

30. Assegurar, de forma articulada com outras Estruturas de Orientação Educativa da Escola ou do 

Agrupamento de Escolas, a adoção de metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento, quer 

dos planos de estudo, quer das componentes de âmbito local do currículo; 

31. Elaborar propostas curriculares diversificadas em função da especificidade de grupos de alunos; 

32. 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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33. Proceder a alterações do Regimento do Departamento, sempre que necessário, nos primeiros trinta 

dias de cada ano letivo;   

34. Até final do mês de setembro, o Departamento deve reunir para elaborar a planificação de unidades ou 

sequências de ensino e aprendizagem que contemplem: 

34.1. A operacionalização dos objetivos programáticos e competências educativas; 

34.2. A sequenciação e distribuição dos conteúdos e sua articulação com as outras áreas curriculares; 

35. Zelar pela organização do material pertencente ao Departamento; 

36. Assegurar a existência de um exemplar dos manuais adotados na Biblioteca do CRE; 

37. 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; 

38. Definir modalidades e estratégias de Apoio Educativo e promover a sua consecução com vista à 

promoção do sucesso; 

39. Colaborar com o Centro de Recursos Educativos/Biblioteca Escolar na dinamização de atividades de 

índole pedagógica diretamente relacionadas com o Departamento; 

40. São ainda competências dos Departamentos Curriculares e dos Conselhos de Docentes todas as 

constantes nos respetivos Regimentos Internos e que não constam neste Regulamento Interno. 

 

ARTIGO 30º - COMPETÊNCIAS DOS COORDENADORES 

 

1. Representar os Professores do respetivo Departamento no Conselho Pedagógico e /ou Conselho de 

Coordenadoras de Estabelecimento; 

2. Promover a troca de experiências e a cooperação entre os Professores do respetivo 

Departamento/Conselho/Núcleo. 

3. Elaborar, no final do ano letivo, ouvidos os Professores do Departamento/Conselho/Núcleo, um 

relatório crítico referente ao funcionamento deste Órgão, a apresentar ao Conselho Pedagógico;  

4. Elaborar um balanço trimestral sobre o trabalho realizado pelo Departamento/Conselho/Núcleo, para 

ser entregue ao Conselho Pedagógico; 

5.  Assegurar a participação do Departamento/Conselho/Núcleo na elaboração, no desenvolvimento e 

avaliação do Projeto Educativo do Agrupamento, do Projeto Curricular do Agrupamento bem como 

do Plano Anual de Atividades e do Regulamento Interno; 

6. Propor a aquisição de materiais e equipamentos, ouvidos os Professores do 

Departamento/Conselho/Núcleo/Equipa; 

7. Propor ao Conselho Pedagógico, ouvidos os Professores do Departamento/Conselho, a designação 

dos Docentes responsáveis pelo acompanhamento da Profissionalização em Serviço, dos 

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

bem como dos Professores Cooperantes na formação inicial; 

8. Promover medidas de planificação e avaliação das atividades de Departamento/Conselho/Núcleo; 

9. Promover a articulação com outras estruturas ou serviços da Escola ou do Agrupamento, com vista 

ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica; 

10. Propor, ao Conselho Pedagógico, o desenvolvimento de componentes curriculares locais e a adoção 

de medidas destinadas a rentabilizar as aprendizagens dos alunos; 

11. Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia da Escola ou 

do Agrupamento; 

12. Promover a realização de atividades de investigação, reflexão e de estudo, visando a melhoria da 

qualidade das práticas educativas; 
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13. O Coordenador deverá transmitir aos elementos do seu Departamento/Conselho/Núcleo, os 

resultados da apreciação da avaliação periódica da sua/suas Área(s) Curricular(es) Disciplinar(es), 

realizada em Conselho Pedagógico; 

14. O Coordenador representa, em sede de Conselho Pedagógico, a deliberação dos elementos do 

respetivo Departamento /Conselho/Núcleo;   

15. O horário de atendimento aos elementos do Departamento/Conselho/Núcleo deverá constar do 

horário do Coordenador e os elementos que constituem o Departamento/Conselho/Núcleo deverão 

estar informados do mesmo. O Coordenador assinará, em documento próprio, nas horas que lhe 

forem reservadas ao atendimento dos colegas do seu Departamento/Conselho/Núcleo, não podendo o 

Coordenador ausentar-se durante este período de tempo, a não ser para tratar de assuntos referentes 

ao Departamento; 

16. Zelar pela organização do material pertencente ao Departamento/Conselho/Núcleo; 

17. Assegurar a existência de um exemplar dos manuais adotados na Biblioteca do CRE; 

18. 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;  

19. Coordenar as atividades pedagógicas a desenvolver pelos Professores no domínio da implementação 

dos planos curriculares nas suas componentes disciplinares, assim como de outras atividades 

constantes no Plano Anual, aprovado pelo Conselho Geral; 

20. Promover a articulação curricular com outras estruturas de cada escola do Agrupamento com vista 

ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica; 

21. Apresentar ao Diretor o relatório crítico anual do desempenho do Departamento/Conselho/Núcleo, 

bem como o relatório trimestral com o balanço do trabalho realizado pelos alunos de cada ano de 

escolaridade para ser apresentado em Conselho Pedagógico, pelos respetivos representantes; 

22. Garantir a elaboração dos relatórios trimestrais e finais referentes à avaliação global de cada área 

curricular /turma/Grupo, os quais são da responsabilidade dos Professores titulares/Professores das 

áreas curriculares/Grupo;  

23. Zelar pela aplicação do Regulamento Interno do Agrupamento; 

24. Cumprir o estipulado para o Coordenador de Departamento da Escola Sede; 

25. Dar a conhecer o horário de atendimento; 

26. São ainda competências dos Coordenadores todas definidas pela Lei em vigor e que não constam 

neste Regulamento Interno. 

 

ARTIGO 31º - COMPETÊNCIAS DOS SUB-COORDENADORES 

 

1. Ser porta-voz dos Professores da sua Área Curricular Disciplinar em reuniões entre Coordenadores e 

Subcoordenadores inter-departamentais; 

2. Promover medidas de planificação de avaliação das atividades da Área Curricular Disciplinar; 

3. Elaborar, no final do ano letivo, ouvidos os Professores da Área Curricular Disciplinar, um relatório 

crítico referente ao funcionamento desta estrutura, a apresentar ao Coordenador de Departamento; 

4. Elaborar um balanço trimestral sobre o trabalho realizado pela Área Curricular Disciplinar para ser 

entregue ao Coordenador de Departamento; 

5. O Subcoordenador da Área Curricular Disciplinar assinará, em documento próprio, nas horas que lhe 

forem reservadas ao atendimento dos colegas da sua Área Curricular Disciplinar, não se podendo 

ausentar da Escola, durante esse período de tempo, a não ser para tratar de assuntos referentes à 

Subcoordenação; 

6. O horário de atendimento aos elementos do Departamento deverá constar do horário do 

Subcoordenador e os elementos que constituem o Departamento deverão estar informados do mesmo; 
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7. À Subcoordenação compete substituir o Coordenador de Departamento na sua ausência. Nas situações 

em que o Departamento reúne mais que uma Subcoordenação, os termos da substituição são definidos, 

no início de cada ano letivo, em reunião de Departamento. 

 

 

 

ARTIGO 32º - CONSELHO DE DIRETORES DE TURMA 

 
1. O Conselho de Diretores de Turma é constituído pelo Diretor, quando este não delegue funções, pelo 

Coordenador de Diretores de Turma e por todos os Diretores de Turma do 2º e 3º Ciclos, nomeados 

pelo Diretor; 

2. É presidido pelo Diretor, quando este não delegue funções; 

3. O Coordenador é nomeado por quatro anos, ou em conformidade com a legislação em vigor, se for 

Professor do quadro de nomeação definitiva do Agrupamento. Em qualquer outra situação a 

nomeação é válida pelo período de um ano; 

3.1. Apenas são passíveis de ser nomeados para o cargo de Coordenador de Diretores de Turma os 

docentes em exercício efetivo de funções no Agrupamento com, pelo menos, um ano de 

experiência no exercício da função de Diretor de Turma; 

3.2. O Coordenador dos Diretores de Turma pode ser substituído antes do fim do mandato para que 

foi nomeado no caso de se verificar uma das seguintes situações: 

3.2.1. Perda dos requisitos tidos em conta para a nomeação; 

3.2.2. A qualquer momento, por decisão do Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico; 

3.2.3. A pedido do interessado, por motivos devidamente fundamentados considerados 

aceitáveis pelo Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico; 

3.2.4. Mediante proposta fundamentada de, pelo menos, dois terços dos membros do 

Conselho de Diretores de Turma; 

3.2.5. No caso dos pontos 3.2.3. e 3.2.4 a decisão compete ao Diretor ouvido o Conselho 

Pedagógico; 

4. Funcionamento 

4.1. O Conselho de Diretores de Turma reúne, ordinariamente, no início do ano letivo e, pelo 

menos, mais uma vez por período (nas duas semanas anteriores ao término de cada período 

para tomar conhecimento das decisões do Diretor e Conselho Pedagógico e para unificar 

procedimentos relativos à condução das reuniões de Conselho de Turma). Após as reuniões 

de avaliação do terceiro período, o Conselho reúne para avaliar a atividade desenvolvida ao 

longo do ano e elaborar o respetivo balanço do ano letivo e propor medidas organizativas 

para o ano letivo seguinte; 

4.2. As reuniões extraordinárias serão realizadas sempre que o Coordenador entenda existir 

necessidade de as efetuar ou desde que um terço dos membros do Conselho de Diretores de 

Turma assim o solicite; 

4.3. As decisões são tomadas através de votação por maioria simples, salvo nos casos em que a 

legislação o preveja de outro modo; 

4.4. A falta a estas reuniões corresponde a 2 tempos da componente não letiva de 

estabelecimento.  

5. São competências do Coordenador dos Diretores de Turma as seguintes: 

5.1. Reunir com o Diretor sempre que necessário, para analisar e refletir sobre as decisões 

tomadas em reunião de Conselho Pedagógico, decidindo da necessidade (ou não), de reunir 

os Diretores de Turma;  
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5.2. Colaborar com os Diretores de Turma e com os serviços de apoio existentes na Escola na 

elaboração de estratégias pedagógicas destinadas aos Ciclos que coordena; 

5.3. Coordenar a ação do respetivo Conselho, aferindo e articulando estratégias e procedimentos;  

5.4. Apoiar os Diretores de Turma, principalmente os que exerçam o cargo pela primeira vez ou 

que o façam pela primeira vez na Escola;  

5.5. Divulgar junto dos Diretores de Turma toda a informação necessária ao adequado 

desenvolvimento das suas competências; 

5.6. Afixar, nas salas de Diretores de Turma e de Professores, o seu horário de atendimento;  

5.7. Assinar, em livro próprio, as horas que lhe foram atribuídas para atendimento aos colegas 

Diretores de Turma e para o exercício de todas as funções inerentes ao cargo;  

5.8. Preparar e presidir às reuniões de Conselho de Diretores de Turma, no caso em que o Diretor 

delegue essa função, e assegurar o cumprimento da legislação em vigor e a regularidade das 

deliberações;  

5.9. Propor, para aprovação do Conselho Pedagógico, as ordens de trabalhos do Conselho de 

Diretores de Turma, dos Conselhos de Turma e das reuniões realizadas pelos Diretores de 

Turma com os Encarregados de Educação; 

5.10. Apreciar e submeter ao Conselho Pedagógico as propostas dos Conselhos de Diretores 

Turma; 

5.11. Apresentar ao Conselho Pedagógico projetos a desenvolver no âmbito do Projeto 

Curricular de Turma;  

5.12. Colaborar com as estruturas de Apoio Educativo no sentido de agendar e definir a 

implementação das medidas de apoio educativo de forma a coordenar com o Conselho de 

Diretores de Turma a sua operacionalização em tempo útil, visando contribuir para o 

sucesso educativo;  

5.13. Planificar, em colaboração com o Conselho de Diretores de Turma que coordena, as 

atividades a desenvolver anualmente e proceder à sua avaliação;  

5.14. Rever o Regimento Interno sempre que necessário, para que este se mantenha em 

conformidade com o Regulamento Interno do Agrupamento e com a legislação em vigor;  

5.15. Para efeitos estatísticos, apresentar ao Presidente do Conselho Pedagógico, até quinze dias 

após o término das reuniões do terceiro período, um relatório de avaliação das atividades 

desenvolvidas no qual conste: 

5.15.1. O balanço das atividades desenvolvidas pelo Conselho de Diretores de Turma que 

coordena; 

5.15.2. A análise do clima disciplinar das turmas, individualmente consideradas; 

5.15.3. A análise da participação dos Representantes dos Pais / Encarregados de Educação 

nas reuniões; 

5.15.4. Apresentar o projeto das atividades a desenvolver no ano escolar seguinte; 

5.15.5. Apresentar ao Presidente do Conselho Pedagógico um relatório crítico, anual, do 

trabalho desenvolvido; 

6. São competências do Conselho de Diretores de Turma sob a responsabilidade do respetivo 

Coordenador, para além de assegurar a coordenação pedagógica ao nível da Direção de Turma, todas 

as que estão previstas na legislação e as que constam do respetivo Regimento Interno: 

6.1. Assegurar a articulação das atividades dos Diretores de Turma e das turmas de cada ciclo; 

6.2. Promover a reflexão pedagógica, nomeadamente na área da Direção de Turma e do Projeto 

Curricular de Turma; 

6.3. Propor a planificação das atividades e projetos a desenvolver, anualmente, de acordo com as 

orientações do Conselho Pedagógico; 

6.4. Analisar, discutir e coordenar as propostas dos Diretores de Turma antes das mesmas 

poderem ser encaminhadas para o Conselho Pedagógico;  
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6.5. Articular com os diferentes Departamentos Curriculares o desenvolvimento das 

competências finais de ciclo, de conteúdos programáticos e objetivos de aprendizagem; 

6.6. Cooperar com as outras Estruturas de Orientação Educativa e com os Serviços 

Especializados de Apoio Educativo na gestão adequada de recursos e na adoção de medidas 

pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens; 

6.7. Dinamizar e coordenar a realização de projetos interdisciplinares das turmas;  

6.8. Identificar necessidades de formação no âmbito da Direção de Turma; 

6.9. Conceber e desencadear mecanismos de formação e apoio aos Diretores de Turma em 

exercício e a outros Docentes da Escola ou do Agrupamento para o desempenho dessas 

funções; 

6.10. Propor ao Conselho Pedagógico a realização de ações de formação no domínio da 

orientação educativa, inovação pedagógica, e da coordenação das atividades das turmas; 

7. Tudo o que se encontrar omisso sobre esta matéria no presente Regulamento Interno, é contemplado 

com maior especificidade no respetivo Regimento Interno. 

 

ARTIGO 33º - CONSELHO DE TURMA 

 

1. Cada Conselho de Turma é constituído por todos os docentes que lecionam a turma, os Técnicos dos 

Serviços Especializados de Apoio com ela relacionados, outros docentes, quando for caso disso, 

pelos dois Encarregados de Educação, nomeados representantes e pelo representante dos alunos no 

caso do terceiro ciclo; 

2. Nas reuniões de Conselho de turma, os Representantes dos Pais/Encarregados de Educação poderão 

participar em todos os momentos em que não se trate de avaliação, desde que não estejam a ser 

tratados assuntos pessoais e sociais de alunos específicos. O Diretor de Turma deverá convocar os 

Representantes dos Pais/Encarregados de Educação, pelo meio mais expedito por estes definidos, 

pelo menos 48 horas antes da realização da reunião; 

3. Cabe ao Conselho de Turma planificar, acompanhar e avaliar as atividades a desenvolver com os 

alunos ao nível da turma;  

4. São ainda competências e obrigações do Conselho de Turma, as previstas na legislação sobre esta 

matéria, bem como todas as que constam no respetivo Regimento Interno; 

5. O Conselho de turma reúne, ordinariamente, no início do ano letivo e no fim de cada período, para 

além das previstas para análise, definição e organização do Projeto Curricular de Turma, de acordo 

com a legislação em vigor; 

6. As reuniões extraordinárias serão realizadas sempre que o Diretor de Turma, por motivo de natureza 

pedagógica ou disciplinar, entenda existir necessidade de efetuá-las ou desde que um terço dos 

membros do Conselho de Turma assim o solicite. Podem, também, surgir por proposta do Conselho 

Pedagógico, após auscultação do Coordenador dos Diretores de Turma; 

7. As decisões serão tomadas através de votação por maioria simples, salvo nos casos em que a 

legislação o preveja de outro modo; 

8. As reuniões não podem sobrepor-se à componente letiva dos Professores e não devem exceder duas 

horas; 

9. O Conselho de Turma é convocado pelo Diretor, por sua iniciativa, por solicitação do Diretor de 

Turma ou de pelo menos um terço dos Professores que o constituem, com 48 horas de antecedência;  

10. De cada reunião será lavrada uma ata, processada informaticamente e entregue em suporte de papel, 

de acordo com o formulário do Agrupamento; 

11. Os secretários são indigitados pelo Diretor e não deverão ser Diretores de Turma; 

12. O Conselho de Turma é presidido pelo Diretor de Turma a quem cabe a coordenação dos trabalhos; 
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13. Os Diretores de Turma são nomeados pelo Diretor, sendo obrigatoriamente professores 

profissionalizados;  

14. O Diretor de Turma deverá ser substituído nas suas funções por outro professor profissionalizado da 

turma, sempre que se encontre impedido de exercer as suas funções por um período superior a dez 

dias úteis; 

14.1. Essa substituição é da responsabilidade do Diretor; 

14.2. Ao professor que substitui o Diretor de Turma nessas funções, serão atribuídas as horas 

correspondentes ao cargo desempenhado, as quais poderão resultar em complemento de 

horário ou de reajuste da sua componente letiva;  

15.  São competências e obrigações do Diretor de Turma todas as previstas no Decreto Regulamentar nº 

10/99, de 21 de julho e demais legislação sobre a matéria;  

16. São ainda competências do Diretor de Turma: 

16.1. Participar nas reuniões de Conselho de Diretores de Turma, quando convocado; 

16.2. Conhecer as competências e as responsabilidades do Diretor de Turma; 

16.3. Assinar a presença correspondente ao horário de atendimento e às horas correspondentes ao 

desempenho das funções correspondentes ao cargo que desempenha;   

16.4.  Verificar a assiduidade dos alunos;  

16.5. Apreciar os justificativos de faltas dos alunos; 

16.6. Registar o conteúdo dos atendimentos personalizados efetuados com os Encarregados de 

Educação; 

16.7. Acompanhar questões de natureza disciplinar e/ou insucesso escolar;  

16.8. Organizar o dossier de Direção de Turma;      

16.9. Conhecer o plano de estudos respeitante ao ano da direção de turma atribuída; 

16.10.  Compilar a documentação respeitante à atuação do Diretor de Turma; 

16.11.  Consultar os processos de matrícula dos alunos; 

16.12.  Consultar os Processos Individuais dos Alunos; 

16.13.  Fazer a caraterização da turma; 

16.14.  Preparar e presidir às reuniões com os alunos, com o Conselho de Turma e com os 

Encarregados de Educação; 

16.15.  Definir e dar conhecimento do horário de atendimento; 

16.16.  Participar na receção aos alunos, no início do ano; 

16.17.  Dar conhecimento do Regulamento Interno e do regime de avaliação e de assiduidade; 

16.18.  Auscultar e registar em grelha constituída para o efeito, qual o meio que os Encarregados de 

Educação querem adotar para serem contactados/informados, ao longo do ano; 

16.19.  Preparar a coordenação de atividades interdisciplinares bem como a construção do Projeto 

Curricular de Turma; 

16.20.  Planificar, coordenar e acompanhar as atividades de natureza interdisciplinar; 

16.21.  Informar os atores escolares sobre o plano de estudos e a legislação respeitante à assiduidade 

e à avaliação dos alunos; 

16.22.  Eleger o Delegado e o subdelegado de Turma; 

16.23.  Informar e auxiliar o Delegado de Turma no desempenho das suas funções; 

16.24.  Eleger os representantes dos Pais/Encarregados de Educação; 

16.25.  Preparar a recolha de elementos de avaliação intermédia; 

16.26.  Considerar propostas de apoio e complementos educativos; 

16.27.  Recolher elementos de avaliação intermédia; 

16.28.  Tratar os dados recolhidos e divulgá-los; 

16.29.  Convocar os representantes dos Pais/Encarregados de Educação, para as reuniões, referindo 

que apenas poderá(ão) estar presentes nos pontos que não dizem respeito à avaliação 
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(garantindo o direito à confidencialidade de todos os alunos e respetivos Encarregados de 

Educação), nomeadamente, a Avaliação Global da Turma e o Projeto Curricular de Turma; 

16.30.  Elaborar, aplicar e avaliar, com o Conselho de Turma os Plano de Recuperação/Planos de 

Acompanhamento/Planos de Desenvolvimento; 

16.31.  Convocar os Encarregados de Educação, cinco dias úteis após a realização da Reunião de 

Conselho de Turma, para tomada de conhecimento da elaboração/reformulação/avaliação do 

Plano de Acompanhamento/Recuperação/Desenvolvimento do(a) seu (sua) educando(a); 

16.32.  Preparar todos os materiais necessários para as diferentes reuniões, nomeadamente, pauta, ata, 

registos de avaliação individual, documentos de proposta para medidas de apoio educativo e 

os demais que foram deliberados em Conselho de Diretores de Turma; 

16.33.  Prestar informação, no final de cada período, bem como no final do ano, sobre os conteúdos 

programados e lecionados em cada uma das áreas curriculares disciplinares e não disciplinares 

e sobre as aulas previstas e ministradas; 

16.34.  Explicitar os critérios de transição/progressão de ano; 

16.35.  Divulgar a existência de candidatos ao Quadro de Honra e Mérito ao Diretor;  

16.36.  Estar disponível para fazer parte de uma secção criada para o efeito e que integrará o júri que 

elegerá os alunos na vertente de Companheirismo e Solidariedade, Participação e 

Iniciativa, Criatividade Artística; 

16.37.  Apresentar sugestões relativas à constituição de turmas; 

16.38.  Acompanhar o processo de matrícula dos alunos; 

16.39.  Participar, ao Diretor, sempre que entender que o comportamento praticado pelo aluno, é 

passível de ser qualificado de grave ou muito grave, para efeitos de procedimento disciplinar; 

16.40.  Apresentar o relatório crítico da Direção de Turma, ao Diretor. 

  

 

CAPÍTULO III 

PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

ARTIGO 34º - REPRESENTAÇÃO DOS PAIS E ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO 

 
1. A designação dos Representantes dos Pais e/ou Encarregados de Educação para o Conselho Geral e 

para o Conselho Pedagógico é da única e exclusiva responsabilidade da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação deste Agrupamento; 

2. Na ausência da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento, os elementos 

Representantes dos Pais e/ou Encarregados de Educação serão nomeados por uma Comissão de Pais 

e/ou Encarregados de Educação; 

3. A Comissão referida no ponto 2 será formada, sempre que necessário, a partir de uma reunião, 

convocada para o efeito pelo Diretor ou por um grupo de pais de alunos de qualquer uma das escolas 

que compõem o Agrupamento; 

3.1. O Diretor, quando a convocatória para o efeito tiver sido da sua responsabilidade, presidirá à 

mesa da reunião, sendo a mesma secretariada por um dos seus adjuntos; 

4. A Comissão de Pais e/ou Encarregados de Educação é constituída, no máximo, por um total de 14 

elementos efetivos (dois por cada ano de escolaridade ministrado na Escola sede, um por cada uma 

das escolas do 1º Ciclo e um do Pré-Escolar) e 5 elementos suplentes; 
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4.1. A eleição dos elementos efetivos e suplentes terá lugar na reunião referida no ponto três deste 

artigo e será feita de acordo com a vontade expressa da maioria dos presentes;  

4.2. Caberá aos membros então eleitos, designados ou indigitados, a escolha do Presidente, do Vice-

Presidente, do Tesoureiro e do Secretário da Comissão ora formada, bem como dos 

representantes da mesma no Conselho Geral e no Conselho Pedagógico; 

5.  A Associação de Pais ou, na sua ausência, a Comissão de Pais deste Agrupamento, reunirá ordinária 

e extraordinariamente nas instalações de uma das escolas do Agrupamento, devendo o Diretor 

disponibilizar o espaço adequado a esse fim; 

6. Os Representantes dos Pais e Encarregados de Educação serão convocados para as reuniões do 

Conselho Geral ou do Conselho Pedagógico pelos respetivos Presidentes; 

6.1. As convocatórias referidas no ponto 6 realizar-se-ão de acordo com os regimentos internos de 

cada órgão; 

6.2. A convocatória é feita por escrito e enviada para o local previamente estabelecido pela 

Associação de Pais ou, na sua ausência, pela Comissão de Pais; 

7. A duração do mandato dos Representantes dos Pais e Encarregados de Educação no Conselho Geral 

e no Conselho Pedagógico é de dois anos (renovável por mais dois), coincidindo com o início e o 

fim do ano escolar. 

 

 

 

ARTIGO 35º - DIREITOS 

 

1. Aos Pais/Encarregados de Educação estão consignados todos os direitos que a lei geral lhes faculta 

nessa mesma condição; 

2.  Para além dos direitos gerais, são ainda seus direitos: 

2.1. Serem respeitados na sua autoridade legal sobre os seus filhos ou educandos, devendo ser com 

eles estabelecida uma relação de diálogo e cooperação, no quadro da partilha de 

responsabilidades pela educação e formação integral dos alunos; 

2.2. Participarem na educação escolar dos seus filhos ou educandos, colaborando, de forma ativa, no 

processo de aprendizagem; 

2.3. Colaborarem na implementação do Plano Anual de Atividades do Agrupamento, de forma a 

ajudarem a criar condições para a integração bem-sucedida de todos os alunos; 

2.4. Serem informados, regularmente, sobre a evolução das aprendizagens e o percurso escolar dos 

seus filhos e educandos, bem como sobre quaisquer outros assuntos relevantes para a sua 

educação, nomeadamente no que respeita aos aspetos comportamentais e de civismo; 

2.5.  Participarem em ações específicas de formação ou de informação para si promovidas, no 

sentido de promoverem/facilitarem a sua colaboração com a Escola e a prestação de um apoio 

adequado aos alunos; 

2.6.  Participarem nos órgãos de Gestão do Agrupamento, de acordo com o previsto pela legislação 

em vigor;   

2.7.  Participarem nos Conselhos de Turma e noutras Estruturas de Orientação Educativa, de acordo 

com o previsto na legislação e neste Regulamento Interno;  

2.8. Solicitar atendimento ao Órgão de Gestão quando o assunto a tratar ultrapasse as competências 

do Diretor de Turma. 
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ARTIGO 36º - DEVERES 

 

1. São deveres de todos os Pais e Encarregados de Educação, os que constam da lei geral.  

2. Para além dos deveres gerais, são ainda seus deveres: 

2.1. A responsabilidade de dirigirem a educação dos seus filhos e educandos no interesse destes, 

promovendo, obrigatória e ativamente, o seu desenvolvimento físico, intelectual e moral; 

2.2. Acompanhar, ativamente, a vida escolar do seu filho ou educando; 

2.3. Promover a devida articulação entre a educação na família e na escola; 

2.4. Diligenciar para que o seu educando beneficie, efetivamente, dos seus direitos e cumpra, 

rigorosamente, os deveres que lhe incumbem, a pontualidade, o comportamento correto e o 

empenho no processo de aprendizagem; 

2.5. Contribuir para a elaboração e execução do Projeto Educativo e do Regulamento Interno do 

Agrupamento, participando na vida da Escola; 

2.6. Cooperar, com os professores, no desempenho da sua incumbência pedagógica, colaborando 

no processo de ensino e aprendizagem dos seus educandos; 

2.7. Contribuir para a manutenção da disciplina, na escola, e para a harmonia da comunidade 

educativa; 

2.8.  Contribuir para o correto apuramento dos factos, em procedimento de índole disciplinar 

instaurado ao seu educando, e, no caso de lhe ser aplicada 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;  

2.9. Contribuir para a manutenção da segurança e da integridade física e moral de todos os 

membros da comunidade escolar;  

2.10. Colaborar, ativamente, com a comunidade educativa, informando-se e sendo informado; 

2.11. Comparecer na escola sempre que julgue necessário e, quando para tal tenha sido convocado 

ou solicitado;   

2.12. Suportar todos os encargos com os prejuízos causados pelo seu educando (físicos, materiais ou 

morais), sempre que os atos praticados lhe sejam imputáveis;  

2.13. Tomar conhecimento, através da assinatura de um documento, no momento da matrícula dos 

locais onde pode ter acesso/consultar o Estatuto do Aluno, o Regulamento Interno do 

Agrupamento e o Regulamento Interno de Educação Física, comprometendo-se a aceitá-los e 

deles dar conhecimento, aos seus filhos e educandos e responsabilizando-se pelo seu 

cumprimento integral;  

2.14. Certificar-se de que o seu educando cumpre com o previsto na alínea q, do artigo 15º da Lei 

3/2008, de 18 de janeiro, – «Não transportar quaisquer materiais, equipamentos 

tecnológicos, instrumentos ou engenhos, passíveis de, objetivamente, perturbarem o 

normal funcionamento das atividades letivas, ou poderem causar danos físicos ou morais 

aos alunos ou a terceiros;» ou outros proibidos pelas ordens de serviço emitidas pelo Diretor;  

2.15. Certificar-se de que o seu educando não traz valores de qualquer espécie, passíveis de 

desaparecerem, para as aulas de Educação Física;  

2.16. Certificar-se de que os seus educandos não trazem para a Escola vestuário ou objetos de 

adorno com palavras, frases ou imagens obscenas;  

2.17. Certificar-se de que o seu educando se apresenta na Escola com vestuário adequado; 

2.18. Responsabilizar-se pelo cumprimento do dever de assiduidade dos seus educandos. 
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CAPÍTULO IV 

ALUNOS 

ARTIGO 37º - DIREITOS 

 

Aos alunos assistem todos os Direitos que se discriminam no Corpo desta secção do Regulamento Interno, 

bem como, todos aqueles que a legislação em vigor lhes confere, nomeadamente os artigos 12º, 13º e 14º do 

Capítulo III, da Lei nº 30/2002, de 20 de dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 3/2008, de 18 

de janeiro e pela Lei n.º 39/2010, de 2 de setembro. 

São Direitos do Aluno: 

1. Frequentar as aulas que constam do seu horário escolar e ocuparem os seus tempos livres de uma 

forma lúdico-pedagógica e construtiva competindo ao Agrupamento a criação de condições para que 

estes se concretizem; 

1.1. Para cumprimento do ponto anterior, o Agrupamento deverá providenciar, na medida das suas 

capacidades, a substituição dos docentes ausentes ao serviço e elaborar anualmente, o Plano de 

Ocupação dos Tempos Escolares, como prevê a Legislação em vigor; 

2. Usufruir dos recursos existentes no CRE/BE da Escola Sede, bem como outros equipamentos 

existentes nas Escolas do Agrupamento;  

3. Participar, nos períodos em que não têm aulas, nas várias atividades proporcionadas por projetos que 

estejam, superiormente, autorizados ou em atividades que sejam da responsabilidade de professores 

e constantes do Plano Anual de Atividades ou do Projeto Curricular de Turma;  

4. Beneficiar nos períodos em que não têm aulas, da Sala de Estudo orientada por professores das 

diversas áreas curriculares disciplinares ou de outros projetos que estejam implementados no 

Agrupamento;  

5. Obter auxílio para a resolução dos seus problemas bem como para desenvolver e aprofundar 

assuntos do seu interesse, junto do Diretor de Turma 

6. Eleger, nas respetivas turmas, ao nível do 2º e 3º Ciclos, um Delegado e um Subdelegado, os quais 

deverão representá-los em todas as situações.  

6.1. Os Delegados e dos Subdelegados têm o direito de ser informados, pelo Diretor de Turma, das 

suas atribuições gerais e específicas;  

6.2. Os Delegados e os Subdelegados podem requerer ao Diretor de Turma a realização de reunião 

de turma. O Diretor de Turma deve informar os Encarregados de Educação, através da caderneta 

do aluno. 

7. De utilizar o telefone da própria escola, desde que se justifique; 

8. De recorrer à Ação Social Escolar, sendo obrigados a, apresentar os documentos exigidos pela 

legislação em vigor. 

8.1.  Compete às escolas informar da existência e das atribuições da A.S.E. e do modo de se 

candidatarem aos subsídios concedidos neste âmbito; 

8.2. No decorrer do ano letivo, sempre que sejam detetadas carências de ordem económica, 

independentemente dos motivos que as vieram a originar proceder-se-á de acordo com a 

legislação em vigor, de modo a poder obter-se apoio que permita minorar as carências surgidas; 

9. De ser informados das funções das diversas Estruturas e Órgãos de Gestão do Agrupamento, bem 

como dos outros serviços nele existentes; 
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10. De recorrer ao Diretor de Turma/Professor Titular de Turma, sempre que julguem necessário, e de 

lhe apresentarem sugestões que lhes pareçam contribuir para um melhor funcionamento da escola; 

11. De ser socorridos em caso de acidente, indisposição física ou doença, durante as atividades 

escolares, independentemente de se tratar ou não de acidente considerado abrangido pelo Seguro 

Escolar; 

12. O aluno tem ainda o direito de: 

12.1. Ser tratado com respeito e correção por qualquer elemento da comunidade escolar; 

12.2. Ver salvaguardada a sua segurança na frequência da escola e respeitada a sua integridade 

física;  

12.3. Ver respeitada a confidencialidade dos elementos constantes do seu processo individual, 

tanto de natureza pessoal como respeitante à sua família; 

12.4. Apresentar críticas e sugestões relativamente ao funcionamento da escola, através do Diretor 

de Turma; 

12.5. Ser ouvido em todos os assuntos que lhe digam respeito, pelos professores, Diretor de Turma 

e órgãos de Administração e Gestão do Agrupamento, deste que o faça cumprindo o 

estipulado no ponto 1 do artigo 36º;  

12.6. Organizar e participar em iniciativas que promovam a sua formação e ocupação de Tempos 

Livres;  

12.7. Conhecer o Regulamento Interno do Agrupamento; 

12.8. Ser informado sobre todos os assuntos que lhe digam diretamente respeito; 

12.9. Beneficiar de apoios educativos adequados às suas reais necessidades de aprendizagem; 

12.10. Ser ajudado na resolução dos seus problemas escolares e ser esclarecido sempre que tiver 

dúvidas, nomeadamente através do Diretor de Turma ou do professor titular da turma; 

12.11. Ser informado dos resultados obtidos no processo de ensino e aprendizagem; 

12.12. Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no trabalho e 

no desempenho escolares e ser estimulado nesse sentido; 

12.13. Ver reconhecida a prioridade da ordem de chegada sempre que haja necessidade de se 

recorrer à formação de fila; 

12.14. Usufruir de instalações sanitárias funcionais, equipadas e em boas condições de higiene; 

12.15. Dispor do intervalo entre os tempos letivos, utilizando para o efeito as áreas ao ar livre não 

ajardinadas; 

12.16. Sair da escola durante o período abrangido pelo horário escolar desde que os Encarregados 

de Educação os autorizem, de acordo com a legislação em vigor e tendo em atenção as 

normas constantes no impresso próprio para o efeito que os mesmos devem preencher e 

assinar, no ato da matrícula; 

12.16.1. As situações de saída excecionais (só por motivos de força maior) devem ser 

informadas, com a devida antecedência, pelos Encarregados de Educação ao 

Diretor de Turma através de solicitação escrita registada na caderneta, para que o 

mesmo possa tomar as providências necessárias à saída excecional do aluno;  

12.17. Ser recebido, com solicitação prévia, pelo Diretor; 

12.18. Utilizar os cacifos disponíveis, com prioridade para os alunos do 5º ano; 

12.19.  Conhecer as alterações ao Regulamento Interno;  

12.20. Dispor de espaço para fixação de informações do seu interesse, após autorização do Diretor; 

 

 

ARTIGO 38º - DEVERES 
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Os alunos devem cumprir com todos os Deveres que se discriminam no Corpo desta secção do Regulamento 

Interno, bem como, com todos aqueles que a Legislação em vigor lhes confere, nomeadamente os artigos 

12º, 13º e 14º do Capítulo III, da Lei nº 30/2002, de 20 de dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

nº 3/2008, de 18 de janeiro e pela Lei n.º 39/2010, de dois de setembro. 

São Deveres do Aluno: 

1. Tratar com respeito e correção qualquer elemento da comunidade educativa; 

2. Estudar, empenhando-se na sua educação e formação integral; 

3. Ser, diariamente, portador do cartão de estudante e da caderneta escolar e apresentá-los, quando 

solicitados pelos Professores, Assistentes Operacionais e Técnicos; 

4. Acatar as instruções dadas pelos Professores e Assistentes Operacionais e Técnicos; 

5. Respeitar o exercício do direito à educação e ensino dos outros alunos; 

6. Participar nas atividades desenvolvidas pela Escola e/ou pelo Agrupamento; 

7. Seguir as orientações dos Professores relativas ao seu processo de ensino e aprendizagem; 

8. Ser assíduo, pontual e responsável no cumprimento dos horários e das tarefas que lhe forem 

atribuídas trazendo sempre o material definido como obrigatório para as diferentes Áreas 

Curriculares Disciplinares e Não Disciplinares; 

9. Dirigir-se, após o toque, à porta da sala onde irá ter aulas, aguardando ordeiramente a chegada do 

Professor; 

10. Sempre que se verificar uma ausência imprevista do professor Titular de Turma (1º Ciclo), o aluno 

deverá aguardar orientações, transmitidas pela Coordenadora de Estabelecimento ou pelos 

Assistentes Operacionais. No caso de ausências previstas a turma é assegurada pelo professor de 

Apoio Educativo; 

11. No 1º Ciclo o aluno não pode abandonar a Escola, dentro do horário letivo, sem conhecimento do 

Professor Titular e a autorização do respetivo Encarregado de Educação. Excetua-se qualquer caso 

de doença em que o aluno, com autorização do Professor e do respetivo Encarregado de Educação, 

irá para casa ou para o estabelecimento de saúde mais próximo, sempre acompanhado por um 

Assistente Operacional ou pelo Encarregado de Educação; 

12. Entrar na sala de aula, de forma ordeira, sem correrias nem gritos, não empurrando ou agredindo 

verbal ou fisicamente os colegas; 

13. Deixar o mobiliário e equipamento escolar devidamente arrumado, limpo e em bom estado de 

conservação sempre que deixar a sala de aula ou áreas de convívio e recreio; 

14. Comportar-se com correção e não perturbar o funcionamento da aula, não saindo do seu lugar sem 

prévia autorização, respeitando as intervenções dos colegas e Professor e aguardando a sua vez de 

intervir; 

15. Participar, de forma atenta e organizada, em todas as tarefas e atividades propostas pelo Professor no 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem; 

16. Respeitar os prazos acordados para a realização das tarefas propostas pelo Professor, ainda que não 

tenha estado presente no momento em que as mesmas foram solicitadas; 

17. Não permanecer nas salas de aula nem no interior dos blocos durante os intervalos; 

18. Dar conhecimento ao Encarregado de Educação dos resultados da aprendizagem/avaliação, bem 

como de toda a informação proveniente da Escola; 

19. Comportar-se civicamente e colaborar na manutenção da limpeza da Escola, assim como na proteção 

e conservação dos espaços verdes; 

20. Apresentar um aspeto limpo e cuidado no que diz respeito à higiene e apresentação pessoal, bem 

como ao material escolar; 

21. Não se fazer acompanhar, para dentro da Escola, por elementos estranhos à mesma; 

22. Não é permitido sair da Escola durante os intervalos, independentemente da cor do carimbo do 

cartão do aluno; 
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23. Relativamente ao 1º Ciclo, os alunos poderão sair sozinhos, aquando do término das suas aulas, se os 

respetivos Pais/Encarregados de Educação o tiverem, previamente, autorizado através de documento 

assinado no ato da matrícula;  

24. Não entrar em locais cujo acesso lhe é interdito (Sala da Direção, Sala de Professores, entre outros) a 

não ser com uma autorização especial; 

25. Não trazer, ou ingerir, bebidas alcoólicas nem fumar dentro do recinto da Escola, nem promover 

qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo das mesmas; 

26. Não trazer objetos cortantes, a não ser os exclusivamente necessários à realização de trabalhos em 

Áreas Curriculares Disciplinares e não Disciplinares específicas, cujo material didático os inclua, ou 

outros objetos que possam por em risco a segurança dos membros da comunidade escolar; 

27. Respeitar a sua vez nas filas de espera para ser atendido no bar, refeitório, papelaria, telefone ou 

outros serviços; 

28. Respeitar a integridade física e moral de todos os membros da comunidade escolar; 

29. Ser disciplinarmente responsável pelos danos físicos provocados em colegas ou outros elementos da 

Escola;  

30. Ser responsável pelos danos materiais provocados procedendo à sua reposição através do arranjo ou 

substituição, sendo responsabilizado o seu Encarregado de Educação. Ser responsabilizado por 

qualquer ação que tenha como consequência a degradação do património escolar, não só aqueles que 

praticam a ação mas também aqueles que o incentivam; 

31. Ser responsável pelo seu próprio material, não o abandonando no recinto da Escola, salas de aula ou 

CRE/BE; 

32. Não permanecer ou circular junto aos blocos durante o período de aulas, bem como no recinto 

destinado à Educação Física; 

33. Praticar atividades desportivas e lúdicas apenas nos espaços destinados a esse efeito; 

34. Não andar de bicicleta ou de “skate” no recinto da Escola; 

35. Deixar a bicicleta no local próprio, junto ao portão da entrada, devidamente protegida por um 

cadeado; 

36. Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes colaboração; 

37. Conhecer e cumprir o Regulamento Interno bem como as regras que constam dos regimentos 

internos anexos a este Regulamento Interno; 

38. Entregar ao Professor documento escrito ou registo, na caderneta escolar, justificativo da sua 

ausência; 

39. Aguardar no espaço escolar, quando o Professor faltar sem aviso prévio, até que este seja 

substituído. Caso não se verifique a substituição, haverá lugar a atividades de Ocupação Educativa 

de acordo com as orientações e as possibilidades do Agrupamento;  

40. Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de acordo com as 

circunstâncias de perigo para a integridade física ou moral dos mesmos; 

41. Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa; 

42. Não praticar qualquer ato ilícito; 

43. Ser leal para com os seus Professores e colegas; 

44. Contribuir para a harmonia de convivência escolar e para a plena integração na Escola de todos os 

alunos; 

45. Cumprir com o regulamento de utilização do pavilhão gimnodesportivo; 

46. Não usar bonés, chapéus ou gorros nos espaços onde decorrem atividades letivas e no refeitório; 

47. Participar nas demais atividades organizativas que requeiram a participação dos alunos; 

48. Apresentar, aquando da realização/atualização da matrícula, os documentos exigidos. A não 

apresentação dos mesmos, dará origem à não publicação da sua avaliação; 

49. Cumprir com as medidas que constam nos seus Planos de Acompanhamento, Planos de Recuperação 

e Planos de Desenvolvimento; 
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50. Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou engenhos, 

passíveis de, objetivamente, perturbarem o normal funcionamento das atividades letivas, ou poderem 

causar danos físicos ou morais aos alunos ou a terceiros e os proibidos pelas Ordens de Serviço 

emanadas do Diretor e pela legislação em vigor; 

51. Não mascar pastilhas elásticas durante o período de aulas;  

52. Permanecer na escola durante o seu horário, salvo com autorização escrita do Encarregado de 

Educação ou do Diretor da Escola; 

53. Cumprir com o estabelecido para a reutilização dos manuais escolares. 

 

SECÇÃO I  

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

ARTIGO 39º - MEDIDAS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

 

1. As medidas da Ação Social Escolar são definidas anualmente por Despacho do Ministério da 

Educação; 

2. Anualmente serão definidas com a Autarquia a implementação das referidas medidas no que 

concerne ao Pré-escolar e 1º Ciclo; 

3. O requerimento para solicitar o benefício de medidas da Ação Social Escolar é solicitado pelo 

Encarregado de Educação e entregue nos Serviços da Ação Social Escolar até ao dia 15 de junho. 

Em qualquer altura quando se trate de primeira matrícula no sistema educativo Português ou nas 

situações excecionais definidas pela legislação em vigor; 

3.1. Os requerimentos entrados após 15 de setembro, salvo as situações excecionais referidas no 

número anterior, não podem usufruir de apoio na aquisição de Manuais Escolares. Esta medida 

não se aplica às situações de transferência de escola, de acordo com a legislação em vigor.  

4. Os alunos abrangidos por medidas da Ação Social Escolar que utilizam o refeitório escolar têm que 

requisitar as senhas de refeição, obrigatoriamente, na véspera; 

5. Aos Encarregados de Educação dos alunos que beneficiam de medidas da Ação Social Escolar que, 

de forma sistemática e sem justificação atendível, solicitam senha de refeição e não a utilizam será 

solicitado o pagamento da mesma no valor de refeição definido pela legislação em vigor. 

 

ARTIGO 40º - AQUISIÇÃO E EMPRÉSTIMO DE MANUAIS ESCOLARES 

 

 

1. Ao princípio estabelecido na Constituição da República Portuguesa, designadamente, da 

universalidade, obrigatoriedade e gratuidade do ensino, assume especial relevância, visando para 

contribuir para a igualdade de acesso ao êxito escolar, os apoios a conceder no âmbito do Ação 

Social Escolar. Neste sentido, entre outros, o Decreto-Lei n.º 55/2009, de 02 de março, estabelece 

um conjunto de medidas promotoras da equidade do sistema educativo, inseridas em políticas 

sociais, em articulação com as políticas de apoio à família que visa, entre outras medidas, o apoio 

complementar em sede de “Aquisição e Empréstimos” de manuais escolares.  

2. O apoio, referido no número anterior, destina-se, exclusivamente, a alunos carenciados e/ou famílias 

de baixos recursos socioeconómicos; 
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3. O acesso aos benefícios é determinado e autorizado, pelo Diretor, em função dos escalões em que os 

beneficiários se posicionam; 

4. Para efeitos do número anterior, a condição socioeconómica dos beneficiários afere-se pelo seu 

posicionamento nos escalões de rendimento para a atribuição do abono de família, nos termos 

definidos nos Artigos n.º 9º e 14º do Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2 de agosto, na sua redação atual; 

5. A correspondência, entre os escalões de apoio e os escalões de rendimento é determinada por 

Portaria do membro do governo responsável pela área da educação; 

6. As medidas sociais complementares de apoio, no que concerne aos manuais escolares, compreendem 

dois tipos, a saber: 

6.1 Aquisição de manuais a distribuir, gratuitamente, pelos alunos de menores recursos; 

6.2 Empréstimos de manuais escolares; 

7. O empréstimo dos manuais escolares far-se-á, sempre, mediante cedência gratuita ou cedência com 

reembolso, neste caso, dependendo do escalão em que o aluno ou agregado familiar se insere, 

aferido nos termos dos pontos 4, 5 e 6; 

8. Não são considerados, para efeitos do presente artigo, os “Cadernos de Exercícios/Atividades” 

complementares dos manuais escolares, por os mesmos não serem suscetíveis de reutilização, tendo 

por referência os princípios enunciados no ponto 1; 

9. Os apoios, objeto deste artigo, não são aplicáveis aos alunos com insucesso escolar. 

10. O presente artigo aplica-se, igualmente, a alunos pertencentes a agregados familiares que não 

disponham de título válido de entrada, permanência ou residência em território nacional e/ou 

matriculados condicionalmente; 

11. Os Encarregados de Educação dos alunos beneficiários dos apoios complementares, assumem, por 

escrito, em modelo próprio criado pelo Agrupamento, (a criar pelo ASE) responsabilizar-se pela 

devolução do(s) manual(ais) nas melhores condições de utilização, salvaguardando-se o uso normal 

dos mesmos; 

12. A não devolução dos manuais escolares ou devolução dos mesmos, em estado que não permita a sua 

reutilização, implica o pagamento comprovado da sua despesa de aquisição; 

13. O Conselho Administrativo do Agrupamento pode afetar, anualmente, sempre que tal se mostre 

necessário e haja disponibilidade financeira, para o efeito, lucros provenientes da gestão dos serviços 

de papelaria escolar, que constituirão verbas destinadas à aquisição de manuais escolares, com vista 

a dar cumprimento ao presente artigo, sem prejuízo das verbas específicas atribuídas para este fim, 

pela tutela; 

14. Aplica-se complementarmente toda a legislação em vigor.   

 

SECÇÃO II – REGIME DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES 

DE ENRIQUECIMETO CURRICULAR 

ARTIGO 41º IMPLEMENTAÇÃO 

 

1. As atividades de enriquecimento curricular encontram-se definidas no Despacho n.º 14460/2008, de 

26 de maio e são objeto de protocolo de parceria; 

2. As atividades de enriquecimento curricular têm como objetivo proporcionar aos alunos, através da sua 

permanência na escola, melhor acesso aos recursos escolares, mediante o estudo acompanhado, o 

ensino precoce da Língua estrangeira, o desporto escolar e a prática de expressões artísticas e 

musicais; 
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3. Entende-se por atividades de enriquecimento curricular as atividades que incidem nos domínios 

desportivo, artístico, científico, tecnológico e das tecnologias de informação e comunicação e de 

ligação da escola com o meio; 

4. A sua programação deve visar a realização de tarefas diretamente orientadas para o desenvolvimento 

pessoal, social, cultural e desportivo, estimulando-se componentes importantes no domínio da 

educação utilizando estratégias e metodologias diferentes das aplicadas em contexto de sala de aula; 

5. As atividades de enriquecimento curricular são planificadas em articulação com as atividades 

Curriculares, no âmbito dos Departamentos, dos Conselhos de Estabelecimento, de reuniões de 

supervisão e colaboram nas atividades propostas para o Plano Anual de Atividades do Agrupamento. 

6. As atividades de enriquecimento curricular regem-se por regimento próprio revisto, anualmente, com a 

entidade promotora e que se anexa a este regulamento (Anexo I).  

 

SECÇÃO III – AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

ARTIGO 42º - FINALIDADES DA AVALIAÇÃO 

 

O processo educativo resulta do trabalho de equipa entre Professores, Alunos e Encarregados de 

Educação.  

De acordo com a legislação em vigor, a avaliação é globalizante, faz parte da formação integral do 

indivíduo, e é de caráter contínuo e sistemático.  

Assim, a avaliação é feita com o auxílio de instrumentos diversificados. Tendo em vista a uniformização 

de procedimentos o Conselho Pedagógico, no início de cada ano escolar, analisa e reformula, mediante 

proposta dos Departamentos Curriculares, os critérios de avaliação. 

No que concerne aos Cursos de Formação e Educação, por constituírem um percurso formativo com 

regulamentação própria, anexa-se ao presente regulamento o seu regulamento específico de implementação e 

funcionamento (Anexo II). 

1. Domínios de Avaliação 

Domínio das Atitudes; 

Domínio dos Comportamentos; 

Domínio das Competências/Conhecimentos. 

2. Domínio das Atitudes 

Cumprir regularmente as tarefas, procurando não ultrapassar os prazos estabelecidos; 

Apresentação de material didático imprescindível às atividades; 

Participar regular e oportunamente nas atividades da aula; 

Procurar esclarecer dúvidas de uma forma correta e ordenada; 

Realizar os trabalhos propostos para a aula e para casa; 

Grau de disponibilidade e empenhamento. 

3. Domínio dos Comportamentos 
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Ser assíduo e pontual 

Entrar na sala de aula de forma ordeira 

Tratar com respeito e correção colegas e professor 

Acatar as instruções dadas pelo professor 

Comportar-se com correção e não perturbar o funcionamento da aula 

Respeitar o exercício do direito à educação e ensino dos outros alunos 

Deixar o mobiliário arrumado e limpo 

  

4. Domínio dos Conhecimentos /Competências   

Conhecimento de dados específicos; 

Conhecimento de terminologia; 

Conhecimento de factos específicos; 

Conhecimento de processos e meios para tratar dados específicos; 

Conhecimento de convenções; 

Conhecimento de tendências e sequências; 

Conhecimento de classificações e teorias; 

Conhecimento de critérios; 

Conhecimento de métodos; 

Conhecimento de ideias gerais e abstrações numa Área de Conhecimento; 

Conhecimento de princípios e generalizações; 

Conhecimento de teorias e estruturas. 

Competência linguística na Língua Materna; 

Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação;  

Compreender textos gerais e/ou científicos; 

Saber exprimir as suas ideias oralmente e por escrito, tendo em conta critérios gerais de rigor científico e 

linguístico; 

Progresso na aprendizagem; 

Capacidade e competência manifestadas pelo aluno nos domínios de aquisição, compreensão e aplicação de 

conhecimentos estabelecidos como conteúdos programáticos, assim como a capacidade de análise, síntese e 

avaliação. 

No caso de ter sido lecionado um reduzido número de aulas, o aluno não poderá ser prejudicado de acordo 

com a legislação em vigor. 

 

5. Modalidades de Avaliação 

A avaliação assume as seguintes modalidades: 

1. Avaliação Diagnóstica 

2. Avaliação Formativa; 

3. Avaliação Sumativa; 

4. Autoavaliação. 

 

 

As modalidades de avaliação referidas devem harmonizar-se de modo a contribuírem para o sucesso 

educativo dos alunos e para a qualidade do sistema educativo; 

As diferentes modalidades de avaliação articulam-se ao longo dos vários anos e ciclos, considerando o 

ritmo de desenvolvimento pessoal dos alunos e sua capacidade de realização; 
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No início do ano letivo o Professor deve informar os Alunos e os Encarregados de Educação, e fazer 

registar nos cadernos diários, os critérios de avaliação específicos da sua Área Curricular Disciplinar ou não 

Disciplinar, bem como a terminologia de Classificação Quantitativa das Fichas de Controlo da 

Aprendizagem.   

No início de cada período, o Professor deve esclarecer os Alunos quanto aos objetivos programáticos que 

serão alvo do processo de ensino e aprendizagem; 

Os elementos de avaliação formativa devem ser objeto de comentários escritos sistemáticos, descritivos e 

qualitativos, esclarecedores do nível de desempenho; 

Sempre que seja considerado necessário pelo Professor, deve fazer-se autoavaliação e proceder-se, se 

necessário, a eventuais reformulações do processo. 

Toda a orientação e coordenação da atividade pedagógica, respetivas metodologias e atividades são da 

exclusiva competência dos Professores, supervisionadas pelos Coordenadores e Conselho Pedagógico. 

A Avaliação aplica-se a todos os alunos que fazem parte do Agrupamento de Escolas José Afonso e visa:  

Regular o processo educativo, de modo a fomentar o sucesso de todos os alunos, permitindo o 

reajustamento do Projeto Curricular de Agrupamento e de Turma, nomeadamente quanto à seleção de 

metodologias e utilização de recursos, em função das necessidades educativas dos alunos; 

Certificar as aprendizagens realizadas e as competências desenvolvidas pelo aluno, no final de cada ciclo e 

à saída do ensino básico, através da avaliação sumativa interna e externa. 

Contribuir para melhorar a qualidade do sistema educativo, possibilitando a tomada de decisões para o seu 

aperfeiçoamento e promovendo uma maior confiança social no seu funcionamento.    

A Avaliação rege-se pelo despacho Normativo nº 1/2005 de 5 de janeiro, com a nova redação atribuída 

pelo Despacho Normativo n.º 6/2010, de 19 de fevereiro e pelas disposições internas expressas no presente 

Regulamento Interno. 

6. Pré-Escolar 

A Avaliação das crianças no Pré-Escolar é contínua e tem um caráter formativo, devendo ser registada de 

forma estruturada e integrar o processo individual do aluno. 

No processo individual do aluno do Pré-escolar deve constar documento interno que contém informação 

relativa às competências, discriminando todos os conteúdos ministrados. 

Sempre que solicitado pelo Encarregado de Educação as informações sobre avaliação serão 

disponibilizadas. 

 

7. Primeiro, Segundo e Terceiro Ciclos 

Os critérios gerais de avaliação têm como referência três domínios: atitudes, comportamentos e 

conhecimentos /competências. São definidos, para a escola do 2º e 3º ciclos, em Conselho Pedagógico, no 

início de cada ano letivo, ou revistos, podendo abarcar os dois ciclos.  

Relativamente ao 1º ciclo, o qual tem também três domínios, estes são definidos para a totalidade das 

escolas e anos, sendo igualmente apreciados em Conselho Pedagógico, após aprovação nos respetivos 

Conselhos de Docentes; 

Sempre que solicitado pelo Encarregado de Educação, as informações sobre avaliação serão 

disponibilizadas. Esta disposição abrange todos os Ciclos do Agrupamento. 
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ARTIGO 43º - INTERVENIENTES NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 
1. São intervenientes no processo de avaliação:    

1.1.  O Professor; 

1.2. O Aluno; 

1.3. O Conselho de Docentes de Estabelecimento, no 1º ciclo, ou o Conselho de Turma, nos 2º e 3º 

Ciclos; 

1.4. Os órgãos de Gestão do Agrupamento; 

1.5. O Encarregado de Educação; 

1.6. O Docente de Educação Especial e outros profissionais que acompanham o desenvolvimento do 

processo educativo do aluno; 

1.7. A Administração Educativa. 

 

2. As atividades de autoavaliação são de aplicação obrigatória no final de cada período e assumem-se como 

fator de ponderação para a sua avaliação final. Realizam-se ao longo do ano, enquanto fator regulador do 

processo de ensino e aprendizagem. 

3. Os Encarregados de Educação poderão solicitar e preencher o documento elaborado pelo Agrupamento 

“Contributo do Encarregado de Educação”, que constitui fator de ponderação na avaliação final do aluno; 

4. Os docentes de Educação Especial e outros profissionais trabalham em articulação com todos os 

professores que interagem com o aluno que apoiam, direta ou indiretamente; assim, enquanto elementos 

do Conselho de Turma assumem as competências inerentes à atribuição da avaliação sumativa.  

ARTIGO 44º - PROCESSO INDIVIDUAL DO ALUNO 

 
1. O processo Individual do aluno e a sua organização é da responsabilidade: 

1.1. Pré-Escolar – Educador, com o apoio pontual do professor do Apoio Educativo; 

1.2. 1º Ciclo/ 2º e 3ºCiclos – Professor Titular de Turma/Diretor de Turma, com o apoio pontual do 

Professor de Apoio Educativo; 

Sempre em articulação com os serviços administrativos. 

 
2. Ao processo individual do aluno têm acesso o Diretor, o Diretor de Turma e através dele os professores 

do conselho de turma, o professor Titular de Turma/Educador(a) e através dele os professores/educadores 

do Conselho de Docentes de Estabelecimento, o aluno e o Encarregado de Educação, sendo garantida a 

confidencialidade dos dados nele contidos. 

 

 

 

ARTIGO 45º - CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

 

O Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas José Afonso definiu em Regulamento Interno os 

Critérios de Avaliação do Agrupamento, em conformidade com a legislação vigente, os quais são analisados 

no início de cada ano letivo e reformulados, caso seja considerado necessário. Com base no Projeto 

Educativo de Agrupamento, Projeto Curricular de Agrupamento e Projeto Curricular de Turma, foram 

definidas as competências a desenvolver por ciclo e por ano de escolaridade. 
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ARTIGO 46º - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR 

 

A avaliação na Educação Pré-Escolar assume uma dimensão marcadamente formativa, pois trata-se, 

essencialmente, de um processo contínuo e interpretativo que se centra nos processos e considera a criança, 

protagonista da sua aprendizagem, de modo a que a mesma vá tomando consciência do que já conseguiu e 

das dificuldades que vai tendo e como as deverá ultrapassar. 

A Educação Pré-Escolar é perspetivada no sentido da educação ao longo da vida, assegurando à criança 

condições para abordar com sucesso a etapa seguinte. 

Área do Conhecimento do Mundo 

 
 

Área da Formação Pessoal e Social 

 
 

Área de Expressão e Comunicação 

 

Domínio da Expressão Motora 

Domínio da Matemática 

Domínio da Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita 

Domínio da Expressão Dramática 

Domínio da Expressão Plástica 

Domínio da Expressão Musical 

a) Terminologia de Classificação do Registo de Aprendizagens 

Forma Qualitativa 

Não Adquirido 

Emergente (em aquisição) 

Adquirido 
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ARTIGO 47º - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO 1º, 2º E 3º CICLOS 

Grupos Disciplinares / 
Áreas Curriculares 

Línguas Matemática e Ciências Experimentais Ciências Sociais e Humanas Expressões Áreas Curriculares Não Disciplinares 

LP  Inglês / Francês MAT 
C. 

Natureza 
Ciências Naturais C.F.Q. T.I.C. H.G.P. História Geografia Educação Moral e Religiosa E.V.T. E.V. E.T. E.M. Educação Física AAE Estudo Acompanhado Formação Cívica 

C
o

m
p

o
rtam

en
to

s 

1º Ano                     

A
ti

tu
d

es
 C

ív
ic

as
 e

 V
al

o
re

s 
É

ti
co

s 
e 

M
o

ra
is

 

          

O
rg

an
ização

 p
ró

p
ria d

o
 p

ro
g

ram
a 

      

2º Ano                                     

3º Ano                                     

4º Ano                                     

5º Ano 18% 18% 10% 10%       10%     40% 20%     15%  15% 30% 

6º Ano 12% 12% 10% 5%       10%     40% 15%     15%  10% 25% 

7º Ano 18% 18% 10%   10% 10%     8% 8% 40%   10% 10% 10% 40%  30% 

8º Ano 12% 12% 10%   5% 5%     6% 6% 40%   10% 10% 10% 40%  25% 

9º Ano 5% 10% 10%   5% 5% 5%   6% 6% 40%   10% 5%   30%  20% 

A
titu

d
es 

1º Ano                                       

2º Ano                                       

3º Ano                                       

4º Ano                                       

5º Ano 12% 12% 10% 20%       25%     

A
p

ti
d

õ
es

 e
 C

ap
ac

id
ad

es
 

30% 15%     15%  25% 30% 

6º Ano 13% 13% 10% 15%       25%     30% 20%     15%  25% 25% 

7º Ano 12% 12% 10%   20% 20%     27% 27% 30%   20% 20% 20% 60%  25% 

8º Ano 13% 13% 10%   15% 15%     24% 24% 30%   20% 20% 20% 60%  25% 

9º Ano 15% 10% 10%   15% 15% 15%   24% 24% 30%   20% 20%   70%  20% 

C
o

n
h

ecim
en

to
s 

1º Ano                                      

2º Ano                                      

3º Ano                                      

4º Ano                                      

5º Ano 70% 70% 80% 70%       65%     

D
o

m
ín

io
 d

o
s 

m
ó

d
u

lo
s 

o
u

 d
o

s 
te

m
as

 
30% 65%      70%  60% 40% 

6º Ano 75% 75% 80% 80%       65%     30% 65%     70%  65% 50% 

7º Ano 70% 70% 80%   70% 70%     65% 65% 30%   70% 70% 70%   45% 

8º Ano 75% 75% 80%   80% 80%     70% 70% 30%   70% 70% 70%   50% 

9º Ano 80% 80% 80%   80% 80% 80%   70% 70% 30%   70% 75%    60% 
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Organização do Departamento de Educação Física de acordo com o 

programa desta Área Curricular Disciplinar. 

 

Área A - Atividades Físicas 

a. Jogos/Desp. Coletivos 
b. Ginástica (solo/Apa/Acrob.) 
c. Atletismo 
d. Patinagem 
e. Dança 
f. Desp. Raquetas 
g. Outras (Orient./luta/Corfbal) 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

80% 

 Atitudes e valores 
10% 

 Participação e empenho 
10% 

 Comportamentos 
10% 

Área B – Aptidão física (Fitnessgram) 10% 

Área C – Conhecimentos 10% 

 

Cursos de Educação Formação 

 

 Componente 

Sociocultural 

Componente 

Científica 

Componente 

Tecnológica 

Componente 

Prática 

Conhecimentos 

e Capacidades 

“Saber e Saber 

Fazer” 

50% 50% 50% 50% 

Atitudes e 

Valores 

“Saber Estar e 

Saber Ser” 

50% 50% 50% 50% 

 

1. Técnicas / Instrumentos de Avaliação no 1º Ciclo 

1.1.Grelhas de observação – evolução do trabalho; 

1.2.Fichas de Avaliação de Conhecimentos; 

1.3.Fichas de Registo de Autoavaliação; 

1.4.Fichas de Registo do Desempenho em Trabalho Cooperativo. 

 

2. Técnicas/Instrumentos de Avaliação no 2º e 3º Ciclos 

2.1.Grelhas de observação; 

2.2.Fichas individuais de controlo de aprendizagem de Avaliação de 

Conhecimentos;  

2.3.Grelhas de registo da frequência da realização dos trabalhos de casa; 
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2.4.Fichas de controlo da aprendizagem em trabalho de pares ou de grupo; 

2.5.Fichas de registo do desempenho em trabalho cooperativo; 

2.6.Grelhas de registo e análise de portfólios, entre outros aferidos no 

Departamento. 

2.7.Outros a definir pelos Departamentos Curriculares e/ou Conselho de Turma. 

 

 

 

3. Técnicas/Instrumentos de Avaliação nos Cursos de Educação Formação 

3.1.Trabalhos: 

3.1.1. Individuais 

3.1.2. Grupo 

3.2.Grelhas de Observação 

3.3.Registo Diário 

3.4.Relatórios 

3.5.Portfólio 

3.6.Testes Escritos  

3.7.Estágio  

3.8.Prova de Aptidão Final  

 

4. Terminologia de Classificação qualitativa das Fichas de Avaliação de 

Conhecimentos  
4.1. A Terminologia de Classificação qualitativa das Fichas de Avaliação de 

Conhecimentos é igual nos três Ciclos e nos Cursos de Educação e Formação. 

4.2. Sendo as Fichas de Avaliação de Conhecimentos, um dos elementos de avaliação, 

as mesmas devem ser entregues aos alunos só com a apreciação qualitativa, a qual 

deve obedecer ao disposto na grelha pela qual se rege todo o Agrupamento: 

 

 

Níveis Forma Qualitativa Forma Quantitativa (%) 

1 Reduzido 0 – 19 

2 Não Satisfaz 20 – 49 

3 Satisfaz 50 – 69 

4 Satisfaz Bem 70 – 89 

5 Excelente 90 - 100 

 
 

ARTIGO 48º - PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

1. A avaliação é contínua, reportando-se aos desempenhos académicos e sociais, de acordo com os 

programas em vigor e as normas do Regulamento Interno, os quais devem refletir as aquisições a 

nível de competências, objetivos e conteúdos considerados pelos Conselhos de Docentes, no 1º 

Ciclo; Conselhos de Turma, nos 2º e 3º Ciclos, e Conselho Pedagógico; 

2. A avaliação tem caráter formativo ao longo do processo de aprendizagem, sendo sumativa no 

final de cada período letivo, ano letivo e Ciclo;  
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3. A avaliação sumativa interna é da responsabilidade do Professor titular da turma em articulação 

com o respetivo Conselho de Docentes, no 1º Ciclo, e dos Professores que integram o Conselho 

de Turma, nos 2º e 3º Ciclos, reunindo, para o efeito, no final de cada período; 

4. No 1º Ciclo, a avaliação é sumativa e apresenta-se de forma descritiva e qualitativa em todas as 

áreas curriculares; 

5. Nos 2º e 3º Ciclos, a informação resultante da avaliação sumativa interna expressa-se numa 

classificação de 1 a 5, em todas as Áreas Curriculares Disciplinares, a qual pode ser 

acompanhada, sempre que se considere relevante, de uma apreciação descritiva sobre a evolução 

do aluno. Expressa-se através de uma menção qualitativa (Não Satisfaz, Satisfaz e Satisfaz Bem) 

nas Áreas Curriculares não Disciplinares, a qual pode ser acompanhada, sempre que se considere 

relevante, de uma apreciação descritiva. 

5.1. A avaliação sumativa interna, no 9º ano de escolaridade não inclui a realização de uma prova 

global ou de trabalho final, em cada Disciplina ou Área Disciplinar, à exceção das 

Disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática, relativamente às quais os alunos estão 

sujeitos a exames nacionais.  

5.2. As reuniões intercalares do primeiro período deverão ocorrer entre 15 de outubro e 15 de 

novembro e as reuniões intercalares do segundo período deverão ocorrer até ao carnaval. 

A avaliação sumativa externa é da responsabilidade dos Serviços Centrais do Ministério da 

Educação e Ciência e deve reger-se pelo disposto no artigo 41 do Despacho Normativo n.º 

14/2011, de 18 de novembro, que republica o Despacho Normativo 1/2005 de 5 de janeiro. 

 

ARTIGO 49º - EFEITOS DA AVALIAÇÃO SUMATIVA 

 

1. A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão/retenção, do 

aluno, nos anos não terminais de Ciclo ou Aprovação/Não aprovação no final de cada Ciclo; 

2. A decisão de progressão do aluno ao ano de escolaridade seguinte é uma decisão pedagógica e 

deverá ser tomada sempre que o Professor Titular de Turma, ouvido o competente Conselho de 

Docentes, no 1º Ciclo, ou o Conselho de Turma, nos 2º e 3º Ciclos considerem:  

2.1. Nos anos terminais de Ciclo, que o aluno desenvolveu as competências necessárias para 

prosseguir com sucesso os seus estudos no Ciclo ou nível de escolaridade subsequente, 

salvaguardando-se, no caso dos 6º e 9ºs anos de escolaridade, o estabelecido no ponto 41 

do Despacho Normativo n.º 14/2011, de 18 de novembro, que republica o Despacho 

Normativo 1/2005 de 5 de janeiro. 

2.2. Nos anos não terminais de Ciclo, que o aluno desenvolveu as competências necessárias 

para prosseguir com sucesso os seus estudos no ano de escolaridade subsequente. Pode ser 

proposta a progressão de um aluno que não desenvolveu as competências essenciais, 

conforme o estabelecido no ponto 54 b) do Despacho Normativo n.º 14/2011, de 18 de 

novembro, que republica o Despacho Normativo 1/2005 de 5 de janeiro. 
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3. No 1º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto se tiver sido ultrapassado o limite de 

faltas injustificadas, em observância do disposto na Lei 30/2002, de 20 de dezembro, 

republicada através da Lei n.º 39/2010, e 2 de setembro; 

4. Um aluno retido no 2º ou 3º ano de escolaridade deverá integrar até ao final do Ciclo a turma a 

que já pertencia, salvo se houver decisão em contrário do competente Conselho de Docentes de 

Estabelecimento, sob proposta fundamentada do Professor Titular de Turma, a qual ficará a 

aguardar ratificação do Conselho Pedagógico do Agrupamento; 

5. Na situação referida no ponto 4, o aluno será avaliado no final do 1º Ciclo e, caso tenha 

desenvolvido as competências necessárias para prosseguir com sucesso os seus estudos no Ciclo 

ou nível de escolaridade subsequente, deverá transitar para o 2º ciclo. 

6. No final de cada ciclo a retenção ou progressão de cada aluno está regulamentada no Despacho 

Normativo nº1/2005, de 5 de janeiro, republicado através do Despacho Normativo n.º 14/2011, 

de 18 de novembro; 

7. Relativamente aos anos não terminais de Ciclo, e no que concerne à situação de progressão, ou 

retenção, de um aluno por decisão do Conselho Pedagógico, não progridem os alunos que 

obtiverem mais de dois níveis inferiores a três, independentemente das áreas curriculares em 

que são atribuídos, de acordo com o redigido no Projeto Curricular de Agrupamento em vigor, 

que expressa as orientações do Conselho Pedagógico de catorze de julho de dois mil e onze; 

8.  Na tomada de decisão de uma segunda retenção no percurso escolar deve ser envolvido o 

Conselho Pedagógico e ouvido o Encarregado de Educação do Aluno, nos seguintes termos: 

8.1. O Encarregado de Educação deverá ser convocado no espaço de cinco dias úteis, após a 

reunião do Conselho de Turma/Conselho de Docentes de Estabelecimento e antes do 

Conselho Pedagógico realizado para ratificação da proposta de retenção, para ser ouvido 

sobre os resultados da avaliação do seu educando;  

8.2. O Encarregado de Educação deverá munir-se dos documentos necessários que 

fundamentem a sua posição face à avaliação do seu educando. 

 

ARTIGO 50º - PROGRESSÃO E RETENÇÃO 

 

1. O Conselho de Turma/Conselho de Docentes de Estabelecimento propõe, fundamentadamente, 

ao Conselho Pedagógico a integração de alunos com perfis específicos e diferenciados, em 

turmas potencialmente consideradas mais adequadas; 

2. Envolve os Conselhos de Docentes de Estabelecimento/Conselhos de Turma e o Conselho 

Pedagógico, na tomada de decisão acerca da 1ª, 2ª ou mais retenções, de alunos ao longo do 

ensino básico, e os respetivos Encarregados de Educação; 

2.1. O Diretor de Turma/ Professor Titular, até três dias após a data de afixação das pautas do 3º 

Período (2º e 3º Ciclos) / distribuição da informação sobre a avaliação relativa ao aluno do 

1º ciclo, convoca o Encarregado de Educação para o informar das medidas de superação 

previstas no Plano de Acompanhamento/Relatório de Avaliação Extraordinária, elaborado 

pelo Conselho de Turma/ Conselho de Docentes de Estabelecimento e solicitar a sua 

colaboração na implementação do mesmo;  

2.2. Em caso de concordância com o definido no Plano de Acompanhamento/Relatório de 

Avaliação Extraordinária a proposta de retenção deverá ser assinada pelo Encarregado 

Educação, em documento específico para o efeito;  
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2.3. Em caso de discordância, o Encarregado de Educação deverá assinar um documento 

específico para esse efeito e, no prazo de 72 horas, deverá apresentar documentos 

relevantes que suportem a sua tomada de decisão, tais como: fichas de avaliação de 

conhecimentos, caderneta do aluno, trabalhos, individuais ou de grupo, realizados na 

escola;  

2.4. O órgão de gestão convoca o Conselho de Docentes de Estabelecimento/Conselho de 

Turma para que, no prazo de cinco dias úteis após a receção do pedido, proceda à análise 

do pedido de revisão e definição de decisão sobre a retenção/progressão; 

2.5. No prazo de cinco dias, a decisão referida no número anterior é submetida à decisão final 

do Conselho Pedagógico; 

3. O Conselho de Turma/Conselho de Docentes dá parecer fundamentado, ao Conselho 

Pedagógico, em documento próprio, sobre a decisão de progressão, ao ano de escolaridade 

seguinte, de um aluno dentro da escolaridade obrigatória que tenha ultrapassado o limite de 

faltas injustificadas, de acordo com o exposto no ponto 7 do artigo 22º da Lei 30/2002, de 20 de 

dezembro, na sua atual redação.  
 

SECÇÃO IV – ASSIDUIDADE 

ARTIGO 51º - FALTAS 

1. A falta é a ausência do aluno a uma aula, após o término da tolerância ou a outra atividade de 

frequência obrigatória, ou facultativa, caso tenha havido lugar a inscrição; 

2. Decorrendo as aulas, em tempos consecutivos, há tantas faltas, quantos os tempos de ausência 

do aluno; 

3. As faltas são registadas pelo professor e pelo Diretor de Turma em suportes administrativos 

adequados. As faltas dadas pelos alunos são registadas no livro de ponto oficial pelo professor 

da Área Curricular Disciplinar ou não Disciplinar, nos 2º e 3º Ciclos, ou pelo Professor Titular 

de Turma, no 1º Ciclo, sendo, posteriormente, passada para os suportes administrativos 

adequados, através do Diretor de Turma ou do Professor Titular de Turma; 

4. No 1º Ciclo e no Pré-Escolar, a não comparência por um período igual ou superior a três horas, 

implica a marcação de uma falta de presença; 

5. No 2º e 3º Ciclos a não comparência a meio bloco/um tempo de uma aula, ou atividade escolar 

de frequência obrigatória, corresponde a uma falta de presença. A não comparência a um bloco 

implica a marcação de duas faltas de presença; 

6. No caso dos Cursos de Educação e Formação, os alunos têm que cumprir 90% da carga horária 

das disciplinas que integram as Áreas de Formação do curso que frequentam; 

7. O aluno beneficia da tolerância de 10 minutos no primeiro tempo de cada turno e de 5 minutos 

nos restantes, após o qual se considera que não foi cumprido o dever de pontualidade: 

7.1. Deste incumprimento resulta a marcação de uma falta de comparência;  

7.2. O aluno deverá assistir à aula; 

7.3. Caso o aluno não cumpra a orientação veiculada pelo professor incorre num ato de 

indisciplina, na medida em que não cumpre com o dever expresso no ponto 4 do Artigo n.º 

38º deste Regulamento; 

7.3.1. Cumprir-se-á com os procedimentos previstos do ponto 2 do Artigo n.º 54, da 

Secção IV;  

7.4.  O atraso, desde que não imputável ao aluno, pode ser justificado pelo Encarregado de 

Educação e considerado atendível pelo Professor Titular/Diretor de Turma; 
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8. O meio considerado mais expedito para a comunicação das faltas, aos Encarregados de 

Educação, é o definido pelo mesmo. Deve, no início do ano letivo, o Diretor de 

Turma/Professor Titular de Turma, facultar, aos Encarregados de Educação, uma grelha onde o 

mesmo elege o meio de contato que considera mais eficaz para ser contactado futuramente; 

9. Quando na sequência de uma infração considerada grave é dada ordem de saída da sala de aula, 

a um aluno, compete ao professor decidir-se pela marcação ou não de falta; 

10. A não apresentação do material definido como obrigatório, para cada uma das Áreas 

Curriculares Disciplinares e Não Disciplinares, não deve dar lugar a marcação de falta mas, 

entrar como fator de ponderação, no dever de responsabilidade, das respetivas Áreas 

Curriculares Disciplinares ou Não Disciplinares, como o permite o ponto 3 do artigo 18º A da 

Lei n.º 38/2010, de 2 de setembro. 

 

 

 

ARTIGO 52º - JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 

 

1. Todas as faltas devem ser justificadas de acordo com as seguintes indicações:  

1.1. Através de comunicação escrita na Caderneta do Aluno, pelo Encarregado de Educação, 

dirigida ao Diretor de Turma/Professor Titular de Turma. Também as faltas dadas por 

motivo de doença, desde que não excedam 5 dias, poderão ser justificadas pelo 

Encarregado de Educação, através da Caderneta do Aluno, desde que o Diretor de 

Turma/Professor Titular de Turma considere o motivo atendível. Quando as faltas, 

excedem os 5 dias, apenas poderão ser justificadas pelo médico que assistiu o aluno ou 

pelos serviços da instituição de previdência ou de saúde a que o aluno pertença; 

1.2. Todas as faltas dadas por motivo de doença infecto-contagiosa (sarampo, varicela, rubéola, 

hepatite, papeira, etc.) obrigam a que o aluno, aquando do regresso às aulas, seja portador 

de um documento médico que o autorize a retomar a frequência das mesmas; 

1.3. As faltas intercalares só são passíveis de justificação quando o aluno apresentar uma 

declaração do respetivo Encarregado de Educação, ou de justificação de motivo não 

imputável ao aluno, ambas consideradas atendíveis pelo Professor Titular da Turma/Diretor 

de Turma;  

2. No Pré-Escolar ,1º, 2º e 3º Ciclo, os Encarregados de Educação devem justificar a falta do 

aluno, com indicação do dia, hora e da atividade em que se registou a ausência, referenciando-se 

os motivos justificativos da mesma, na Caderneta do Aluno, tratando-se de aluno do Ensino 

Básico, ou em impresso próprio, tratando-se de aluno do Pré-Escolar; 

3. A justificação de falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, nos 

restantes casos, até ao terceiro dia útil subsequente à verificação da mesma; 

4. Nos casos em que, decorrido o prazo referido no ponto 3, não tenha sido apresentada 

justificação para as faltas, ou a mesma não tenha sido considerada atendível, deve tal situação 

ser comunicada, no prazo máximo de três dias úteis, pelo meio mais expedito, aos Encarregados 

de Educação pelo Diretor de Turma/Professor Titular de Turma; 

5. Incumbe ao Diretor de Turma/Professor Titular de Turma a prestação de esclarecimentos junto 

dos alunos e respetivos Encarregados de Educação, relativamente à falta de assiduidade; 
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ARTIGO 53º - FALTAS JUSTIFICADAS 

 

1. As faltas poderão, ou não, ser consideradas justificadas, tendo em consideração os motivos que 

as determinaram; 

2. A justificação de qualquer falta, de alunos abrangidos ou não pela escolaridade obrigatória, terá 

que ser feita, sempre, atempadamente, o que, a não acontecer, levará sempre à injustificação da 

mesma; 

3. O Diretor de Turma/Professor Titular de Turma pode exigir todos os comprovativos que 

considerar necessários, sendo o aluno obrigado a apresentar declaração médica quando o 

afastamento ultrapassar os 5 dias; 

4. São consideradas justificadas todas as faltas cuja justificação deu entrada atempadamente e que 

resultaram de um dos motivos, previstos no artigo 19º do Estatuto do Aluno; 

5. Os Cursos de Educação e Formação não podem ultrapassar o limite de 10% de faltas 

justificadas.  

ARTIGO 54º - FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

São consideradas faltas injustificadas: 

1. Todas aquelas para as quais o aluno não apresentou justificação, no prazo de três dias úteis, ou, 

tendo-a apresentado, a mesma não foi considerada atendível pelo Diretor de Turma/Professor 

Titular de Turma ou deu entrada fora do prazo legal estabelecido. O Professor Titular de 

Turma/Diretor de Turma deve comunicar ao Encarregado de Educação as faltas injustificadas 

no prazo de três dias úteis após expirado o prazo legal de justificação. 

1.1. As situações que podem levar à injustificação das faltas constantes no ponto 1. podem ser 

ultrapassadas por decisão fundamentada do Diretor de Turma/Professor Titular de Turma, 

depois de obtido o parecer favorável do Diretor ou do Conselho Pedagógico; 

2. Todas as faltas resultantes do exercício de ação disciplinar (ponto 2 do artigo 18º - A e alínea b) 

do artigo 26º do ponto 2 do artigo 27º, do Estatuto do Aluno);  

3. No 1º Ciclo, o limite de faltas injustificadas, permitido por lei, corresponde a duas semanas, nos 

2º e 3º Ciclos, esse limite é o que corresponde ao dobro do número das aulas semanais de 

qualquer Área Curricular Disciplinar ou não Disciplinar e nos Cursos de Educação e Formação 

o limite é de 7% da carga horária das disciplinas, quer os alunos se encontrem ou não 

abrangidos pela escolaridade obrigatória; (os blocos de 90 minutos correspondem a duas aulas, 

pelo que serão sempre marcadas duas faltas). 

4. Atingido metade do limite de faltas é convocado o Encarregado de Educação. Para a definição 

de “gravidade especial” referida no ponto 5 do artigo 21º do Estatuto do Aluno considera-se o 

historial do aluno, o conhecimento de risco de abandono ou se após os procedimentos em baixo 

indicados o Encarregado de Educação não comparecer na escola. Os procedimentos a seguir 

pelo Professor Titular de Turma/Diretor de turma são: 

4.1. Convocar o Encarregado de Educação, pelo meio mais expedito; 

4.2. Comunicar com o Encarregado de Educação, pelo meio mais expedito, assim que 

terminado o prazo da primeira convocatória; 

4.3. Caso o Encarregado de Educação não compareça, comunicar a situação ao Diretor, e 

comunicar, pelo meio mais expedito, ao Encarregado de Educação dos procedimentos 

despoletados em consequência da sua não comparência; 
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4.4. O Diretor solicita à G.N.R. que entregue, em mão, nova convocatória para comparecer na 

escola; 

4.5. O Diretor comunica a situação à C.P.C.J. 

5. Caso se revele impraticável a reunião com o Encarregado de Educação cumprir-se-á o exposto 

no ponto 5 do artigo 21º do Estatuto do Aluno. 

 

ARTIGO 55º - EFEITOS DAS FALTAS INJUSTIFICADAS 

 
1. Sempre que o professor verifique que na sua Área Curricular Disciplinar o aluno ultrapassa o 

limite legal de faltas injustificadas (dobro de tempos letivos semanais – 2º e 3º ciclos/sete 

porcento da carga horária - CEF) deve informar o Diretor de Turma, de forma a auxiliá-lo no 

cumprimento das suas competências; 

2. Em todos os ciclos de escolaridade, ultrapassado o limite legal de faltas injustificadas, o aluno é 

obrigado ao cumprimento de um Plano Individual de Trabalho (PIT), que envolverá todas as 

Áreas Curriculares, em que o limite de faltas injustificadas foi ultrapassado (2º, 3º ciclos e 

CEF), no intervalo temporal da semana em que a situação de incumprimento ocorreu; 

3. O PIT é implementado na semana imediatamente a seguir. Devendo ser concluído no prazo de 

cinco dias úteis; 

4. É responsável pela elaboração do PIT o Professor Titular de Turma/ Professor da Área 

Curricular em que o limite de faltas foi ultrapassado; 

5. O Encarregado de Educação deve ser informado pelo Diretor de Turma que foi elaborado um 

PIT para o seu educando, indicando o período de implementação do mesmo e 

responsabilizando-o pelo seu cumprimento; 

6. A estrutura do PIT e local de realização deverá ser definido em Departamento, por Área 

Curricular Disciplinar, aprovada pelo Conselho Pedagógico e constar do dossier de 

departamento.  

7. A avaliação da implementação do PIT é da responsabilidade do Professor Titular de 

Turma/Professor da Área Curricular que o elaborou tendo em conta os seguintes indicadores e 

ponderação: 

7.1. Cumprimento – 50% 

7.2. Grau de consecução – 50%   

8. Concluída a avaliação do PIT, na semana subsequente à sua implementação, o(s) Professor(es) 

da(s) área(s) curricular(es) informam o Diretor de Turma da mesma; 

9. O Diretor de Turma informa o Encarregado de Educação da avaliação do PIT e da manutenção 

ou não da situação de incumprimento do dever de assiduidade e dos respetivos efeitos; 

10. Findo este processo dá-se cumprimento ao disposto nos pontos 7, 8 e 9 do artigo 22º do Estatuto 

do Aluno verificando-se que, até decisão do Conselho de Turma e decisão final do Conselho 

Pedagógico, o aluno se encontra em situação de retenção. 

 



 

56 
 

SECÇÃO V - DISCIPLINA 

ARTIGO 56º - MEDIDAS CORRETIVAS E MEDIDAS 

DISCIPLINARES SANCIONATÓRIAS 

 
1. O presente capítulo refere-se essencialmente às medidas disciplinares, procedimentos em 

relação à aplicação das mesmas e tipificação de algumas delas, relativamente aos 

comportamentos incorretos mais usuais na Escola; 

2. Ficam abrangidos por estas medidas educativas disciplinares todos os alunos do Agrupamento 

cujo comportamento infrinja ou contrarie as regras normais de conduta, de convivência e de 

disciplina do mesmo, originando a perturbação do regular funcionamento das atividades 

curriculares e de enriquecimento curricular; 

3. As medidas disciplinares visam atingir finalidades pedagógicas, preventivas, dissuasoras, de 

integração e punitivas. As medidas disciplinares podem ser: 

3.1. Medidas corretivas: 

3.1.1. Realização de fichas de trabalho suplementares; 

3.1.2. Realização de trabalhos práticos suplementares; 

3.1.3. Frequência de sala de estudo; 

3.1.4. Advertência; 

3.1.5. Ordem de saída da sala de aula ou demais locais; 

3.1.6. Realização de tarefas e atividades de integração escolar;  

3.1.7. 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 

3.1.8. Mudança de turma 

3.2. Medidas disciplinares sancionatórias; 

3.2.1. Repreensão registada; 

3.2.2. Suspensão por um dia; 

3.2.3. Suspensão da escola até 10 dias úteis; 

3.2.4. Transferência de escola. 

4. As medidas corretivas podem ser aplicadas cumulativamente entre si. Uma medida disciplinar 

sancionatória pode ser aplicada, cumulativamente, com uma ou mais medidas corretivas. Por 

cada infração apenas pode ser aplicada uma medida sancionatória. 

5. Todas as medidas educativas disciplinares devem ser encaradas à luz da gravidade dos 

incumprimentos do dever, das circunstâncias em que se verificaram, da sua intencionalidade, 

etc.; 

6. Em todos os casos, deverão ser tidas em consideração as possíveis atenuantes (bom 

comportamento anterior, confissão espontânea e reconhecimento e arrependimento da conduta) 

e agravantes (premeditação, conluio, reincidência, etc.). 
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ARTIGO 57º - MEDIDAS CORRETIVAS 

 

1. A aplicação das medidas 3.1.6., 3.1.7. e 3.1.8. é da competência do Diretor. 

2. A aplicação das medidas corretivas é comunicada ao Encarregado de Correção por quem as 

aplica.  

3. Realização de fichas de trabalho suplementares, realização de trabalhos práticos suplementares e 

frequência de sala de estudo 

3.1. Estas medidas podem ser aplicadas ao aluno, pelo Professor envolvido diretamente 

na infração praticada pelo aluno ou pelo Diretor de Turma, pelo conhecimento que 

tem do desempenho e comportamento do aluno. Consistem na realização de 

atividades suplementares em horário não letivo; 

4. Advertência  

4.1. Esta medida pode ser aplicada ao aluno, pelo Professor ou Assistente envolvido 

diretamente e consiste numa chamada de atenção, resultante de um facto pouco 

grave, mas que tem que ser evitado no futuro.  

5. Ordem de Saída da Sala de aula  

5.1. A ordem de saída da aula é uma medida cautelar, a utilizar pelo Professor, em situações que 

configurem comportamentos que fundamentadamente, impeçam o desenvolvimento do 

processo ensino – aprendizagem do restante grupo turma; 

5.2. A repetição do comportamento, que dê lugar à necessidade de ordem de saída da sala de 

aula, leva ao encaminhamento do aluno, para acompanhamento de um professor tutor, 

através do Diretor de Turma; 

5.3. A ordem de saída da sala de aula implica a marcação de uma falta injustificada ao aluno, 

acompanhada de participação escrita ao Diretor de Turma ou ao Coordenador no caso do 1º 

ciclo que, por sua vez, a comunicará ao Encarregado de Educação; 

5.4. Na sequência da ordem de saída da sala de aula, o aluno abrangido pela escolaridade 

obrigatória é acompanhado pelo Assistente Operacional ao Gabinete de Gestão de 

Conflitos. Não sendo possível, devem ser-lhe atribuídas tarefas ou atividades formativas a 

serem realizadas, preferencialmente, na Sala de Estudo, de acordo com a disponibilidade de 

recursos humanos existentes na Escola;  

5.5. É da responsabilidade do Diretor definir, no início do ano letivo, a forma de operacionalizar 

a medida cautelar de saída da sala de aula; criando as condições necessárias, de acordo com 

os recursos humanos existentes, para que esse programa seja concretizado. 

 

6. Realização de tarefas e atividades de integração escolar 

6.1. Consistem na atribuição ao aluno de tarefas de caráter pedagógico, com vista a uma 

contribuição para a sua formação cívica, concorrendo para a promoção de um bom ambiente 

educativo; 

6.2. Esta medida disciplinar é aplicada em casos considerados de alguma gravidade e tem por 

fim substituir, sempre que tal se considere adequado e eficiente, a medida de suspensão da 

frequência da escola.  

6.3. A medida educativa disciplinar de Realização de tarefas e atividades de integração escolar 

deverá consistir, preferencialmente, salvo decisão alternativa derivada de análise casuística 

em: 
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6.3.1.  Apoio aos diferentes setores da Escola; 

6.3.2. Reparação de material e/ou instalações danificados;  

6.3.3. Limpeza e/ou manutenção dos espaços interiores/exteriores; 

6.4. Estas atividades devem ser executadas em horário não coincidente com as atividades letivas 

do aluno, consoante a gravidade do comportamento, e nunca deverão ser superiores a quatro 

semanas. A Realização de tarefas e atividades de integração escolar deve, se necessário, e 

sempre que possível, compreender a reparação do dano provocado pelo aluno. 

7. 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 

7.1. Consiste na impossibilidade de utilização, por determinado período de tempo, de espaços 

que cumprem, na vertente de utilização autónoma pelo aluno, finalidades exclusivamente 

lúdicas; 

8. Mudança de turma 

8.1. Consiste na mudança para outra turma do mesmo ano de escolaridade. Preferencialmente, 

esta medida deverá ser aplicada apenas até à interrupção do Carnaval ou noutro momento, 

quando aplicada a alunos que, após essa data, passaram a integrar o Agrupamento.   

 

ARTIGO 58º - MEDIDAS DISCIPLINARES SANCIONATÓRIAS 

 
1. Repreensão registada 

É igualmente da responsabilidade do Professor quando a infração ocorre na sala de aula, ou do 

Diretor nas restantes situações. Esta medida consiste numa censura escrita que irá fazer parte do 

processo individual do aluno, e resulta de uma maior gravidade do que a anterior ou do facto do 

aluno ser reincidente. Terá que ser comunicada ao Encarregado de Educação que deverá 

responsabilizar o aluno e levá-lo ao cumprimento dos seus deveres; 

2. Suspensão por um dia 

Esta medida pode ser aplicada pelo Diretor enquanto medida dissuasora, sendo garantidos, ao 

aluno, os seus direitos de audiência e defesa. A suspensão da frequência da Escola consiste no 

total afastamento do aluno durante o período da pena. Esta só deve ser aplicada em casos em 

que seja reconhecida como única medida apta a alcançar os objetivos de formação dos alunos. 

Esta pena implica: 

a)Impedimento dos alunos na entrada nas instalações da Escola; 

b) Marcação de faltas no livro de registo diário de atividades da turma; 

6.2 - Suspensão da escola até 10 dias úteis 

Esta medida é precedida da audição do aluno em processo disciplinar, sendo competente para a 

sua aplicação o Diretor que pode, previamente, ouvir o Conselho de Turma. Em função da 

gravidade da atuação do aluno, esta medida pode ir de l a 5 dias ou de 6 a 10. O Conselho de 

Turma é responsável pela elaboração de um plano de atividades pedagógicas a realizar pelo 

aluno durante este período. Compete ao Diretor, ouvido o Encarregado de Educação, fixar os 

termos e condições de aplicação desta medida.  

Esta pena implica: 

a)Impedimento dos alunos na entrada nas instalações da Escola; 

b)Marcação de faltas no livro de registo diário de atividades da turma; 
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3. Transferência de escola 

Esta medida é aplicada pelo Sr. Diretor Regional após a conclusão do procedimento 

disciplinar. A transferência de escola é aplicável ao aluno, de idade não inferior a dez anos, que 

desenvolva comportamentos passíveis de serem qualificados como infração disciplinar muito 

grave, notoriamente impeditivos do prosseguimento do processo de ensino e aprendizagem dos 

restantes alunos da escola, e traduz-se numa medida cautelar destinada a prevenir esta situação e 

a proporcionar uma efetiva integração do aluno na nova escola, se necessário com recurso a 

apoios educativos específicos; 

A medida disciplinar de transferência de escola só pode ser aplicada quando estiver assegurada 

a frequência de outro estabelecimento de ensino e, frequentando o aluno a escolaridade 

obrigatória, se esse outro estabelecimento de ensino estiver situado na mesma localidade ou na 

localidade mais próxima, servida de transporte público ou escolar.                    

 

 

ARTIGO 59º - APLICAÇÃO DAS MEDIDAS/RESPONSABILIDADE 

CIVIL 

 
A aplicação de qualquer das medidas disciplinares aqui previstas não isenta o aluno e o seu 

Encarregado de Educação da responsabilidade civil a que eventualmente, haja lugar. 

 

 

ARTIGO 60º - TIPIFICAÇÃO DE COMPORTAMENTOS E 

MEDIDAS EDUCATIVAS DISCIPLINARES A APLICAR 

 
Tipificação de alguns comportamentos considerados incorretos, respetivo enquadramento como 

pouco grave, grave ou muito grave e medidas educativas disciplinares a aplicar: 

 
a) Saltar a vedação — comportamento considerado grave e a medida disciplinar a aplicar deve 

ser a de atividades de integração na escola (em caso de reincidência, os alunos não 

abrangidos pela escolaridade obrigatória ficarão suspensos da frequência da Escola durante 

dois dias); 

b) Jogar à bola nas imediações das salas de aula ou dentro destas – comportamento considerado 

pouco grave que originará a apreensão da bola, a qual poderá ser devolvida no final do ano 

letivo; 

c) Quebra de vidros e danificação de material ou equipamento, de modo involuntário - 

comportamento considerado grave e que obriga à reposição ou substituição no prazo de três 

dias úteis. Este prazo só poderá ser dilatado, mediante a comprovação de dificuldades 

económicas por parte da família do aluno envolvido. (O não cumprimento deste normativo 

transformará o comportamento em muito grave, passando-se à instauração de procedimento 

disciplinar, com as consequências que daí possam advir). 

d) Falta de respeito para com Funcionários e Professores - comportamento considerado / grave 

ou muito grave a que se deve aplicar a medida disciplinar de suspensão da frequência da 
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Escola por período que poderá variar entre os 2 e os 10 dias. Quando o comportamento for 

considerado muito grave, será proposta a medida de transferência de escola.  

e) Furto ou extorsão - comportamento considerado muito grave, a que se aplica 

obrigatoriamente a medida de suspensão da frequência da Escola de 2 a 10 dias. Com a 

obrigatoriedade de pagamento do valor do furto. Em caso de reincidência, a medida 

anteriormente aplicada será agravada para o dobro, quando se trata de suspensão da 

frequência da Escola. 

f) Andar de bicicleta, patins, trotinete ou skate no recinto escolar – comportamento considerado 

pouco grave que deve levar à apreensão do objeto, o qual só será entregue ao respetivo 

Encarregado de Educação. 

g) Fumar no espaço escolar - comportamento considerado grave que pode levar à aplicação da 

medida de atividades de integração na escola por período a determinar. Em caso de 

reincidência, a medida a aplicar deverá ter uma acentuada dilatação no tempo, podendo dar 

lugar à suspensão da frequência da escola. 

h) Agressão voluntária a colegas - comportamento que se considera grave ou muito grave e que 

pode levar à aplicação de medidas que podem ir desde o cumprimento de tarefas que 

concorram para a responsabilização do aluno até à suspensão da frequência da Escola por 

período a determinar, podendo ser ainda aplicada a medida de transferência de escola.  

i) Sujar deliberadamente a Escola - comportamento passível de ser encarado como pouco grave 

ou grave e que obrigará sempre à limpeza dos locais ou objetos onde o aluno exerceu a sua 

ação. Deverão ainda ser aplicadas, em casos mais graves, as medidas de execução de 

atividades de integração que concorram para a formação cívica do aluno.  

j) Agressão voluntária e injustificada a Funcionários ou Professores – comportamento muito 

grave que, no mínimo, deverá levar à aplicação da medida de suspensão da frequência pelo 

prazo de dez dias úteis, não sendo de excluir a possibilidade de se aplicarem as medidas de 

transferência de escola.  

k) Ingestão de bebidas alcoólicas - comportamento considerado grave e que poderá levar à 

aplicação da medida de atividades de integração na escola, com responsabilização da família 

do aluno. Em caso de reincidência, a medida deverá ser substancialmente agravada, não 

sendo de excluir a suspensão da frequência da Escola.   

l) Consumo, posse ou tráfico de droga - comportamento muito grave que obriga a identificação 

do produto e a procedimento disciplinar sigiloso, com notificação das autoridades 

competentes (Polícia Judiciária ou Guarda Nacional Republicana). O aluno será suspenso de 

acordo com a atividade desenvolvida. 

m) Brincadeiras de Carnaval também são expressamente proibidas na Escola, já que, na grande 

maioria das vezes, estas são altamente perturbadoras do bom funcionamento dos trabalhos 

escolares e, por vezes, podem até causar danos físicos aos próprios ou aos restantes alunos 

que não se encontram envolvidos nelas. Conforme a atuação dos próprios alunos, o seu 

comportamento pode ser considerado pouco grave, grave ou muito grave, sendo a aplicação 

das medidas disciplinares em conformidade com o mesmo. 
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ARTIGO 61º - COMPETÊNCIAS DISCIPLINARES E 

TRAMITAÇÃO PROCESSUAL 

 

O procedimento disciplinar e consequente tramitação processual rege-se pela legislação 

em vigor.   

SECÇÃO VI – VALOR, MÉRITO E EXCELÊNCIA 

ARTIGO 62º - QUADROS DE HONRA, MÉRITO E EXCELÊNCIA 

 

1. Integram o quadro de excelência da escola, os alunos que obtiverem no 1º, 2º ou 3º 

períodos sete ou mais níveis 5, incluindo a menção de Satisfaz Bem nas Áreas Curriculares 

Não Disciplinares e Disciplinares Opcionais, no 2º ciclo e, oito ou mais níveis 5 incluindo 

a menção de Satisfaz Bem nas Áreas Curriculares Não Disciplinares e Disciplinares 

Opcionais, no 3º ciclo e que cumulativamente não apresentem nenhum nível inferior a dois. 

2. Quadro de Honra e Mérito reconhece os alunos que revelam grandes capacidades, ou 

atitudes exemplares de superação das dificuldades, ou que desenvolvam iniciativas ou 

ações, igualmente exemplares, de benefício claramente social ou comunitário ou de 

expressão de solidariedade, dentro e fora da escola. 

3. Quadro de Honra e Mérito deverá ser organizado no final de cada período pelas seguintes 

categorias: Companheirismo, Mérito Desportivo, Participação e Iniciativa, Aplicação e 

Empenho e Criatividade Artística. 

4. São critérios de acesso ao Quadro de Honra e Mérito: 

 A aplicação e empenho excecionais nas atividades escolares; 

 Manifestação de um espírito de interajuda relevante e continuado; 

 O desenvolvimento de iniciativas ou ações exemplares de benefício social ou 

comunitário, dentro e fora da escola; 

 O desempenho excecional nas atividades de enriquecimento curricular; 

 A atribuição de prémios resultantes da participação em concursos promovidos por 

entidades internas e externas à escola; 

 Uma apreciação global satisfatória, relativamente ao comportamento, 

cumulativamente com qualquer situação anterior. 

5. Ao longo do ano letivo promove-se um processo de nomeação dos alunos que merecem 

integrar o Quadro de Honra e Mérito. As nomeações efetuam-se no fim do 1º, 2º e 3º 

período, podendo os mesmos alunos constar da lista de nomeados para o Quadro de Honra 

e Mérito ao longo de todo o ano.  

6. No final do 3º período, são premiados os alunos vencedores em cada categoria, tendo em 

conta as nomeações anteriormente efetuadas. 

7. Todos os professores, alunos, assistentes operacionais e técnicos envolvidos com os alunos 

podem fazer propostas devidamente fundamentadas para o seu acesso ao Quadro de Honra 

e Mérito, especificando as ações/acontecimentos, cabendo sempre ao Júri, fazer a sua 

análise e emitir a decisão final. 

8. Nenhum aluno pode ser proposto para o Quadro de Honra e Mérito se tiver sido sujeito, 

nesse ano, a alguma medida disciplinar devidamente registada. 
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9. Nos Conselhos de Turma de final de período deverá ser referida em ata a existência ou não 

de candidatos ao Quadro de Honra, Mérito e Excelência. 

10. Compete ao Diretor de Turma transmitir a informação referida no ponto anterior ao 

Diretor. 

11. O Quadro de Honra, Mérito e Excelência é organizado e homologado pelo Diretor sob 

proposta dos Conselhos de Turma. 

12. Deverá ser averbado no Processo Individual do aluno a sua inclusão no Quadro Honra, 

Mérito e Excelência, após a respetiva homologação. 

13. Os alunos que integrem o Quadro de Honra, Mérito e Excelência receberão um diploma a 

ser entregue no final do ano letivo. 

14. O Quadro de Honra, Mérito e Excelência será divulgado em local próprio de grande 

visibilidade, e na Internet, na página da Escola (com a fotografia do aluno e ato meritório 

praticado). 

15. A construção dos quadros será da responsabilidade de uma secção criada para o efeito. 

16. Informar a Câmara Municipal da Moita e se houver possibilidade o Quadro Honra, Mérito 

e Excelência será divulgado na publicação periódica oficial da Câmara Municipal ou na 

Impressa Regional. 

 

 

CAPÍTULO V 

DOCENTES 

ARTIGO 63º - DIREITOS 

 

1. Conhecer o Regulamento Interno do Agrupamento; 

2. Ser respeitado pelos Colegas, Alunos, Assistentes Técnicos, Assistentes Operacionais e 

outros; 

3. Participar ativamente na vida do Agrupamento; 

4. Exercer livremente a sua atividade sindical e demais direitos consignados na Constituição da 

República Portuguesa; 

5. Ter acesso a toda a legislação inerente ao exercício da profissão; 

6. Ser atendido e esclarecido por quem de direito, nas suas dúvidas e sobre os direitos que lhe 

assistem; 

7. Apresentar propostas, sugestões e fazer críticas construtivas aos Órgãos de Gestão e 

Administração respeitando as vias hierárquicas; 

8. Eleger e ser eleito para cargos acessíveis ao Pessoal Docente de acordo com a legislação em 

vigor e este Regulamento Interno; 

9. Solicitar apoio para as suas funções aos Órgãos de Gestão, Estruturas de Orientação 

Educativa, Serviços de Apoio Especializado; 

10. Solicitar informações sobre todos os assuntos de natureza administrativa e pedagógica com 

influência na sua ação educativa ou na sua carreira profissional; 

11. Conhecer em tempo útil as deliberações dos Órgãos de Gestão e Administração Escolar; 

12. Ser informado, mensalmente através de impresso próprio, sobre o vencimento e faltas 

registadas no mês anterior; 
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13. Solicitar apoio dos Órgãos de Gestão para a consecução dos seus projetos e ações de 

reconhecido interesse para a formação de Professores e Alunos; 

14. Beneficiar e participar em ações de formação que concorram para o seu enriquecimento 

pessoal e profissional, segundo a legislação em vigor; 

15. Serem respeitados pelas suas opções pedagógicas desde que legitimadas pelo Conselho de 

Docentes, Departamentos e Conselho Pedagógico; 

16. Participar na elaboração das planificações a médio e longo prazo do seu Departamento 

Curricular ou Ano de escolaridade; 

17. Direito ao apoio técnico, material e documental; 

18. Dispor de salas de aulas, gabinetes de trabalho, sala de Professores, devidamente apetrechada 

com condições de conforto e dignidade devidas à função do docente, na medida do possível; 

19. Dispor de um cacifo ou espaço equivalente para guardar o seu material; 

20. Outros direitos profissionais constantes do Estatuto da Carreira Docente e os estabelecidos 

para funcionários e agentes do Estado; 

21. Ter direito à segurança no trabalho; 

22. Direito à consideração e ao reconhecimento da sua autoridade pelos alunos, suas famílias e 

demais membros da comunidade educativa; 

23. Direito à colaboração das famílias e da comunidade educativa no processo de educação dos 

alunos. 

24. Remete-se para os mecanismos de avaliação os efeitos dos incumprimentos das 

competências e responsabilidades. 

25. Não devem os professores ser penalizados na sua avaliação pelo incumprimento, por parte 

dos Pais e Encarregados de Educação, do referido no artigo 6º do capítulo II da Lei 

nº39/2010 de 2 de setembro que republica a Lei nº30/2002 de 20 de dezembro. 

26. Caso se verifique incumprimento, por parte dos Pais e Encarregados de Educação, do ponto 

2.18, do artigo 36º do capítulo III do presente Regulamento deve o Diretor de 

Turma/Professor Titular de Turma realizar o seguinte procedimento: 

 26.1. Comunicar com o Encarregado de Educação, pelo meio mais expedito; 

26.2. Comunicar com o Encarregado de Educação, pelo meio mais expedito, assim que 

terminado o prazo da primeira convocatória; 

26.3. Comunicar a situação ao Diretor; 

26.4. O Diretor solicita à G.N.R. que entregue a convocatória para comparecer na escola, 

em mão ao Encarregado de Educação; 

26.5. O Diretor comunica a situação à C.P.C.J. 

E ainda as que estão definidas pela Lei em vigor. 

 

ARTIGO 64º - DEVERES 

 

1. Conhecer e cumprir o Regulamento Interno da Escola; 

2. Ser cuidadoso na linguagem, nas atitudes e relações humanas; 

3. Deve cumprir e fazer cumprir tudo o que se encontra legislado de particular relevância para 

o normal desempenho das suas funções; 

4. Tratar com respeito e correção qualquer elemento da Comunidade Educativa; 
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5. Ser assíduo e pontual, cumprindo integralmente o horário das aulas, reuniões e outras 

atividades inerentes às suas funções programadas pela Escola; 

6. O Professor beneficia da tolerância de 10 minutos no primeiro tempo de cada turno e de 5 

minutos nos restantes, após o qual se considera que não foi cumprido o dever de 

pontualidade: 

6.1. Deste incumprimento resulta a marcação de uma falta de presença; 

7. Ser o primeiro a entrar e o último a sair das aulas, garantindo que a sala fique devidamente 

arrumada e limpa, comunicando eventuais anomalias ao Assistente Operacional de serviço; 

8. Respeitar o tempo consagrado aos intervalos dos alunos; 

9. Contribuir para a formação, cívica dos Alunos visando a sua formação integral; 

10. Cumprir os horários de funcionamento de todos os serviços do Agrupamento, bem como as 

normas de funcionamento; 

11. Participar ativamente na vida pedagógica de que faz parte contribuindo para o seu bom 

funcionamento e rentabilidade e eficácia; 

12. Dinamizar ou colaborar em iniciativas de carácter cultural que enriqueçam a comunidade 

Escolar e favoreçam a relação entre a Escola e o meio; 

13. Cumprir, com empenhamento, as planificações feitas pelo Conselho de Docentes ou pelo 

respetivo Departamento, sem prejuízo de eventuais adaptações que a especificidade da 

turma aconselhe, as quais devem ser comunicadas nas reuniões onde foram aprovadas as 

planificações; 

14. Cumprir, dento dos prazos fixados, as tarefas e ações educativas que lhe sejam atribuídas; 

15. Participar nas atividades de formação promovidas no /ou pelo Agrupamento; 

16. Atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos, capacidades e competências, numa 

perspetiva de desenvolvimento pessoal e profissional; 

17. Colaborar ativamente, enriquecendo com outras sugestões, no trabalho interdisciplinar, 

contribuindo para uma melhor qualidade de ensino; 

18. Manter sigilo sobre todos os assuntos que, pela sua natureza confidencial, não se destinarem 

ao conhecimento público; 

19. Sensibilizar os alunos para a necessidade de conservar o Património Escolar e colaborar 

com eles na conservação dos edifícios, mobiliários e do material escolar em todas as 

dependências escolares; 

20. Promover a ação pedagógica junto dos seus alunos e, só em caso excecional, deverá solicitar 

a saída do aluno da sala de aula.  

20.1. Neste caso, marcará falta e comunicará, por escrito, no prazo de 48h, a ocorrência ao 

Diretor de Turma, destinando tarefas de índole pedagógica ao aluno para serem 

cumpridas nesse espaço de tempo.  

20.2. Os registos de ocorrência têm obrigatoriamente que identificar todos os 

intervenientes no incidente, de forma a contribuir para o correto apuramento dos factos 

e consequente direito de defesa do aluno quando maior de idade ou do seu Encarregado 

de Educação. 

21. Clarificar o método e formas de avaliação a utilizar, assim como o trabalho projetado dentro 

da especificidade da disciplina num espírito de franco diálogo e abertura perante os alunos; 

22. Avaliar com justiça, responsabilidade e de modo participado e permanente, utilizando 

critérios claros e legitimados pelo Conselho de Docentes, Departamento Curricular e pelo 

Conselho Pedagógico; 

23. Explicar critérios de avaliação sempre que solicitado; 

24. Ocupar os cargos para que forem eleitos, não podendo exceder dois, em caso de necessidade 

do Agrupamento; 
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25. Utilizar na classificação dos testes a nomenclatura previamente estabelecida no Conselho 

Pedagógico; 

26. Manter, sempre que possível, a disposição da sala de aula. Se houver necessidade de a 

alterar deve providenciar para que, no fim, fique de acordo com a disposição inicial; 

27. Colocar imediatamente, após a aula, no seu respetivo lugar o material didático pertencente à 

Escola. O livro de registo diário de atividades da turma, em caso algum, deverá ser 

transportado pelos alunos; 

28. Levar e trazer o livro de registo diário de atividades da turma, deixando a sala devidamente 

fechada no final de cada aula; 

29. Rubricar e sumariar, em cada aula ou outra atividade docente, o respetivo livro de ponto; 

30. Não permitir aos alunos o acesso ao livro de registo diário de atividades da turma; 

31. Rubricar no espaço das faltas sempre que anular uma falta a um aluno, não devendo utilizar 

corretor; 

32. Zelar para que os alunos entrem e saiam de forma ordeira da sala de aula; 

33. Zelar pela manutenção e limpeza da sala de aula, durante a realização da aula; 

34. Não trocar de sala de aula sem disso dar conhecimento ao Assistente Técnico do bloco; 

35. Requisitar, o material necessário com antecedência mínima de quarenta e oito horas; 

36. Colaborar com o Diretor de Turma e Conselho de Turma no sentido de, em diálogo 

permanente, se desenvolverem estratégias favoráveis à resolução de problemas decorrentes 

do processo ensino e aprendizagem; 

37. Participar, com antecedência mínima de cinco dias úteis, ao Diretor, ao Diretor de Turma, 

ao ASE, qualquer visita de estudo que se pretenda efetuar com os alunos, ou qualquer 

atividade com estes fora da escola da qual deverão igualmente constar o itinerário, a 

duração da visita/atividade, Professor(a) responsável e acompanhantes, bem como o custo 

da mesma, de acordo com o estabelecido neste Regulamento Interno; 

38. Não elaborar convocatórias já que as mesmas são da competência do Diretor. Assim, 

quando pretender uma reunião (Conselho de Turma, etc…), deverá solicitá-la a esse Órgão 

de Gestão; 

39. Entregar na reprografia, com o mínimo de quarenta e oito horas de antecedência, toda a 

documentação para fotocopiar; 

40. Obedecer ao regime de faltas do Pessoal Docente, nos termos da lei; 

41. Quando o Professor necessitar de se ausentar da sala de aula por motivo fundamentado deve 

comunicar ao Assistente Operacional em serviço no bloco que permanecerá com os alunos 

durante a sua ausência; 

42. Quando o Secretário de um Conselho de Turma faltar, essa função é assegurada pelo 

Docente que tiver menos tempo de serviço. 

43. Tendo por princípio que o programa de cada disciplina deverá ser lecionado sem prejuízo da 

qualidade das aprendizagens dos alunos deverão os docentes, nos prazos legais informar a 

Direção da necessidade de faltar. O professor, deixa com vinte e quatro horas de 

antecedência o Plano de Aula. Para colmatar a ausência do professor(a)/educador(a) 

proceder-se-á da seguinte forma: 

a) Em caso de ausência do/a Educador/a do Jardim-de-Infância e/ou da Assistente 

Operacional o Diretor fará tudo o que estiver ao seu alcance para resolver a situação 

atendendo aos Recursos Humanos existentes no Agrupamento.  

b) No primeiro ciclo, o cumprimento do artigo segue as seguintes prioridades: 

1ª Prioridade - Nos primeiros três dias os alunos são distribuídos, 

preferencialmente pelas salas do mesmo regime de funcionamento e do mesmo 

ano de escolaridade. 
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2ª Prioridade - Em ausências superiores a três dias, a Professora de Apoio do 

estabelecimento de ensino / Coordenadora de Departamento assegura a turma. 

c) No segundo e terceiro ciclo o cumprimento do referido artigo segue as seguintes 

prioridades:  
1ª Prioridade – Troca direta entre docentes do mesmo Conselho de Turma. O 

docente que pretende ausentar-se contactará os colegas no sentido de 

estabelecer a troca. Sendo esta possível, com a antecedência de três dias, deverá 

a Direção ser informada através do preenchimento de documento próprio para o 

efeito. A turma e o Diretor de Turma são informados pelo professor que se irá 

ausentar. Os Encarregados de Educação são informados pelo mesmo professor 

através da caderneta do aluno. 

2ª Prioridade – Substituição do docente por um colega do mesmo grupo 

disciplinar. O docente que necessita de se ausentar contacta o colega de grupo 

cujo horário permite a sua substituição e com a antecedência de três dias úteis, 

informa a direção, através de documento próprio ao qual anexa cópia do plano 

de aula, já entregue ao docente que irá realizar a substituição. Ao docente que se 

ausenta é marcada falta mas no livro de ponto da turma é sumariada, numerada 

e rubricada a aula.  

Para estes procedimentos é preenchido um formulário interno que é assinado pelos 

respetivos intervenientes e pelo Diretor.   

3ª Prioridade – Caso não sejam possíveis as duas hipóteses anteriores recorre-se ao Plano 

de Ocupação, e à bolsa de professores criada para suprimir as ausências imprevistas dos 

docentes.  Sempre que se encontrem professores a participar em visitas de estudo é 

priorizada a ocupação das suas turmas, e cumprido o Plano de Aula, previamente, 

entregue. Nestas situações, ao docente é marcada falta ao serviço, mas a aula é numerada 

e assinada pelo docente que cumpriu o plano de aula deixado pelo docente titular da 

turma. Os docentes que realizam a ocupação educativa devem planificar, 

antecipadamente atividades, destinadas aos diferentes anos de escolaridade, que visam o 

desenvolvimento das competências literária e comunicativa, nos vários domínios 

matemáticos e da literacia artística, de acordo com a sua formação. Os professores são os 

responsáveis pela criação dos instrumentos/atividades, cuja cópia é arquivada nos 

dossiers de Departamento, ao qual o professor pertence. O Plano de Ocupação dos 

Tempos Escolares é apresentado anualmente pelo Diretor ao Conselho Pedagógico. 
44. São ainda deveres dos professores todos os que não estando aqui registados estão definidos 

pela lei em vigor. 

ARTIGO 65º - AVALIAÇÃO 

 
No que concerne ao processo de avaliação docente, aplica-se a legislação em vigor. 
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ARTIGO 66º - EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE COORDENADOR 

DE DEPARTAMENTO CURRICULAR, APRECIAÇÃO 

REALIZADA PELOS DOCENTES DO DEPARTAMENTO. 

 

A apreciação a realizar pelos docentes do departamento, quanto ao exercício da atividade 

de coordenação, tem a ponderação de dez porcento no processo de avaliação docente.  

 

CAPÍTULO VI 

DIREITOS E DEVERES DOS ASSISTENTES TÉCNICOS E 

ASSISTENTES OPERACIONAIS 

 

ARTIGO 67º - DIREITOS 

 

1. Conhecer o Regulamento Interno; 

2. Ser respeitado na sua pessoa, ideias, deveres e funções; 

3. Participar ativamente na vida do Agrupamento. 

4. Ser atendido nas suas solicitações e esclarecido nas suas dúvidas, quando relacionadas com 

as suas funções, por quem de direito na estrutura escolar; 

5. Colaborar com os Órgãos de Gestão, Diretores de Turma e Professores na resolução de 

assuntos do interesse da comunidade escolar; 

6. Apresentar propostas, sugestões e fazer críticas construtivas aos Órgãos de Gestão e 

Administração respeitando as vias hierárquicas; 

7. Ser escutado nas suas sugestões e críticas que se prendam com as suas tarefas; 

8. Informar-se sobre a legislação do seu interesse e das suas normas em vigor na Escola; 

9. Beneficiar de Ações de Formação que concorram para a sua valorização pessoal e dos 

serviços, desde que não prejudique o normal funcionamento das várias Escolas do 

Agrupamento; 

10. Solicitar equilíbrio e equidade na distribuição do serviço, tendo em consideração as 

necessidades da Escola, as competências próprias e a natureza do serviço; 

11. Participar ativamente no âmbito das suas funções, nos objetivos e nos projetos educativos 

que a Escola se propõe desenvolver; 

12. Ser respeitado, no âmbito das funções, por todos os membros da Comunidade Escolar; 

13. Exercer livremente a sua atividade sindical e demais direitos consignados na Constituição da 

República Portuguesa. 

14. Remete-se para os mecanismos de avaliação os efeitos dos incumprimentos das 

competências e responsabilidades. 

15. Dispor de Sala de Pessoal e gabinetes de trabalho, devidamente apetrechadas com condições 

de conforto e dignidade devidas à função que desempenha, na medida do possível; 

16. Direito à consideração e ao reconhecimento da sua autoridade pelos alunos, suas famílias e 

demais membros da comunidade educativa; 

17. Dispor de um cacifo ou espaço equivalente para guardar o seu material. 

18. Conhecer em tempo útil as deliberações dos Órgãos de Gestão e Administração Escolar. 
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ARTIGO 68º - DEVERES 

 

1. Cumprir o Regulamento Interno da Escola;  

2. Colaborar para a unidade e boa imagem da Escola e/ou Agrupamento através do Serviço 

desenvolvido;  

3. Valorizar-se por todos os meios ao seu alcance, designadamente, participando em ações de 

natureza cultural ou de formação e aperfeiçoamento que lhe venham a ser proporcionados, 

desde que não prejudique o normal funcionamento das várias Escolas do Agrupamento; 

4. Contribuir para a plena formação, realização, bem-estar e segurança das crianças e alunos;  

5. Participar de forma ativa nas atividades da escola, executando as suas funções com zelo, 

honestidade, disciplina, interesse e espírito de iniciativa;  

6. Ser cuidadoso na linguagem, nas atitudes, manter boas normas de civismo e ter uma correção 

exemplar no trato com os alunos, professores e colegas, bem como com todas as pessoas que 

se dirijam à escola, numa perspetiva de agente educativo;  

7. Colaborar com os restantes elementos no acompanhamento e integração dos alunos na 

comunidade educativa, incentivando o respeito pelas regras de convivência e promovendo 

um bom ambiente educativo;  

8. Zelar pela segurança e integridade dos elementos humanos e materiais no recinto da Escola 

e/ou Agrupamento; 

9. Ser assíduo e pontual, não se ausentando do seu local de trabalho sem que um colega o 

substitua e só após autorização do seu superior imediato ou do elemento da Direção que tiver 

a seu cargo o Pessoal Não Docente;  

10. Verificar diariamente, antes de iniciar as suas tarefas e depois de as terminar, o estado do 

setor a seu cargo; 

11. Afixar ou colocar em dossier próprio a documentação que lhe é fornecida para divulgação;  

12. Promover a rápida divulgação de informações escritas, ordens de serviço e convocatórias; 

13. Participar por escrito qualquer ocorrência, estrago ou extravio, logo que dele tenha 

conhecimento;  

14. Permanecer no local que lhe foi atribuído durante o horário estipulado, dele não se 

ausentando sem autorização superior;  

15. Registar sempre, e atempadamente as faltas dos Professores; 

16. Evitar que as aulas e o regular funcionamento de todos os serviços ou atividades escolares 

sejam perturbados;  

17. Não emitir opiniões, junto dos Alunos, sobre a atuação de professores e colegas; 

18. Respeitar no âmbito do dever de sigilo profissional, a natureza confidencial da informação 

relativa, a alunos, professores e colegas no que diga a respeito a estes e às suas famílias;  

19. Respeitar as diferenças culturais de todos os membros da Comunidade Escolar 

20. Orientar e encaminhar os Alunos de acordo com o plano de emergência elaborado pela 

Escola, em caso de catástrofe; 

21. Encaminhar os alunos para a sala de primeiros socorros sempre que os mesmos mostrem 

indícios de necessitar de cuidados de saúde, devendo o Assistente Operacional que está de 

serviço no P.B.X. prestar os primeiros socorros e/ou encaminhá-los para a Unidade de Saúde 

mais próxima, após dar conhecimento da situação ao respetivo Encarregado de Educação;  

22. Evitar a utilização do bar nos intervalos das aulas; 

23. São ainda deveres dos Assistentes operacionais: 
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23.1. Cuidar do asseio, limpeza e conservação das instalações escolares;  

23.2. Zelar pela conservação e manutenção dos espaços verdes;  

23.3. Abrir rigorosamente os livros de registo diário de atividades da turma com data, 

disciplinas e respetivo horário;  

23.4. Assegurar, com a devida antecedência, que o material necessário ao funcionamento 

das aulas esteja nos devidos lugares;  

23.5. Permanecer na sala de aula quando por, qualquer motivo imprevisto, o Professor tiver 

de abandonar temporariamente a mesma; 

23.6. Acompanhar eventuais sinistrados a tratamento quando e sempre que tal seja 

necessário; 

24. Compete aos Coordenadores dos Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos 

apresentar, ao Diretor, a proposta de distribuição de serviço de todo o pessoal Assistente 

Operacional e Assistente Técnico para homologação 

 

ARTIGO 69º - PLENÁRIO DE FUNCIONÁRIOS 

 
1. O plenário de funcionários é constituído por todos os funcionários do Agrupamento. 

2. No início do ano letivo, realizar-se-á um plenário de funcionários que pode ser por setores 

para distribuição do serviço. 

3. No decorrer de cada ano letivo poderão realizar-se plenários de funcionários sempre que 

seja necessário apreciar assuntos respeitantes aos setores e desde que não prejudiquem o 

normal desenvolvimento das atividades escolares. 

4. Os plenários de funcionários são convocados pelo Diretor, por sua iniciativa, por solicitação 

dos Coordenadores dos Assistentes ou de, pelo menos, 2/3 do total dos funcionários do 

Agrupamento. 

 

ARTIGO 70º - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS 

ASSISTENTES TÉCNICOS E OPERACIONAIS 

  
1. No que concerne ao processo de Avaliação de Desempenho dos Assistentes Técnicos e 

Operacionais, aplica-se a legislação em vigor; 

2. Ao Conselho Coordenador de Avaliação competem para além das competências definidas 

pela legislação em vigor as definidas no Regimento Interno. 
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CAPÍTULO VII 

 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL / APOIO EDUCATIVO 

ARTIGO 71º - DEFINIÇÃO 

 
1. Os Serviços de Educação Especial / Apoio Educativo são o conjunto de serviços que se 

destinam a promover a existência de condições para a plena inclusão escolar dos alunos, 

principalmente os que têm necessidades educativas especiais, sendo a sua ação conjugada 

com as Estruturas de Orientação Educativa. 

2. O Agrupamento dispõe dos seguintes serviços educativos: 

a) Educação Especial; 

b) Apoio educativo; 

c) Apoio Psicológico e Terapêutico prestado pelos técnicos do Centro de Recursos 

para a Inclusão (CRI), no âmbito das parcerias estabelecidas. 

d) Psicólogo(a) contratado(a), no caso de a Tutela autorizar a sua colocação  

3. Os serviços de Educação Especial destinam-se a promover a existência de condições que 

assegurem a plena inclusão educativa e social dos alunos com necessidade educativas 

especiais de caráter permanente e tem como competências as decorrentes da aplicação do 

Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de janeiro.  

4. O processo de ensino - aprendizagem está orientado pelos princípios de igualdade de 

oportunidades educativas e sociais a que todos os Alunos têm direito, independentemente das 

diferenças individuais de natureza física, psicológica, cognitiva ou social. 

5. A atenção às diferenças individuais determina a promoção de respostas pedagógicas 

diversificadas, o que implica a flexibilização da organização das estratégias de ensino, da 

gestão dos diferentes recursos e do currículo, de forma a proporcionar o desenvolvimento 

maximizado de competências e capacidades. 

6. Os Serviços de Educação Especial / Apoio Educativo destinam-se a promover a existência de 

condições que assegurem a plena integração escolar dos Alunos e são constituídos por todos 

os elementos que fazem parte do Núcleo de Educação Especial. 

 

 

ARTIGO 72º - COMPOSIÇÃO 

 
1. O Núcleo de Educação Especial é constituído pelo(s) Docente(s) colocado(s)  nas Escolas 

para o efeito de entre os quais o Diretor  nomeia o coordenador que terá assento no Conselho 

Pedagógico. 

2. Poderão integrar com os docentes deste Núcleo outros técnicos, cujas competências se 

encontrem estabelecidas pela legislação em vigor, ou através de protocolos celebrados com o 

Agrupamento de Escolas José Afonso, nomeadamente os técnicos do CRI, não fazendo parte 

do Núcleo. 
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ARTIGO 73 º- COMPETÊNCIAS 

 

1. O Núcleo de Educação Especial / Apoio Educativo tem como competências: 

1.1. Participar no âmbito de uma equipa multidisciplinar, por indicação do Diretor, na 

avaliação de alunos referenciados, dos estabelecimentos de ensino pertencentes ao 

Agrupamento de Escolas; 

1.2. Elaborar o relatório técnico-pedagógico fazendo constar nele os resultados de 

avaliação obtidos por referência à Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF) determinando as medidas educativas a aplicar. 

1.3. Colaborar na elaboração do Programa Educativo Individual (PEI), no caso da 

avaliação feita ao aluno identificar as necessidades educativas de caráter permanente. 

1.4. Concluir a avaliação dos alunos referenciados para a educação especial com a 

aprovação do PEI pelo Diretor, até 60 dias após a referenciação; 

1.5. Proceder em equipa à definição dos apoios especializados, das adequações do 

processo de ensino e aprendizagem e das tecnologias de apoio a providenciar para os 

alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente; 

1.6. Proceder ao encaminhamento dos alunos para os apoios disponibilizados pela escola, 

que melhor se adequem à situação específica, quando, de acordo com a avaliação 

realizada, as necessidades educativas não justificam a intervenção dos Serviços da 

Educação Especial; 

1.7. Colaborar com os órgãos de gestão e de coordenação pedagógica do Agrupamento de 

escolas e com os professores na gestão flexível dos currículos e na sua adequação às 

capacidades e aos interesses dos alunos, bem como às realidades locais; 

1.8. Apoiar os alunos e respetivos professores, no âmbito da sua área de especialidade, nos 

termos que foram definidos no projeto educativo do agrupamento/projeto curricular; 

1.9. Participar na melhoria das condições e do ambiente educativo dos estabelecimentos de 

ensino numa perspetiva de fomento da qualidade e da inovação educativa; 

1.10. Participar na planificação e na organização do ano letivo. 

2. Os Docentes de Apoio Educativo e de Educação Especial têm a função de prestar apoio 

educativo à Escola no seu conjunto, ao professor, ao aluno e à família, na organização e 

gestão dos recursos e medidas diferenciadas a introduzir no processo de ensino-

aprendizagem, de forma a proporcionar uma boa integração na comunidade escolar; 

3. Aos docentes de Educação Especial compete: 

3.1. Apoiar os alunos com necessidades educativas especiais, abrangidos pelo Decreto-lei 

3/2008 de 7 de janeiro em função do seu Programa Educativo Individual, que é 

avaliado e revisto anualmente e sempre que os desempenhos do aluno o justifiquem. 

3.2. Identificar os alunos que exigem recursos ou adaptações no processo de ensino-

aprendizagem; 

3.3. Identificar as necessidades e respetivas medidas educativas a implementar a alunos 

com necessidades educativas especiais;  

3.4. Colaborar no desenvolvimento das medidas previstas na lei em vigor, relativo a alunos 

com necessidades educativas especiais;  

3.5. Organizar o processo individual do aluno com necessidades educativas especiais de 

acordo com a legislação em vigor;  
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3.6. Participar nas reuniões do Conselho de Turma e de Conselho de Estabelecimento, dos 

alunos com necessidades educativas especiais; 

3.7. Analisar os pedidos de matrícula e/ou de transferência de alunos com necessidades 

educativas especiais, fora da área de residência e verificar se existem recursos capazes 

de responder às suas necessidades; 

3.8. Cooperar com o Professor da turma na planificação e programação de ações 

educativas que melhor respondam às necessidades dos Alunos em geral; 

3.9. Participar na organização do processo de apoio aos alunos com necessidades 

educativas especiais, identificando, com o(s) Professor(es) da Turma (s), área(s) de 

desenvolvimento e de aprendizagem e as modalidades de apoio suscetíveis de 

diminuir ou colmatar as dificuldades inicialmente identificadas; 

3.10. Garantir o enquadramento dos Alunos com necessidades específicas de educação no 

grupo, turma e Escola; 

3.11. Definir, em conjunto com o Professor Titular de Turma do 1º Ciclo, ou Conselho de 

Turma do 2º e 3º Ciclo, condições de avaliação própria, devidamente explicitadas e 

fundamentadas, no Programa Educativo dos alunos, decorrentes da aplicação do 

Regime de Educação Especial; 

3.12. Dar parecer nos casos especiais de progressão dos alunos, nos termos da lei em vigor; 

3.13. Prevenir o absentismo e/ou abandono escolar, colaborando e participando no trabalho 

com Pais / Encarregados de Educação; 

3.14. Colaborar, na sua área de especialidade, com Professores, Pais /Encarregados de 

Educação e outros agentes educativos, na perspetiva do seu aconselhamento 

psicossocial; 

3.15. Colaborar com os Órgãos de Gestão e de Coordenação Pedagógica da Escola e com os 

Professores na gestão flexível dos currículos; 

3.16. Colaborar com o Diretor na formação de turmas e na distribuição dos alunos com 

necessidades educativas especiais pelas mesmas, de acordo com as suas necessidades; 

3.17. Propor a celebração de protocolos com diferentes serviços, empresas e outros agentes 

comunitários a nível local; 

3.18. Articular a sua ação, através do Diretor, com outros serviços especializados, 

nomeadamente das áreas da Saúde e da Segurança Social, de modo a contribuir para o 

correto diagnóstico de alunos com necessidades educativas especiais e planear as 

medidas de intervenção mais adequadas; 

3.19. Apoiar os alunos, pais / encarregados de educação e professores no âmbito da sua área 

de especialidade, nos termos que forem definidos no Projeto Educativo da Escola; 

3.20. Convocar Pais/Encarregados de Educação ou alunos no âmbito das suas competências; 

3.21. Colaborar no atendimento aos Pais/Encarregados de Educação de alunos com 

necessidades educativas especiais; 

3.22. Participar em reuniões do Conselho de Docentes de Estabelecimento sempre que, para 

tal, for solicitado pelos Professores Titulares de Turma dos alunos que apoiam, 

devendo igualmente apresentar informação escrita sobre o percurso do aluno ao longo 

de cada período, bem como um relatório de final de ano com vista a orientação futura 

do mesmo; 

3.23. Participar nas reuniões do Conselho de Turma onde haja alunos com necessidades 

educativas especiais, devendo igualmente comparecer naquelas em que a sua presença 

for solicitada pelo respetivo Diretor de Turma; 

3.24. Colaborar, sempre que necessário, nas atividades desenvolvidas pela turma onde se 

encontrem alunos com Necessidades Educativas Especiais; 
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3.25. Elaborar os horários dos Docentes de Apoio Educativo e Educação Especial para 

posterior apresentação ao Diretor para aprovação, de acordo com o legislado sobre o 

assunto; 

3.26. Colaborar com o Professor tutor na resolução de casos que requeiram a sua 

participação. 

4. Aos docentes de Apoio Educativo compete: 

4.1. Apoiar os alunos com dificuldades de aprendizagem, incluindo os que integram o 

Decreto-Lei nº 3/2008, mas que não beneficiem da alínea e); 

4.2. Apoiar o Professor Titular de Turma em atividades concertadas entre ambos; 

4.3. Colaborar na elaboração dos Planos de Recuperação, de Acompanhamento e de 

Desenvolvimento e no seu cumprimento;  

4.4. Participar nas reuniões de Conselho de Estabelecimento e do Núcleo de Educação 

Especial. 

5. Ao CRI Compete: 

5.1. Cumprir os pressupostos definidos no plano de ação estabelecido em cada ano letivo; 

5.2. Participar no âmbito de uma equipa multidisciplinar, por indicação do Órgão de Gestão 

na avaliação de alunos referenciados, dos estabelecimentos de ensino pertencentes ao 

Agrupamento de Escolas; 

5.3. Participar no âmbito de equipa multidisciplinar na elaboração dos relatórios técnico-

pedagógicos; 

5.4. Participar na elaboração do relatório técnico-pedagógico fazendo constar nele os 

resultados de avaliação obtidos por referência à Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), que servirão de base à elaboração do 

Programa Educativo Individual (PEI), no caso da avaliação feita ao aluno apontar para 

uma condição de necessidades educativas de caráter permanente; 

5.5. Colaborar no desenvolvimento das medidas previstas na lei em vigor, relativo a alunos 

com necessidades educativas especiais; 

5.6. Apoiar alunos com necessidades educativas especiais no seu processo de aprendizagem 

e de integração na comunidade escolar; 

5.7. Participar na organização do processo de apoio aos alunos com necessidades educativas 

especiais, identificando, com o(s) professor(es) da turma(s) e professores de educação 

especial, área(s) de desenvolvimento e de aprendizagem e as modalidades de apoio 

suscetíveis de diminuir ou colmatar as dificuldades inicialmente identificadas; 

5.8. Colaborar na sua área de especialidade, com professores, pais/encarregados de educação 

e outros agentes educativos, na perspetiva do seu aconselhamento psicossocial; 

5.9. Colaborar no atendimento aos pais/encarregados de educação de alunos com 

necessidades educativas especiais. 

6. Ao psicólogo(a) contratado(a), no caso de a Tutela autorizar a sua colocação, compete: 

6.1. Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos, através de apoio psicológico e 

psicopedagógico, nomeadamente, na deteção precoce de fatores de risco educativo e na 

definição de estratégias educativas; 

6.2. Promover atividades de informação e orientação escolar e profissional para os alunos; 

6.3. Apoiar os pais e encarregados de educação em situações problemáticas que envolvam os 

seus educandos; 
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6.4. Colaborar com os restantes órgãos, estruturas e serviços do agrupamento em matérias de 

natureza psicopedagógica e de orientação vocacional; 

6.5. A psicóloga rege-se por códigos de ética e deontologia aplicáveis às respetivas áreas 

profissionais e possui autonomia técnica e científica. 

7. Disposições Gerais 

7.1. Os alunos, para beneficiarem do apoio destes serviços, devem ser indicados 

previamente pelos Professores do conselho de turma/ Professores Titulares do 1º ciclo 

ou profissionais de saúde. 

7.2. O atendimento dos alunos é feito segundo horários previamente estabelecidos, para os 

quais se tiveram em conta a disponibilidade das turmas e dos Professores. 

7.3. Sempre que os alunos necessitem da intervenção deste serviço, deve ser dado 

conhecimento da situação e solicitada autorização aos respetivos Encarregados de 

Educação.  

7.4. A prestação dos apoios educativos visa contribuir para a igualdade de oportunidades de 

sucesso para todas as crianças.  

7.5. Os alunos do 1º ciclo que se enquadrem na categoria Necessidades Educativas Especiais 

devem preferencialmente integrar o horário normal ou duplo da manhã. 

 

 

ARTIGO 74º - FUNCIONAMENTO 

 
1. O Núcleo de Educação Especial reúne ordinariamente duas vezes por período e 

extraordinariamente sempre que seja convocado pelo Diretor ou pelo respetivo Coordenador, 

por sua iniciativa, ou a requerimento de um terço dos restantes membros, podendo solicitar 

para essas reuniões, a colaboração de outros serviços ou entidades considerados relevantes 

para o processo de desenvolvimento e de formação dos alunos, designadamente: 

a.  Serviços do Agrupamento no âmbito das atividades de complemento 

curricular; 

b. Professores das turmas; 

c. Técnicos do CRI; 

d. Auxiliares de Ação Educativa; 

e.  Alunos; 

f. Pais e Encarregados de Educação; 

g. Parceiros no âmbito da saúde, da segurança social, da formação e emprego e 

das IPSS. 

 
2. O Núcleo de Educação Especial integra o Departamento das Expressões apenas para efeitos 

de avaliação de desempenho de docentes.  

3. Os Docentes que prestam apoio a alunos com necessidades educativas devem fazê-lo em 

articulação com o Educador ou Professor Titular da Turma, no caso do Pré-Escolar e 1º 

Ciclo, com o Conselho de Turma, no caso dos 2º e 3º Ciclos, ficando devidamente 

salvaguardado que a responsabilidade pelo aluno é do Educador ou do Professor Titular; 
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4. O Núcleo de Educação Especial trabalha em colaboração com outros serviços, 

nomeadamente: 

a. Com o CRI; 

b. Com o Centro de Saúde, sempre que se justifique e tendo em conta as 

necessidades educativas dos alunos, no respeito pela legislação em vigor; 

c. Com a Segurança Social, sempre que se justifique no sentido de serem 

desenvolvidos esforços para a melhoria das condições socioeconómicas e 

consequente sucesso escolar dos alunos; 

d. Com outras estruturas socioeducativas e IPSS, no sentido de contribuir para o 

esclarecimento e resolução de problemas relativos a alunos; 

e. Com os Departamentos Curriculares; 

5. Ao Núcleo de Educação Especial compete, ainda, fomentar a dinamização dos apoios.   

 

 

ARTIGO 75º - BENEFICIÁRIOS 

 
Os alunos abrangidos por este Serviço são, prioritariamente, os referidos no Decreto-Lei n.º 

3/2008 de 7 de janeiro. 

 

SECÇÃO I - RECURSOS EDUCATIVOS 

 

ARTIGO 76º - CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS – 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

 
Definição 

Entende-se o Centro de Recursos Educativos/Biblioteca Escolar (CRE-BE), como um conjunto 

de espaços educativos interativos, de carácter formal ou lúdico, que se destinam a disponibilizar, 

de um modo integrado, os recursos educativos disponíveis nas áreas da consulta, reprodução, 

produção de informação, informática, formação, apoio ao estudo e animação cultural e lazer. 

 

 

ARTIGO 77º - COMPOSIÇÃO DA EQUIPA DO CRE 

 
Coordenador, nomeado pelo Diretor de entre os professores bibliotecários e mais três elementos 

do Pessoal Docente. 
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ARTIGO 78º - COMPETÊNCIAS 

 

Cumprir as disposições contidas no ponto 8 do Despacho nº 13599 de 28 de junho de 2006 e 

ainda as estabelecidas pelo Agrupamento e pelo CRE/BE, bem como as propostas pelo Gabinete 

da Rede Nacional de Bibliotecas Escolares. 

 

ARTIGO 79º - COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR 

 

1. Para além das competências constantes do artigo 3º da Portaria 756/2009, de 14 de julho, 

constituem competências do Coordenador:  
1.1. Competências de análise crítica 

1.1.1. Interpretar a Escola e a organização escolar à luz dos contributos teóricos 

das Ciências da Educação, designadamente nos domínios da sociologia da 

educação e da escola, da educação intercultural, da teoria curricular e dos 

que perspetivam o Centro de Recursos – Biblioteca Escolar e as suas 

funções pedagógicas no contexto do Projeto Educativo de Agrupamento; 

1.1.2. Fundamentar o processo de tomada de decisão em procedimentos de 

investigação e de inovação educacional. 

1.2. Competências de Intervenção  

1.2.1. Organizar a informação disponibilizada por meios de comunicação social e 

por redes eletrónicas de informação; 

1.2.2. Conceber uma estratégia de aquisições do fundo documental e de 

equipamentos e coordenar a sua execução; 

1.2.3. Organizar os recursos de informação, de acordo com os critérios técnicos 

da biblioteconomia, aplicando princípios das ciências documentais e das 

ciências da comunicação; 

1.2.4. Proporcionar a existência de fundos documentais diversificados, 

assegurando a unicidade do seu tratamento; 

1.2.5. Facilitar o acesso direto, a autonomia do utilizador e as atividades de 

pesquisa; 

1.2.6. Estruturar o funcionamento de dispositivos de utilização e de produção 

multimédia; 

1.2.7. Conceber e dinamizar uma política global de animação pedagógica do 

Centro de Recursos Educativos; 

1.2.8. Conceber e dinamizar atividades de educação para os media; 

1.2.9. Dinamizar atividades que promovam o acesso de Professores, de alunos e 

de outros agentes da comunidade educativa à informação e à produção 

documental em diferentes suportes; 

1.2.10. Participar na conceção e dinamização de atividades de produção 

documental em diferentes suportes, designadamente através da produção de 

jornal de escola, página da Net, videogramas, boletins de difusão de 

informação e sínteses bibliográficas; 

1.2.11. Ativar a ligação da escola com a rede de leitura pública. 

1.3. Competências de Formação, de supervisão e de avaliação 

1.3.1. Conceber e realizar atividades formativas tendo em vista enriquecer o 

repertório pedagógico-didático de cada Professor; 

1.3.2. Colaborar na planificação das atividades curriculares e dos projetos de 

desenvolvimento educativo da comunidade, assegurando uma adequada 

utilização dos recursos disponíveis; 

1.3.3. Acompanhar as equipas educativas envolvidas nas atividades do centro de 

recursos; 
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1.3.4. Avaliar os efeitos das atividades desenvolvidas no seu contributo para o 

desenvolvimento da qualidade da ação educativa. 

1.4. Competências de Consultoria  

1.4.1. Assessorar os Órgãos de Administração e Gestão da escola para viabilizar 

as funções do centro de recursos, no âmbito curricular, na ocupação de 

tempos livres e noutros aspetos do desenvolvimento do projeto educativo 

de Agrupamento; 

1.4.2. Assessorar os Órgãos de Administração e Gestão da escola e o centro de 

formação das associações de escolas no âmbito da gestão de informação; 

 

 

 

CAPÍTULO VIII  

HIGIENE, SEGURANÇA E PREVENÇÃO NA ESCOLA 

ARTIGO 80º - FUNCIONAMENTO INTERNO 

 

1. Este capítulo abrange indiscriminadamente todos os utentes das escolas deste 

Agrupamento, nomeadamente professores, funcionários, alunos, pais e encarregados de 

educação e quaisquer outros, desde que dentro do seu espaço físico. 

2. Todos os elementos atrás referidos estão obrigados às normas gerais de higiene dentro dos 

espaços físicos do Agrupamento (salas e pátios das respetivas escolas). 

3. O não cumprimento dessas regras básicas, nomeadamente o lançamento de papéis, latas e 

outro lixo para o chão e não nas papeleiras ou recipientes para o efeito colocados ao longo 

dos espaços escolares ou nas salas, faz incorrer os seus autores em ato reprovável que pode 

levar à aplicação, no caso dos alunos, a medidas educativas disciplinares, por parte da 

gestão do Agrupamento. 

 

4. Estas medidas, a serem aplicadas a alunos, obrigarão à prestação de serviço de limpeza, de 

acordo com o constante no capítulo das medidas educativas disciplinares, sobretudo 

quando o aluno envolvido já seja reincidente.  

 

5. É igualmente considerado ato reprovável e passível de aplicação de medida educativa 

disciplinar, o facto de qualquer aluno, dentro ou fora da sala de aula, deteriorar, destruir ou 

danificar material didático, equipamento, mobiliário ou outro, ficando, para além da 

medida prevista para cada caso, obrigado à recuperação ou pagamento do material ou 

equipamento danificados, passando esta responsabilidade para o respetivo encarregado de 

educação, sempre que aluno seja menor. 

 

6. É expressamente proibido fumar em toda a área escolar, tanto por parte de alunos, como de 

professores, funcionários, pais e encarregados de educação e outros utentes da Escola. 

7. O não acatamento deste normativo por parte dos vários elementos da comunidade escolar 

leva-os a incorrer em procedimento disciplinar. 
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8. Aos alunos que não cumpram este normativo, serão aplicadas as medidas educativas 

disciplinares descritas no respetivo capítulo. 

 

9. Os professores, funcionários, pais e encarregados de educação ou outros utentes das 

instalações escolares que não cumpram este normativo serão penalizados de acordo com a 

lei antitabágica promulgada em 2007 (Lei nº 37/2007, de 14 de agosto). 

 

 

ARTIGO 81º - IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS 

 

1. O uso do Cartão de Estudante é obrigatório por parte de todo e qualquer aluno que frequente 

a Escola sede. 

2. Qualquer aluno que não se faça acompanhar do Cartão de Estudante por motivo de perda do 

mesmo não pode entrar nas instalações escolares, sendo-lhe, no entanto, facultada a entrada, 

desde que se comprometa a, com a máxima brevidade, tratar de uma segunda via. 

3. Os alunos que declarem ter-se esquecido do Cartão de Estudante poderão entrar nas 

instalações, atendendo-se ao seu comportamento (sempre correto), mas terão que apresentar 

o Cartão logo que voltem de novo à Escola. 

4. O controlo relativamente ao uso do Cartão de Estudante é feito, por norma, na entrada das 

instalações, mas pode, contudo, ser efetuado dentro das próprias instalações por qualquer 

professor ou funcionário. 

5. Caso o aluno não se encontre de posse do respetivo cartão, não pode ser mandado sair das 

instalações antes do termo das aulas, mas fica obrigado a tratar de uma 2ª via do cartão, no 

mais curto espaço de tempo. 

6. As situações de falta de cartão por parte de qualquer aluno deverão ser comunicadas ao 

Diretor de Turma para, caso venham a acontecer reincidências, ser exigida a presença do 

encarregado de educação para se pôr cobro à situação, em definitivo. 

 

7. As situações de esquecimento do cartão deverão ser sempre registadas pelo funcionário que 

se encontra a fazer o controlo, dando delas conhecimento ao Diretor de Turma. 

 

8. Nenhum aluno pode, quer se tenha esquecido do Cartão de Estudante quer o tenha perdido, 

tentar entrar na Escola, saltando a sua rede de vedação, já que tal atuação o fará incorrer em 

procedimento disciplinar, conforme o previsto no respetivo capítulo. 
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ARTIGO 82º - ELEMENTOS EXTERIORES AO AGRUPAMENTO 

 

1. Qualquer estranho à Instituição Escolar (adulto ou não, incluindo pais e encarregados de 

educação) tem que se identificar à entrada da escola e a sua entrada só será permitida com a 

apresentação de cartão identificativo onde conste fotografia atualizada. 

2. O cartão identificativo será devolvido à pessoa quando se verificar a sua saída da Escola. 

3. A não apresentação do documento identificativo por parte de qualquer pessoa estranha à 

Escola, leva a que lhe seja vedada a entrada na mesma. 

4. Não estão abrangidos por esta determinação os membros da Associação de Pais ou, na sua 

ausência, os da Comissão de Pais e Encarregados de Educação, bem como os elementos 

exteriores à Escola que façam parte de qualquer um dos seus órgãos de gestão bem como os 

profissionais, que no âmbito dos protocolos de colaboração, prestam serviço na Escola. 

5. À exceção dos elementos exteriores à Escola pertencentes aos órgãos de gestão ou dos da 

Associação ou Comissão de Pais, nenhum indivíduo está autorizado a percorrer o espaço 

interior de qualquer das escolas do Agrupamento ou a deslocar-se aos blocos, campos de 

jogos ou pavilhão gimnodesportivo, sem prévia autorização do Diretor. 

6. Todo o indivíduo a quem seja permitido o acesso, só poderá dirigir-se ao bloco central, local 

onde funcionam todos os serviços da Escola ou à presença do Coordenador, no caso das 

escolas do 1º ciclo. 

7. O não acatamento desta disposição poderá levar a que a pessoa em questão seja, de imediato, 

convidada a abandonar as instalações escolares. 

8. A fim de evitar as situações da alínea anterior, cabe ao funcionário de serviço no controlo de 

entradas, informar as pessoas acerca do funcionamento das escolas do Agrupamento quanto 

à entrada de pessoas estranhas ao mesmo. 

9. Nenhum funcionário que esteja encarregado do serviço de controlo de entradas deverá 

facilitar a entrada a pessoas estranhas à Escola.  

 

ARTIGO 83º - NORMAS DE CONDUTA 

 

1. Nas aulas, é expressamente proibido o manuseamento ou a exibição de quaisquer 

equipamentos tecnológicos, conforme consta do Estatuto do Aluno, aprovado pela Lei nº 

3/2008, de 18 de janeiro. Sempre que esta orientação seja desrespeitada, os equipamentos 

serão confiscados, só sendo devolvidos aos encarregados de educação dos alunos pelo 

Diretor.  

2. Os alunos não devem abandonar as suas pastas ou mochilas em qualquer lugar. 

3. A gestão do Agrupamento não se responsabiliza pelos desaparecimentos que possam ocorrer 

nos balneários do pavilhão gimnodesportivo, nas salas de aula ou nos espaços de recreio das 

suas escolas, apesar de tudo fazer no sentido de descobrir os autores dos furtos que possam 

ocorrer, de proceder no sentido de recuperar os objetos furtados e de sancionar os 

prevaricadores, de acordo com o estabelecido no capítulo sobre medidas educativas 

disciplinares, constante deste Regulamento. 

4. Os alunos não devem, igualmente, jogar à bola fora dos locais destinados para tal, pois, 

apesar da medida que tal situação pode acarretar (de acordo com o que se encontra descrito 

no capítulo das medidas educativas disciplinares), se existir quebra de vidros, os alunos 

envolvidos serão sempre os responsáveis pelos danos causados. 



 

80 
 

5. Relativamente às agressões, sejam elas verbais ou físicas, os alunos envolvidos, 

considerados culpados após as averiguações, serão sempre responsabilizados pela sua 

conduta incorreta, podendo vir a ser castigados, de acordo com o previsto no capítulo sobre 

medidas educativas disciplinares. 

6. Não são permitidas brincadeiras violentas ou perigosas, sendo estas sempre punidas, de 

acordo com o estabelecido no capítulo das medidas educativas disciplinares. 

7. Por questões de precaução e a fim de se evitarem acidentes que possam acarretar 

complicações graves, não é permitido andar de bicicleta, de trotineta, de skate ou de patins 

nos espaços escolares. 

8. Sempre que não for cumprida esta determinação, o equipamento trazido para a escola será 

confiscado e só será entregue ao aluno depois da presença na escola do respetivo 

encarregado de educação. 

9. A participação na simulação de qualquer sinistro que a escola efetue é de carácter obrigatório 

para qualquer elemento que se encontre no interior do recinto escolar no momento em que se 

efetue a simulação. 

 

 

ARTIGO 84º - VEÍCULOS 

 

Os veículos dos fornecedores, do bar e do refeitório, apenas devem entrar na escola nos 

períodos em que os alunos se encontram nas aulas, evitando os intervalos. 

 

 

CAPITULO IX 

CONTRATOS DE AUTONOMIA 

ARTIGO 85º- AVALIAÇÃO 

 

1. Avaliação Interna – A cargo dos intervenientes diretos no processo, através de relatórios e 

grelhas específicas apropriadas a cada caso. 

2. Avaliação externa – São intervenientes neste processo os parceiros externos de cada projeto, 

que efetuarão a respetiva avaliação em grelha definida conjuntamente com o Diretor do 

Agrupamento. 

ARTIGO 86º - OBJETIVOS 

 

1. De forma a combater o abandono escolar, o absentismo e o insucesso, cada escola do 

Agrupamento proporciona atividades de Complemento Curricular, coordenadas por 

Professores, e que podem abarcar Clubes, Projetos, Desporto Escolar e outros polos de 

interesse que contribuam para o aprofundamento da formação geral e integral do aluno e 

promovam a formação para a Cidadania.  
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2. As atividades de cada escola e os respetivos horários são definidos no início de cada ano 

escolar e divulgados nos locais habituais de informação. 

3. As escolas do Agrupamento podem 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. 

4. No que concerne à saúde, segurança ou educação dos Alunos, compete às escolas do 

Agrupamento a promoção de diligências adequadas, podendo solicitar a cooperação das 

autoridades administrativas, entidades públicas e particulares competentes. 

5. Os projetos de parceria deverão ser planificados e desenvolvidos por todas as partes 

intervenientes. 

6. As atividades que fazem parte do currículo do primeiro ciclo devem ser desenvolvidas 

durante o horário normal de funcionamento da escola, integradas no plano de atividades e em 

colaboração com o respetivo professor da turma. A programação, planificação e avaliação 

deverão ser conjuntas, especialmente no que se refere à definição de estratégias adequadas 

ao nível etário dos alunos e funcionamento do grupo/turma, estando os professores 

intervenientes presentes na sala de aula.  

7. A sensibilização à língua estrangeira, deve ser desenvolvida em horário extra curricular, 

sendo de caráter facultativo e necessária a autorização dos encarregados de educação. As 

escolas deverão organizar-se de modo a contemplarem, prioritariamente, os alunos dos 

terceiros e quartos anos de escolaridade;  

8. No final do ano letivo os Professores responsáveis deverão proceder à avaliação do respetivo 

projeto e informar os encarregados de educação sobre a participação e evolução do seu 

educando nas atividades desenvolvidas; 

9. Os recursos disponibilizados serão os existentes no Agrupamento, sendo que os restantes 

serão da responsabilidade dos parceiros intervenientes em cada contrato. 

 

CAPITULO X 

DISPOSIÇÕES COMUNS 

ARTIGO 87º - REUNIÕES 

 

1. Reuniões ordinárias - Serão calendarizadas pelo Conselho Pedagógico ou Diretor no início 

do ano letivo, podendo no entanto estar sujeitas a alterações pontuais. 

2. Reuniões extraordinárias - Efetuar-se-ão reuniões extraordinárias sempre que os assuntos a 

tratar exijam resolução ou apreciação urgente, podendo os mesmos ser convocados pelo 

Presidente ou sob proposta de um terço dos seus membros. 

3. Divulgação de reuniões - As convocatórias das reuniões serão afixadas em expositor próprio, 

colocado em local visível e na sede do Agrupamento com, pelo menos, 48 horas de 

antecedência, constando delas a indicação da ordem de trabalhos. Dado que os espaços 

educativos do Pré-Escolar e do 1º ciclo distam geograficamente da sede do Agrupamento a 

estrutura educativa e/ou o órgão que procede à elaboração da Convocatória, para as reuniões, 

deverá assegurar que ela chegue a todos os estabelecimentos de ensino do Pré-Escolar e do 

1º ciclo, com a antecedência contemplada na lei geral, pelos meios que considerar mais 

conveniente. 
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4. Calendarização e duração das reuniões - No caso de se verificar a marcação de várias 

reuniões para o mesmo dia, dever-se-á respeitar um período de duas horas de duração para 

cada reunião, com intervalos entre si. Se esse período for insuficiente para tratamento dos 

assuntos agendados marcar-se-á nova reunião. 

5. Local das reuniões - As reuniões deverão ocorrer no espaço físico do Agrupamento, devendo 

a convocatória especificar o seu local. 

6. Tolerância - O início das reuniões legalmente convocadas terá 15m de tolerância. 

7. Atas - Devem ser processadas informaticamente e entregues em suporte de papel em 

formulários específicos para o efeito e entregues ao Diretor no prazo de 72 horas.  

 

ARTIGO 88º - REGIMENTOS INTERNOS 

 

Na elaboração dos regimentos internos deverá ser tido em conta o consignado no Código de 

Procedimento Administrativo. 

Do regimento interno constarão obrigatoriamente, entre outras, as normas referentes a: 

1. Organização interna e funcionamento; 

2. Forma de convocatória das reuniões e divulgação da ordem de trabalhos; 

3. Presidência das reuniões e sua substituição; 

4. Secretariado e atas das reuniões; 

5. Divulgação e implementação das decisões tomadas; 

6. Duração das reuniões; 

7. Regime de substituição dos seus membros; 

8. Circuitos de comunicação internos e entre os restantes órgãos e Estruturas de Orientação 

Educativa: 

9. Elaboração do relatório final de autoavaliação, em harmonia com a planificação anual das 

Escolas; 

10. Definição de um local próprio para arquivo dos materiais/informações/legislação/ 

decisões/atas, de consulta acessível a toda a comunidade educativa. 

 

ARTIGO 89º - VISITAS DE ESTUDO 

 

1. As visitas de estudo são atividades pedagógicas, integradas na programação anual ou 

trimestral feita pelo Departamento Curricular/Conselho de Docentes de Estabelecimento e 

propostas pelo Conselho de Turma ou, excecionalmente, por outra instância da Escola 

quando integrada em projetos pedagógicos. Como tal, integram o Plano Anual de Atividades. 

1.1.  Sempre que surgirem atividades dinamizadas por entidades externas, que não tenham 

sido contempladas no Plano Anual de Atividades, serão as propostas analisadas 

casuisticamente, e sujeitas à aprovação do Conselho Pedagógico. 

2. A planificação das visitas de estudo tem de apresentar fundamentação pedagógica, 

explicitando as competências específicas a desenvolver com a atividade para que o 

Conselho Pedagógico se possa pronunciar sobre a sua aprovação; 

3. Os Professores acompanhantes devem ser os das turmas envolvidas nas visitas e, 

prioritariamente, os que nesse dia lecionam à(s) referidas turmas. Poderão acompanhar a(s) 
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turma(s) outros Docentes, caso o objeto da visita assim o justifique, carecendo de 

autorização, prévia, do Diretor;  

4. Os professores acompanhantes devem cumprir com as normas de identificação e segurança, 

nomeadamente a utilização do material de sinalização e a posse de declaração de idoneidade;  

5. No Pré-Escolar e 1º Ciclo a(s) turma(s) são acompanhadas por um ou mais Assistentes 

Operacionais, tendo prioridade as turmas com alunos de faixas etárias mais baixas, no caso 

de escassez dos respetivos assistentes. Relativamente à Escola sede, os Assistentes 

Operacionais poderão acompanhar as turmas, desde que não haja inconveniência de serviço;  

6. As visitas de estudo podem ser realizadas com a totalidade dos alunos da Escola, ou 

dirigidas a grupos específicos, consoante as competências a desenvolver, previstas no 

Projeto Curricular da(s) referida(s) turma(s), e a faixa etária dos alunos. 

7. No segundo e terceiro ciclos, por ano letivo, cada turma poderá beneficiar de apenas duas 

visitas de estudo. 

7.1.  Quando as Visitas de Estudo ocorrerem apenas durante a manhã ou a tarde, deverá ser 

privilegiado, sempre que possível, um dia em que os alunos não tenham aulas no turno 

contrário. 

8. Nas primeiras reuniões de Departamento Curricular, devem os elementos que os integram, 

eleger, por ano de escolaridade, quais os conteúdos a que deve ser dado enfâse, tendo em 

conta o balanço do ano letivo anterior, as competências a desenvolver, por ano de 

escolaridade, que constam no Projeto Curricular de Agrupamento e as metas do Projeto 

Educativo. 

9. Em sede de reunião intercalar do primeiro período, os Conselhos de Turma deverão decidir, 

tendo em conta as orientações dos Departamentos Curriculares e o Projeto Curricular das 

diferentes Turmas, quais as visitas de estudo a implementar e submetê-las à aprovação do 

Conselho Pedagógico. 

7.2. Após a aprovação das mesmas, deverá o professor responsável informar os 

Encarregados de Educação da planificação destas atividades, assim como o Diretor de 

Turma, aquando da apresentação, aos Encarregados de Educação do Projeto Curricular 

de Turma. 

7.3.  O cálculo de custo da visita de estudo é feito em função da totalidade dos alunos da(s) 

turma(s) envolvida(s). 

8. No momento de divulgação das visitas de estudo, o Professor Responsável deverá informar, 

os Encarregados de Educação, que as inscrições encerram 45 dias antes da realização da 

visita de estudo, devendo o pagamento da mesma ser efetuado no momento da inscrição. 

9. Conhecido o número de inscrições são contactadas três empresas de aluguer do transporte, 

com a informação do número de autocarros necessários para abranger os alunos inscritos, 

mesmo que um autocarro não viaje completo. A adjudicação da prestação de serviços segue 

o critério do mais baixo preço. Após a adjudicação do serviço é calculado o preço 

definitivo.  

10. Informar os Encarregados de Educação, de que o custo da visita foi reajustado, e do acerto 

da importância a pagar por cada aluno, sendo que o acerto deve ser efetuado até 30 dias 

antes da realização da visita de estudo, de forma a permitir uma atempada efetivação da 

contratação dos serviços. 

10.1  O pagamento da visita de estudo, assim como o respetivo reajuste, será efetuado na 

papelaria, que emitirá recibo comprovativo da importância entregue, indicando a 

atividade a que se destina. 

11. O não pagamento do acerto, de todas as inscrições existentes obrigará à não efetivação da 

visita de estudo, dado que não é possível, nem desejável, garantir a obrigatoriedade de 
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forçar os outros alunos a suportar a importância em falta para o pagamento dos serviços 

inerentes à realização da atividade. 

11.1. Em caso de não realização da visita de estudo, a importância paga será devolvida 

pelos serviços de tesouraria, mediante a apresentação do comprovativo do pagamento 

efetuado. 

12. Em caso de não comparência do aluno à atividade, por motivos considerados justificáveis, 

pelo professor responsável, apenas há lugar à devolução da verba inerente à entrada nos 

locais a visitar, caso o mesmo não implique aumento de custos para os restantes alunos 

(bilhetes - grupo, pagamento antecipado, entre outras situações). 

13. A relação dos Alunos/Turmas e Professores e Assistentes Operacionais envolvidos, da 

Escola sede, tem de ser apresentada por escrito ao Diretor de Turma (caso não seja este o 

Professor Responsável), na Direção, nos Serviços de Ação Social Escolar e à Encarregada do 

Pessoal Assistente Operacional, com cinco dias úteis de antecedência em relação à data da 

realização da visita. No que concerne às outras escolas, para além da apresentação da relação 

ao Diretor e S.A.S.E., no prazo já previsto, terão igualmente de apresentá-la ao Coordenador 

de Escola.  

14. A relação dos Alunos deve ser colocada no livro de ponto, com 48 horas de antecedência, de 

forma a informar os outros Professores, da realização da mesma. 

15. Sempre que no momento de saída da Escola se verifique a ausência de alunos cuja 

autorização do Encarregado de Educação foi entregue ao professor responsável e o 

pagamento tenha sido efetuado, deve, o professor responsável, registar na lista entregue à 

Encarregada do Pessoal Assistente Operacional, a respetiva falta. 

16. É obrigatória a autorização dos Pais / Encarregados de Educação, sempre que a mesma não 

se enquadre no âmbito da autorização assinada no ato da matrícula, mediante impresso 

próprio.  

17. As Visitas de Estudo que constam dos Projetos Curriculares de Turma/Grupo deverão 

integrar, como anexo, o Plano da Visita de Estudo e os guiões de exploração utilizados.  

18. Os documentos de planificação das visitas de estudo, referidos anteriormente, devem ser 

apresentados em Conselho Pedagógico aquando da aprovação, por parte deste, da sua 

realização; 

19. Os Professores envolvidos em Visitas de Estudo, entregam com 24h de antecedência, no 

bloco C o(s) Plano(s) de aula para os alunos não participantes e/ou para as turmas não 

integradas na Visita de Estudo. 

19.1. Na impossibilidade de troca direta, é dada prioridade, na aplicação da bolsa de 

professores para a ocupação dos tempos escolares, à substituição dos docentes que se 

encontram ausentes, mas ao serviço da escola. 

19.2. Nesta situação, é dado cumprimento ao plano de aula elaborado pelo professor da 

turma/área curricular e a aula é numerada, rubricada e sumariada pelo professor que 

implementou o referido plano. É assinalada Falta ao Serviço da Escola ao professor 

titular da turma/área curricular, mas considerado que o serviço distribuído foi 

cumprido. 

20. A documentação/expedição de ofícios necessários à realização das visitas de estudo, a enviar 

para qualquer entidade, deve ser assinada pela Professor Responsável e pelo Diretor. 

21. Tendo em atenção que o Agrupamento é composto por alunos de faixas etárias distintas, o 

rácio Professor/Aluno é de um para dez. Contudo, e tendo em atenção as características dos 

alunos, podem surgir situações que exijam um maior número de Professores acompanhantes. 

Essas situações deverão ser apresentadas pelo(s) Docente(s) responsável(eis) pela visita de 

estudo, ao Diretor, que decidirá em função da maior segurança possível para os alunos. 
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22. Quando as visitas a determinados locais, são organizadas em grupos e estes têm número 

limite de alunos, os autocarros podem realizar percursos inversos, ou então as horas de 

partida e de chegada, à escola, podem não ser coincidentes; 

23. Sem detrimento do dever de vigilância e custódia que recai sobre as funções dos Professores 

em qualquer atividade, deverão ser objeto de coresponsabilização das famílias os eventuais 

danos que os alunos venham a causar no decurso da mesma. Tendo em atenção que as 

Visitas de Estudo, têm como objetivo atingir as metas definidas no Projeto Educativo e no 

Projeto Curricular de Agrupamento e de Turma, o aluno, de acordo com o dever de 

assiduidade que lhe assiste (alínea h do artigo 15º da Lei 30/2002 de 20 de dezembro) deve 

participar nas mesmas. Contudo, apesar do dever de frequência e assiduidade, o aluno pode 

justificar o motivo, ao professor responsável pela Visita de Estudo, da não participação nas 

atividades escolares. 

24. Relativamente ao 1º ciclo e Pré-Escolar, as Visitas de Estudo ou atividades organizadas pela 

Autarquia, são da sua responsabilidade, no que concerne à organização e segurança das 

mesmas. Aquando da realização das Visitas, o horário das Escolas pode ser alterado. 

25. Podem surgir Visitas de Estudo ou Atividades no exterior das Escolas que não careçam de 

transporte devido à proximidade do local a visitar. Nessas situações, os trâmites a seguir são 

os previstos neste artigo excetuando-se os que respeitam à adjudicação do transporte e custo 

do mesmo. 

26. No caso das Visitas de Estudo/Intercâmbios Escolares ao estrangeiro, independentemente da 

sua duração, deverá ser emitida a respetiva autorização pela Direção Regional, devendo 

cumprir-se o disposto no despacho nº 28/ME/91 de 28 de março. 

27. O Agrupamento não se responsabiliza pelo desaparecimento de bens pessoais dos alunos.  

 

ARTIGO 90º - OMISSÕES 

 

Em todos os casos omissos observar-se-á o constante na legislação em vigor, nomeadamente do 

código de procedimento administrativo e o critério dos órgãos de direção, administração e 

gestão da escola, de acordo com as suas competências.  

 

ARTIGO 91º - ENTRADA EM VIGOR 

 

O presente regulamento entrará imediatamente em vigor no dia seguinte à sua aprovação pelo 

Conselho Geral.  
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ANEXO I 
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REGIMENTO ESCOLA TÉCNICA PROFISSIONAL DA MOITA 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

 

DEFINIÇÃO/CONTEXTUALIZAÇÃO DAS AEC 

O Programa de Generalização do Ensino de Inglês e de Outras Atividades de Enriquecimento 

Curricular – correntemente designado de AEC – foi criado pelo Despacho da Ministra da 

Educação nº. 12.591, de 16 de Junho de 2006 e surge na sequência da experiência obtida 

desenvolvida no ano letivo de 2005/2006 com o Programa de Generalização do Ensino de 

Inglês nos 3º. e 4º. anos de escolaridade. Este Programa insere-se na prioridade dada pelo 

Governo à melhoria das condições de ensino e aprendizagem no 1º Ciclo do Ensino Básico. 

As AEC pretendem cumprir o duplo objetivo de garantir a todos os alunos do 1º Ciclo de forma 

gratuita, a oferta de um conjunto de aprendizagens enriquecedoras do currículo, ao mesmo 

tempo que se concretiza a prioridade enunciada pelo Governo de promover a articulação entre o 

funcionamento da escola e a organização de respostas sociais no domínio do apoio às famílias. 

 

1- ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

1.1 – O presente regimento estabelece as orientações a observar nas Atividades de 

Enriquecimento Curricular em funcionamento nos estabelecimentos de ensino do 1º Ciclo 

do Ensino Básico do Agrupamento Vertical de Escolas José Afonso e do Agrupamento 

Vertical de Escolas Fragata do Tejo. 

1.2 Entende-se por Atividades de Enriquecimento Curricular aquelas que incidem nos 

domínios desportivo, artístico, científico, tecnológico e das tecnologias de informação e 

comunicação, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e da 

dimensão europeia da educação, nomeadamente: no ensino da Música, ensino do Inglês e o 

ensino da Atividade Física e Desportiva. 

1.3 As atividades a desenvolver neste programa, encontram-se definidas no Despacho Nº 14 

460/2008, de 26 de maio e objeto de Acordos de Colaboração celebrados entre: 

Agrupamento Vertical de Escolas Fragata do Tejo e IPSS Cooperativa de Responsabilidade 

Social, C.R.L Colégio Corte Real e Escola Técnica Profissional da Moita, enquanto 
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entidade parceira // Agrupamento de Escolas José Afonso e IPSS Cooperativa de 

Responsabilidade Social, C.R.L Colégio Corte Real e Escola Técnica Profissional da Moita, 

enquanto entidade parceira. 

1.4 O Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular é entendido pelas entidades 

parceiras, como um processo educativo global e integrado, privilegiando a inscrição e 

participação dos alunos em todas as atividades disponíveis, em detrimento de inscrições em 

apenas uma ou duas atividades. 

2- PERÍODO DE FUNCIONAMENTO 

2.1 – As Atividades de Enriquecimento Curricular desenvolvem-se apenas durante os 

períodos em que decorrem as atividades letivas, havendo a interrupção destas sempre que 

haja interrupção das atividades nos termos do calendário escolar aprovado pelos órgãos de 

gestão envolvidos. 

2.2 – Os horários de funcionamento das Atividades de Enriquecimento Curricular estão 

definidos em blocos de 45 minutos e estão condicionados ao regime de funcionamento dos 

estabelecimentos de educação e ensino, da seguinte forma: 

2.2.1 – Para o Agrupamento Vertical de Escolas Fragata do Tejo: período da manhã das 

10H15 às 11H00 / das 11H15 às 12H // período da tarde das 14H25 às 15H10 / das 15H20 

às 16H05 // nas escolas da Zona Rural das 15H45 às 16H30 / das 16H45 às 17H30. 

2.2.2 - Para o Agrupamento de Escolas José Afonso: EB de Alhos Vedros nº1– período da 

manhã das 10H às 11H45 / das 12H às 12H45 // períodos da tarde das 14H25 às 15H10 / 

das 15H20 às 16H05 e das 15H45 às 16H30 / das 16H45 às 17H30. EB de Alhos Vedros 

nº2– período da manhã  das 10h- 10h45m/ das 11h-11h45m/ período da tarde das 14H25 às 

15H10 / das 15H25 às 16H10. EB de Alhos Vedros das 15H45 às 16H30 / das 16H45 às 

17H30. 

 

3- INSCRIÇÕES NO PROGRAMA AEC 

 

3.1 – Os Encarregados de Educação interessados no Programa das Atividades de 

Enriquecimento Curricular, poderão formalizar a inscrição dos seus educandos no momento 

da renovação da matrícula, onde serão informados das condições e funcionamento do 

Programa no próximo ano letivo.   

3.2 - No início do ano letivo, em reunião a realizar entre os Professores Titulares de Turma, 

os Professores das AEC e os Encarregados de Educação, será divulgado o programa das 
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Atividades de Enriquecimento Curricular, bem como o plano de trabalho de cada atividade 

(métodos e objetivos).  

3.3 - Será igualmente divulgado e explicitado o Regimento das AEC, com particular 

incidência nas normas referentes à inscrição, assiduidade, comportamento e avaliação nas 

AEC. 

3.4 - Sendo a inscrição nas AEC gratuita e facultativa, caberá ao Encarregado de Educação 

decidir da inscrição ou não do seu educando nestas atividades.  

3.5 - Na inscrição no Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular o Encarregado 

de Educação será alertado e sensibilizado para a importância de inscrever o seu educando 

em todas as atividades oferecidas, promovendo um processo de formação e aprendizagem 

completo e integrado. 

3.6 - Se os encarregados de educação não inscreverem os seus educandos em todas as 

atividades, os alunos não poderão estar no espaço onde decorrem as AEC em que não estão 

inscritos. 

3.7 - Feita a inscrição, a frequência das AEC assume caráter obrigatório, devendo os 

Encarregados de Educação assumir um compromisso de honra de que os seus educandos 

frequentam as AEC até ao final do ano letivo. 

 

4- ASSIDUIDADE, DESISTÊNCIAS DOS ALUNOS E FALTAS DE MATERIAL 

 

4.1 - Uma vez realizada a inscrição, a frequência das AEC é obrigatória, ficando os alunos 

sujeitos à marcação de falta sempre que não compareçam a uma atividade programada. 

4.2 – As faltas dadas devem ser, sempre que possível, comunicadas com antecedência pelos 

Encarregados de Educação ao Professor da AEC a que vai faltar ou ao Professor Titular de 

turma, utilizando para o efeito a caderneta do aluno. As faltas deverão ser justificadas por 

escrito, pelo Encarregado de Educação, no prazo máximo de cinco dias úteis após a sua 

ocorrência e entregues ao Professor Titular de turma que procederá à validação da 

justificação. 

4.3 – As desistências de participação no programa de Atividades de Enriquecimento 

Curricular não são admitidas. Contudo, por motivo de força maior devidamente justificado, 

as desistências devem ser comunicadas por escrito, pelos Encarregados de Educação, ao 
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Professor Titular de Turma que informará o professor responsável pela coordenação da 

Escola onde o aluno se encontra matriculado, o qual comunicará à coordenação das AEC. 

4.4 – São definidos dois tipos de registos de ocorrências: Registo de Ocorrência Nível 1 e 

Registo de Ocorrência Gravosa Nível 2. 

 4.4.1 Registo de Ocorrência Nível 1: Se um aluno tiver comportamentos de indisciplina, 

o professor da AEC efetua um registo de ocorrência na plataforma informática e comunica 

ao encarregado de educação através da caderneta do aluno. Aplica as medidas corretivas 

que considerar mais pertinentes, que visem sobretudo a transformação dos comportamentos 

incorretos do aluno. 

 4.4.2 Registo de Ocorrência Gravosa Nível 2: Se um aluno tiver comportamentos de 

indisciplina graves ou recorrentes, o Professor da AEC efetua um registo de ocorrência 

gravosa nível 2 na plataforma informática e comunica ao encarregado de educação através 

da caderneta do aluno, sem mencionar ainda o nível da ocorrência. Seguidamente, procede a 

uma análise conjunta com o Professor Titular acerca da validação deste registo. Após 

concordância entre os Professor da AEC e o Professor titular de turma, o encarregado de 

educação é informado através da caderneta do aluno e convocado a comparecer no 

estabelecimento de ensino no horário de atendimento. Ao aluno, ser-lhe-á aplicado um 

processo disciplinar, estipulando uma medida corretiva definida no ponto 2 do art. 26º da 

Lei 39/2010 de 02 de setembro, que mais se ajuste à natureza da ocorrência e que vise a 

transformação dos comportamentos incorretos do aluno. 

 4.4.3 – Aquando um Registo de Ocorrência Gravosa Nível 2 por parte do Professor da 

AEC, se na análise conjunta com o Professor Titular concluir-se a sua não validação, é da 

responsabilidade do Professor que efetuou o registo, alterá-lo para Registo de Ocorrência 

Nível 1. 

 4.4.4– Após três registos de ocorrência gravosa, a situação é analisada pelos Professores 

das AEC, Professor Titular de turma e a Coordenação do Estabelecimento. O aluno 

considera-se excluído do Programa e o Encarregado de Educação é informado através da 

caderneta do aluno.   

4.5 – Considerar-se-á para exclusão do programa a ocorrência de um número de faltas 

injustificadas consecutivas superior a dez blocos de quarenta e cinco minutos, ou de um 

número de faltas injustificadas interpoladas superior a quinze blocos de quarenta e cinco 

minutos. Esta situação será comunicada pelo Coordenador de Estabelecimento ao 

Encarregado de Educação, através da caderneta do aluno, convocando-o a comparecer no 

estabelecimento de ensino no horário de atendimento. 
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4.6 – Se o aluno não se fizer acompanhar do material solicitado para a AEC, duas aulas 

consecutivas ou três interpoladas, o Encarregado de Educação será informado pelo 

Professor da AEC. Após a comunicação, se o aluno continuar a não se fazer acompanhar do 

material indicado por mais duas aulas consecutivas ou três interpoladas, o Professor Titular 

de Turma é informado e ser-lhe-á marcada falta de material. O Encarregado de Educação 

será alertado para a situação, através de informação registada na caderneta do aluno. Por 

cada duas faltas de material será marcada, ao aluno, uma falta injustificada, a qual não 

poderá ser justificada. 

 

5- ALUNOS 

 

5.1 – Os alunos que frequentam o programa de Atividades de Enriquecimento Curricular só 

poderão sair da escola, antes do término das atividades, mediante autorização escrita, pelo 

Encarregado de Educação. 

5.2 - Quando não acompanhado pelo Encarregado de Educação, a saída aluno, no término 

da AEC, só ou acompanhado por outra pessoa, é comunicada ao Professor Titular de Turma 

através de declaração em impresso próprio a fornecer pela escola.    

5.3 - As crianças que têm necessidade de sair das AEC antes do seu termo para, 

justificadamente, frequentar outras atividades, só poderão fazê-lo nos intervalos. Em caso 

algum as AEC poderão ser interrompidas. 

5.4 – O aluno deverá fazer-se acompanhar sempre pela caderneta e pelo material solicitado 

pelos Professores das AEC, que deverá ser indicado pelos mesmos no início de cada ano 

letivo. No caso da Atividade Física e Desportiva considera-se imprescindível que os alunos 

se apresentem com roupa e calçado apropriado, munindo-se de calçado para troca, nos casos 

em que a aula decorre num Pavilhão ou Sala Desportiva.  

5.5 - Aos docentes das AEC é devida obediência e respeito, podendo aos alunos que não 

cumprirem as normas de funcionamento das AEC ser aplicadas medidas disciplinares. 

5.6 - Um aluno que de forma sistemática adote comportamentos intencionais de violação 

dos seus deveres consagrados na Lei e no Regulamento Interno, incluindo agressões verbais 

ou físicas, falta de respeito e destruição de material ou equipamento, pode ser excluído da 

frequência das AEC, para além de incorrer em procedimento disciplinar. 

 

6- PROFESSORES DAS AEC 
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6.1 - Todos os Professores devem conhecer o Regimento Interno do Programa de 

Atividades de Enriquecimento Curricular. 

6.2 - Os Professores devem planificar adequadamente as atividades a desenvolver: de 

acordo com as planificações do grupo disciplinar; promovendo a articulação com as 

atividades curriculares; promovendo a articulação com o 2º Ciclo, procurando atingir as 

metas de aprendizagem estabelecidas e fomentando a participação ativa de todos os alunos. 

6.3 – Em toda a sua prática profissional, o Professor deverá distinguir-se pela pontualidade, 

assiduidade e envolvimento em todas as atividades para além da lecionação prevista no seu 

horário: reuniões de articulação; reuniões de grupo disciplinar; reuniões de coordenação 

geral; supervisão de intervalos sempre que devidamente estipulado; deslocações de turmas; 

supervisão de turmas no transporte de autocarro; formações; atividades enquadradas nas 

planificações anuais dos estabelecimentos escolares envolvidos no Programa. Deverá 

também, em conjunto com o seu grupo disciplinar e a coordenação das AEC, evidenciar 

preocupação na sua formação contínua, estimulando e enriquecendo o seu currículo. 

6.4 - Em caso algum poderão os Professores das AEC convidar os alunos a sair da sala, por 

motivo de indisciplina. 

6.5 - Qualquer situação de violação dos deveres do aluno deverá ser comunicada de 

imediato ao Encarregado de Educação, via caderneta, e ao Professor Titular de Turma, a fim 

de serem tomadas medidas adequadas à ocorrência verificada. 

6.6 - Em caso de acidente escolar deve o Professor das AEC preencher o formulário próprio 

de comunicação, que se encontra arquivado no Dossier de Turma e encaminhá-lo ao 

Professor Titular de Turma. 

6.7 - Em caso de acidente, o Professor não deve abandonar o grupo. Deve chamar um 

Assistente Operacional que deverá acionar o processo de socorro ao aluno e, se necessário, 

acompanhá-lo à unidade de prestação de assistência médica. Em casos mais complicados, 

deverá contactar o Professor Titular de Turma ou o Órgão de Gestão. 

6.8 - O material utilizado na atividade por um Professor das AEC é devidamente arrumado 

por este, em local próprio, assim que termine a atividade. Deverá zelar pelas condições e o 

estado em que fica o local onde lecionou. 

6.9 - No caso das condições climatéricas não permitirem a realização das atividades no 

exterior, o Professor das AEC deve ter, programadas, atividades de substituição, sempre que 

possível, relacionadas com a disciplina em questão, para serem realizadas em espaços 

protegidos. 
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7- ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

7.1 - O Encarregado de Educação é particularmente responsável pela frequência regular das 

AEC por parte do seu educando, bem como pelas atitudes e comportamentos demonstrados 

face aos objetivos inerentes à implementação destas atividades.  

7.2 - O Encarregado de Educação é ainda responsável pelos danos causados no decurso das 

AEC pelo seu educando, sempre que comprovadamente este tenha agido dolosamente. 

7.3 - O Encarregado de Educação deve sempre justificar as faltas dadas pelo seu educando 

na caderneta, conforme indicado no artigo 4º. 

7.4 - O Encarregado de Educação deverá usar sempre a caderneta para comunicar com o 

Professore Titular da turma e com os Professores das AEC sobre qualquer atividade ou 

outro assunto. 

7.5 - Qualquer informação ou esclarecimento será dado na hora do atendimento ao 

Encarregado de Educação, imediatamente antes ou depois da hora da AEC em questão, ou 

através do contacto com a Coordenação das AEC. 

 

8- PESSOAL NÃO DOCENTE – AUXILIARES EDUCATIVAS DA ESCOLA 

TÉCNICA PROFISSIONAL DA MOITA 

8.1 – É da responsabilidade das auxiliares educativas: 

 - Apoio na gestão e funcionamento dos Polos da Escola Técnica Profissional da Moita 

 - Supervisão dos Recreios 

 - Apoio aos Professores das AEC 

 - Apoio na Supervisão nas deslocações das turmas 

 - Apoio na Supervisão no transporte das turmas nos Autocarros 

 - Limpeza e manutenção das instalações onde decorrem as AEC 

 - Comunicação e esclarecimentos aos Professores Titulares de turma e Encarregados de 

Educação 
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9- ORGANIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

9.1- A supervisão pedagógica e o acompanhamento das AEC são efetuados por todos os 

Professores Titulares de Turma em exercício de funções nos estabelecimentos e 

Coordenação das AEC, podendo assumir a forma de acompanhamento presencial, tendo em 

vista garantir a qualidade das atividades, bem como a articulação com as atividades 

curriculares. 

9.2- A supervisão pedagógica referida no ponto anterior inclui os seguintes aspetos: 

a) Articulação das Atividades Curriculares com as AEC; 

b) Acompanhamento das atividades através de reuniões com os Professores das 

AEC e Coordenação das AEC; 

c) Avaliação da sua realização; 

d) Realização das atividades de Apoio ao Estudo; 

e) Reuniões com os Encarregados de Educação, nos termos legais; 

f) Observação das Atividades de Enriquecimento Curricular 

 

9.3 - O Professor das AEC deverá produzir um relatório, no mínimo em dois momentos a 

definir, sobre as atividades realizadas, que apresentará ao Órgão de Gestão e à Coordenação 

das AEC, destacando os pontos fortes e identificando os aspetos a melhorar e/ou a corrigir. 

9.4 - No final de cada período deverá elaborar uma informação de avaliação relativa a cada 

aluno que será entregue à Coordenação das AEC, que encaminham para os Órgãos de 

Gestão, sendo entregues nas reuniões de encarregados de educação. 

9.5 - A documentação referente às Atividades de Enriquecimento Curricular será organizada 

num dossier, com a dupla finalidade de registo e de comunicação entre os diversos 

intervenientes no Programa. 

9.6 - O dossier organiza-se da seguinte forma: 

Dossier de Turma: 

 - Regimento Interno das AEC 

- Contato dos Professores das AEC 

- Dados da Turma: Listagem e dados dos alunos 
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- Horário das AEC da Turma 

- Plano Anual / Projeto Curricular da Turma / Articulação Geral 

 

- ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA 

  - Orientações Curriculares 

  - Planificação Anual  

  - Outras Planificações ou Registos 

 

- INGLÊS 

  - Orientações Curriculares 

  - Planificação Anual  

  - Outras Planificações ou Registos 

 

- MÚSICA 

  - Orientações Curriculares 

  - Planificação Anual  

  - Outras Planificações ou Registos 

 

- OUTRA DOCUMENTAÇÃO 

  - Justificação de Faltas 

  - Registo de Acidentes 

  - Registos de Ocorrência 

  - Doc. para 5.2 

  - Doc. para 6.6 

9.7 - Para além dos Dossiers de Turma e Dossiers de Grupo Disciplinar, todos os 

Professores das AEC, Professores Titulares de Turma, Coordenadores das AEC, Órgãos de 

Gestão e outros intervenientes no Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular, 

deverão utilizar a Plataforma Informática Inovar Básico, para registo de sumários, 

presenças, ocorrências, acidentes e para consulta de dados e informações referentes às AEC. 
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9.8 - No âmbito da articulação das AEC com o 2º Ciclo dos Agrupamentos, é estabelecida, 

no início do ano letivo, a metodologia de trabalho a adotar, que inclui: uma reunião no 

início do ano letivo para elaboração e ajuste das metas de aprendizagem, de acordo com a 

realidade diagnosticada. Reuniões periódicas entre Coordenadores de Disciplina das AEC e 

o Grupo de Articulação dos Agrupamentos para partilha de informações e monitorização da 

evolução do trabalho desenvolvido. 

10- SEGURO ESCOLAR 

10.1 - Os alunos que frequentam as AEC estão cobertos pelo Seguro Escolar. 

10.2 - Sempre que no decurso das AEC ocorra algum acidente ou incidente que se encontre 

coberto pelo Regulamento do Seguro Escolar, o mesmo deverá ser comunicado ao Professor 

Titular de Turma, por parte do Professor das AEC, no prazo máximo de 24 horas, através de 

ficha de registo de acidentes, descrevendo pormenorizadamente a ocorrência. 

10.3 - O Professor Titular de Turma deverá instruir o processo, designadamente o 

preenchimento do Inquérito de Acidente Escolar, e remetê-lo no prazo máximo de 24 horas 

à Direção, para homologação. 

11- DISPOSIÇÕES FINAIS // CASOS OMISSOS 

11.1 – Em tudo o que não estiver previsto no presente regimento, aplicam-se as seguintes 

disposições: 

11.1.1 – Para a comunidade educativa do Agrupamento Vertical de Escolas Fragata do Tejo, 

aplicam-se as disposições do Regulamento Interno do Agrupamento Vertical de Escolas 

Fragata do Tejo, relativamente aos direitos e deveres da comunidade educativa, bem como 

legislação subsidiária. 

11.1.2 - Para a comunidade educativa do Agrupamento de Escolas José Afonso, aplicam-se 

as disposições do Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas José Afonso, 

relativamente aos direitos e deveres da comunidade educativa, bem como legislação 

subsidiária. 

11.1.3 – Para a comunidade educativa da Escola Técnica Profissional da Moita, aplicam-se 

as disposições do Regulamento Interno da Escola Técnica Profissional da Moita, 

relativamente aos direitos e deveres da comunidade educativa, bem como legislação 

subsidiária. 

 

Moita, 23 de Novembro de 2010 
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REGULAMENTO DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

 

 

CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

 

 O presente regulamento define a organização, desenvolvimento, avaliação e 

acompanhamento dos Cursos de Educação e Formação (CEFs). Os CEFs ministrados na escola 

constituem uma Modalidade de Educação que confere a equivalência ao 9ºano de Escolaridade e 

uma Qualificação de Nível 2. 

 Os CEFs visam, por um lado, o desenvolvimento de competências para o exercício de 

uma profissão, por outro, permitem o prosseguimento de Estudos a Nível do Ensino Secundário 

(Ensino Regular ou Ensino Profissional). 

 

 Legislação de referência: 

 

 - Despacho Conjunto nº 453/2004, de 27 de julho; 

 - Retificação nº 1673/2004, de 7 de setembro; 

 - Despacho Conjunto nº 287/2005, de 4 de abril; 

 - Lei n.º 30/2002, de 20 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Lei nº 

3/2008 de 18 de janeiro; 

- Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro. 
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CAPÍTULO I 

 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO 

E FORMAÇÃO 

 

Artigo 1.º 

(Organização curricular) 

 

 1 – Os planos curriculares dos CEFs desenvolvem-se segundo uma estrutura modular de 

dois anos letivos (que conferem uma qualificação de Nível 2, Tipo 2. compreendem quatro 

componentes de formação: Sociocultural, Científica, Tecnológica e Prática que engloba a Prova 

de Avaliação Final (PAF). 

 2- A carga horária dos Cursos Tipo 2 será distribuídas ao longo dos dois anos do ciclo 

formação, sendo que no primeiro ano deverão ser lecionadas 36 semanas de aulas e no segundo 

ano, as restantes de modo a concluir a carga horária total necessária para a conclusão do curso. 

 3 – os referenciais de formação, as cargas horárias assim como os programas das 

disciplinas aprovadas pelo Ministério da Educação (ME) encontram-se: 

a) Relativamente às Componentes Sociocultural e Científica, no site http://www.anq.gov.pt/. 

b) Relativamente à Componente Tecnológica, no site http://www.iefp.pt/. 

 

Artigo 2.º 

(Matriz Curricular) 

 

1 – Os CEFs de Tipo 2 assumem a seguinte Matriz Curricular prevista na lei – Despacho 

453/2004, de 27 de julho; 

Artigo 3.º 

(Composição e atribuições da Equipa Pedagógica) 

 

1 – A Equipa Pedagógica (EP) é coordenada pelo Diretor de Curso que acumula o cargo de 

Diretor de Turma e integra os professores das diferentes disciplinas e outros elementos que 

intervenham na preparação e concretização do curso. 

http://www.anq.gov.pt/
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2 – Compete à EP a organização, realização e avaliação do curso, nomeadamente: 

a) A articulação disciplinar; 

b) O apoio à ação técnico-pedagógica dos docentes/formadores que a integram; 

c) O acompanhamento do percurso formativo dos alunos, promovendo o sucesso educativo e, 

através de um plano de transição para a vida ativa, uma adequada transição para o mundo do 

trabalho ou para percursos subsequentes; 

d) A elaboração de propostas para a criação e alteração dos regulamentos específicos do estágio 

e da PAF, os quais deverão ser homologados pelos órgãos competentes da escola. 

e) A elaboração da PAF. 

3 – As reuniões periódicas da EP são um espaço de trabalho entre todos os elementos da equipa, 

onde se realizarão planificações e suas reformulações, adequação de estratégias pedagógicas e 

comportamentais ajustadas aos formandos. Estas reuniões terão a duração de 90 minutos. 

 

 

Artigo 4.º 

(Atribuições do Diretor do Curso) 

1 – Compete ao Diretor de Curso a coordenação técnico-pedagógica do curso incluindo a 

convocação e coordenação das reuniões da equipa pedagógica, a articulação entre as diferentes 

componentes de formação, entre as diferentes disciplinas e tudo o que se relaciona com a 

preparação da prática em contexto de trabalho e com o plano de transição para a vida ativa. 

2- Assegurar a articulação curricular entre as diferentes disciplinas e áreas não disciplinares do 

curso. 

3 – Organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito da formação tecnológica em 

articulação com os professores da área tecnológica. 

4 – Articular com os órgãos de gestão da escola, bem como com as estruturas intermédias de 

articulação e coordenação pedagógica, no que respeita aos procedimentos necessários à 

realização da Prova de Avaliação Final (PAF). 

5 – Assegurar a articulação entre a escola e as entidades de acolhimento da Formação em 

Contexto de Trabalho (FCT), identificando-as, selecionando-as, preparando protocolos, 

participando na elaboração do plano da FCT, procedendo à distribuição dos formandos por 

aquelas entidades e coordenando o acompanhamento dos mesmos, em estreita relação com o 

professor da área tecnológica. 

6 – Assegurar a articulação com os serviços com competência em matéria de apoio 

socioeducativo. 

7 – Coordenar o acompanhamento e efetuar a avaliação do curso. 
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Artigo 5.º 

(Atribuições do Diretor de Turma) 

 

1 – Sem prejuízo de outras competências fixadas na lei e no regulamento interno, ao Diretor de 

Turma compete: 

a) Assegurar a articulação entre os professores, os alunos, os pais e os encarregados de 

educação; 

b) Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre professores e alunos; 

c) Articular as atividades da turma com os pais e encarregados de educação promovendo a sua 

participação; 

d) Apresentar, anualmente, à Direção um relatório crítico do trabalho desenvolvido. 

e) Coordenar as reuniões de avaliação. 

 

Artigo 6.º 

(Funcionamento da Equipa Pedagógica/Conselho de Turma) 

 

1 – O Conselho de Turma de avaliação é presidido pelo Diretor de Turma e ocorrerá pelo 

menos, três vezes ao longo do ano letivo, sendo entregue ao aluno um registo de avaliação sobre 

o seu percurso formativo. 

2 – Para além das reuniões previstas no número um, deve a Equipa Pedagógica (EP) reunir 

periodicamente para articulação curricular e coordenação pedagógica. 

 

Artigo 7.º 

(Reposição de aulas) 

 

1 – Face à exigência de lecionação da totalidade das horas previstas para cada disciplina, de 

forma a assegurar a certificação, torna-se necessária a reposição das aulas não lecionadas. 

2 – As horas letivas previstas e não lecionadas por colocação tardia dos professores ou por falta 

de assiduidade destes, devem ser recuperadas através do prolongamento da atividade letiva 

diária ou semanal e/ou a diminuição do tempo de paragem letiva no natal ou na páscoa. 

3 – A gestão da compensação das horas em falta, deve ser planeada em reunião da EP e 

posteriormente comunicada pelo Diretor do Curso à Direção da escola. 
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4 – As aulas previstas e não lecionadas são recuperadas através de : 

a) Prolongamento da atividade letiva diária, desde que não ultrapasse os 8 tempos. 

b) Diminuição do tempo de interrupção das atividades letivas relativas ao natal e páscoa. 

c) A permuta entre docentes desde que os seus horários sejam compatíveis. 

d) Os professores organizem um conjunto de materiais, preferencialmente por área de 

formação/curso, criando bolsas de materiais que permitam desenvolver atividades relativas à sua 

disciplina, facilitando o processo de substituição em caso de faltas pontuais. 

5 – Se a reposição for efetuada de acordo com o previsto nas alíneas a) e b) do número anterior, 

deverá este facto ser comunicado ao encarregado de educação ou do aluno, quando este for 

maior. 

 

Artigo 8.º 

(Visitas de estudo) 

 

1 – As visitas de estudo fazem parte do Plano de Trabalho da Turma, tendo, portanto, de ser 

aprovadas pela EP. As visitas de estudo constituem-se como aulas de campo, orientadas por 

planos/guiões de trabalho que estruturem as observações e aprendizagens a realizar. 

2- As horas da visita de estudo são registadas em todas as disciplinas participantes, até ao 

máximo de oito horas diárias.  

3 – As disciplinas que integram a visita de estudo redigem o respetivo sumário. 

 

Artigo 9.º 

(Avaliação das aprendizagens) 

 

1 – A avaliação é contínua e reveste um caráter regulador, proporcionando um reajustamento do 

processo ensino-aprendizagem e o estabelecimento de um plano de recuperação que permita a 

apropriação pelos formandos de métodos de estudo e de trabalho e proporcione o 

desenvolvimento de atitudes e capacidades que favoreçam uma maior autonomia na realização 

de aprendizagens. 

2 – As reuniões de avaliação, bem como os respetivos registos, ocorrem em cada ano de 

formação, em três momentos sequenciais, coincidentes com períodos de avaliação 

estabelecidos, de acordo com o nº1 do artigo 6º deste regulamento. 

3 – A avaliação realiza-se por disciplina e por componente de formação, sendo que a avaliação 

expressa-se numa escala de 1 a 5. 
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Artigo 10.º 

(Progressão) 

 

1 – A avaliação processa-se em momentos sequenciais predefinidos, ao longo do curso, não 

havendo lugar a retenção no primeiro ano de curso com um percurso de dois anos. 

2 – No caso de um aluno não ter obtido aproveitamento na componente de formação 

Tecnológica, não frequentará a componente de formação prática, nem realizará a Prova de 

Avaliação Final (PAF) nos casos em que a mesma é exigida, não obtendo, deste modo uma 

qualificação profissional. 

3 – No caso de o aluno ter obtido aproveitamento em todas as componentes de formação, poderá 

ainda assim, optar por não frequentar a componente de formação prática, desde que o seu 

encarregado de educação manifeste tal intenção por escrito, se aquele for menor. 

Artigo 11.º 

(Conclusão do Curso) 

 

Para conclusão, com aproveitamento, de um curso tipo II, os formandos terão de obter uma 

classificação final igual ou superior a nível três em todas as componente de formação e na prova 

de avaliação final. 

 

Artigo 12.º 

(Classificações) 

 

1- Nas componentes de formação Sociocultural, Científica e Tecnológica, as classificações 

finais obtêm-se pela média aritmética simples das classificações obtidas em cada uma das 

disciplinas ou domínios de formação que as constituem. 

2 - A classificação final da componente de formação prática resulta das classificações do estágio 

e da PAF, com a ponderação de 70% e 30%, respetivamente. 

3 – A classificação final de cada disciplina corresponde à classificação obtida no último 

momento de avaliação, no caso de um curso de dois anos no último momento de avaliação. 

4 – A classificação final do curso obtém-se, para todos os cursos, pela média ponderada das 

classificações obtidas em cada componente de formação a seguinte fórmula: 

CF=FSC+FC+2FT+FP 

                      5 



 

105 
 

Sendo: 

CF = Classificação final; 

FSC = Classificação final da componente de formação Sociocultural; 

FC = Classificação final da componente de formação Científica; 

FT = Classificação final da componente de formação Tecnológica; 

FP = Classificação da componente de formação prática. 

 

Artigo 13.º 

(Certificação) 

 

1 – Aos formandos que concluírem com aproveitamento os cursos previstos no presente 

regulamento, será certificada, consoante os casos, a qualificação profissional de nível 2 e a 

conclusão do 9ºano de escolaridade. 

2 – Aos formandos que frequentaram um curso de tipo e obtiveram nas componentes de 

formação sociocultural e científica uma classificação final igual ou superior a nível 3, e tenham 

respeitado o regime de assiduidade em todas as componentes, com exceção da componente de 

formação prática, poderá ser emitido um certificado escolar de conclusão do 9ºano de 

escolaridade. 

3 – A fórmula a aplicar na situação referida no número anterior será a seguinte: 

CFE=FSC+FC 

                 2 

Sendo: 

CFE = Classificação final escolar; 

FSC = Classificação final da componente de formação sociocultural; 

FC = Classificação final da componente de formação científica. 

4 – No caso do formando ter obtido aproveitamento nas componentes tecnológica e prática, mas 

sem aprovação na componente sociocultural ou científica, poderá, para efeitos de conclusão do 

curso, realizar exame de equivalência à frequência a, no máximo, uma disciplina de qualquer 

das referidas componentes de formação em que não obteve aproveitamento. 

5 – Nas situações em que o formando tenha obtido aproveitamento numa ou mais componentes 

de formação, mas não suficientes para a conclusão do curso, poderá requerer a certificação das 

componentes de formação em que obteve aproveitamento, as quais não terá de repetir para 

efeitos de conclusão do respetivo percurso. 
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6 – Nas situações em que o formando só tiver aproveitamento em algumas disciplinas, a 

entidade formadora, quando solicitada, poderá passar certidão comprovativa do aproveitamento 

obtido naquelas disciplinas, as quais não terá de repetir para a conclusão do respetivo percurso. 

7 – Os certificados dos CEF são emitidos pela entidade formadora responsável pelo curso 

devendo respeitar o modelo de certificado instituído pelo Decreto Regulamentar nº35/2002, de 

23 de abril. 

 

Artigo 14.º 

(Prosseguimento de estudos) 

 

1 – A obtenção da certificação escolar do 9ºano de escolaridade através de um curso de tipo II 

permite ao formando o prosseguimento de estudos num dos cursos do nível secundário de 

educação previstos nos números 1 e 2 do artigo 5º do Decreto-Lei nº74/2004, de 26 de março, 

desde que realize exames nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, de acordo com as 

condições estabelecidas no Decreto-Lei nº 209/2002, de 17 de outubro. 

 

Artigo 15.º 

(Assiduidade) 

 

1 – Os procedimentos a adotar no que se refere à assiduidade seguem o estabelecido nos 

números 1, 2 e 3 do artigo 9º do Regulamento anexo ao Despacho Conjunto nº453/2004, de 27 

de julho: 

a) 90% da carga horária da disciplina, admitindo-se um limite de 10% de faltas, 

independentemente da natureza das mesmas e sem prejuízo do disposto na alínea seguinte. 

b) 93% da carga horária da disciplina, admitindo-se um limite de 7% de faltas exclusivamente 

injustificadas. 

 

Artigo 16.º 

(Dossier de avaliação e dossier pedagógico) 

1 – O Diretor de Curso organizará um dossier pedagógico com todo o material fornecido aos 

alunos, bem como os enunciados dos testes. 

2 – O dossier referido deve no final de cada ano letivo, ficar arquivado na escola. 

 

 



 

107 
 

Artigo 17.º 

(Atas) 

 

1 – Das reuniões previstas no número 1 do artigo 6º devem ser lavradas atas de acordo com o 

modelo aprovado pela Escola, cujo secretário é nomeado pela Direção. 

2 – A nomeação do secretário para as reuniões para as reuniões previstas no número 2 do artigo 

6º deste regulamento terá caráter rotativo e a nomeação deverá seguir a ordem definidas pelas 

disciplinas em cada uma das componentes, Sociocultural, Científica e Cultural e Tecnológica, 

de acordo com a primeira página das atas. 

 

CAPÍTULO II 

PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL (PAF) 

Em articulação com o disposto no Despacho Conjunto n.º 453/2004, de 27 de julho 

e a Retificação n.º 1673/2004, de 7 de setembro, são regulamentados os 

procedimentos a ter em conta, no que respeita à Prova de Avaliação Final, adiante 

designada por PAF. 

 

Artigo n.º 18.º 

(Natureza e âmbito) 

 

A Prova de Avaliação Final (PAF) é uma prova individual, que assume o caráter de prova de 

desempenho profissional e consiste na realização perante um júri, de um ou mais trabalhos 

práticos, baseados nas atividades do perfil de competências visado, devendo avaliar os 

conhecimentos e competências mais significativos 

 

Artigo 19.º 

Objetivos 

 

A PAF integra-se na componente de formação prática em contexto de trabalho que tem  

como objetivos: 

a) Verificar competências e atitudes inerentes às funções da área profissional em que o curso se 

insere; 
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b) Avaliar, validar e certificar o nível de desempenho profissional dos alunos ao nível do “saber 

ser”, do “saber fazer” e do “saber estar”; 

c) Demonstrar profissionalismo e criatividade durante o desenvolvimento da mesma. 

 

 

 

Artigo 20.º 

(Estrutura da prova) 

 

1 – A estrutura da PAF será definida em reunião de Equipa Pedagógica. 

2 – Será elaborada uma matriz da prova que será afixada com, pelo menos, um mês de 

antecedência relativamente à data de início da mesma. 

3 – A estrutura da PAF pressupõe, para além de garantia da sua confidencialidade, o 

desenvolvimento das seguintes atividades/instrumentos: 

a) Definição das áreas de incidência das provas de avaliação final, que devem estar em 

conformidade com os referenciais de formação homologados e utilizados ao longo do processo 

formativo; 

b) Elaboração de questões e trabalhos práticos a desenvolver, que permitam avaliar as 

competências adquiridas pelos formandos, assentes no perfil terminal de competências previsto 

no perfil de formação; 

c) Apresentação dos cenários de resposta para as questões teórico-práticas e teóricas, bem como 

dos critérios gerais e específicos de classificação; 

4 Deve ter-se ainda em atenção a elaboração dos seguintes instrumentos: 

a) Conceção de fichas de classificação onde constem os critérios de avaliação e as respetivas 

ponderações; 

b) Elaboração de listas de equipamento, ferramentas, utensílios e materiais de consumo, 

necessários à execução da prova; 

c) Elaboração de documentos com informação necessária à realização da prova, para utilização 

pelo Júri e pelos formandos que participam no processo de avaliação; 
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Artigo 21.º 

(Calendarização, duração da prova e outros procedimentos) 

 

1 – A PAF realiza-se após a conclusão do estágio, preferencialmente entre 15 e 30 de julho. 

2 – A PAF tem uma duração de referência equivalente à duração diária do estágio (7horas), 

podendo ser alargada, sempre que a natureza do perfil de competências o justifique, a uma 

duração não superior a 35 horas. 

3 – A defesa da prova (perante um Júri) não deve ultrapassar os trinta minutos. 

4 - Deve ser afixada uma pauta  na qual se identificam os formandos admitidos à prova, o local 

de realização, o dia e a hora em que a mesma tem lugar. 

5 – Os formandos devem apresentar-se, junto da sala designada, 15 minutos antes da hora 

estipulada para o início da prova, 

6 – O atraso na comparência dos formandos às provas não pode exceder os 15 minutos, após a 

hora de início das mesmas. A estes formandos não é concedido nenhum prolongamento 

especial. 

 

Artigo 22.º 

(Local de desenvolvimento) 

 

A PAF, bem como a sua defesa, será efetuada na Escola E B 2,3 em sala a designar pela 

Direção. 

Artigo 23.º 

(Orientação/Acompanhamento) 

 

A orientação e acompanhamento da prova não exigem a presença de todos os elementos do Júri, 

podendo ser efetuadas por dois elementos selecionados de acordo com a legislação em vigor. 

 

Artigo 24.º 

(Constituição do júri) 

 

1 – O Júri da PAF terá natureza tripartida e é composto pelo: 

a) Diretor de Curso; 
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b) Um professor/formador, preferencialmente o acompanhante de estágio; 

c) Um representante das associações empresariais ou das empresas de setores afins ao curso, 

que tem de representar as confederações patronais com assento na Comissão Permanente de 

Concertação Social, sempre que a formação vise o acesso ao CAP; 

d) Um representante das associações sindicais dos setores de atividade afins ao curso, que tem 

de representar as confederações sindicais com assento na Comissão Permanente de Concertação 

Social, sempre que a formação vise o acesso ao CAP; 

e) Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos setores de 

atividade afins ao curso. 

2 - O júri de avaliação, para deliberar, necessita da presença de, pelo menos, três elementos, 

estando entre eles, obrigatoriamente, um dos elementos a que se referem as alíneas a) e b) e dois 

dos elementos a que se referem as alíneas c) e d) do número anterior, tendo o presidente voto de 

qualidade em caso de empate nas votações. 

3 – Nas suas faltas ou impedimentos o presidente do júri é substituído pelo elemento a que se 

refere a alínea b) do número 1 do presente artigo, ou na impossibilidade deste por um dos 

professores formadores do curso 

Artigo 25.º 

(Competências do júri) 

 

1 – As atividades referentes á participação dos Júris de Avaliação têm em vista a aplicação das 

respetivas provas, na seguinte sequência: 

a) Antes da realização das provas: 

- Colaborar na preparação dos materiais necessários à realização das provas; 

- Diligenciar no sentido de que o posto de realização da prova possua equipamentos, 

ferramentas, utensílios e materiais de consumo necessários ao desenvolvimento da 

mesma; 

- Introduzir, se necessário, pequenas alterações/adaptações às provas finais de 

classificação. 

b) No início da realização das provas 

- Verificar a identificação dos Formandos; 

- Distribuir os formandos pelos postos de realização das provas; 

- Efetuar as recomendações necessárias para o bom desenvolvimento da prova e 

responder às questões dos formandos. 

c) Durante a realização das provas 
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- Estabelecer e manter um clima de ordem e disciplina nos locais de realização das 

provas; 

- Assegurar o sigilo e imparcialidade na realização das provas; 

- Garantir o respeito pela duração estabelecida para a realização de cada prova; 

- Encerrar, de forma adequada, os locais de realização das provas nos períodos de 

interrupção. 

d) Após a realização das provas: 

- Receber os trabalhos realizados, sinalizando-os através de um sistema identificativo 

que permita a manutenção do anonimato dos formandos; 

- Classificador todos os trabalhos realizados ao longo do desenvolvimento da prova; 

- Proceder à atribuição da classificação final; 

- Elaborar e assinar a ata conforme o anexo 7 do despacho Conjunto nº 453/2004, de 27 

de julho, retificado pela Retificação nº 1673/2004, de 7 de setembro; 

- Homologar as pautas de classificação final; 

- Tratar as reclamações. 

 

Artigo 26.º 

(Avaliação) 

 

1 – A classificação final a atribuir na PAF será expressa na escala de 1 a 5 e terá um peso de 

30% na componente de formação prática, sendo os restantes 70% atribuídos ao Estágio. 

2 – Para conclusão com aproveitamento do curso o formando terá de obter na PAF uma 

classificação igual ou superior a nível 3. 

3 – O aluno que apesar de ter comparecido à PAF, não tenha sido considerado aprovado pelo 

júri, poderá realizar nova prova no mesmo ano escolar, em data a definir pelo mesmo, em 

articulação com o presidente do júri, desde que o solicite à Direção. 

4 – A falta de aproveitamento na prova determina sempre a impossibilidade de a repetir nesse 

ano letivo. 

5 – A classificação da prova de avaliação final não pode ser objeto de reapreciação. 
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Artigo 27.º 

(Faltas) 

 

1 – O aluno que por razão justificada, não compareça à PAF, deve apresentar requerimento, 

através do seu encarregado de educação, no prazo de dois dias úteis a contar da data de 

realização da prova, a respetiva justificação à Direção que decidirá após ouvido o Diretor de 

Curso. 

2 – As faltas justificadas são as constantes no artigo 19º da Lei 39/2010 de 2 de setembro. 

3 – No caso da justificação de falta ser aceite, o aluno poderá realizar nova prova, no mesmo 

ano escolar, em data a definir pela Direção, em articulação como presidente do júri. 

4 – A não justificação, a injustificação da falta à primeira prova e a não comparência á nova 

prova, determinam sempre a impossibilidade de realizar a prova de avaliação final nesse ano 

escolar. 

 

 

CAPÍTULO III 

COMPONENTE DE FORMAÇÃO PRÁTICA 

Em articulação com o disposto no Despacho Conjunto n.º 453/2004, de 27 de julho 

e a Retificação n.º 1673/2004, de 7 de setembro, são regulamentados os 

procedimentos a ter em conta, no que respeita ao Estágio. 

 

Artigo 28.º 

(Âmbito e Definição) 

 

1 – A organização do estágio compete à entidade formadora, responsável pelo curso, que 

assegurará a sua programação, em função dos condicionalismos de cada situação em estreita 

articulação com a entidade enquadradora da componente de formação prática. 

2 – A Componente de Formação Prática assume a forma de estágio de 210 horas, 

correspondente a 6 a 9 semanas de acordo com o horário legalmente previsto para a atividade 

em que se insere o estágio, no caso dos CEF nível 2 será desenvolvida no 2º ano. 

3 – O desenvolvimento do estágio deve realizar-se durante os meses de junho e julho. 
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4 – Em casos excecionais, quando o estágio não se possa realizar no período previsto no número 

anterior, a entidade formadora deverá propor de forma fundamentada à Direção Regional de 

Educação uma nova calendarização. 

5 – As entidades enquadradoras da componente de formação prática, serão objeto de avaliação 

da sua capacidade técnica, quer em termos de recursos humanos, quer de recursos materiais, por 

parte da entidade formadora responsável pelo curso. 

 

Artigo 29.º 

(Objetivos) 

 

1- Entende-se por estágio o desenvolvimento supervisionado, em contexto real de trabalho, de 

práticas profissionais inerentes ao perfil definido para cada um dos cursos de educação e 

formação. 

São objetivos do estágio: 

a) Promover a aprendizagem, em situação real de práticas profissionais representativas do perfil 

funcional do respetivo curso de educação e formação. 

b) Proporcionar experiências que facilitem a futura integração dos jovens no mundo do trabalho, 

como o espírito crítico e de cooperação, o sentido de responsabilidade, a autonomia na execução 

de tarefas que lhe forem confiadas; 

c) Aplicar os conhecimentos e competências adquiridos, executando tarefas múltiplas 

relacionadas com a componente de formação tecnológica. 

d) Desenvolver aprendizagens no âmbito da saúde, higiene e segurança no trabalho. 

e) Avaliar o acerto da escolha profissional e/ou suprir eventuais necessidades decorrentes da 

formação escolar dos alunos. 

3. O estágio realiza-se numa entidade pública ou privada (entidade enquadradora de estágio) na 

qual se desenvolvem as funções correspondentes ao perfil profissional do curso em causa e que, 

estando interessada na formação dos jovens, comprovadamente disponha de condições para o 

fazer. 

Artigo 30.º 

(Organização e Funcionamento) 

 

1. O estágio integra-se no âmbito da componente de formação prática dos cursos de educação e 

formação e articula-se, em cada um dos cursos, com a (s) disciplina (s) da componente de 

formação tecnológica. 
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2 – O estágio realiza-se numa entidade pública ou privada a desenvolver em contexto de 

trabalho. 

3 – O estágio é supervisionado pelo professor acompanhante, em representação da escola e pelo 

monitor, em representação da entidade enquadradora. 

 

Artigo 31.º 

(Celebração de Protocolos) 

 

1. O estágio formaliza-se com a celebração de um protocolo entre a escola e a entidade 

enquadradora de estágio e de um contrato de estágio entre as duas entidades anteriormente 

referidas e o aluno formando. O protocolo inclui as responsabilidades das entidades envolvidas, 

bem como as normas de funcionamento da formação em contexto de trabalho. 

2. No caso de aluno formando menor de idade, o contrato de estágio é igualmente subscrito pelo 

seu encarregado de educação. 

 

Artigo 32.º 

(Plano de estágio) 

 

1 – As atividades a desenvolver pelo aluno durante o estágio devem reger-se pelo plano de 

estágio. 

2 – O plano de estágio estabelece os objetivos a atingir e descreve as atividades a desenvolver 

durante o período de formação em contexto de trabalho. 

3 – O plano de estágio é assinado pelo aluno, pelo acompanhante de estágio da entidade 

formadora e pelo monitor da entidade enquadradora. 

4 – No caso de o aluno ser menor de idade, o plano de estágio será assinado pelo aluno e pelo 

encarregado de educação. 

 

Artigo 33.º 

(Responsabilidades da escola) 

 

1. São responsabilidades da escola: 

a) Assegurar a realização do estágio aos seus alunos, nos termos do presente regulamento. 

b) Assegurar a elaboração do protocolo de estágio com a entidade enquadradora. 
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c) Designar o (s) professor (es) acompanhante de estágio, de entre os professores da 

componente de formação tecnológica. 

d) Assegurar a elaboração do plano individual de estágio. 

e) Assegurar o acompanhamento da execução do plano individual de estágio. 

f) Assegurar a avaliação do desempenho dos alunos formandos, em colaboração com a entidade 

enquadradora. 

2. São responsabilidades específicas do professor acompanhante de estágio: 

a) Manter contacto regular com a entidade enquadradora. 

b) Facultar ao monitor da entidade enquadradora os documentos necessários ao 

acompanhamento/avaliação do aluno formando. 

c) Assegurar, em estreita articulação com o monitor da entidade enquadradora, o 

acompanhamento técnico-pedagógico durante a formação em contexto de trabalho, bem 

como a avaliação do formando. 

d) Realizar o trabalho pedagógico-administrativo inerente ao estágio dos alunos a seu cargo. 

 

Artigo 34.º 

(Responsabilidades da entidade enquadradora) 

 

1. São responsabilidades da entidade enquadradora: 

a) Nomear o monitor para acompanhar o aluno, durante o estágio. 

b) Colaborar na elaboração do protocolo de estágio. 

c) Colaborar na elaboração do plano individual de estágio e na avaliação do desempenho do 

aluno formando. 

d) Atribuir ao aluno formando tarefas que permitam a execução do plano individual de estágio. 

e) Assegurar o acesso à informação e orientação necessárias ao desenvolvimento do estágio. 

f) Controlar a assiduidade do aluno formando. 

g) Avaliar o desempenho do aluno formando. 

 

Artigo 35.º 

(Responsabilidades do aluno) 
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São responsabilidades do aluno formando: 

a) Cumprir o plano individual de estágio. 

b) Respeitar a organização do trabalho na entidade enquadradora e utilizar com zelo os bens, 

equipamentos e instalações. 

c) Não utilizar sem prévia autorização, em quaisquer circunstâncias, a informação a que tiver 

acesso na entidade enquadradora de estágio, assim como quaisquer equipamentos. 

d) Ser assíduo, pontual e estabelecer boas relações de trabalho. 

e) Participar nas reuniões com o professor acompanhante de estágio. 

f) Organizar o dossier de estágio. 

g) Elaborar o relatório final de estágio. 

 

Artigo 36.º 

(Assiduidade) 

 

1. A assiduidade do aluno estagiário é controlada pelo preenchimento de uma folha de registo de 

presenças, a qual deve ser assinada pelo aluno estagiário e pelo monitor da entidade 

enquadradora e entregue semanalmente ao professor acompanhante de estágio. 

2. Todas as faltas dadas pelo aluno estagiário devem, sempre que possível, ser comunicadas 

antecipadamente ao monitor da entidade enquadradora. Para além disso, devem ser justificadas 

perante o monitor e o professor acompanhante de estágio. 

3- Para efeitos de conclusão do estágio, deve ser considerada a assiduidade do aluno, o qual não 

pode faltar a mais de 5% da carga horária global do estágio. 

4 -Os alunos que frequentem cursos T2 e tenham ultrapassado o número de faltas permitido no 

estágio (5%) não poderão obter qualquer qualificação profissional, podendo, no entanto, obter 

certificação escolar de final de ciclo, desde que tenham cumprido o estabelecido no número 3 do 

Artigo 18.º do Despacho Conjunto n.º 453/2004, de 27 de julho. É no entanto de referir que, 

sendo a componente de formação prática uma parte integrante desta modalidade de educação e 

formação, o não cumprimento do regime de assiduidade a esta componente de formação não 

permitirá ao aluno desenvolver as competências correspondentes ao perfil de saída de 

determinado itinerário de formação tal como estava previsto no plano de transição para a vida 

ativa e de acordo com o carácter de dupla certificação que carateriza esta oferta. 

 

Artigo 37.º 

(Avaliação) 
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1. A avaliação é contínua e formativa. 

2. O estágio será avaliado com base no documento de acompanhamento e avaliação semanal, no 

dossiê de estágio, no relatório de estágio e no auto avaliação do aluno formando. 

3. O aluno formando será avaliado pelo professor acompanhante de estágio em colaboração com 

o monitor da entidade enquadradora numa escala de 1 a 5 nos cursos de tipo 2. Será considerado 

aprovado no estágio o formando que obtiver nível igual ou superior a 3 (três). 

4. Os parâmetros de avaliação são os definidos no presente regulamento: 

a) Qualidade de trabalho. 

b) Rigor e destreza. 

c) Ritmo de trabalho. 

d) Aplicação das normas de segurança. 

e) Assiduidade e pontualidade. 

f) Capacidade de iniciativa. 

g) Relacionamento interpessoal. 

h) Conhecimento da área de atividade em questão. 

5. Os instrumentos de avaliação são os definidos no presente regulamento: 

a) Instrumentos de avaliação utilizados pela entidade enquadradora. 

b) Relatório de estágio. 

c) Dossier de estágio. 

6. As ponderações a ter em conta na classificação final de estágio são decididas em reunião de 

equipa pedagógica. 

 

Artigo 38.º 

(Seguro escolar) 

 

No decurso do estágio, o aluno formando permanece sob a responsabilidade da escola a que 

pertence e está coberto pelo seguro escolar, caso seja necessário também por um seguro de 

acidentes pessoais. 
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Artigo 39.º 

(Disposições finais) 

 

Os casos não previstos no presente regulamento serão objeto de análise e resolução por parte da 

equipa pedagógica e da Direção do Agrupamento de Escolas José Afonso – Alhos Vedros 

 

Artigo 40.º 

Disposições finais 

 

A frequência dos Cursos de Educação e Formação está sujeita à concordância por parte do 

Encarregado de Educação e do educando, quanto ao Regulamento dos Cursos de Educação e 

Formação. 

 

Artigo 41.º 

Aprovação 

 

Este regulamento foi aprovado em Conselho Pedagógico, no dia catorze de dezembro de 2010. 

 

Artigo 42.º 

Entrada em vigor 

 

Este regulamento entra no dia seguinte à sua aprovação pelo Conselho Geral. 

 


