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CAPÍTULO I - Objeto e âmbito de aplicação 

 
Artigo 1.º 

Objeto 
 

1 – O presente Regulamento Interno estabelece um conjunto de normas, regras e procedimentos específicos 
que visam contribuir para o bom funcionamento do Agrupamento, a defesa dos bens comuns, o 
desenvolvimento de atitudes de respeito mútuo e a convivência tolerante, justa e autónoma bem como a 
composição e as competências dos diversos órgãos. 
 
 

Artigo 2.º 
Âmbito da Aplicação 

 
1 – Este regulamento aplica-se a: 
a) Órgãos de direção, administração e gestão; 
b) Estruturas de orientação educativa; 
c) Membros da comunidade educativa. 

 
 

CAPÍTULO II - Órgãos de Administração e Gestão 

 
Artigo 3.º 
Definição 

 
1 – São órgãos de administração e gestão do Agrupamento: o Conselho Geral, o Diretor, o Conselho 
Pedagógico e o Conselho Administrativo, que orientam a sua ação, segundo os princípios fixados na lei e neste 
Regulamento Interno. 
 
2 – Os órgãos colegiais de administração e gestão, assim como as estruturas de coordenação e supervisão 
elaboram os respetivos regimentos, definindo as regras de organização e funcionamento, nos primeiros trinta 
dias de mandato, ficando estes arquivados no gabinete da direção e uma cópia no dossiê do departamento. 

 
 

Secção I - Conselho Geral 
 

Artigo 4.º 
Definição 

 
1 – O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da 
atividade da Escola, assegurando a participação e representação da comunidade educativa, nos termos e para 
os efeitos do n.º 4 do artigo 48.º da Lei de Bases do Sistema Educativo. 
 
2 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, a articulação com o município faz -se ainda através das 
câmaras municipais no respeito pelas competências dos conselhos municipais de educação, estabelecidos pelo 
Decreto -Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro 
 
 

Artigo 5.º 
Composição 

 
1- O Conselho Geral tem a seguinte composição: 
 

7 Representantes do Corpo Docente 

2 Representantes do Pessoal Não Docente 

1 Representante dos Alunos 

5 Representantes dos Pais e Encarregados de Educação 

3 Representantes do Município 

3 Representantes da Comunidade Local 

O Diretor participa nas reuniões, sem direito a voto 
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2- O Conselho Geral pode constituir no seu seio uma comissão permanente, na qual pode delegar as 
competências de acompanhamento da atividade do Agrupamento, entre as suas reuniões ordinárias. Esta 
comissão respeitará a proporcionalidade dos diferentes corpos que constituem o Conselho Geral. 

 
 

Artigo 6.º 
Competências 

 
1- Ao Conselho Geral compete: 
 
a) Eleger o respetivo presidente, de entre os seus membros, à exceção do representante dos alunos; 
b) Eleger o Diretor; 
c) Aprovar o Projeto Educativo e acompanhar e avaliar a sua execução; 
d) Aprovar o Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas; 
e) Aprovar o plano anual e plurianual de atividades; 
f) Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do plano anual de atividades; 
g) Aprovar as propostas de contratos de autonomia; 
h) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; 
i) Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo Diretor, das atividades no domínio da ação 
social Escolar; 
j) Aprovar o relatório de contas de gerência; 
K) Apreciar os resultados do processo de autoavaliação; 
l) Pronunciar -se sobre os critérios de organização dos horários; 
m) Acompanhar a ação dos demais órgãos de administração e gestão; 
n) Promover o relacionamento com a comunidade educativa; 
o) Definir os critérios para a participação do Agrupamento em atividades pedagógicas, científicas, culturais e 
desportivas. 
p) Dirigir recomendações aos restantes órgãos, tendo em vista o desenvolvimento do projeto educativo e o 
cumprimento do plano anual de atividades; 
q) Participar, nos termos definidos em diploma próprio, no processo de avaliação do desempenho do diretor; 
r) Decidir os recursos que lhe são dirigidos; 
s) Aprovar o mapa de férias do diretor. 
 
 

Artigo 7.º 
Eleição do Presidente 

 
1- O presidente é eleito por maioria absoluta dos votos dos membros do Conselho Geral, em efetividade de 
funções. 
 
2- Ao Presidente do Conselho Geral é devida a redução de um tempo na componente letiva e, se possível, 
outro na componente não letiva. 

 
 

Artigo 8º 
Designação de Representantes 

 
1- Os representantes do pessoal docente são eleitos por todos os docentes e formadores em exercício de 
funções no agrupamento de escolas. 
 
2- Os representantes do pessoal não docente são eleitos separadamente pelos respetivos corpos. 
 
3- Os representantes do município são designados pela câmara municipal, podendo esta delegar tal 
competência nas juntas de freguesia. 
 
4- Os representantes dos alunos do ensino secundário são eleitos pelo conselho de delegados de turma e de 
entre os seus membros. 
 
5- Os representantes da comunidade local, quando se trate de individualidades ou representantes de 
atividades de caráter económico, social, cultural e científico, são cooptados pelos demais membros do Conselho 
Geral, atendendo ao respetivo prestígio, sensibilidade e contributo que possam dar para a prossecução do 
projeto educativo da Escola. 
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Artigo 9.º 
Eleições 

 
1- As listas devem conter a indicação dos candidatos a membros efetivos, em número igual ao dos respetivos 
representantes no Conselho Geral, bem como dos candidatos a membros suplentes. 
 
2- As listas do Pessoal Docente devem ser assegurar, sempre que possível, a representação dos diferentes 
níveis e ciclos de ensino. 
 
3- A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o método de representação proporcional da 
média mais alta de Hondt. 
 

 
Artigo 10.º 
Mandato 

 
1- O mandato dos membros do Conselho Geral tem a duração de quatro anos, excetuando-se o mandato dos 
representantes dos Pais e Encarregados de Educação e do aluno, que tem a duração de dois anos Escolares. 
 
2- Os membros do Conselho Geral são substituídos no exercício do cargo, se entretanto perderem a 
qualidade que determinou a respetiva eleição ou designação. 
 

 
Artigo 11.º 

Reunião do Conselho Geral 
 

1- O Conselho Geral reúne ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente sempre que 
convocado pelo respetivo presidente, por sua iniciativa, por requerimento de um terço dos seus membros em 
efetividade de funções ou por solicitação do Diretor. 
 

 
Secção II - Diretor 

 
Artigo 12.º 
Definição 

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

Artigo 13.º 
Subdiretor e Adjuntos do Diretor 

 
1- O Diretor é coadjuvado no exercício das suas funções, por um Subdiretor e por um a três adjuntos que, em 
conjunto, constituem a direção da Escola. 
 
2- O número de adjuntos do diretor é fixado em função da dimensão dos agrupamentos de escolas e escolas 
não agrupadas e da complexidade e diversidade da sua oferta educativa, nomeadamente dos níveis e ciclos de 
ensino e das tipologias de cursos que leciona. 
 
3- Os critérios de fixação do número de adjuntos do diretor são estabelecidos por despacho do membro do 
Governo responsável pela área da educação 
 

 
Artigo 14.º 

Competências 
 

1- Compete ao Diretor: 
 
a) Submeter à aprovação do Conselho Geral o Projeto Educativo, elaborado pelo Conselho Pedagógico. 
 
b) Ouvido o Conselho Pedagógico, compete também ao Diretor: 
 
b.1) Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Geral: 
b.1.1) As alterações ao Regulamento Interno; 
b.1.2 ) Os planos anual e plurianual de atividades; 
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b1.3 ) O relatório anual de atividades; 
b1.4 ) As propostas de celebração de contratos de autonomia; 
 
b.2) Aprovar o plano de formação e de atualização do Pessoal Docente e Não Docente, ouvido   também, no 
último caso, o município. 
 
c) Definir o regime de funcionamento do Agrupamento de Escolas; 
 
d) Elaborar o projeto de orçamento, em conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo Conselho 
Geral; 
 
e) Superintender na constituição de turmas e na elaboração de horários; 
 
f) Distribuir o serviço docente e não docente; 
 
g) Designar os Coordenadores de Escola ou estabelecimento de educação pré-escolar; 
 
h) Designar os Coordenadores dos Departamentos Curriculares e os Diretores de Turma; 
 
i)  Propor os candidatos ao cargo de coordenador de departamento curricular nos termos definidos no n.º 5 do 
artigo 43.º e designar os diretores de turma; 
 
j) Planear e assegurar a execução das atividades no domínio da ação social escolar, em conformidade com 
as linhas orientadoras definidas pelo Conselho Geral; 
 

k) Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como os outros recursos educativos 
 
l) Estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de associação com outras Escolas e 
instituições de formação, autarquias e coletividades, em conformidade com os critérios definidos pelo Conselho 
Geral nos termos da alínea p) do n.º 1 do artigo 7.º; 
 
m) Proceder à seleção e recrutamento do Pessoal Docente, nos termos dos regimes legais aplicáveis; 
 
n) Dirigir superiormente os serviços administrativos, técnicos e técnico -pedagógicos; 
 
o) Representar o Agrupamento de Escolas; 
 
p) Exercer o poder hierárquico em relação ao Pessoal Docente. e Não Docente (de acordo com protocolo do 
município), 
 
q) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos; 
 
r) Intervir nos termos da lei no processo de avaliação do desempenho do Pessoal Docente; 
 
s) Exercer as competências delegadas pela administração educativa e pela Câmara Municipal. 
 

 
Artigo 15.º 

Delegação de Competências 
 

1- O Diretor pode delegar e subdelegar no Subdiretor e nos Adjuntos as competências referidas nos números 
anteriores. 
 
2- Nas suas faltas e impedimentos, o Diretor é substituído pelo Subdiretor. 
 

 
Artigo 16.º 

Recrutamento, concurso e eleição. 
 

1- O procedimento concursal relativo ao recrutamento do Diretor do agrupamento de escolas de Sardoal 
segue os procedimentos previstos na legislação em vigor. 
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Artigo 17.º 
Posse, mandato e regime de funções 

 
1- A posse, mandato e regime de funções do Diretor do agrupamento de escolas de Sardoal segue os 
procedimentos previstos na legislação em vigor. 

 
 

Artigo 18.º 
Regime de Exercício de Funções 

 
1- O Diretor exerce as funções em regime de comissão de serviço. 
 
2- O exercício das funções de Diretor faz-se em regime de dedicação exclusiva. 
 
3- O regime de dedicação exclusiva implica a incompatibilidade do cargo dirigente com quaisquer outras 
funções, públicas ou privadas, remuneradas ou não. 
 
4- Excetuam -se do disposto no número anterior: 
 

 
a) A participação em órgãos ou entidades de representação das Escolas ou do Pessoal Docente; 
 
b) Comissões ou grupos de trabalho, quando criados por resolução ou deliberação do Conselho de Ministros 
ou por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação 
 
c) A atividade de criação artística e literária, bem como quaisquer outras de que resulte a perceção de 
remunerações provenientes de direitos de autor; 
 
d) A realização de conferências, palestras, ações de formação de curta duração e outras atividades de 
idêntica natureza; 
 
e) O voluntariado, bem como a atividade desenvolvida no quadro de associações ou organizações não 
governamentais. 
 
5- O Diretor está isento de horário de trabalho, não lhe sendo, por isso, devida qualquer remuneração por 
trabalho prestado fora do período normal de trabalho. 
 
6- Sem prejuízo do disposto no número anterior, o Diretor está obrigado ao cumprimento do período normal de 
trabalho, assim como do dever geral de assiduidade. 
 
7- O Diretor está dispensado da prestação de serviço letivo, sem prejuízo de, por sua iniciativa, o poder 
prestar na disciplina ou área curricular para a qual possua qualificação profissional. 
 

 
Artigo 19.º 

Direitos do Diretor 
 

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

 
Artigo 20.º 

Direitos Específicos 
 

1- O Diretor, o Subdiretor e os Adjuntos gozam do direito à formação específica para as suas funções em 
termos a regulamentar por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação. 
 
2- O Diretor, o Subdiretor e os Adjuntos mantêm o direito à remuneração base correspondente à categoria de 
origem, sendo-lhes abonado um suplemento remuneratório pelo exercício de função, estabelecido por Decreto 
Regulamentar. 
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Artigo 21.º 
Deveres Específicos 

 
1- Para além dos deveres gerais dos funcionários e agentes da Administração Pública aplicáveis ao Pessoal 
Docente, o Diretor e os adjuntos estão sujeitos aos seguintes deveres específicos: 
 
a) Cumprir e fazer cumprir as orientações da administração educativa; 
b) Manter permanentemente informada a administração educativa, através da via hierárquica competente, sobre 
todas as questões relevantes referentes aos serviços; 
c) Assegurar a conformidade dos atos praticados pelo pessoal com o estatuído na lei e com os legítimos 
interesses da comunidade educativa. 
 

 
Artigo 22.º 

Assessoria da Direção 
 

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

 
 

Secção III - Conselho Pedagógico 
 

Artigo 23.º 
Definição 

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

 
 

Artigo 24.º 
Composição 

 
1- O Conselho Pedagógico é constituído pelos seguintes elementos: 
 
 

Diretor (Presidente do Conselho Pedagógico) 

Coordenador do Departamento Ciências Sociais e 
Humanas 

Coordenador do Departamento de Línguas 

Coordenador do Departamento de Matemática e 
Ciências Experimentais 

Coordenador do Departamento das Expressões 

Coordenador do Departamento do Pré-Escolar 

Coordenador do Departamento do 1º Ciclo 

Coordenador dos Professores Titulares de Turma e 
Diretores de Turma 

Coordenador de Projetos 

Professor Bibliotecário 

Representante dos Serviços de Psicologia e 
Orientação 
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2- O mandato dos membros do Conselho Pedagógico, tem a seguinte duração: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Artigo 25.º 
Designação dos Membros 

 
1- Os Coordenadores/representantes das diferentes estruturas de coordenação e orientação educativa são 
designados pelo Diretor. 
 

 
Artigo 26.º 

Competências 
 

1- Ao Conselho Pedagógico compete: 
 
a) Elaborar a proposta de Projeto Educativo a submeter pelo Diretor ao Conselho Geral; 
 
b) Apresentar propostas para a elaboração do Regulamento Interno e dos planos anual e plurianual de 
atividade e emitir parecer sobre os respetivos projetos; 
 
c) Emitir parecer sobre as propostas de celebração de contratos de autonomia; 
 
d) Apresentar propostas e emitir parecer sobre a elaboração do plano de formação e de atualização do 
Pessoal Docente e Não Docente; 
 
e) Definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e vocacional, do 
acompanhamento pedagógico e da avaliação dos alunos; 
 
f) Propor aos órgãos competentes a criação de áreas disciplinares ou disciplinas de conteúdo regional e local, 
bem como as respetivas estruturas programáticas; 
 
g) Definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação curricular, dos apoios e complementos 
educativos e das modalidades especiais de educação escolar; 
 
h) Adotar os manuais escolares, ouvidos os Departamentos curriculares; 
 
i) Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, no âmbito do 
Agrupamento de Escolas e em articulação com instituições ou estabelecimentos do ensino superior 
vocacionados para a formação e a investigação; 
 
j) Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e cultural; 
 
k) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários; 
 
l) Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente e não docente, de acordo com o disposto na 
legislação aplicável 
 
m) Propor mecanismos de avaliação dos desempenhos organizacionais e dos docentes, bem como das 
aprendizagens dos alunos, credíveis e orientados para a melhoria da qualidade do serviço de educação 
prestado e dos resultados das aprendizagens. 
 

Diretor 

4 
Anos 

 

Coordenadores de Departamento  

Coordenador dos Professores Titulares 
de Turma/Diretores de Turma 

Coordenador de Projetos 

Professor Bibliotecário 

Representante dos Serviços de 
Psicologia e Orientação 
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n) Participar, nos termos regulamentados em diploma próprio, no processo de avaliação do desempenho do 
pessoal docente. 
 
 

Artigo 27.º 
Funcionamento 

 
1- O Conselho Pedagógico reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que seja 
convocado pelo respetivo presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em 
efetividade de funções ou sempre que um pedido de parecer do Conselho Geral ou do Diretor o justifique. 
 

 
Secção IV - Conselho Administrativo 

 
Artigo 28.º 
Definição 

 
1- O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira do Agrupamento de 
Escolas. 
 
 

Artigo 29.º 
Composição 

 
1- O Conselho Administrativo tem a seguinte composição: 
 
a) O Diretor, que preside; 
b) O Subdiretor ou um dos adjuntos do Diretor, por ele designado para o efeito; 
c) O chefe dos Serviços de Administração Escolar ou quem o substitua. 
 

 
Artigo 30.º 

Competências 
 

1- Ao Conselho Administrativo compete: 
 
a) Aprovar o projeto de orçamento anual, em conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo Conselho 
Geral; 
b) Elaborar o relatório de contas de gerência; 
c) Autorizar a realização de despesas e o respetivo pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e verificar a 
legalidade da gestão financeira; 
d) Zelar pela atualização do cadastro patrimonial. 
 

 
Artigo 31.º 

Funcionamento 
 

1- O Conselho Administrativo reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que o 
presidente o convoque, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer dos restantes membros.  

 
 

CAPÍTULO III - Estruturas de Coordenação e Supervisão 

 
Secção I - Departamentos Curriculares 

 
Artigo 32.º 
Definição 

 
1- Os Departamentos Curriculares são estruturas de apoio ao Conselho Pedagógico e visam assegurar a 
articulação e gestão curricular na aplicação dos planos de estudo definidos a nível nacional bem como o 
desenvolvimento de componentes locais/regionais curriculares de iniciativa do Agrupamento. 
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Artigo 33.º 
Composição 

 
1- No Agrupamento de Escolas de Sardoal são definidos seis Departamentos Curriculares: 
 

Departamento de Educação Pré-Escolar Educação Pré-Escolar – 100 

Departamento do 1º Ciclo do Ensino Básico 1º Ciclo do Ensino Básico – 110 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

 
História e Geografia de Portugal – 200 
Educação Moral e Religiosa Católica – 290 
História – 400 
Filosofia – 410 
Geografia - 420 
Economia e Contabilidade – 430 

Departamento de Línguas 

 
Língua Portuguesa – 200, 210, 220 e 300 
Francês – 210 e 320 
Inglês – 220 e 330 
Espanhol – 350 

Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais 

 
Ciências da Natureza – 230 
Ciências Naturais/Biologia e Geologia - 520 
Físico-Químicas - 510 
Matemática – 230 e 500 
Informática - 550 

Departamento de Expressões 

 
Educação Visual e Tecnológica – 240 
Educação Tecnológica – 530 
Artes Visuais - 600 
Educação Física – 260 e 620 
Educação Musical - 250 
Educação Especial – 910 

 
2- Cada Departamento é coordenado por um Coordenador de Departamento. 
 

 
Artigo 34.º 

Competências dos Departamentos Curriculares 
 

1- Compete aos Departamentos Curriculares: 
 
a) Planificar e adequar à realidade do Agrupamento a aplicação dos planos de estudo estabelecidos a nível 
nacional; 
 
b) Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das disciplinas; 
 
c) Assegurar, de forma articulada com outras estruturas de orientação educativa do Agrupamento, a adoção 
de metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento quer dos planos de estudo, quer das componentes 
de âmbito local do currículo; 
 
d) Analisar a oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível dos currículos e de outras medidas 
destinadas a melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão; 
 
e) Elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade de grupos de alunos; 
 
f) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da aplicação de estratégias 
de diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens; 
 
g) Identificar necessidades de formação dos docentes; 
 
h) Apresentar propostas para a elaboração do Projeto Educativo e do Plano Anual de Atividades; 
 
i) Propor a adoção de manuais escolares; 
 
j) Propor a aquisição de material didático-pedagógico; 
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k) Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e defini-las, no âmbito da Escola e em 
articulação com instituições ou estabelecimentos de ensino superior vocacionados para a formação e a 
investigação; 
 
l) Propor critérios de distribuição da carga horária das diferentes áreas disciplinares/disciplinas; 
 
m) Coordenar as atividades curriculares e extracurriculares das diferentes disciplinas que integram o 
Departamento Curricular; 
 
n) Analisar e refletir sobre as práticas educativas no seu contexto; 
 
o) Elaborar e aprovar o seu regimento interno. 
 
p) Executar os planos de melhoria aprovados pelos órgãos de gestão do Agrupamento. 
 
q) Promover a constituição no departamento de equipas de docentes com a finalidade de o apoiar na 
realização de tarefas e no cumprimento das competências estabelecidas no presente artigo. 
 

 
Artigo 35.º 

Funcionamento do Departamento Curricular 
 

1- O Conselho de Departamento reúne sempre no início e no final do ano letivo e durante este com uma 
periodicidade definida no respetivo regimento interno. 
 
2- As reuniões são convocadas pelo Coordenador respetivo ou a requerimento de, no mínimo, dois terços dos 
membros do departamento, e delas se lavram atas. 
 
3- As reuniões dos Conselhos de Departamento são presididas pelo respetivo Coordenador. 
 
4- As faltas dadas às reuniões de Conselho de Departamento correspondem a dois tempos letivos. 

 
 

Artigo 36.º 
Perfil, nomeação e mandato do Coordenador de Departamento 

 
1- Os departamentos curriculares são coordenados por professores do quadro da escola, eleitos pelo 
respetivo departamento, de entre uma lista de três docentes, propostos pelo diretor para o exercício do cargo 
 
2- O mandato do Coordenador de Departamento tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato do 
Diretor. 
 
3- O Coordenador de Departamento pode ser exonerado a todo o tempo, por despacho fundamentado do 
Diretor. 
 
4- O Coordenador de Departamento deve ser cumulativamente Coordenador do grupo disciplinar/área 
disciplinar que leciona. 
 
5- Ao Coordenador de Departamento é devida a atribuição de tempos semanais no seu horário para o 
desempenho do cargo, dependendo do número de docentes do Departamento e de acordo com os preceitos 
legais. 

 
 

Artigo 37.º 
Competências do Coordenador de Departamento 

 
1- São competências do Coordenador de Departamento: 
 
a) Assegurar e coordenar a execução das competências do departamento curricular; 
 
b) Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que integram o Departamento 
Curricular; 
 
c) Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de estudo, promovendo a 

adequação dos seus objetivos e conteúdos à situação concreta da Escola; 
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d) Promover a articulação com outras estruturas ou serviços da Escola, com vista ao desenvolvimento de 
estratégias de diferenciação pedagógica; 
 
e) Propor ao Conselho Pedagógico o desenvolvimento de componentes curriculares locais e a adoção de 
medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos; 
 
f) Propor ao Conselho Pedagógico a aprovação do documento “Orientações Curriculares do Departamento”; 
 
g) Ser o elo de ligação entre o Conselho Pedagógico e o Conselho de Departamento, e vice-versa, em tudo 
quanto seja relevante para a prática pedagógica; 
 
h) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia do Agrupamento de 
Escolas; 
 
i) Promover a realização de atividades de investigação, reflexão e de estudo, visando a melhoria da qualidade 
das práticas educativas; 
 
j) Convocar as reuniões de Conselho de Departamento; 
 
k) Registar as presenças e faltas às reuniões do Conselho de Departamento e fazer chegar a comunicação 
das mesmas aos Serviços Administrativos do Agrupamento, no dia útil imediato ao da sua realização; 
 
l) Dar parecer sobre os assuntos de âmbito pedagógico-didático, específico do respetivo Conselho de 
Departamento, sempre que o mesmo lhe seja solicitado pelo Diretor; 
 
m) Assegurar e supervisionar a aplicação dos critérios de avaliação aprovados no Agrupamento; 
 
n) Promover a adoção de planos/estratégias/atividades coerentes com os planos de ação aprovados no 
Agrupamento; 
 
o) Participar na avaliação de desempenho dos docentes do seu Departamento, no termos estatuídos 
legalmente; 
 
p) Exercer todas as demais competências previstas na lei em vigor; 
 
q) Apresentar ao Diretor, até ao dia 30 de junho, um relatório crítico do trabalho desenvolvido no ano letivo. 

 
 

Artigo 38.º 
Nomeação e mandato do Subcoordenador de Área Disciplinar 

 
1- Em cada Departamento Curricular poderá haver lugar à nomeação de um Subcoordenador para uma área 
disciplinar para coadjuvar o Coordenador no desempenho das suas competências ou de outras por ele definidas 
e para desempenhar as estabelecidas no artigo seguinte. 
 
2- O Subcoordenador é nomeado pelo Diretor, sempre que o número de docentes de um grupo de 
recrutamento seja igual ou superior a três. 
 
3- Consoante o número de docentes e a complexidade da área disciplinar, ao subcoordenador é devida, se 
possível, a atribuição até dois tempos semanais no seu horário para o desempenho do cargo. 

 
 

Artigo 39.º 
Competências do Subcoordenador de Área Disciplinar 

 
1- São competências do Subcoordenador: 
 
a) Colaborar com o Coordenador do Departamento Curricular no âmbito das competências que lhe estão 
conferidas; 
 
b) Estimular a criação de condições que favoreçam a formação contínua e apoiar os professores que 
necessitem; 
 
c) Coordenar a planificação e a avaliação das atividades e práticas pedagógicas da área disciplinar; 
 
d) Promover a troca de experiências e saberes entre os professores da área disciplinar; 
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e) Apresentar ao coordenador até ao dia 30 de junho, um relatório crítico do trabalho desenvolvido ao longo do 
ano letivo. 
 
 

Secção II - Organização das Atividades da Turma 
 

Artigo 40.º 
Coordenação de turma 

 
1- Em cada estabelecimento de ensino, a organização, o acompanhamento e avaliação das atividades a 
desenvolver com os alunos e a articulação entre a Escola e as famílias é assegurada: 
 
a) Pelos educadores de infância, na educação pré-escolar; 
 
b) Pelos professores titulares das turmas, no 1.º ciclo do ensino básico; 
 
c) Pelo Conselho de Turma, no 2º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário. 
 
 

Artigo 41.º 
Organização e funcionamento do Conselho de Turma 

 
1- O Conselho de Turma, no 2.º e 3.ºciclos do ensino básico e no ensino secundário, tem a seguinte 
constituição: 
 
a) Os professores da turma; 
 
b) Dois representantes dos Pais e Encarregados de Educação; 
 
c) Um representante dos alunos, no caso do 3.º ciclo do ensino básico e no ensino secundário. 
 
2- Nas reuniões do Conselho de Turma em que seja discutida a avaliação individual dos alunos, apenas 
participam os membros docentes. 
 
3- No desenvolvimento da sua autonomia, o Agrupamento de Escolas designará professores tutores para 
acompanhamento em particular do processo educativo de um grupo de alunos. 
 
4- Os representantes dos pais e encarregados de educação são eleitos, anualmente, pelos pais e 
encarregados de educação dos alunos da turma, em processo conduzido pelos Diretores de Turma. 
 
5- Cada encarregado de educação não poderá representar mais de uma turma. 
 
6- Os conselhos de turma são secretariados por um docente nomeado pelo Diretor. 
 
 

Artigo 42.º 
Competências dos representantes dos Encarregados de Educação 

 
1- Após a eleição os Representantes dos Encarregados de Educação devem: 
 
a) Disponibilizar o seu contacto a todos os Pais e Encarregados de Educação da turma; 
 
b) Elaborar uma lista de contactos (telefone e/ou e-mail) de todos os pais e Encarregados de Educação da 
turma que representa; 
 
c) Disponibilizar essa lista a todos os Pais e Encarregados de Educação da turma; 
 
d) Enviar a lista de contactos à Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento; 
 
e) Colaborar com a Associação de Pais e Encarregados de Educação, de modo a que a participação dos Pais 
e Encarregados de Educação seja efetiva e globalizante; 
 
f) Ser elemento de ligação entre os Pais e Encarregados de Educação e a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação do Agrupamento; 
 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SARDOAL 
REGULAMENTO INTERNO 

 

Página | 13  

 

g) Participar nas Assembleias promovidas pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do 
Agrupamento; 
 
h) Comunicar aos Pais e Encarregados de Educação as deliberações emanadas pelos órgãos de gestão e 
administração da escola e da Associação de Pais e Encarregados de Educação; 
 
i) Participar nos Conselhos de Turma, devidamente fundamentado na opinião dos seus representantes. 
 
j) Conhecer o Regulamento Interno e todos os documentos fundamentais do Agrupamento.  
 
k) Conhecer a composição e funcionamento dos diversos órgãos de gestão e Administração da Agrupamento 
e da Associação de Pais e Encarregados de Educação 
 
l) Promover e estabelecer uma relação de confiança com todos os membros da comunidade escolar; 
 
m) Cooperar com todos os elementos da comunidade educativa, com vista ao desenvolvimento dos educandos 
nas suas aprendizagens e formação global e na educação e cidadania. 
 
n) Colaborar e/ou dinamizar atividades conjuntas, partilhando competências e recursos. 
 
o) Colaborar na definição de estratégias que contribuam para que o discurso da família e da escola não sejam 
contraditórios e para que se reforcem mutuamente. 
 
p) Apoiar o Diretor de Turma e o PTT nos contactos com os restantes pais e encarregados de educação, 
sensibilizando-os para a necessidade de acompanharem a vida escolar dos seus filhos e educandos. 

 
 

Artigo 43.º 
Competências da coordenação de turma 

 
1- Compete aos educadores de infância: 
 
a) Planificar as atividades, tendo em conta o nível de desenvolvimento das crianças e promover as melhores 
condições de aprendizagem em articulação com a família; 
 
b) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades educativas especiais das crianças, promovendo 
a articulação com os respetivos serviços de Educação Especial, com vista à sua superação; 
 
c) Fazer a referenciação das crianças que evidenciem necessidades educativas especiais, tal como o previsto 
no artigo 5.º do Decreto-Lei 3/2008; 
 
d)Colaborar na avaliação especializada dos alunos referenciados, de acordo com o estipulado na alínea a) do 
artigo 6.º do Decreto-Lei 3/2008; 
 
e) Elaborar, conjunta e obrigatoriamente, em colaboração com o docente de educação especial e do 
encarregado de educação e demais técnicos, o programa educativo individual e coordenar a sua 
execução/aplicação de acordo com o artigo 10.º do Decreto-Lei 3/2008. 
 
f) Planificar e supervisionar o funcionamento das atividades de apoio socioeducativo e de apoio à família 
implementadas no Jardim de Infância. 
 
2- Na educação pré-escolar, a educadora de infância recebe os encarregados de educação uma vez por mês, 
durante uma hora, em horário a definir no início do ano Letivo. 
 
3- Aos professores titulares de turma e ao conselho de turma compete: 
 
a) Analisar a situação da turma e identificar características específicas dos alunos, a ter em conta no processo 
de ensino e aprendizagem; 
 
b) Planificar em articulação interdepartamental, entre os docentes da educação pré-escolar e os docentes do 2º 
ciclo do ensino básico, o desenvolvimento das atividades curriculares e extracurriculares a realizar com os 
alunos, em contexto de sala de aula; 
 
c) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades educativas especiais dos alunos, promovendo a 
articulação com os respetivos serviços de Educação Especial, visando a sua superação; 
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d) Elaborar planos de acompanhamento pedagógico, no âmbito da legislação em vigor sobre avaliação das 
aprendizagens; 
 
e) Fazer a referenciação das crianças que evidenciem necessidades educativas especiais, tal como o previsto 
no artigo 5.º do Decreto-Lei 3/2008; 
 
f) Assegurar a adequação do currículo às características específicas dos alunos, estabelecendo prioridades, 
níveis de aprofundamento e sequências adequadas; 
 
g) Adotar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens dos alunos; 
 
h) Conceber e delinear, de forma colaborativa, atividades em complemento do currículo proposto; 
 
i) Preparar informação adequada, a disponibilizar aos pais e encarregados de educação, relativa ao processo de 
aprendizagem, de avaliação dos alunos e de natureza extracurricular previstas no plano anual de atividades; 
 
j) Assegurar o desenvolvimento do plano de trabalho aplicável aos alunos da turma, de forma integrada e numa 
perspetiva de articulação interdisciplinar; 
 
k) Colaborar em atividades culturais, desportivas e recreativas que envolvam os alunos e a comunidade; 
 
l) Promover, de forma persistente, ações que estimulem o envolvimento dos pais/encarregado de educação no 
percurso escolar do aluno; 
 
m) Avaliar os alunos, tendo em conta os critérios de avaliação definidos em Departamento Curricular e 
aprovados em Conselho Pedagógico; 
 
n) Elaborar com a colaboração do professor de Educação Especial e outros técnicos, no final do ano letivo, o 
relatório dos resultados obtidos pelo aluno com a aplicação do programa educativo individual, de acordo com o 
artigo 13.º do Decreto-Lei 3/2008; 
 
o) Formalizar a avaliação sumativa, fazendo os reajustamentos necessários ao plano de turma, em articulação 
com o respetivo conselho de turma. 
 

 
Artigo 44.º 

Professor Titular de Turma/Diretor de turma 
 

1- O Professor Titular de Turma/Diretor de Turma deve ter um fácil e bom relacionamento com toda a 
comunidade escolar. 
 
2- O Diretor de Turma deverá ser nomeado pelo Diretor de entre os professores da turma, tendo em conta a 
sua competência pedagógica e capacidade de relacionamento. 
 
3- Sempre que possível, deverá ser nomeado professor titular de turma/diretor de turma o professor que no 
ano anterior tenha exercido tais funções na turma a que pertenceram os mesmos alunos. 
 
4- A cada professor não deve, sempre que possível, ser atribuída mais de uma direção de turma. 
 
5- No 1.º ciclo, para o Professor Titular de Turma é obrigatória a marcação de meia hora quinzenal ou uma 
hora mensal, para atendimento aos encarregados de educação. 
 
6- O Diretor de Turma recebe os Encarregados de Educação uma vez por semana. 
 
7- Aos Diretores de Turma do 2º e 3º Ciclos é devida a redução de dois tempos na componente letiva ou não 
letiva de acordo com a legislação em vigor.  
 
8- Em caso de impedimento de exercício de funções por períodos superiores a duas semanas, deve o Diretor 
de Turma ser substituído por outro professor da turma nomeado pelo Diretor. 
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Artigo 45.º 
Competências do Professor Titular de Turma 

 
1- São competências do Professor Titular de Turma: 
 
a) Assegurar a articulação escola-família; 
 
b) Promover um acompanhamento individualizado dos alunos; 
 
c) Promover a adequação de atividades, conteúdos, estratégias e métodos de trabalho à situação concreta do 
grupo e à especificidade de cada aluno; 
 

d) Promover a rentabilização dos recursos e serviços existentes na comunidade escolar e educativa, mantendo 
os alunos e encarregados de educação informados da sua existência; 

 
e) Assegurar a participação dos alunos e Pais/Encarregados de Educação na aplicação de medidas educativas, 
decorrentes da apreciação de situações disciplinares; 
 
f) Garantir o conhecimento e o acordo prévio do Encarregado de Educação, no caso da necessidade de 
programação individualizada do aluno e para o correspondente itinerário de formação recomendados; 
 
g) Aplicar, sempre que se justifique, medidas de apoio educativo adequadas e proceder a respetiva avaliação; 
 
h) Colaborar na avaliação especializada dos alunos referenciados de acordo com o estipulado na alínea a) do 
artigo 6.º do Decreto-Lei 3/2008; 
 
i) Elaborar, conjunta e obrigatoriamente em colaboração, com o docente de educação especial e do 
encarregado de educação o programa educativo individual e coordenar a sua execução/aplicação de acordo 
com o artigo 10.º do Decreto-Lei 3/2008; 
 
j) Planificar e avaliar projetos de âmbito interdisciplinar; 
 
l) Promover a avaliação dinâmica e global da turma; 
 
m) Formalizar a avaliação formativa e diagnóstica; 
 
n) Elaborar proposta fundamentada acerca da eventual mudança de turma de um aluno retido no 2.º ou 3.º ano 
de escolaridade; 
 
o) Fazer o acompanhamento do aluno na execução da medida corretiva ou disciplinar sancionatória a que for 
sujeito, devendo articular a sua atuação com os pais e encarregado de educação e com os professores da 
turma, em função das necessidades educativas identificadas e de forma a assegurar a coresponsabilização de 
todos os intervenientes nos efeitos educativos da medida; 
 
p) Elaborar e conservar o processo individual do aluno, facultando a sua consulta ao encarregado de educação 
e aos professores de educação especial; 
 
q) Apresentar até ao dia 30 de junho ao Coordenador de Diretores de Turma do Ensino Básico com 
conhecimento ao Coordenador de Departamento, um relatório crítico do trabalho desenvolvido no ano letivo. 
 
 

Artigo 46.º 
Perfil do Diretor de Turma 

 
1- O Diretor de Turma assume um papel muito importante no acompanhamento do percurso escolar dos 
alunos e da turma e no estabelecimento de colaboração entre a escola e a família., desempenhando funções 
muito abrangentes e de grande responsabilidade. É um cargo que exige competências de gestão, de 
coordenação, de comunicação, de relacionamento interpessoal, entre outras. 
 
2- Pelo disposto no número anterior, o Diretor de Turma deverá reunir, preferencialmente, as seguintes 
características: 
 
a) Ser preferencialmente professor do quadro de nomeação definitiva; 
 
b) Revelar conhecimentos da legislação em vigor, nomeadamente sobre avaliação e estatuto do aluno; 
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c) Revelar motivação para desempenhar o cargo; 
 
d) Ter facilidade em participar, articular e coordenar o trabalho desenvolvido pelos vários professores dos 
Conselhos de Turma de que faz parte; 
 
e) Ter facilidade em estabelecer um relacionamento com os alunos e com os Pais e Encarregados de 
Educação, facilitador do processo de ensino/aprendizagem; 
 
f) Ser capaz de promover e fomentar um bom relacionamento entre os alunos e entre estes e os outros 
elementos da Comunidade Educativa; 
 
g) Saber gerir situações de conflitos; 
 
h) Ter capacidade de promover um ambiente facilitador do desenvolvimento pessoal e social dos alunos. 
 
 

Artigo 47.º 
Competências do Diretor de Turma 

 
1 – São Competências do Diretor de turma as seguintes: 
 
a) Assegurar a articulação entre os professores da turma e com os alunos, Pais e Encarregados de Educação; 
 
b) Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre professores e alunos; 
 
c) Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação de atividades, conteúdos, estratégias e 
métodos de trabalho à situação concreta do grupo e ao nível de funcionalidade de cada aluno; 
 
d) Articular as atividades da turma com os Pais e Encarregados de Educação, promovendo a sua participação; 
 
e) Coordenar, com a colaboração do conselho de turma, o processo de avaliação dos alunos, garantindo o seu 
caráter globalizante e integrador sendo um agente promotor do sucesso escolar na turma; 
 
f) Assegurar a adoção de estratégias coordenadas, relativamente aos alunos da turma, bem como a criação de 
condições para a realização de atividades interdisciplinares; 
 
g) Promover um acompanhamento individualizado dos alunos, divulgando junto dos professores da turma a 
informação necessária à adequada orientação educativa e fomentando a participação dos Pais/Encarregados 
de Educação na concretização de ações para orientação e acompanhamento; 
 
h) Colaborar na avaliação especializada dos alunos referenciados de acordo com o estipulado na alínea a) do 
artigo 6.º do Decreto-Lei 3/2008; 
 
i) Elaborar, conjunta e obrigatoriamente, em colaboração com o docente de educação especial e do 
encarregado de educação o programa educativo individual e coordenar a sua execução/aplicação de acordo 
com a artigo 8.º do Decreto-Lei 3/2008; 
 
j) Promover a rentabilização dos recursos e serviços existentes na comunidade Escolar e educativa, mantendo 
os alunos e Encarregados de Educação informados da sua existência; 
 
l) Elaborar e conservar o dossiê individual do aluno, facultando a sua consulta ao aluno, professores da turma e 
encarregado de educação e docentes da educação especial. 
 
m) Convocar os Encarregados de Educação da turma no início do ano letivo, procedendo à eleição dos 
representantes dos mesmos, a fim de participar nas reuniões de Conselho de Turma; 
 
n) Assegurar a participação dos alunos, professores, Pais/Encarregados de Educação na aplicação de medidas 
educativas decorrentes da apreciação de situações disciplinares; 
 
o) Garantir o conhecimento e o acordo prévio do encarregado de educação para a programação individualizada 
do aluno e para o correspondente itinerário de formação recomendados; 
 
p) Propor, na sequência da decisão do Conselho de Turma, medidas de apoio educativo adequadas e proceder 
à respetiva avaliação;  
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q) Apresentar até ao dia 30 de junho ao Coordenador de Diretores de Turma, com conhecimento ao respetivo 
avaliador, um relatório crítico do trabalho desenvolvido no ano letivo. 
 
 

Secção III - Conselho de Diretores de Turma 
 

Artigo 48.º 
Definição 

 
1- Estrutura de orientação educativa, constituída pelos professores titulares de turma, diretores de turma dos 
segundos e terceiro ciclos do ensino básico e diretores de turma do ensino secundário, bem como pelos 
diretores de turmas de outros percursos formativos. 
 
 

Artigo 49.º 
Coordenação de Professores Titulares de Turma e Diretores de Turma 

 
1- A Coordenação é assumida por um docente designado pelo Diretor de entre os membros que compõem o 
Conselho de Diretores de Turma. 
 
2- Na educação pré-escolar a coordenação pedagógica é assegurada pelo coordenador de departamento 
curricular. 
 
3- Ao Coordenador de Diretores de Turma é devida uma redução até 6 tempos na sua carga horária semanal 
tendo em consideração o número de turmas e a natureza das atribuições a desempenhar. 
 
 

Artigo 50.º 
Competências do Coordenador 

 
1- Compete ao Coordenador: 
 
a) Planificar as atividades e projetos a desenvolver, de acordo com as orientações do Diretor; 
 
b) Articular com os diferentes Departamentos Curriculares o desenvolvimento de conteúdos programáticos e 
objetivos de aprendizagem; 
 
c) Cooperar com outras estruturas de orientação educativa e com os serviços de Educação Especial na gestão 
adequada de recursos e na adoção de medidas pedagógicas; 
 
d) Promover a articulação entre os diferentes ciclos de ensino; 
 
e) Promover a execução de planos de ação aprovados no Agrupamento; 
 
f) Coordenar as ações a realizar no âmbito das modalidades de avaliação das aprendizagens dos alunos; 
 
g) Identificar necessidades de formação; 
 
h) Representar os Diretores de Turma do respetivo nível de ensino no Conselho Pedagógico; 
 
i) Contribuir para a promoção da interação entre a Escola e a comunidade; 
 
j) Apresentar até 30 de junho ao Diretor, um relatório crítico anual que contemple uma apreciação do 
desempenho das funções de coordenador no seu universo de turmas. 
 
 

Artigo 51º 
Subcoordenação 

 
1- Em função da complexidade das tarefas de coordenação poderá o coordenador dos professores titulares de 
turma/diretores de turma propor ao Diretor a nomeação de um a três docentes para a função de 
subcoordenador de diretores de turma para o coadjuvar no desempenho das respetivas atribuições. 
 
2- Ao subcoordenador é devida a redução até dois tempos na carga horária semanal. 
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Artigo 52.º 
Competências do Subcoordenador 

 
1- Compete ao Subcoordenador: 
 
a) Coadjuvar o coordenador no desempenho das suas funções; 
 
b) Garantir a articulação entre o coordenador e os diretores de turma do nível de ensino; 
 
c) Dinamizar a realização de projetos interdisciplinares de turmas; 
 
d) Substituir o Coordenador nos seus impedimentos legais; 
 
e) Promover e dinamizar a realização de atividades e projetos. 

 
 

Secção IV - Departamento de Apoio aos Projetos de Desenvolvimento Educativo 
 

Artigo 53º 
Composição 

 
1- O Departamento de apoio aos projetos e desenvolvimento educativo referido é constituído por dois 
professores designados pelo Diretor – Coordenador e Subcoordenador – e pelos professores responsáveis 
pelos projetos. Ao Coordenador e Subcoordenador é devida, se possível, uma redução na carga horária 
semanal de cada um até 4 tempos, de acordo com o número de projetos/atividades a desenvolver no 
Agrupamento. 
 

 
Artigo 54º 

Competências do Coordenador 
 

1- Compete ao Coordenador, apoiado pelo Subcoordenador: 
 
a) Coordenar todos os Projetos em funcionamento no Agrupamento; 
 
b) Estar atento a todos os projetos de desenvolvimento educativo que sejam postos a concurso; 
 
c) Divulgar e sensibilizar a comunidade escolar para aderir a estes projetos; 
 
d) Preparar e orientar os processos de candidatura com o apoio dos professores responsáveis; 
 
e) Assegurar a articulação entre as atividades desenvolvidas pelas estruturas de orientação educativa, no que 
se refere à dinamização das respetivas atividades; 
 
f) Participar na elaboração e no acompanhamento periódico da execução do Plano Anual e Plurianual de 
Atividades; 
 
g) Divulgar, junto das estruturas de orientação educativa, toda a informação necessária ao adequado 
desenvolvimento das suas competências; 
 
h) Apreciar e propor ao Diretor as propostas dos projetos que coordena; 
 
i) Colaborar com o Conselho Pedagógico na apreciação de projetos relativos a atividades de complemento 
curricular; 
 
j) Planificar, em colaboração com as estruturas de orientação educativa, as atividades a desenvolver 
anualmente e proceder à sua avaliação; 
 
l) Apresentar até 30 de junho de cada ano ao Diretor, um relatório de avaliação das atividades desenvolvidas ao 
longo do ano Letivo; 
 
m) Supervisionar a execução das Visitas de Estudo aprovadas desde a sua planificação à sua avaliação final; 
 
n) Representar o Departamento no Conselho Pedagógico. 
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Secção V - Serviço de Educação Especial 
 

Artigo 55.º 
Definição 

 
1- O Professor de Educação Especial é um recurso fundamental na articulação, organização e planeamento 
ao nível da Escola, das medidas educativas a disponibilizar aos alunos com necessidades educativas especiais 
de caráter permanente (NEEcp). 

 
 

Artigo 56.º 
Competências 

 
1- O Professor de Educação Especial colabora em articulação com todos os órgãos da comunidade educativa, 
sempre que solicitado, articulando o seu trabalho com: 
 
a) O Diretor e outras estruturas de coordenação do Agrupamento: 
a 1) Na sensibilização e dinamização da comunidade educativa para o direito que as crianças e jovens com 
NEEcp têm de frequentar o ensino curricular; 
 
a.2) Na identificação das necessidades e das propostas de atuação a disponibilizar aos alunos com NEEcp; 
 
a.3) Na organização do processo de apoio aos alunos com NEEcp identificando, articuladamente com os outros 
professores e Diretores de Turma e SPO, o nível de funcionalidade de cada aluno, assim como a natureza e 
modalidades de apoio suscetíveis de minimizar as limitações inicialmente detetadas. 
 
b) Com os Alunos: 
 
b.1) Apoio individualizado, nos conteúdos conducentes à autonomia pessoal e social, quando definidos no 
currículo específico individual/programa educativo individual; 
 
b.2) Participação nos processos de referenciação e avaliação dos alunos. 
 
c) Com os Professores e Diretores de Turma: 
 
c.1) Colaborar com os docentes no desenvolvimento e implementação das medidas previstas no Decreto Lei 

nº3/2008 de 7 de janeiro; 
 
c.2) Colaborar com os docentes na construção de programas educativos individuais; 
 
c.3) Apoiar os docentes na diversificação das práticas pedagógicas e no desenvolvimento de metodologias e 
estratégias que facilitem a gestão de grupos, nomeadamente: estratégias de diferenciação pedagógica, 
dinâmica de grupos, trabalho cooperativo, tutoria pedagógica, trabalho de projeto; 
 
c.4) Colaborar com os docentes na planificação do trabalho a realizar com o grupo turma, tendo em conta os 
percursos individuais dos alunos com NEEcp; 
 
c.5) Colaborar na organização curricular, apoiando os docentes na organização do currículo com a flexibilidade 
necessária às características da turma; 
 
c.6) Participar nas reuniões de conselhos de turma, sempre que seja necessário. 
 
d) Com os SPO (Serviços de Psicologia e Orientação): 
 
d.1) Integrar a equipa multidisciplinar de acompanhamento a alunos com NEEcp; 
 
d.2) Colaborar na permuta de informações relativas aos alunos com NEEcp; 
 
d.3) Refletir sobre o acompanhamento destes alunos na Escola, sempre que as características dos mesmos ou 
da situação o exijam, discutindo e analisando os casos em conjunto para um melhor acompanhamento e 
encaminhamento; 
 
d.4) Colaborar na avaliação do trabalho desenvolvido. 
 
e) Com os Assistentes Operacionais: 
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e.1) Ajudar a compreender as necessidades pedagógicas, técnicas e sociais dos alunos com NEEcp; 
 
e.2) Enquadrar o assistente operacional no trabalho a desenvolver com os alunos com NEEcp. 
 
f) Com os Pais e/ou Encarregados de Educação: 
 
f.1) Colaborar e participar no trabalho com os Pais e Encarregados de Educação – reuniões de equipa 
multidisciplinar; 
 
f.2) Participar em sessões de informação/formação/sensibilização aos Pais e Encarregados de Educação para, 
em conjunto, refletirem sobre o direito e dever de todos os alunos a uma educação inclusiva e sobre as 
vantagens da presença num mesmo contexto educativo de crianças e jovens com NEEcp, para a construção de 
uma sociedade tolerante e solidária; 
 
f.3) Promover a efetiva participação dos Pais desde o momento da identificação dos problemas Escolares 
existentes e em todas as fases da tomada de decisão. 
 
g) Com a Comunidade Escolar em geral: 
 
g.1) Articulação com as Escolas da sua área, a nível da comunidade e junto de instituições e serviços, com vista 
a ações destinadas a prevenir e a eliminar a fuga à escolaridade obrigatória, o abandono precoce e o 
absentismo sistemático; 
 
g.2) Estabelecer articulações com outros serviços de apoio socioeducativo, necessário ao desenvolvimento de 
Programas Educativos Individuais; 
 
g.3) Colaborar em projetos, visitas de estudo e outras atividades escolares. 

 
 

Secção VI - Tutoria 
 

Artigo 57.º 
Definição 

 
1- O programa de tutoria visa dar respostas educativas a alunos que apresentam problemáticas do foro 
emocional e comportamental. Assim, o apoio tutorial surge com um espaço destinado ao desenvolvimento de 
competências, quer ao nível do estudo, quer no que se refere ao seu desenvolvimento pessoal e social. 
 
 

Artigo 58.º 
Objetivos 

 
1- O programa de tutoria tem os seguintes objetivos: 
 
a) Ensinar métodos de trabalho e técnicas de estudo; 
 
b) Ajudar os alunos a organizar o tempo e o trabalho; 
 
c) Colaborar na integração de cada aluno na turma, na Escola e na família;  
 
d) Desenvolver competências sociais/comportamentais, de acordo com as indicações do Conselho de 
Turma; 
 
e) Contribuir para a valorização da imagem do aluno, perante si mesmo, os seus colegas e professores; 
 
f) Proporcionar o desenvolvimento de práticas de autoavaliação. 
 
 

Artigo 59.º 
Implementação do Programa 

 
1- O Programa de Tutoria a ser implementado na escola surge no seguimento das reuniões de conselho de 
turma de final de período, mediante proposta do Conselho de Turma. 
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Artigo 60.º 
Perfil do Professor Tutor 

 
1- Compete ao Diretor nomear os professores tutores. 
 
2- O número de horas de redução do Professor Tutor dependerá do número de alunos tutorados. 
 
3- O perfil dos professores tutores, de acordo com o Despacho regulamentar nº10/99, 21 de junho deverá ser o 
seguinte: 
 

 
a) Ser preferencialmente professor da turma; 
 
b) Formação especializada em orientação educativa ou Coordenação Pedagógica; 
 
c) Experiência adequada; 
 
d) Figura masculina/feminina, de acordo com a orientação do Conselho de Turma; 
 
e) Qualidade do trabalho pedagógico e disponibilidade para a relação com crianças e adolescentes; 
 
f) Recetividade ao desenvolvimento de práticas pedagógicas de atendimento diferenciado dos alunos; 
 
g) Aceitação das condições definidas internamente para o desempenho das tarefas inerentes às funções do 
professor tutor, designadamente as relativas a horários (flexibilidade) e cenário pedagógico escolhido para o 
desenvolvimento do Projeto. 
 
 

Artigo 61.º 
Periodicidade das Sessões 

 
1- O aluno deverá ser acompanhado presencialmente pelo Professor Tutor, no mínimo, uma vez por semana. 

 
 

Artigo 62.º 
Linhas de Atuação do Professor Tutor 

 
1- As linhas de acuação de Professor Tutor devem pautar-se por: 
 
a) Facilitar a integração do aluno na turma/Escola, contribuindo para a valorização da sua imagem perante si 
mesmo, os colegas e os seus professores; 
 
b) Fazer o aluno sentir-se bem, pondo-o à vontade, mas demonstrando a firmeza necessária para se instituir 
como uma figura de referência na organização da vida escolar desse aluno; 
 
c) Perceber aquilo que o motiva: 
 
d) Colaborar com o Diretor de Turma na articulação do aluno com a comunidade e a equipa educativa; 
 
e) Levar o aluno a acreditar positivamente nas suas capacidades. 
 
 

Artigo 63.º 
Atividades 

 
1- Sem prejuízo de outras atividades, o Professor Tutor poderá desenvolver as seguintes: 
 
a) Utilização de técnicas de estudo de diferentes naturezas (elaboração de resumos e de trabalhos de 
pesquisa, desde a fase de planeamento até à de apresentação e autoavaliação); 
 
b) Exploração de materiais e meios de apoio ao estudo de natureza diversa (manuais, CD ROM, Internet; 
visionamento de vídeos…); 
 
c) Realização de trabalhos de casa e de grupo; 
 
d) Programação de tempos livres; 
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e) Planificação de sessões de estudo; 
 
f) Análise de problemas de integração escolar e outros propostos pelos alunos. 
 
 

Artigo 64.º 
Relatório do Professor Tutor 

 
1- O relatório elaborado pelo Professor Tutor deverá ter em conta os seguintes aspetos: 
 
a) Número de presenças dos alunos nas sessões; 
 
b)  Resultados obtidos pelos alunos no final de cada período Letivo; 
 
c) Opiniões dos alunos apresentadas com base numa ficha de autoavaliação; 
 
2- O relatório deverá ser entregue para análise, trimestralmente, em reuniões de Conselho de Turma.  
 
3- O Professor Tutor poderá elaborar, extraordinariamente, outros relatórios se para tal for solicitado, pelas 
estruturas/órgãos competentes. 
 
 

Secção VII – Autoavaliação do Agrupamento 
 

Artigo 65.º 
Definição 

 
1- A autoavaliação tem caráter obrigatório e deve contribuir para o desenvolvimento do Agrupamento e para a 
melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos numa perspetiva reflexiva e de aperfeiçoamento contínuo, 
identificando os pontos fortes e fracos da organização e possibilitando a elaboração de planos de melhoria. 
 
2- O funcionamento, atendendo às especificidades do trabalho a desenvolver em cada ano, é definido 
conjuntamente pelo órgão de gestão e pelo Coordenador da Equipa. A dimensão da equipa escolhida deverá 
ser tal que garanta o bom funcionamento do trabalho a desenvolver. Para que o trabalho possa ser eficaz os 
membros dessa equipa deverão ter horário disponível comum para a realização de tarefas conjuntas.  
 
3- É atribuído um crédito até quatro tempos da componente não letiva para a coordenação da equipa. 

 
 

Artigo 66.º 
Domínios e campos de análise  

 
1- A autoavaliação assenta nos seguintes domínios: 
 
a) Grau de concretização do Projeto Educativo e modo como se prepara e concretiza a educação, o ensino e as 
aprendizagens dos alunos, tendo em conta as suas características específicas; 
 
b) Nível de execução de atividades proporcionadoras de ambientes educativos capazes de gerarem as 
condições afetivas e emocionais de vivência escolar propícia à interação, à integração social, às aprendizagens 
e ao desenvolvimento integral da personalidade dos alunos; 
 
c) Desempenho dos órgãos de administração e gestão do Agrupamento de Escolas abrangendo o 
funcionamento das estruturas escolares de gestão e de orientação educativa, o funcionamento administrativo, a 
gestão de recursos e a visão inerente à ação educativa, enquanto projeto e plano de atuação; 
 
d) Sucesso Escolar, avaliado através da capacidade de promoção da frequência escolar e dos resultados do 
desenvolvimento das aprendizagens escolares dos alunos, em particular dos resultados identificados através 
dos regimes em vigor de avaliação das aprendizagens; 
 
e) Prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa. 
 
2- Os resultados da autoavaliação deverão ser objeto de análise e reflexão por parte dos diferentes órgãos e 
estruturas do Agrupamento. 
 
3- Os resultados e os planos de melhoria deverão ser aplicados anualmente ou sempre que a situação o exija. 
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CAPÍTULO IV - Serviços Técnico-Pedagógicos 

 
Secção I - Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 

  
Artigo 67º 
Definição 

 
1- Os Serviços de Psicologia e Orientação são unidades especializadas de apoio educativo, integradas na 
rede Escolar, que desenvolvem a sua ação nos Estabelecimentos de Ensino em que se encontram sedeados ou 
inscritos na sua área de influência. 
 
 

Artigo 68º 
Composição 

 
1- Os serviços dispõem de uma psicóloga cuja área de atuação abrange todos os Estabelecimentos de Ensino 
do Agrupamento, podendo, no entanto, estabelecer outras parcerias com Instituições da Comunidade. 

 
 

Artigo 69º 
Atribuições 

 
1- Os Serviços de Psicologia e Orientação asseguram, na prossecução das suas atribuições, o 
acompanhamento do aluno, individualmente ou em grupo, ao longo do processo educativo, bem como o apoio 
ao desenvolvimento do sistema de relações interpessoais no interior da Escola e entre esta e a Comunidade. 
 
2- São atribuições dos Serviços: 
 
a) Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção da sua identidade pessoal; 
 
b) Apoiar os alunos no seu processo de aprendizagem e de integração no sistema de relações interpessoais 
da Comunidade Escolar; 
 
c) Prestar apoio de natureza psicológica e psicopedagógica a alunos, professores, Encarregados de 
Educação, no contexto das atividades educativas, tendo em vista o sucesso escolar, a efetiva igualdade de 
oportunidades e a adequação das respostas educativas; 
 
d) Assegurar, em colaboração com outros serviços competentes, designadamente os de Educação Especial, a 
deteção de Alunos com necessidades especiais, a avaliação da sua situação e o estudo das intervenções 
adequadas; 
 
e) Contribuir, em conjunto com as atividades desenvolvidas no âmbito das áreas curriculares, dos 
complementos educativos e das outras componentes educativas não escolares, para a identificação dos 
interesses e aptidões dos Alunos de acordo com o seu desenvolvimento global e nível etário; 
 
f) Promover atividades específicas de informação escolar e profissional, suscetíveis de ajudar os Alunos a 
situarem-se perante as oportunidades disponíveis, tanto no domínio dos estudos e formação como no das 
atividades profissionais, favorecendo a indispensável articulação entre a escola e o mundo do trabalho; 
 
g) Desenvolver ações de aconselhamento psicossocial e vocacional dos alunos, apoiando o processo de 
escolha e o planeamento de carreiras; 
 
h) Colaborar em experiências pedagógicas e em ações de formação de professores, bem como realizar e 
promover a investigação nas áreas da sua especialidade. 
 

 
 Artigo 70º 

Competências 
 
1- Os serviços desenvolvem a sua ação nos domínios do apoio psicopedagógico e do apoio ao 
desenvolvimento do sistema de relações da Comunidade Escolar. 
2- No 3º Ciclo do Ensino Básico, os serviços exercem ainda a sua atividade no domínio da orientação Escolar 
e profissional. 
 
3- Ao nível do apoio psicopedagógico compete-lhes, designadamente: 
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a) Colaborar com os Educadores e Professores, prestando apoio psicopedagógico às atividades educativas; 
 
b) Identificar e analisar as causas do insucesso escolar e propor medidas tendentes à sua eliminação; 
 

c) Proceder à avaliação global de situações relacionadas com problemas de desenvolvimento, com 
dificuldades de aprendizagem, com competências e potencialidades específicas e prestar o apoio 
psicopedagógico mais adequado; 
 
d) Participar na elaboração dos planos educativos individuais, colaborando com os restantes intervenientes no 
processo educativo; 
 
e) Acompanhar as situações de colocação dos Alunos em regime educativo especial; 
 
f) Propor e articular modalidades de complemento pedagógico, de compensação educativa e de educação 
especial, tendo em vista tanta a individualização do ensino e a organização de grupos de Alunos como a 
adequação de currículos e de programas; 
 
g) Propor, de acordo com os Encarregados de Educação e em colaboração com os serviços competentes, o 
encaminhamento de Alunos com Necessidades Educativas Especiais para modalidades adequadas de resposta 
educativa. 
 
4- Ao nível da Orientação Escolar e Profissional compete-lhes, designadamente: 
 
a) Apoiar os Alunos no processo de desenvolvimento da sua identidade pessoal e do seu projeto de vida; 
 
b) Planear e executar atividades de orientação escolar e profissional, nomeadamente, através de programas a 
desenvolver com grupos de Alunos ao longo do ano letivo, e de apoio individual ao seu processo de escolha; 
 
c) Realizar ações de informação escolar e profissional sob modalidades diversas, garantindo a participação 
cativa dos Alunos na exploração das técnicas e materiais utilizados; 
 
d) Colaborar na planificação e acompanhamento de visitas de estudo, experiências de trabalho, estágios e 
outras formas de contato dos Alunos com o meio e o mundo das atividades profissionais; 
 
e) Colaborar com outros serviços, na organização de programas de informação e orientação profissional; 
 
f) Desenvolver ações de informação e sensibilização dos pais e da comunidade em geral, no que respeita à 
problemática que as opções escolares e profissionais envolvem. 

 
 

Artigo 71º 
Funcionamento 

 
1- Os serviços desenvolvem a sua atividade de acordo com um plano anual integrado no Plano Anual de 
Atividades do Agrupamento. 
 
2- Os profissionais que integram os serviços dispõem da autonomia técnica e científica. 
 
3- Os serviços elaboram, anualmente, um relatório final de atividades, que será entregue ao Diretor. 

 
 

Artigo 72º 
Articulação com os outros serviços 

 
1- Os serviços desenvolvem as suas atividades de forma integrada, articulando-se com outros serviços, 
órgãos e estruturas: 
 
a) Com o grupo de Educação Especial: 
 
a  1) Na análise conjunta das situações decorrentes da deteção de alunos com necessidades educativas 
específicas e estudo das intervenções mais adequadas; 
 
a 2) Na elaboração de propostas formais consubstanciadas num programa educativo individual 
acompanhamento da sua concretização. 
 
b) Com os diretores de turma: 
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b 1) Na reflexão conjunta sobre as necessidades específicas e problemas dos alunos e as medidas mais 
adequadas a aplicar a cada caso. 
 
c) Com os conselhos de turma/professor titular de turma: 
 
c 1) Na análise de dificuldades e problemas dos alunos e na definição de estratégias e proposta de medidas 
tendentes à resolução dos problemas identificados; 
 
c 2) No acompanhamento da concretização dos programas educativos individuais; 
 
c 3) Na emissão de pareceres e formulação de propostas, com vista à aplicação aos alunos da medida 
educativa disciplinar de atividades de integração na comunidade educativa, através da participação nos 
conselhos de turma disciplinares, sem direito a voto, quando solicitados pelo Diretor; 
 
c 4) O técnico dos serviços estará presente nas reuniões de Conselho de Turma, quando o seu 
acompanhamento aos alunos o exija ou a sua presença seja solicitada. 
 
d) Com o Diretor, realizando as reuniões necessárias para avaliação periódica de situações, dentro da área de 
especialidade dos serviços. 
 
2- Os pedidos de atendimento / acompanhamento podem ser solicitados por qualquer um dos agentes 
envolvidos no processo educativo. Estes pedidos devem ser acompanhados por autorização dos Encarregados 
de Educação. 
 
 

Artigo 73º 
Natureza e Competências da Equipa Multidisciplinar de Avaliação 

 
1- O Processo de avaliação dos alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) deve ser feito por uma 
equipa multidisciplinar, de modo a legitimar o processo e a torna-lo o mais célere possível. Os processos de 
referenciação e avaliação cumprem o previsto nos Artigos 5º, 6º e 7º do Decreto-Lei 3/2008 e concretizam-se 
nos seguintes procedimentos: 
 
a) A referenciação dos alunos com Necessidades Educativas Especiais pode efetuar-se por iniciativa dos pais 
ou encarregados de educação, dos serviços de intervenção precoce, dos docentes ou de outros técnicos ou 
serviços que intervêm com a criança ou jovem ou que tenham conhecimento da eventual existência de 
necessidades educativas especiais; 
 
b) A referenciação é entregue na Direção, mediante o preenchimento de um documento elaborado para o 
efeito onde se explicitam as razões da referenciação e se anexa toda a documentação considerada relevante 
para o processo de avaliação; 
 
c) Referenciada a criança ou jovem, nos termos do artigo anterior, compete à Direção desencadear o 
processo de avaliação; 
 
d) A Direção solicita ao grupo de Educação Especial, aos Serviços de Psicologia e Orientação Escolar e 
Vocacional e a outros serviços necessários a avaliação das crianças referenciadas e a elaboração do respetivo 
Relatório Técnico-Pedagógico como resultado decorrente da avaliação, obtida por referência à CIF 
(Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, Organização Mundial de Saúde); 
 
e) Nos casos em que se considere não se estar perante uma situação de necessidades educativas que 
justifiquem a intervenção da Educação Especial, cabe ao grupo de Educação Especial e ao SPO o 
encaminhamento dos alunos para os apoios disponibilizados pelo Agrupamento que melhor se adequem à sua 
situação específica; 
 
f) Nos casos em que se considere necessária a intervenção da Educação Especial, devem constar no 
Relatório Técnico-Pedagógico a tipologia das necessidades educativas, designadamente as condições de 
saúde, doença ou incapacidade por referência à CIF, servindo de base à elaboração do Programa Educativo 
Individual (PEI); 
 
g) A avaliação deve ficar concluída 60 dias após a referenciação; 
 
h) O PEI é elaborado pelo Diretor de Turma, Professor Titular de Turma, docente de Educação Especial, 
encarregado de educação e outros serviços ou técnicos considerados necessários. Seguem-se os 
procedimentos legais mencionados nos Artigos 9º, 10º, 11º, 12ºe 13º do Decreto-Lei 3/2008, de 7 de Janeiro; 
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2- Sempre que os alunos apresentem NEE de carácter permanente que os impeçam de adquirir as 
aprendizagens e competências definidas no currículo comum deve o Agrupamento, três anos antes da idade 
limite da escolaridade obrigatória, complementar o PEI com um Plano Individual de Transição (PIT) (Artigos 14º 
e 15º do Decreto-Lei 3/2008); 
 
3- Cabe aos intervenientes referenciados na alínea h) do ponto1 definir as respostas educativas à adequação 
do processo ensino/aprendizagem. As medidas educativas a adotar visam promover a aprendizagem e a 
participação dos alunos com NEE de carácter permanente e constam dos Artigos 16º ao 22º do Decreto-Lei 
3/2008. 
 

 

Secção II -Biblioteca Escolar  
 

Artigo 74.º 
Definição 

 
1- A Biblioteca Escolar (BE) é uma estrutura que tem por missão a recolha, o tratamento e a divulgação da 
informação, colocando-a ao serviço da comunidade Escolar. Este espaço proporciona acesso a um conjunto de 
recursos que apoiam alunos, professores e Encarregados de Educação nas atividades de ensino/aprendizagem, 
cumprindo objetivos curriculares e de suporte a atividades e projetos de âmbito extracurricular. Faculta ainda 
recursos informativos e de lazer capazes de responder a necessidades intelectuais e formativas dos 
utilizadores, observando, desta forma, fins lúdicos, recreativos e culturais. Assim sendo, a BE é parte central do 
processo ensino-aprendizagem.  
 
2- A BE procura ser núcleo da vida da Escola onde os alunos:  
 
a) se sintam num ambiente que lhes pertence e se habituem a considerar a informação e os suportes de 
informação (livros e outros) como necessidades do dia-a-dia e como fontes de informação, de prazer e de 
desenvolvimento pessoal;  
 
b) tenham acesso à informação e ao conhecimento, através de uma grande diversidade de livros, jornais, 
revistas, materiais audiovisuais e tecnologias de informação;  
 
c) possam descobrir e alimentar o prazer de ler e de se informar recorrendo a fontes documentais disponíveis 
nos mais variados tipos de suporte;  
 
d) estudem e encontrem com facilidade fontes documentais, aprendam a selecionar e a gerir informação para 
realizarem atividades curriculares (individualmente ou em grupo, autonomamente ou com apoio docente e de 
técnicos especializados);  
 
e) adquiram competências e autonomia no domínio da informação escrita, digital e multimédia e produzam 
documentos em suportes e linguagens diversas.  
 
3- A BE deve ser um lugar onde os professores:  
 
a) se sintam num ambiente que lhes pertence e adquiram o hábito de tomar iniciativas e participar na sua 
animação, atualização e enriquecimento;  
 
b) encontrem informação variada, utilizável no seu trabalho docente e possam requisitar livros e outros 
documentos nos mais variados tipos de suporte para as atividades de sala de aula;  
 
c) recolham sugestões, ideias e materiais que os inspirem e apoiem no seu trabalho de docente;  
 
d) possam encaminhar os seus alunos para que ali realizem atividades de estudo ou de ocupação de tempos 
livres.  
 
4- A BE deve ser um lugar onde funcionários:  
 
a) encontrem a informação e os recursos de processamento necessários para um melhor desempenho 
profissional;  
 
b) tenham acesso à informação e ao conhecimento, através de uma grande diversidade de livros, jornais, 
revistas, materiais audiovisuais e tecnologias de informação, como fonte de desenvolvimento pessoal e, 
eventualmente enquanto lazer.  
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5- O desenvolvimento e atuação da BE estrutura-se a partir de referenciais específicos elaborados a partir de 
orientações, emanadas por entidades de referência de cariz internacional, nacional e inter-concelhio, 
nomeadamente as linhas de orientação para bibliotecas Escolares emanadas do Gabinete Coordenador da 
Rede de Bibliotecas Escolares dos Ministérios da Educação e Cultura, os princípios da UNESCO e da IFLA para 
as bibliotecas Escolares.  
 
 

Artigo 75.º 
Objetivos 

 
1 – São objetivos da BE:  
 
a) Dotar o Agrupamento de um fundo documental adequado às necessidades dos diferentes níveis de ensino, 
cursos, disciplinas e projetos;  
b) Facilitar aos alunos, professores e Pessoal Não Docente o acesso à consulta e leitura de livros e 
publicações periódicas (jornais e revistas), a documentos audiovisuais e outro tipo de documentação, 
contribuindo assim para satisfazer as necessidades de informação, lazer e educação;  
 
c) Fomentar o gosto pela leitura e interesse cultural e técnico/científico dos seus utilizadores;  
 
d) Desenvolver nos alunos competências e hábitos de trabalho baseados na consulta, tratamento e produção 
de informação, tais como selecionar, analisar, criticar e utilizar documentos;  
 
e) Associar leituras e frequência da BE à ocupação lúdica dos tempos livres;  
 
f) Registar, catalogar e indexar todos os documentos que entram na Escola e se destinam a funcionar como 
recurso pedagógico, excetuando-se os documentos de informação técnica respeitantes aos serviços 
administrativos e órgãos de gestão e pedagógicos.  
 
 

Artigo 76.º 
Equipa de Professores Responsáveis pela BE 

 
1- A equipa de professores responsáveis pela BE é designada pelo Diretor, composta por um mínimo de 4 
professores, incluindo o Professor Bibliotecário, sem prejuízo de outros professores colaborarem com a equipa.  
 
2- Os professores que integram a equipa responsável pela BE são designados de entre os docentes do 
Agrupamento/Escola que apresentem um dos seguintes requisitos:  
 
a) Formação académica na área da gestão da informação/BE;  
 
b) Formação especializada em ciências documentais;  
 
c) Formação contínua na área das BE;  
 
d) Formação em técnico profissional BAD;  
 
e) Comprovada experiência na organização e gestão das BE.  
 
f) Conhecimento na área das TIC.  
 
3- Na constituição da equipa responsável pela BE, deverá ser ponderada a titularidade de formação que 
abranja as diferentes áreas do conhecimento, de modo a permitir uma efetiva complementaridade de saberes.  
 
4- Os professores que integrem a equipa responsável pela BE devem apresentar um perfil funcional que se 
aproxime das seguintes competências:  
 
a) Competências na área do planeamento e gestão (planificação de atividades, gestão do fundo documental, 
organização da efetivo sucesso Escolar);  
 
b) Competências na área das literacias, em particular nas da leitura e da informação;  
 
c) Competências no desenvolvimento do trabalho em rede;  
 
d) Competências na área da avaliação;  
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e) Competências de trabalho em equipa.  
 
5- Aos professores da equipa será atribuído, sempre que possível, no mínimo dois tempos no horário semanal 
para trabalho na BE.  
 
6- Os professores desempenharão tarefas a designar pelo Professor Bibliotecário, de acordo com a 
estruturação de cada equipa e das competências de cada um.  
 
7- O crédito horário atribuído ao Professor Bibliotecário é utilizado para o desenvolvimento de atividades que 
promovam a integração da biblioteca no Agrupamento, de acordo com a Portaria nº 756/2009 de 14 de Julho e 
demais legislação em vigor.  
 
8- O Professor Bibliotecário é nomeado pelo Diretor de acordo com as disposições legais, por um período de 
quatro anos, visando viabilizar projetos sequenciais.  
 
 

Artigo 77.º 
Assistentes Operacionais 

 
1- As atribuições dos assistentes operacionais, em serviço na BE, são:  
 
a) Prestar atendimento pessoal e satisfazer as necessidades dos utilizadores, apoiando-os nas suas 
pesquisas e requisições;  
 
b) Zelar pelo material à sua guarda e pela limpeza das instalações;  
 
c) Aconselhar e exigir o cumprimento das regras a que está sujeito o funcionamento da BE;  
 
d) Receber os documentos e:  
 
d 1) Carimbá-los nas folhas/lugares previamente estabelecidos;  
d 2) Etiquetá-los, após a classificação feita pelos professores da equipa e, só depois, arrumá-los no devido 
lugar;  
d 3) Carimbar todas as revistas, registá-las em folhas próprias e colocá-las no respetivo espaço;  
 
e) Arrumar, em períodos de menor afluência, toda e qualquer obra retirada das prateleiras;  
 
f) Recolher dados para as estatísticas mensais de leitura.  
 
2- O Diretor afeta Pessoal Não Docente e determina as suas funções e horário.  
 
3- Os assistentes operacionais são enquadrados pela chefia da respetiva categoria profissional.  
 
4- Os assistentes operacionais, em serviço na BE, devem ser selecionados de acordo com as competências 
de cada um, a formação contínua frequentada e a experiência adquirida, de forma a poderem desenvolver as 
tarefas acima indicadas eficazmente, primando pela qualidade.  
 
5- Qualquer membro da comunidade educativa poderá tornar-se colaborador da BE  
 
 

Artigo 78.º 
Representação em Conselho Pedagógico 

 
1- A BE será representada, através do seu Professor Bibliotecário, no Conselho Pedagógico de forma a 
desempenhar as suas funções enquanto elemento central e transversal das atividades do Agrupamento.  
 
 

Artigo 79.º 
Organização 

 
1- A BE possui uma gestão e organização visando uma harmonização a nível nacional.  
 
2- A gestão da BE é estabelecida através dos seguintes documentos elaborados pelos responsáveis da 
equipa da BE do Agrupamento:  
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a) O “Regimento da BE” é elaborado pela equipa e aprovado em Conselho Pedagógico por um período de 
dois anos, podendo ser revisto no início de cada ano letivo. Nele devem constar as questões de funcionamento 
da BE  
 
b) O documento designado por “Plano de Melhoria” constitui o documento orientador da ação da BE, numa 
perspetiva a médio prazo, tendo em conta o Projeto Educativo do Agrupamento, especificando as iniciativas e 
estratégias destinadas a concretizar as áreas de intervenção da BE.  
 
c) O documento designado por “Manual de Procedimentos” estabelece o funcionamento interno da BE, 
definindo os procedimentos a realizar em relação ao fundo documental existente, elaborado numa perspetiva de 
longo prazo.  
 
d) O documento designado por “Plano de atividades da BE” é parte integrante do Plano de Atividades, anual, 
do Agrupamento e apresenta as atividades da BE durante um ano letivo, incluindo-se as atividades necessárias 
à própria gestão da BE.  
 
e) O documento designado por “Normas de funcionamento da BE” estabelece o funcionamento interno da BE 
relativamente a organização do espaço, regras de prestação dos serviços, normas de utilização dos espaços e 
recursos bem como os direitos e deveres dos utilizadores. Elaborado numa perspetiva de médio a longo prazo 
não tem um período de validade predefinido. É aprovado pelo órgão de gestão no início da sua aplicação, 
podendo ser revisto no início de cada ano letivo.  
 
f) O documento designado por “Política de Desenvolvimento da Coleção” define os critérios de gestão e 
desenvolvimento da coleção, em particular os de seleção, aquisição e avaliação da coleção. É aprovado pelo 
Conselho Pedagógico e o seu período de validade corresponde ao do Projeto Educativo. 
 
g) Devem ainda constar como documentos de organização e gestão da biblioteca protocolos de partilha ou 
contratos de autonomia a que instituição venha a aderir.  
 
h) No final de cada ano letivo, deve ser elaborado um “Relatório Anual” a apresentar ao Conselho Pedagógico 
e à Rede de Bibliotecas Escolares, até 30 de Setembro.  
 
 

Artigo 80.º 
Recursos Documentais 

 
1- A política documental deve ser definida, ouvidos o Diretor, o Conselho Pedagógico, o Conselho Geral, os 
Departamentos Curriculares, os professores, os alunos e restante comunidade educativa e deve estar de acordo 
com:  
 
a) O Currículo Nacional;  
 
b) O Projeto Educativo do Agrupamento;  
 
c) O equilíbrio entre os ciclos e níveis de ensino;  
 
d) As necessidades educativas especiais e as origens multiculturais dos alunos;  
 
e) As áreas curriculares, extracurriculares e lúdicas;  
 
f) O equilíbrio entre os suportes que, de uma maneira geral, deve respeitar a proporcionalidade de 1/3, 
relativamente ao material livro e não-livro;  
 
g) O equilíbrio entre as áreas do saber, respeitando as áreas disciplinares/temáticas, a literatura, as obras de 
referência e o número de alunos que frequentam a biblioteca;  
 
h) A obtenção de um fundo documental global equivalente a 10 vezes o número de alunos.  
 
2- O Professor Bibliotecário, com o apoio da equipa da BE, será o principal responsável pela execução da 
política documental definida, que decidirá das aquisições documentais, ouvidos os diferentes utilizadores e de 
acordo com a dotação orçamental consignada para o efeito.  
 
3- Todos os documentos adquiridos pela Escola serão registados na BE e será feito o respetivo tratamento 
documental, ficando, assim, acessíveis à pesquisa no catálogo da BE e no espaço BE, sem prejuízo de haver 
requisições a médio e longo prazo devidamente justificadas ou para as restantes Escolas/espaços do 
Agrupamento.  
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Artigo 81.º 
Parcerias 

 
1- A BE encontra-se integrada e tem acompanhamento por parte da Rede de Bibliotecas Escolares.  
 
2- A BE pertence ao Grupo de Trabalho Local que inclui as BE dos concelhos vizinhos.  
 
3- A BE integra a Rede de Bibliotecas de Sardoal. 
 
4- A BE poderá integrar outras parcerias relevantes, do interesse da comunidade educativa, desde 
autorizadas pelos órgãos de gestão. 

 

 
 

Secção III - Apoio Sócio Educativo 
 

Artigo 82.º 
Ocupação Plena dos Tempos Escolares 

 
1- O Plano de Ocupação Plena dos Tempos Escolares, de acordo com o Estatuto da Carreira Docente, 
compreende as modalidades decorrentes da especificidade de cada nível de ensino: 
 
a) Permuta: 
 
a 1) Entre docentes do Conselho de Turma; 
a 2) Entre docentes do mesmo grupo de recrutamento. 
 
b) Antecipação/Reposição de Aula, com concordância da maioria dos alunos e mediante comunicação aos 
encarregados de educação, com uma antecedência de 48 horas. 
 
c) Substituição: 
 
c 1) Docentes com horários incompletos; 
c 2) Docentes com tempos atribuídos na sala de integração; 
c 3) Docentes integrados em diferentes grupos de trabalho/Projetos; 
c 4) Outros docentes a exercer funções no Agrupamento. 
 
d) Atividades de Orientação e Acompanhamento aos alunos nos diferentes espaços escolares. 

 
 

Artigo 83.º 
Sala de estudo  

 
1- A sala de estudo assume-se como mais uma forma de apoio educativo a prestar aos alunos na escola sede 
visando a melhoria dos resultados escolares dos alunos e a aquisição de competências essenciais. 
 
2- Quando o aluno ultrapassar três faltas injustificadas é excluído desta modalidade de apoio até ao final do 
ano letivo. 

 
 

Artigo 84º 
Objetivos 

 
1- As atividades desenvolvidas na sala de estudo visam desenvolver nos alunos as seguintes competências: 
 
a) O domínio de pré-requisitos essenciais para a sua evolução na aprendizagem; 
 
b) A consolidação de conhecimentos; 
 
c) O reforço da autoestima; 
 
d) A aquisição/desenvolvimento de hábitos e métodos de estudo; 
 
 
 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SARDOAL 
REGULAMENTO INTERNO 

 

Página | 31  

 

Secção IV - Gestão das instalações, equipamentos e material didático 
 

Artigo 85.º 
Instalações e Equipamentos 

 
1- Constitui um objetivo da gestão das instalações e equipamentos assegurar a qualidade educativa, mediante 
uma valorização e rentabilização dos recursos existentes na Escola. 
 
2- A direção geral das instalações é assegurada pelo Diretor que poderá, anualmente, designar um professor 
ou um assessor técnico-pedagógico para as funções de Diretor de instalações. 
 
3- O Diretor poderá delegar funções, pelo período de um ano, a Diretores de Instalações, responsáveis por 
instalações específicas de orgânica mais complexa, tais como: 
 
a) Laboratório de Ciências;  
 
b) Laboratório de Física e Química; 
 
c) Sala de Informática; 
 
d) Sala de Matemática; 
 
e) Ginásio. 
 
4- Aos responsáveis pelas instalações referidas no número anterior é devida a redução até dois tempos na 
carga horária. 
 
5- Nas restantes instalações, compete aos Coordenadores de estabelecimento/Departamento assegurarem a 
gestão das instalações, em colaboração com o Diretor. 
 
6- São considerados responsáveis pelas instalações e equipamentos, todos aqueles que, no exercício das 
suas funções, usem uma determinada instalação ou utilizem equipamentos da Escola. 
 
7- A troca de sala de aulas deverá ser comunicada ao Diretor, a fim de obter a respetiva autorização. 
 
 

Artigo 86.º 
Competências do Diretor de Instalações 

 
1- São competências do Diretor de Instalações, as seguintes: 
 
a) Zelar pela boa utilização dos espaços e equipamentos; 
 
b) Propor ao Diretor a aquisição de novos materiais, ouvido os Coordenadores de Departamento . 
 
c) Auxiliar os Coordenadores de Departamento na elaboração do regimento de utilização das instalações; 
 
d) Em caso de necessidade, poderá o Diretor de instalações solicitar uma reunião ao Diretor, com todos os 
professores, para definir normas de funcionamento das instalações e materiais; 
 
e) Apresentar ao Diretor, trimestralmente, um relatório crítico, do trabalho desenvolvido. 

 
 

Artigo 87.º 
Inventários 

 
1- Todas as disciplinas, setores, clubes e outros são obrigados a elaborar, no final de cada ano letivo, e a 
manter atualizados os inventários dos bens duradouros a seu cargo, considerando-se bem duradouro aquele 
que se presume ter durabilidade superior a um ano. Da elaboração dos inventários constará: 
 
a) O número de inventário correspondente a cada bem; 
 
b) A designação do bem; 
 
c) As suas quantidades; 
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d) O seu estado; 
 
e) A data da sua aquisição. 
 
2- Cabe aos Diretores de Instalações/Coordenadores de Departamento ou de Clubes proceder à retificação do 
inventário de materiais existente, no início do ano letivo e atualização do mesmo no término do ano; 
 
3- Um exemplar do inventário dos bens em causa deverá ser afixado nas instalações em que estes se 
encontram e um outro exemplar entregue ao Diretor, devidamente assinado e datado pelo responsável. 

 
 

Artigo 88.º 
Equipamento audiovisual 

 
1- Entende-se por equipamento audiovisual aparelhos de rádio e de televisão, leitores de vídeo e de DVD, 
retroprojetores e telas. 
 
2- Na Escola Sede, este equipamento deve encontrar-se devidamente acondicionado nas arrecadações dos 
blocos. 
 
3- Para utilização deste equipamento, é necessário preencher uma requisição, a fornecer pelo assistente 
operacional responsável pelo mesmo. 
 
4- A requisição do equipamento audiovisual deve ser efetuada, sempre que possível, com 48 horas de 
antecedência. 
 
5- O docente que requisitou o equipamento é responsável pelo mesmo durante a sua utilização. 
 
6- Compete ao assistente operacional: 
 
a) Diligenciar no sentido de proporcionar atempadamente aos docentes o material previamente requisitado. 
 
b) Providenciar para que o equipamento requisitado seja reposto no devido local; 
 
c) Requisitar os produtos necessários para manter os equipamentos funcionais; 
 
d) Inventariar as necessidades de reparação dos equipamentos; 
 
e) Informar o Diretor de instalações das anomalias verificadas. 
 

 
Artigo 89.º 

Equipamento informático 
 
1- Entende-se por equipamento informático os quadros interativos, videoprojectores fixos e portáteis e 
computadores portáteis. 
 
2- Sempre que um docente utilize os quadros interativos e videoprojectores instalados nas salas de aula, é 
responsável por esse equipamento. 
 
3- Os computadores portáteis encontram-se acondicionados no espaço da Biblioteca Escolar, devendo ser 
requisitados com pelo menos 48h de antecedência. 
 
 

Artigo 90.º 
Aquisição de materiais  

 
1- A aquisição de qualquer material ou serviço é da competência do Conselho Administrativo, sob proposta do 
responsável de cada setor, departamento curricular, grupo disciplinar ou atividade, mediante o obrigatório 
preenchimento prévio de uma relação de necessidades. 
 
2- Não sendo autorizada a aquisição, ou sendo-o apenas em parte, deve tal facto ser comunicado ao 
requisitante. 
 
3- A aquisição de material/serviços terá em conta a legislação vigente e a relação preço/qualidade. 
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4- Os procedimentos internos a realizar no âmbito de qualquer aquisição devem reger-se através de um 
Regulamento a aprovar pelo Conselho Administrativo do Agrupamento. 
 

 
Secção V - Equipa do Plano Tecnológico da Educação 

 
Artigo 91.º 
Definição 

 
1- A Equipa constitui uma estrutura de coordenação e acompanhamento dos projetos do Plano Tecnológico 
da Educação (PTE) ao nível dos estabelecimentos de ensino do Agrupamento, competindo-lhe adotar as 
medidas adequadas à sua criação, organização e funcionamento, bem como as funções previstas na legislação 
em vigor. 
 
 

Artigo 92.º 
Composição 

 
1- A função do Coordenador é exercida, por inerência, pelo Diretor, podendo ser delegada em docentes do 
Agrupamento que reúnam as competências ao nível pedagógico, técnico e de gestão adequadas ao exercício 
das funções de coordenação global dos projetos do PTE. 
 
2- Os restantes membros da Equipa são designados pelo Diretor do Agrupamento, conforme a legislação em 
vigor. 
 
3- Caso entenda necessário, o Diretor pode atribuir à equipa PTE um crédito de tempos letivos em respeito 
pelas disposições legais sobre esta matéria. 
 
 

Artigo 93.º 
Competências do Coordenador da Equipa PTE 

 
1- A nível pedagógico: 
 
a) Elaborar, no Agrupamento, um plano de ação anual para as TIC (Plano TIC). Este plano visa promover a 
integração da utilização das TIC nas atividades letivas e não letivas, rentabilizando os meios informáticos 
disponíveis e generalizando a sua utilização por todos os elementos da comunidade educativa. Este plano TIC 
deverá ser concebido no quadro do Projeto Educativo do Agrupamento e do respetivo Plano Anual de 
Atividades, em conjunto com os órgãos de administração e gestão, em articulação e com o apoio do centro de 
formação da área do Agrupamento e de outros parceiros a envolver; 
 
b) Colaborar no levantamento de necessidades de formação em TIC dos professores do Agrupamento; 
 
c) Identificar as suas necessidades de formação, disponibilizando-se para frequentar as ações de formação 
desenvolvidas; 
 
d) Elaborar, no final de cada ano letivo, e em conjunto com os parceiros envolvidos, o balanço e a avaliação 
dos resultados obtidos, a apresentar aos órgãos de administração e gestão do Agrupamento e à respetiva 
direção regional de educação; 
 
2- A nível técnico: 
 
a) Zelar pelo funcionamento dos computadores e das redes no Agrupamento, em especial das Salas TIC; 
 
b) Ser o interlocutor junto dos serviços centrais e regionais de educação para todas as questões relacionadas 
com os equipamentos, redes e conectividade, estando disponível para receber a formação necessária proposta 
por aqueles serviços; 
 
c) Articular com os técnicos da Câmara Municipal que apoiam o 1° ciclo do ensino básico; 
 
d) Articular com as empresas que, eventualmente, prestem serviço de manutenção ao equipamento 
informático. 
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Secção VI - Educação Para a Saúde e Sexualidade (EPSS) 
 

Artigo 94.º 
Coordenador da Educação Para a Saúde e Sexualidade 

 
1- O Coordenador da Educação Para a Saúde e Sexualidade será designado pelo Diretor, tendo em conta a 
sua formação bem como a experiência no desenvolvimento de projetos e ou atividades no âmbito da educação 
para a saúde. 
 
2- Ao Coordenador EPSS é devida uma redução na sua carga horária semanal até 4 tempos. 
 
 

Artigo 95.º 
Competências do Coordenador da Educação Para a Saúde e Sexualidade 

 
1- São competências do Coordenador da Educação Para a Saúde e Sexualidade, as seguintes: 
 
a) Dinamizar e implementar projetos que promovam a educação para a saúde e para a sexualidade; 
 
b) Elaborar um plano de atividades a integrar no plano anual de atividades do Agrupamento em respeito pelas 
orientações estatuídas; 
 
c) Elaborar/implementar um plano de formação para os docentes; 
 
d) Cooperar com os docentes na implementação de projetos relacionados com a Educação para a Saúde e 
para a Sexualidade; 
 
e) Articular as respostas a necessidades educativas com os recursos existentes noutras estruturas, 
nomeadamente na área da saúde e noutros serviços locais; 
 
f) Dinamizar o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 
 
g) Elaborar relatório crítico de atividades a apresentar no final do ano letivo ao Diretor. 
 
 

CAPÍTULO V - Serviços de Apoio à Ação Educativa 

 
Secção I - Serviços de Administração Escolar 

 
Artigo 96.º 
Definição 

 
1- Os Serviços de Administração Escolar (SAE) são o setor do Agrupamento que assegura a execução das 
tarefas de apoio administrativo aos restantes órgãos. 
 
 

Artigo 97.º 
Competências 

 
1- Aos Serviços de Administração Escolar compete: 
 
a) Desenvolver atividades relacionadas com o expediente, arquivo, contabilidade, pessoal, alunos, 
aprovisionamento e economato. 
 
b) Assegurar a transmissão da informação entre os vários órgãos do agrupamento e entre estes e os 
particulares, incluindo docentes, não docentes, discentes e respetivos encarregados de educação. 
 
c) Proceder ao atendimento de docentes e restantes funcionários, alunos e encarregados de educação, bem 
como fornecedores e outros particulares que por qualquer motivo necessitem dos seus serviços, prestando-lhes 
os adequados esclarecimentos sem, contudo, influenciar a tomada de decisões. 
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Artigo 98.º 
Organização 

 
1- A coordenação deste setor é assegurada pelo Chefe dos Serviços de Administração Escolar. 

 
 

Secção II - Serviços de Ação Social Escolar (ASE) 
 

1- A Ação Social Escolar (ASE) coordena os seguintes serviços: 
 
a) Auxílios Económicos 
b) Seguro Escolar 
c) Bufete 
d) Refeitório 
e) Papelaria 
 
 

Artigo 99.º 
Auxílios Económicos 

 
1- Os auxílios económicos são atribuídos pela ASE, nos 2º e 3º Ciclos e Secundário e pela Câmara Municipal, 
no 1ºCiclo. Os serviços que atribuem os auxílios económicos visam reforçar a bonificação da prestação de 
benefícios aos alunos com menos recursos, nomeadamente, na atribuição de livros, material escolar e 
alimentação. 
 
2- O reforço na bonificação dos serviços tem como objetivos: 
 
a) Assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatória; 
b) Permitir um mais amplo acesso ao ensino secundário. 
 
3- Os reforços da bonificação dos serviços destinam-se aos alunos com menores recursos, que se candidatam. 
 
4- Por reforços de bonificação de serviços, entende-se o apoio destinado a comparticipar nas despesas de 
educação, de acordo com os rendimentos do agregado familiar. 
 
5- O reforço atribuído, sob a forma de bonificação, traduz-se num subsídio escalonado de acordo com os 
escalões do subsídio familiar a crianças e jovens – abono de família (Escalão A ou B). Este é calculado 
mediante a entrega do documento previsto na Lei. 
 
6- As bonificações atribuídas traduzem-se na concessão de uma comparticipação nas despesas (livros e 
material escolar). 
 
7- O reforço da bonificação ao serviço de alimentação é concedido através de senhas a utilizar nos refeitórios. 
 
8- Para a aquisição de livros, os alunos subsidiados dos 2ºe 3º Ciclos e Secundário dirigem-se à ASE, para que 
lhes seja dada uma requisição oficial, na qual indicam a papelaria onde pretendem adquirir os livros. 
 
9- Por material escolar entende-se não só o material de uso corrente, como outro material necessário ao 
desenvolvimento das atividades curriculares. 
 
10- O material escolar só pode ser levantado, pelos alunos dos 2º e 3º Ciclos e Secundário, na papelaria do 
Agrupamento, de acordo com as verbas atribuídas. 
 
11- A forma de atribuição do reforço de bonificação dos serviços aos alunos do 1º Ciclo é determinada pela 
Câmara Municipal. 
 
 

Artigo 100.º 
Seguro Escolar 

 
1- Todos os alunos têm direito à cobertura dos riscos de acidente, durante as atividades escolares, intervalos, 
trajetos residência/escola e escola/residência, bem como no caso de doença surgida no decurso das aulas ou 
de qualquer atividade escolar, desde que tenham efetuado o pagamento do respetivo prémio, no ato de 
matrícula, de acordo com a Portaria nº 413/99, de 8 de junho. 
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2- Logo após o acidente, é elaborado um relatório da ocorrência que será enviado ao seguro escolar. 
 
 

Artigo 101.º 
Atendimento em caso de acidente 

 
1- Qualquer aluno acidentado deve ser prontamente atendido e caso necessário será enviado para o hospital. 
 
2- O aluno só poderá ser transportado para o hospital de ambulância. 
 
3- Todos os alunos enviados para o hospital serão acompanhados por um assistente operacional, que se fará 
transportar em táxi requisitado para o efeito, caso não seja possível fazê-lo na ambulância, devendo tal facto ser 
comunicado de imediato ao encarregado de educação. 
 
4- No caso de o aluno ter sido transportado para o hospital e lhe ser dada alta imediata, o acompanhante 
deverá regressar à escola com o aluno, se o encarregado de educação assim o entender, em táxi requisitado 
para o efeito, sendo as despesas custeadas pelo Agrupamento. 
 
5- Caso a escola careça de assistente operacional, o professor contactará o Agrupamento, que deverá enviar 
um assistente operacional para acompanhar o aluno ao hospital. 

 
 

Secção III - Papelaria/Reprografia 
 

Artigo 102.º 
Disposições Gerais 

 
1- O horário de funcionamento deve estar exposto em local visível junto das instalações, sendo definido pelo 
Diretor no início de cada ano letivo. 
 
2- O preçário e o regulamento de utilização devem estar expostos em local visível junto das instalações. 
 
3- Aos serviços de papelaria/reprografia têm acesso o Pessoal Docente e Não Docente, Alunos e elementos 
da Associação de Pais e Encarregados de Educação. 
 
4- O atendimento processa-se de acordo com a ordem de chegada, devendo os utentes aguardar a sua vez 
para serem atendidos e cumprir as normas existentes, respeitando as regras de civismo e bom comportamento. 
 
 

Artigo 103.º 
Funcionamento da Papelaria/ Reprografia 

 
1- A Papelaria deve ter para venda artigos escolares indispensáveis ao desempenho das atividades letivas, 
bem como alguns dos impressos necessários à vida escolar. 
 
2- Os artigos existentes, bem como o seu preço, são da responsabilidade do Conselho Administrativo e devem 
obedecer às recomendações emanadas pelo Ministério da Educação. 
 

3- Os originais a reproduzir devem ser entregues com 48 horas de antecedência. 
 
4- Não é permitida, de acordo com a lei, a reprodução de obras integrais. 
 
5- As reproduções são gratuitas quando: 
 
a) Destinadas a avaliar alunos; 
b) Reconhecidamente importantes para o processo educativo; 
c) Destinadas ao funcionamento dos serviços. 
 
6- O serviço do Agrupamento é prioritário em relação a trabalhos particulares. 
 
7- Os trabalhos a realizar pela reprografia podem ser solicitadas por correio eletrónico, cumprindo o prazo 
indicado nº 3. 
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Secção IV - Refeitório 

 
Artigo 104.º 

Âmbito 
 

1- Os refeitórios existentes no Agrupamento de Escolas de Sardoal, encontram - se sob a gestão e controlo 
diretos do Agrupamento em parceria com a Câmara Municipal. 
 
2- O Setor da Ação Social Escolar (ASE) é o responsável pelo acompanhamento do funcionamento e gestão 
corrente dos refeitórios escolares. 
 
3- O serviço prestado pelos refeitórios tem como objetivos específicos: 
 
a) Apoiar a Comunidade Educativa; 
 
b) Proporcionar às famílias o apoio necessário; 
 
c) Tornar os refeitórios escolares espaços educativos e promotores de saúde; 
 
d) Contribuir para a formação pessoal e integral dos indivíduos, enquanto cidadãos. 
 
 

Artigo 105.º 
Princípios 

 
1- Os refeitórios regem-se de acordo com os seguintes princípios: 
 
a) A composição de refeição deve ser quantitativa e qualitativamente equilibra da e obedecer aos critérios 
referentes a uma alimentação racional e saudável; 
 
b) A aquisição, armazenamento e manuseamento dos produtos e géneros alimentícios deve realizar-se de 
acordo com as regras de higiene e segurança alimentar, de modo a preservar a qualidade dos mesmos e do 
processo de confeção. 
 

2- Os princípios, consagrados no número anterior, devem ser assumidos no caderno de encargos elaborado 
pela Autarquia para o procedimento aquisitivo do serviço de fornecimento de refeições nos refeitórios escolares 

 
 

Artigo 106.º 
Funcionamento 

 
1- Os refeitórios fornecerão apenas o almoço, que será constituído por uma refeição equilibrada, segundo as 
normas gerais de uma alimentação saudável, complementando a função educativa da Escola. 

 
 

Artigo 107.º 
Destinatários 

 
1- Os refeitórios servirão as crianças e os alunos de acordo com o Estabelecimento de Ensino no qual se 
integram. Podem, contudo, servir mais que um estabelecimento de ensino, quando tiverem por objetivo um 
melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais de for ma a servir o maior número possível de 
crianças /alunos 
 
2- Para além das crianças /alunos, os refeitórios, só poderão ser utilizados por professores, educadores e 
outros funcionários dos respetivos estabelecimentos de ensino e utentes devidamente autorizados pela Direção 
do Agrupamento, desde que tal não prejudique a utilização por parte dos seus principais destinatários 
. 
 

Artigo108.º 
Constituição das Refeições / Ementas 

 
1- A refeição completa deve constar de: Sopa; Prato de peixe ou carne e respetivos acompanhamentos, 
incluindo saladas ou legumes, uma peça de fruta, doce ou iogurte e pão. 
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2- As ementas são da responsabilidade das empresas a quem foi adjudicado, pela Câmara Municipal, o 
fornecimento das refeições. 
 
3- A ementa semanal deve ser afixada, em local visível e de fácil acesso. 
 
4- O fornecimento do prato de peixe ou de carne e de fruta ou doce não é de considerar como alternativa na 
mesma ementa, mas sim em dias diferentes. 
 

5- Por razões de saúde, devidamente comprovadas, pode ser confecionada uma refeição de “dieta”, desde 
que seja apresentada declaração médica. 
 
6- Todos os utentes deverão, salvo por motivos de saúde, consumir uma refeição completa. 
 
7- A ementa só poderá ser alterada por motivo higiénico sanitários, a título muito excecional por falha de 
fornecimento dos alimentos ou por outros motivos devidamente justificados. Desta alteração deve ser dado 
conhecimento aos utentes e ao setor de Ação Social Escolar (ASE) 
 
8- É proibido o consumo de bebidas alcoólicas no refeitório. 
 
9- É expressamente proibido o fornecimento de refeições por qualquer elemento estranho às empresas 
fornecedoras de refeições. 
 
10- É expressamente proibido o consumo de comida externa ao refeitório. 
 
 

Artigo 109.º 
Aquisição de Senhas de Refeição 

 
1- O preço de venda das refeições às crianças/alunos será o estipulado por lei. 
 
2- As senhas de refeição são adquiridas previamente em prazo devidamente publicitados (16:00 horas do dia 
útil anterior). 
 

3- A partir das 16:00 horas e até às 10:00 horas do próprio, a senha poderá ser adquirida excecionalmente, 
com o pagamento de uma multa estipulada por lei. Esta aquisição corresponde a 5% do número de refeições 
adquiridas até às 16:00 horas do dia anterior. 
 
4- A senha poderá ser anulada até às 10.00 horas do próprio dia. 
 
5- As crianças /alunos incluídos no Escalão A, têm direito a usufruir da refeição gratuitamente. 
 
6- As crianças/alunos incluídos no Escalão B, pagam metade do preço total da refeição. 
 
7- Duas senhas adquiridas e não consumidas, terá como consequência o bloqueio do cartão. Para ficar nova 
mente com o cartão desbloqueado, terá o aluno de pagar o custo real das refeições deduzido o montante já 
pago no momento da aquisição. As faltas às refeições escolares devidamente justificadas por atestado médico 
ou outras não prejudicam a criança/aluno, devendo este ou o seu encarregado de educação avisar a escola, 
para que esta proceda à anulação das senhas de almoço. 
 
8- As crianças /alunos só poderão tomar as refeições mediante a apresentação do respetivo cartão. 
 
 

Artigo 110.º 
Regras de Utilização dos Refeitórios Escolares 

 
1- Colocar as mochilas e casacos nos locais adequados, quando as condições para o efeito estejam criadas; 
 
2- Fazer fila, por ordem de chegada, a fim de levantar o tabuleiro na sua vez; 
 
3- Ter uma postura correta à mesa; 
 

4- Utilizar corretamente os talheres; 
 
5- Conversar reservada e discretamente, evitando lesar os direitos dos outros, contribuindo para um ambiente 
sereno e agradável; 
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6- Acatar as diretivas dos elementos que se encontrem a vigiar e a apoiar os Refeitórios Escolares. 
 
7- Não brincar com a comida, com a água nem com os utensílios. 
 
8- Os danos causados no material do refeitório (pratos, copos, talheres...) serão da responsabilidade de quem 
os pratica. 
 
9- No final da refeição arrumar a cadeira e colocar o tabuleiro nos espaços adequados. 
 
10- Não permanecer nos Refeitórios Escolares após a refeição. 
 
11- Os Encarregados de Educação não podem permanecer nos Refeitórios Escolares durante o período das 
refeições, de modo a não dificultarem o funcionamento dos mesmos. Excetuam-se os casos em que estejam em 
serviço de apoio ao refeitório. 
 
12- Os elementos que vigiam estes espaços têm por missão, sobretudo garantir um comportamento adequado 
das crianças s /alunos. 
 
13- A criança/aluno que perturbe o funcionamento dos refeitórios ou que, neste espaço, não cumpra os deveres 
do aluno, fica sujeito aos procedimentos disciplinares previstos no Regulamento Interno do Agrupamento e no 
Estatuto do Aluno. 

 
 

Secção V - Bar/Bufete 
 

Artigo 111.º 
Definição 

 
1- Os bufetes constituem um recurso fundamental para a saúde e bem-estar da população escolar. A 
existência de um bufete saudável na escola implica, por vezes, uma dura mas imprescindível mudança nos 
hábitos arreigados do consumo e da oferta. 

 
 

Artigo 112.º 
Funcionamento 

 
1- O bufete deve oferecer ao público alimentos variados, com qualidade e equilíbrio nutricional, devendo a 
organização da respetiva ementa ser norteada pelos seguintes objetivos: 
 
a) Incrementar o consumo de fibras e vitaminas; 
b) Reduzir o consumo de açúcar; 
c) Reduzir o consumo de gorduras, sobretudo as saturadas; 
d) Reduzir o consumo de sal. 
 
2- O horário do bufete deve estar afixado em local visível, junto às suas instalações, e será definido pelo 
Diretor no início de cada ano letivo. 
3- O preço dos produtos deve estar afixado em local visível e carece de aprovação pelo Conselho 
Administrativo, 
 
4- Poderão ter acesso ao bufete da escola sede todos os elementos da comunidade escolar do Agrupamento, 
não havendo lugar a situações de exceção, relativamente a regras e/ou preços a aplicar. 
 
5- Os utentes devem formar fila para serem atendidos e cumprir as normas existentes, respeitando as regras 
de civismo e bom comportamento. 
 
6- Apenas a presença marca lugar nesta fila. 
 
7- A aquisição dos produtos é feita mediante a apresentação do cartão eletrónico, previamente carregado. 
 
8- As loiças retiradas do balcão devem ser entregues ao respetivo funcionário. 
 
9- Os utentes deste serviço dispõem de recipientes próprios para depositar seletivamente os resíduos. 
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CAPÍTULO VI - Associação de Pais e Encarregados de Educação 

 
Artigo 113.º 

Definição e fins 
 

1- A Associação de Pais e Encarregados de Educação representa os Pais e Encarregados de Educação dos 
alunos do Agrupamento. 
 
2- A Associação de Pais e Encarregados de Educação visa a defesa e a promoção dos interesses dos seus 
associados em tudo quanto respeita à educação e ensino dos seus filhos e educandos, quer sejam alunos da 
educação pré-escolar ou dos ensinos básico ou secundário. 

 
 

Artigo 114.º 
Independência e autonomia 

 
1- A Associação de Pais e Encarregados de Educação é independente do Estado, dos partidos políticos, das 
organizações religiosas e de quaisquer outras instituições ou interesses.  
 
2- A Associação de Pais e Encarregados de Educação goza de autonomia na elaboração e aprovação dos 
respetivos estatutos e demais normas internas, na eleição dos seus corpos sociais, na gestão e administração 
do seu património próprio, na elaboração de planos de atividade e na efetiva prossecução dos seus fins. 

 
 

Artigo 115.º 
Direitos e Deveres 

 
1- A Associação de Pais e Encarregados de Educação possui um espaço próprio para reuniões e publicitação 
das suas atividades. 
 
2- Constituem direitos e deveres gerais da Associação de Pais e Encarregados de Educação de acordo com a 
legislação em vigor, entre outros os seguintes: 
 
a) Participar na vida da Escola no que respeita à definição da política educativa e à elaboração de legislação, 
através de representantes designados com assento no Conselho Geral; 
 
b) Dar parecer sobre as linhas gerais da política de educação nacional e da juventude e a gestão do 
estabelecimento de ensino; 
 
c) Participar na promoção de ações específicas de formação ou informação para os pais ou encarregados de 
educação que fomentem o seu desenvolvimento na Escola com vista à prestação de um apoio adequado aos 
alunos; 
 
d) Incentivar a participação dos pais ou Encarregados de Educação na atividade da Escola, no sentido de criar 
condições para a integração bem-sucedida de todos os alunos; 
 
e) Reunir com os órgãos da administração e gestão designadamente para acompanhar a participação dos 
pais na atividade da escola; 
 
f) Possuir locais próprios para distribuir ou afixar informação ou documentação de interesse; 
g) Intervir na organização das atividades de complemento curricular e de ligação escola/meio; 
 
h) Beneficiar de apoio documental a facultar pela escola; 
 
i) Reunir com o Diretor pelo menos uma vez por trimestre. 
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CAPÍTULO VII - Enriquecimento Curricular 

 
Secção I - Atividades de Enriquecimento Curricular 

 
Artigo 116.º 
Definição 

 
1- Entende-se por atividades de enriquecimento curricular aquelas que incidem nos domínios: desportivo, 
artístico, científico, tecnológico e das tecnologias de informação e comunicação. 
 
2- A entidade promotora das atividades de enriquecimento curricular é a Câmara Municipal de Sardoal. 

 
 

Artigo 117.º 
Período de Funcionamento e Local 

 
1- As Atividades de Enriquecimento Curricular desenvolvem-se após as atividades letivas. 
 
2- O horário de funcionamento das atividades está compreendido entre as 16h30: e as 17h30, diariamente 
para todos os estabelecimentos de ensino do 1º Ciclo. 
 

3- As atividades de enriquecimento curricular terão lugar na EB1 de Sardoal e EB1 de Panascos. 
 
4- Os locais de funcionamento das AEC poderão ser revistos anualmente em função do reordenamento da 
rede escolar. 

 
 

Artigo 118. º 
Inscrições nas Atividades de Enriquecimento Curricular 

 
1- Durante o 3º período, os docentes titulares de turma procederão a uma recolha de inscrições, junto dos 
encarregados de educação, dos alunos interessados em frequentar as Atividades de Enriquecimento Curricula, 
(A.E.C.) para o ano seguinte. 
 
2- As A.E.C., são de frequência obrigatória desde que feita a inscrição pelo encarregado de educação, 
procedendo-se à respetiva marcação de faltas em cada uma das atividades. 

 
 

Artigo 119.º 
Faltas e Desistência dos Alunos 

 
1- As desistências de participação no programa de atividades de enriquecimento curricular, devem ser 
comunicadas, por escrito ao professor titular de turma, pelos encarregados de educação, no prazo máximo de 
três dias úteis, ficando o aluno impossibilitado de retomar as atividades nesse mesmo ano letivo. 
 
2- As faltas dadas devem ser sempre comunicadas com antecedência pelos encarregados de educação ao 
professor dinamizador e ao titular de turma, utilizando, para o efeito a caderneta do aluno. As faltas deverão ser 
ainda justificadas por escrito, no prazo de três dias, após a sua ocorrência. 
 
3- Será considerada desistência das atividades, a ocorrência de um número de faltas consecutivas 
injustificadas, superior a cinco, ou de um número de faltas interpoladas, injustificadas, superior a dez. 
 
4- O professor da respetiva atividade deverá comunicar, este facto ao professor titular de turma que 
posteriormente levará a Conselho de Docentes para deliberar a exclusão do aluno. 
 
5- Os professores poderão marcar aos alunos faltas de presença de natureza disciplinar sempre que estes 
manifestarem repetidos comportamentos de desrespeito, insubordinação, ou de desobediência. Se um aluno 
acumular cinco faltas, por mau comportamento, será convocado o encarregado de educação, pelo professor 
dinamizador/titular de turma, de modo a resolver o problema disciplinar. No caso do mau comportamento 
persistir, poderá o aluno, vir a ser excluído da frequência das A.E.C. sem prejuízo da eventual aplicação de 
outras medidas de natureza disciplinar previstas no Regulamento Interno. O Diretor do Agrupamento é o 
elemento competente para esta tomada de decisão. 
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Artigo 120.º 
Deveres dos Alunos que frequentam as AEC 

 
1- Uma vez aceite a inscrição do aluno para frequência do Programa de Atividades de Enriquecimento 
Curricular, este só poderá sair da escola, antes do final das atividades, desde que autorizado por escrito, na 
caderneta do aluno. 
 
2- Quando os alunos não frequentam as Atividades de Enriquecimento Curricular, são assumidas pelos 
encarregados de educação as responsabilidades decorrentes da permanência dos seus educandos no recinto 
escolar 
 
3- O aluno deverá fazer-se acompanhar sempre pela caderneta e pelo material solicitado pelos 
professores/dinamizadores das atividades. 
 
4- Os direitos e deveres dos alunos são os que estão definidos no Regulamento Interno e no Estatuto do 
Aluno. 

 
 

Artigo 121.º 
Docentes/professores/dinamizadores 

 
1- Os professores/dinamizadores conjuntamente com os docentes titulares de turma deverão reunir, no início 
de cada ano letivo, com os encarregados de educação dos alunos, inscritos no programa, com a finalidade de 
esclarecer os seguintes pontos: 
 
a) Plano de Atividades do Programa; 
b) Regras de funcionamento; 
c) Lista de material necessário; 
 
2- Sempre que necessário, (por má conduta do aluno, por doença, ou acidente escolar) deverá o 
professor/dinamizador preencher o formulário de ocorrência (ficha de comunicação ou ficha de participação 
disciplinar) e encaminhá-lo ao docente titular de turma. 
 
3- Em caso de acidente, não deverá o professor/dinamizador abandonar o grupo, mas, antes, chamar uma 
assistente operacional que deverá socorrer a criança, caso se julgue necessário, e proceder ao 
acompanhamento desta à unidade de prestação de assistência. 
 
4- O material utilizado na atividade de um professor/dinamizador, deverá ser devidamente arrumado, em local 
próprio. 
 
5- No caso das condições climatéricas não permitirem a realização das atividades no exterior, devem existir 
atividades de substituição, (previstas pelo professor/dinamizador), para serem realizadas em espaços 
protegidos. 
 
6- Sempre que um professor/dinamizador necessitar faltar em período que possa afetar a sua atividade, 
deverá ser substituído por outro, a colocar pela entidade responsável pela dinamização da referida atividade. 
 

Artigo 122.º 
Pais e Encarregados de Educação 

 
1- O Encarregado de Educação é responsável por eventuais danos causados pelo seu educando, sempre que 
comprovadamente este tenha agido dolosamente. 
 
2- As faltas dadas pelo seu educando devem ser sempre justificadas na caderneta. 
 
3- O encarregado de educação deverá usar sempre a caderneta para comunicar com o docente titular de 
turma, ou com o professor/dinamizador da atividade do Programa. 
 
4- O encarregado de educação deve zelar pelo cumprimento do horário das atividades de enriquecimento 
curricular, devendo autorizar a saída do seu educando, só ou acompanhado por outra pessoa devidamente 
identificada, desde que este não o possa garantir, usando para efeito a caderneta do aluno. 
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Artigo 123.º 
Organização 

 
1- O apoio e o acompanhamento das atividades serão efetuados pelos docentes do 1º CEB em exercício de 
funções no estabelecimento, de acordo com o horário atribuído para o efeito. 
 
2- Na sequência deste acompanhamento, será definida uma metodologia de trabalho de avaliação 
permanente das atividades entre os docentes com funções de supervisão pedagógica e os 
professores/dinamizadores, em data e horário a definir, nomeadamente nas interrupções letivas. 
 
3- Os professores/dinamizadores deverão mensalmente, em reunião de Departamento do 1º Ciclo, articular as 
suas atividades com os professores titulares de turma com a finalidade de avaliar os pontos fortes e identificar 
os pontos a melhorar. Nestes momentos deverão criar-se mecanismos e ferramentas que permitam proceder a 
uma efetiva articulação de conteúdos e atividades. 
 
4- O professor/dinamizador deverá elaborar informação de avaliação, (original e fotocópia), a ser distribuída 
aos encarregados de educação, no final de cada período. 
 
5- No trabalho a realizar pelos professores/dinamizadores, incluir-se-ão as seguintes funções: 
 
a) Avaliar a motivação e desempenho dos alunos perante cada atividade; 
b) Manter atualizadas as listas de cada turma; 
c) Verificar a assiduidade dos seus alunos, informando os pais e encarregados de educação sempre que 
necessário. 

 

Secção II - Atividades de Animação e Apoio à família/ Componente de Apoio à Família 
 

Artigo 124.º 
Cooperação/ Responsabilidade das Atividades de Animação e Apoio à família/ Componente de Apoio à 

Família  
 

1- As Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF)/ Componente de Apoio à Família (CAF) resultam da 
responsabilidade partilhada entre o Município de Sardoal e o Agrupamento de Escolas. 

 
2- Ao Município de Sardoal cabe a gestão de todo o processo administrativo e financeiro.  
 
3- O Agrupamento de Escolas de Sardoal, através da sua Direção e do seu pessoal docente, a saber, 
educadores de infância titulares de grupo, professores titulares de turma, coordenadores de departamento de 
educação pré-escolar e do 1º ciclo e coordenador de estabelecimento apoiam o desenvolvimento e supervisão 
das atividades. 
 
4- As AAAF/ CAF devem ser asseguradas por pessoal com formação adequada às funções exigidas. 
 
5- A gestão do pessoal caberá ao Município de Sardoal coadjuvado pelo Agrupamento de Escolas no controlo 
da qualidade e bom funcionamento das atividades. 
 
 

Artigo 125.º 
Prolongamento de horário 

 
1- O prolongamento de horário é um serviço da componente de apoio à família que pode ser comparticipado 
pelas famílias sendo a Autarquia de Sardoal a entidade competente para essa tomada de decisão 
 
2- Na educação pré-escolar o prolongamento de horário deverá integrar as atividades de animação 

socioeducativa adequadas antes do início da componente pedagógica e após o final da mesma. 

 

3- A oferta de atividades de animação socio educativa é universal e de inscrição facultativa. A frequência das 
atividades rege -se de acordo com os princípios definidos para a educação pré-escolar e para o 1º ciclo. As 
atividades destinam - se às crianças que frequentem estabelecimentos de educação pré-escolar e de 1º ciclo, 
da rede pública, do concelho. 
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Artigo 126.º 
Comparticipação familiar 

 
1- Nos termos do artigo anterior compete à Câmara Municipal a decisão de implementar a necessidade de 
comparticipação familiar e os termos em que a mesma será processada. 
 
2- Para esse efeito o município deverá definir normas específicas. 
 
 

Artigo 127.º 
Frequência 

 
1- Qualquer criança pode beneficiar dos serviços prestados pela AAAF/ CAF do estabelecimento de ensino 
em que esteja oficialmente inscrita e comprovadamente necessite dos mesmos. 
 
2- A necessidade de utilização dos serviços de prolongamento de horário comprova -se através da 
confirmação de atividade profissional por parte dos familiares que têm a criança a seu cargo e cujo horário 
profissional seja incompatível com o horário de funcionamento do estabelecimento de ensino previsto para a 
componente letiva, ou de qualquer outra situação que, através de uma análise social do agregado familiar se 
venha a concluir como recomendável a frequência desta componente pela criança em causa. 
 
3- Cada criança deverá permanecer no prolongamento de horário apenas o tempo indispensável, de acordo 
com as necessidades da família. 
 
4- A criança poderá começar a frequentar as AAAF/ CAF em qualquer altura do ano letivo, desde que os Pais 

e Encarregados de Educação manifestem esse interesse sem prejuízo do disposto nos pontos anteriores. 
 
 

Artigo 128.º 
Desistência das AAAF 

 
1- Os Pais ou Encarregados de Educação devem participar por escrito, ao responsável pelo estabelecimento 
de ensino a desistência, por parte do seu educando, da frequência das Atividades de Animação e Apoio à 
Família (AAAF)/ Componente de Apoio à Família (CAF), até ao dia 15 do mês anterior em que a mesma ocorre. 
 
2- O responsável pelo estabelecimento de ensino, através do órgão de gestão do Agrupamento, deverá 
comunicar esse facto, também por escrito, ao Município. 
 
 

Artigo 129.º 
Inscrições nas AAAF/CAF 

 
1- A inscrição nas atividades promovidas pela componente de apoio à família é formalizada no momento de 
inscrição ou renovação de inscrição na educação pré-escolar e no 1º ciclo, junto dos serviços administrativos do 
Agrupamento, em impresso próprio, a fornecer pelo Município e pelo Agrupamento de Escolas , devidamente 
preenchido e assinado pelo Encarregado de Educação. 
 
2- Para comprovar a inadequação do horário de funcionamento do estabelecimento de educação às 

necessidades comprovadas dos horários profissionais dos Pais ou Encarregados de Educação é necessário 

apresentar no ato da inscrição declaração da entidade patronal. Ter em conta, a distância entre o local de 

trabalho dos pais ou encarregados de Educação e o estabelecimento de educação. 

 
3- O Agrupamento de Escolas divulgará o(s) prazo(s) de inscrição na AAAF/CAF, facultando o presente 
regulamento, assim como informará os Pais e Encarregados de Educação sobre o resultado da sua solicitação. 
 
4- As inscrições são remetidas, pelo Agrupamento de Escolas, para os serviços municipais, após publicação 
de lista provisória das crianças /alunos inscritos, na rede pública, da educação pré-escolar e do 1º ciclo. 
 
5- A análise das inscrições é da responsabilidade do Município (Serviço de Ação Social) prestando informação 
ao Agrupamento de Escolas, dez dias após publicação de lista definitiva das crianças que irão frequentar a rede 
pública 
 
6- Muito pontualmente, os pais ou encarregados de educação poderão solicitar a utilização do serviço de 
AAAF/CAF, devendo com a antecedência de 24 horas enviar comunicação à educadora de infância/professor 
titular de turma a fim de informar os responsáveis pelo acompanhamento das crianças durante a AAAF/CAF. 
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Artigo 130.º 

Funcionamento e horário 
 
1- As AAAF/CAF compreendem o horário que vai além das 25h semanais da componente letiva. 
 
2- Os serviços de prolongamento diário de horário são prestados cinco dias por semana em horário a fixar 
anualmente. É de todo o interesse para a criança /aluno que a sua permanência, no estabelecimento de ensino, 
para além da atividade letiva seja a estritamente necessária, face às necessidades da família, pois o 
complemento de horário, não é uma resposta a uma necessidade das crianças mas, das suas famílias. 
 
3- O serviço de almoço é prestado das 12h00h às 13h50m. 
 
4- As atividades de animação socioeducativa na educação pré -escolar decorrem em horário a fixar 
anualmente. 
 
5- Os serviços referidos nos números anteriores, serão prestados tendo em conta a realidade dos 
estabelecimentos de ensino, bem como o meio em que estão inseridos. 
 
6- Os encarregados de educação obrigam -se a respeitar os horários definidos para as AAAF/CAF pena de 
lhes ser vedado o acesso a este serviço. 
 
7- Os encarregados de educação devem comparecer nas reuniões marcadas para o tratamento de assuntos 
relativos a esta componente.  
 
8- À hora de saída as crianças /alunos inscritos nesta componente só serão e entregues aos 
pais/encarregados de educação ou a quem estes tenham dado autorização para o fazer. Esta autorização é 
apresentada por escrito à educadora titular de grupo/professor titular de turma. 

 
 

Artigo 131.º 
Desenvolvimento das atividades 

 
1- A planificação das atividades envolve os Agrupamentos de Escolas e respetivos docentes, tendo em conta 
os recursos humanos, financeiros e técnico pedagógicos disponibilizados pelo Município, bem como os espaços 
existentes no estabelecimento de educação. 
 
2- A supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das atividades são da competência dos 
docentes , garantindo a qualidade e articulação com a componente educativa. 
 
3- As atividades de animação socioeducativa realizam-se de acordo com o calendário definido, anualmente, 
pelo Ministério da Educação e respetivo Agrupamento de Escolas. 
 
4- Os assistentes operacionais acompanham as crianças no prolongamento de horário e serviço de almoço 
 
 

Secção III - Clubes/ Projetos 

 
Artigo 132.º 

Disposições Gerais 
 

1- A existência de clubes/projetos pressupõe o envolvimento dos seus membros em projetos de natureza 
cultural, desportiva ou recreativa. 
 
2- A proposta de criação/continuação de um clube/projeto deve ser apresentada ao coordenador do 
Departamento de Projetos, para ser apreciada em Conselho Pedagógico. Deve respeitar as orientações 
definidas por este órgão, as quais devem ser anexas ao presente Regulamento Interno. 
 
3- Devem constar na proposta de criação de um clube/projeto a identificação do(s) responsável(eis), os 
objetivos, as atividades a desenvolver e o regime de funcionamento e outras informações consideradas 
relevantes para a sua avaliação. 
 
4- O funcionamento dos clubes/projetos será assegurado, sempre que possível, através de tempos 
específicos atribuídos no horário dos docentes. 
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5- Os responsáveis pelos clubes/projetos até ao último dia de aulas de cada período letivo, deverão 
apresentar ao Coordenador do Departamento de Projetos, e com conhecimento aos respetivos avaliadores, um 
relatório crítico do trabalho desenvolvido ao longo desse período. 

 
 

Secção IV - Visitas de Estudo 
 

Artigo 133.º 
Visitas de estudo 

 
1- Uma visita de estudo é uma atividade decorrente do Projeto Educativo de Agrupamento, do Plano Anual de 
Atividades e planificada em Conselho de turma ou Departamento. 
 
2- Nesta aceção, uma visita de estudo é uma atividade curricular intencionalmente planeada, servindo 
objetivos para desenvolver ou complementar conteúdos das áreas curriculares disciplinares, de carácter 
facultativo. 
 
3- Não participarão nas visitas de estudo e/ou atividades de intercâmbio os alunos aos quais forem aplicadas 
medidas disciplinares sancionatórias que impliquem suspensão das atividades letivas nesse ano letivo. 
 

4- As propostas de VE devem surgir do conselho de PTT/Turma depois de terem sido discutidas e analisadas 
nos Departamentos Curriculares. As VE devem ser planificadas de forma a assegurar o desenvolvimento de 
competências transversais e de competências específicas comuns. 
 
5- O nº de VE por turma/grupo de crianças deve ser limitado nos termos seguintes. 
 
a) Educação Pré-Escolar – 1 VE por período; 
b) Ensino Básico e Ensino Secundário – 2 VE por ano letivo; 
c) Nos CEF e CP – 3 VE por ano de formação, admitindo-se um número superior se o plano curricular do curso 
assim o exigir. 
 
6- As VE a realizar num sábado ou num domingo, não contabilizam para efeitos do nº anterior, contudo devem 
ter carácter excecional e nunca ultrapassar 1 VE por ano letivo. 
 
7- As deslocações de grupos de alunos (ex., desporto escolar, educação especial …) e as deslocações de 
turmas, previstas no desenvolvimento curricular, dentro do concelho ou com duração não superior a 1 bloco 
letivo devem ser exceção ao previsto no número anterior. 
 

 
Artigo 134.º 

Funcionamento e autorização de visitas de estudo 
 

1- A realização das visitas de estudo obedece aos seguintes critérios: 
 
a) Cada turma só poderá realizar duas visitas de estudo por ano, no âmbito do respetivo Plano de Turma 
 
b) As visitas de estudo devem envolver, preferencialmente, os professores que tenham atividades letivas com 
a turma nesse dia. 
 
2- As visitas de estudo devem constar da planificação do trabalho letivo de cada grupo disciplinar, respeitando 
os seguintes itens: 
 
a) Planificação da VE deve estar incluída no PAA do Agrupamento; 
 
b) Após a atividade, o dinamizador deverá preencher na aplicação do Plano Anual de Atividades a respetiva 
avaliação; 
 
c) Apresentação obrigatória de um plano de ocupação /proposta de atividades para os alunos não 
participantes na visita de estudo ou intercâmbio escolar. 
 
d) Na organização dos planos das visitas, dever-se-á evitar a realização das mesmas no 3º período nos anos 

com exames nacionais. 
 
e) No caso de visitas de estudo superiores a três dias em território nacional e de qualquer visita ao 
estrangeiro, independentemente da sua duração, deverá ser emitida a respetiva autorização pelos serviços 
competentes do Ministério da Educação e Ciência. 
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f) As Visitas de estudo/Intercâmbios Culturais, em território nacional, estão cobertas pelo Seguro Escolar. 
 
g) No caso destas atividades se realizarem em território estrangeiro, deverá a Escola enviar atempadamente o 
comprovativo do seguro de viagem, que deverá mencionar o número dos segurados. 
 
 

Artigo 135.º 
Autorização anual 

 
1- A autorização dos Encarregados de Educação para as atividades que decorrem na localidade onde se situa 
a escola ou jardim-de-infância, constantes no Plano Anual de Atividades, pode ser expressa no início do ano 
letivo, abrangendo todas elas. 
 
2- Das atividades a que se refere o número anterior, terá obrigatoriamente de ser dado conhecimento prévio 
aos Encarregados de Educação até 48 horas antes da data de realização da atividade. 
 
 

Artigo 136.º 
Segurança 

 
1- Os docentes acompanhantes e organizadores das visitas de estudo devem certificar-se de que todas as 
condições de segurança estão reunidas e serão cumpridas todas as normas de segurança. 
 
2- Quando as visitas de estudo impliquem o transporte de crianças e alunos em carrinhas e autocarros 
deverão os docentes responsáveis garantir o cumprimento dos preceitos legais sobre o transporte de crianças e 
jovens. Devem munir-se antecipadamente de coletes e raquetes de sinalização e devem credenciar a sua 
idoneidade junto dos serviços de administração escolar. 

 
 

Secção V - Atividades de ocupação dos tempos livres 
 

Artigo 137.º 
Definição 

 
1- Todas as iniciativas de caráter cultural ou recreativo, individual ou coletivamente desenvolvidas com vista 
ao preenchimento de tempos livres, na escola ou no exterior, dos alunos, são consideradas atividades de 
ocupação dos tempos livres dos alunos. 

 
 

Artigo 138.º 
Funcionamento 

 
1- As propostas de funcionamento de programas de ocupação dos tempos livres dos alunos deverão ser 
apresentadas ao Coordenador de Projetos, ter a concordância do Conselho Pedagógico e a autorização do 
Diretor. 
 
2- As propostas de funcionamento de atividades de ocupação dos tempos livres devem evidenciar de forma 
clara a identificação do(s) responsável(eis), os objetivos, as atividades a desenvolver e o regime de 
funcionamento. 
 
3- Os programas de ocupação dos tempos livres dos alunos podem desenvolver-se a curto, longo e médio 
prazo. 
 
4- Todas as atividades organizadas para o médio e longo prazo devem integrar o plano anual de atividades do 
Agrupamento. 
 
5- As atividades esporádicas deverão ser autorizadas pelo Diretor, ouvido, se possível, o Conselho 
Pedagógico. 
 
6- Compete ao Diretor disponibilizar as instalações e equipamentos necessários ao seu desenvolvimento. 
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Secção VI - Outras Atividades de Enriquecimento 

 
Artigo 139.º 
Definição 

 
1- Tendo como objetivo contribuir para a formação da comunidade educativa, deve o Agrupamento promover 
a valorização e debate de ideias proporcionando, assim, o intercâmbio cultural com a comunidade. 
 
2- Englobam-se nestas atividades os colóquios, exposições, conferências e outras similares. 
 
 

Artigo 140.º 
Funcionamento 

 
1- As propostas de atividades devem ser apresentadas ao Diretor. 
2- A realização deste tipo de atividades necessita da aprovação do Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico. 
 
3- Incumbe ao Diretor disponibilizar as instalações e equipamentos necessários ao seu desenvolvimento. 
 
4- Após a realização de cada atividade deverá ser elaborado um relatório final que deverá ser entregue ao 
Diretor. 
 
 

Capítulo VII - Espaços Escolares 

 
Secção I - Salas de aula 

 
Artigo 141.º 

Salas de aula  
 

1- Nas salas de aula, os intervenientes no processo de ensino-aprendizagem promovem um clima de respeito 
mútuo, de forma a otimizar o rendimento da aula e a contribuir para um bom ambiente de trabalho. Aqui se 
procuram desenvolver os métodos e técnicas de ensino e aprendizagem mais eficazes, tendo em conta os 
recursos disponíveis, de modo a alcançar os objetivos previstos e o sucesso escolar.  
 
2- São consideradas salas de aula específicas os laboratórios de Ciências e de Física e Química, a Sala de 
Informática, a Sala de Matemática, a Sala de Música, a Sala de Educação Visual, a Sala de Educação 
Tecnológica e o Ginásio. 
 
3- As  normas de funcionamento das salas de aula são as seguintes: 
 
a) O professor será o primeiro a entrar e o último a sair, deixando a sala fechada; 
 
b) O professor deve supervisionar de forma atenta e ativa a forma como os alunos entram e saem da sala de 
aula; 
 
c) No final de cada aula, as salas devem estar limpas, sem papéis e outros objetos, e o quadro deve ser 
apagado; 
 
d) Quando a disposição das mesas e cadeiras tiver sido alterada, deve repor-se tudo no devido lugar antes 
de abandonar a sala; 
 
e) Não é permitido comer dentro da sala. 
 

4- Dada a sua especificidade, a utilização destas salas aula específicas obedece a um regimento próprio, o 
qual deverá ser elaborado e divulgado em reunião de Departamento Curricular.  

 
 

Secção II - Salas para grupos específicos de trabalho 
 

Artigo 142.º 
Sala de Diretores de Turma 

 
1- A Sala de Diretores de Turma é um espaço de trabalho dos Diretores de Turma, sendo aí, ou em outro 
espaço criado para o efeito, que estes recebem os Encarregados de Educação. Serve também de centro de 
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apoio nas comunicações entre os Diretores de Turma e os Coordenadores, a secretaria e os professores, e de 
centro de registo informático da assiduidade dos alunos. 
 
2- Encontram-se arquivadas neste espaço cópias de todos os documentos inerentes à Direção de Turma. 
 
3- Os dossiês de Direção de Turma, bem como os processos individuais dos alunos, encontram-se arquivados 
nesta sala, em armários para o efeito. 
 
4- A sala está aberta durante o horário de funcionamento da Escola; 
 
5- O espaço destina-se exclusivamente aos Diretores de Turma. 

 
 

Artigo 143.º 
Sala dos Professores 

 
1- A Sala de Professores é um espaço de trabalho e convívio reservado ao Pessoal Docente do Agrupamento. 
 
2- A Sala de Professores é interdita a alunos. Sempre que estes necessitem de contactar um professor, 
deverão solicitá-lo a um Assistente Operacional.  
 
3- É proibida a permanência a alunos na escada de acesso à Sala dos Professores. 
 
 

Artigo 144.º 
Sala de Reuniões 

 
1- A Sala de Reuniões destina-se sobretudo à realização de reuniões de elementos da Comunidade Escolar. 
 
2- Em caso de insuficiência de salas de aula, poderá a Sala de Reuniões funcionar como espaço de 
desenvolvimento de atividades letivas, constando no horário da turma e do professor. 
 
3- Em casos excecionais, poderão os docentes utilizar a Sala de Reuniões para a lecionação de aulas. Para 
tal, deverão proceder à sua requisição junto do Assistente Operacional colocado no PBX, a qual registará a data 
e a hora pretendida, respeitando a ordem de entrada do pedido de marcação. 
 
4- Os utilizadores devem deixar a sala limpa e arrumada, assim como todo o equipamento existente no seu 
interior, nas mesmas condições com que o auferiram. 
 
5- O número de pessoas presentes terá que ser compatível com a capacidade da sala. 
 
6- O Diretor pode, em qualquer altura, suspender o acesso à referida sala, se houver motivo originado. 
 
 

Secção III - Espaços descobertos 
 

Artigo 145.º 
Pátios, espaços verdes e campos de jogos 

 
1- Os espaços descobertos podem destinar-se a uma função essencialmente pedagógica ou a servir de 
descanso e recreio.  
 
2- Na sua utilização deve ter-se em conta: 
 

 
a) A preservação dos espaços verdes; 
b) A limpeza e conservação das instalações, deitando papéis e objetos inúteis nos recipientes apropriados; 
c) A circulação deve fazer-se sem empurrões, correrias ou gritos, de forma a contribuir para um ambiente de 
são convívio; 
d) A permissão do jogo com bola restringe-se aos campos, quando não ocupados, ou aos pátios afastados 
dos pavilhões, de modo a evitar danos materiais e físicos e a perturbação das aulas; 
e) É proibido trepar aos telhados ou telheiros para ir buscar quaisquer objetos; 
f) A afixação ou distribuição de cartazes, por qualquer elemento da escola, carece de autorização do Diretor. 
g) É interdita a utilização destes espaços para a circulação de veículos ou de artefactos que coloquem em 
risco a segurança e o bem-estar da população escolar, ou possam perturbar o normal funcionamento das 
atividades escolares. 
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CAPÍTULO IX - Direitos e Deveres dos Membros da Comunidade Escolar 

 
Secção I - Pessoal docente e não docente 

 
Artigo 146.º 

Direitos e deveres gerais do pessoal docente e não docente 
 

1- Os direitos e deveres do pessoal docente e não docente são os que se encontram consignados na Lei nº 
58/2008, de 9 de setembro (Estatuto disciplinar dos trabalhadores que exercem funções públicas) e Lei nº 
59/2008, de 11 de setembro (Regime do contrato de trabalho em funções públicas), e no caso do pessoal 
docente encontram-se ainda definidos no Estatuto da Carreira Docente – aprovado pelo Decreto-lei nº139-A/90, 
de 28 de abril e republicado pelo Decreto-lei nº41/2012, de 21 de fevereiro. 

 
 

Artigo 147.º 
Autoridade do Professor 

 
1- A lei protege a autoridade dos professores nos domínios pedagógico, científico, organizacional, disciplinar e 
de formação cívica. 
 
2- A autoridade do professor exerce-se dentro e fora da sala de aula, no âmbito das instalações escolares ou 
fora delas, no exercício das suas funções. 
 
3- Nos termos da lei, as agressões praticadas sobre os professores, no exercício das suas funções ou por 
causa delas, determinam o agravamento das penas aplicadas. 

 
  

Artigo 148º 
Papel especial dos educadores de infância/ professores 

 
1- Os professores / educadores de infância, enquanto principais responsáveis pela condução do processo de 
ensino e aprendizagem, devem promover medidas de caráter pedagógico que estimulem o harmonioso 
desenvolvimento da educação, quer nas atividades na sala de aula, quer nas demais atividades do 
Agrupamento. 
 
2- O Diretor de Turma ou, tratando-se de alunos da Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, o 
Educador de Infância e o Professor Titular de Grupo/Turma, respetivamente, enquanto coordenadores do plano 
de trabalho do grupo/turma, são particularmente responsáveis pela adoção de medidas tendentes à melhoria 
das condições de aprendizagem e à promoção de um bom ambiente educativo, competindo-lhes articular a 
intervenção dos professores da turma e dos encarregados de educação e colaborar com estes no sentido de 
prevenir e resolver problemas comportamentais ou de aprendizagem. 
 
 

Artigo 149º 
Deveres específicos do pessoal docente 

 
1- Cumprir as disposições legais existentes e as resoluções tomadas pelo Conselho Geral, Diretor, Conselho 
Pedagógico e pelos vários departamentos. 
 
2- Ser assíduo e pontual, cumprindo integralmente o tempo das atividades escolares, sendo os primeiros a 
entrar e os últimos a sair da sala, não permitindo que algum aluno lá permaneça durante o intervalo e 
certificando-se que o quadro e o chão ficam limpos e as mesas e cadeiras devidamente arrumadas. 
 
3- Registar no livro de ponto os sumários, de forma clara e explícita do conteúdo de cada aula. 
 
4- Registar as faltas dos alunos, no livro de ponto. 

 

5- Registar, no documento que se encontra no livro de ponto, as faltas de material, a não realização dos 
trabalhos de casa e os comportamentos incorretos revelados pelos alunos no decorrer das atividades letivas. 
 
6- Organizar de forma disciplinada a entrada e saída dos alunos da sala. 
 
7- Manter a disciplina na sala de aula. 
 
8- Não sair nem permitir a saída dos alunos durante as aulas, salvo em caso de força maior. 
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9- Evitar que a turma seja sujeita a mais do que uma ficha de avaliação por dia; no caso dos 2º e 3º Ciclos e 
Secundário, deve fazer-se a marcação prévia na folha que se encontra no livro de ponto. 
 
10- Utilizar a nomenclatura aprovada em Conselho Pedagógico para a classificação das fichas de avaliação. 
 
11- Corrigir e entregar todos os elementos de avaliação escrita em devido tempo. 
 
12- Verificar a assinatura do encarregado de educação nas fichas, caderneta escolar e toda a documentação 
que a exija. 
 
13- Aceitar os cargos para que for designado. 
 
14- Participar nas atividades escolares ou extraescolares que lhe forem atribuídas 
 
15- Utilizar, cumprindo todas as normas de segurança e funcionamento, equipamentos e materiais didáticos do 
Agrupamento. Em caso de anomalia comunicar ao funcionário responsável. 
 
16- Participar nas reuniões para que for convocado ou solicitado de modo ativo e válido. 
 
17- Tomar conhecimento das convocatórias afixadas em local próprio.. 
 
18- Participar nas reuniões de avaliação, preparando atempada e conscientemente as informações a transmitir, 
cumprindo as orientações e prazos emanados pelo Conselho Pedagógico. 
 
19- Conhecer os diferentes serviços e órgãos de gestão do Agrupamento. 
 
20- Colaborar em interdisciplinaridade com todos os professores. 
 

21- Colaborar na conceção e desenvolvimento do Projeto Educativo do Agrupamento. 
 
22- Comunicar, através da caderneta escolar, todas as informações que entendam contribuir para a melhoria da 
formação dos alunos (assiduidade/pontualidade, comportamento, realização de trabalhos de casa...). 
 
23- Comunicar aos diretores de turma, por meio de participação escrita, cumprindo o prazo legal, os 
comportamentos inadequados. 
 
24- Estar atento às situações de inadaptação e dificuldades, a nível cognitivo, sensorial/motor e socioafetivo 
dos alunos, dando-lhes o encaminhamento adequado. 
 
25- No caso do Pré-Escolar e do 1º Ciclo, devem ainda os docentes realizar a vigilância dos recreios, de acordo 
com seu horário. 
 
 

Artigo 150.º 
 

Papel do Pessoal Não Docente do Agrupamento 
 

1- A atividade do pessoal não docente desenvolve-se de acordo com os princípios fundamentais consagrados 
na Constituição da República Portuguesa, Código do Procedimento Administrativo, Estatuto Disciplinar dos 
Trabalhadores que exercem Funções Públicas - Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro (Regime de vinculação, de 
carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas), Lei nº 58/2008, de 9 de 
setembro (Estatuto disciplinar dos trabalhadores que exercem funções públicas) e Lei nº 59/2008, de 11 de 
setembro (Regime do contrato de trabalho em funções públicas) 
 
2- O Pessoal Não Docente do Agrupamento deve colaborar no acompanhamento e integração dos alunos na 
comunidade educativa, incentivando o respeito pelas regras de convivência, promovendo um bom ambiente 
educativo e contribuindo, em articulação com os docentes, os Pais e Encarregados de Educação, para prevenir 
e resolver problemas comportamentais e de aprendizagem dos alunos. 
 
3- O Estatuto do Aluno confere um papel especial ao pessoal não docente do Agrupamento definindo um 
conjunto de orientações que devem ser respeitadas por estes agentes educativos. 
 
4- Os direitos e os deveres do Pessoal Não Docente encontram-se expostos no Decreto-lei 184/2004 de 29 de 
julho, emanado pelo Ministério da Educação. 
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5- Em resultado do contrato de transferência de competências estabelecido entre o Ministério da Educação e 
o Município de Sardoal, ao abrigo do disposto no Decreto-lei nº144/2008 de 28 de julho, o Município passa a 
exercer competências em matéria de recrutamento, afetação e colocação de pessoal não docente, gestão das 
respetivas carreiras e remunerações, bem como poder disciplinar, sem prejuízo do poder hierárquico do Diretor 
do Agrupamento. 
 
 

Secção II - Pais e Encarregados de Educação 
 

Artigo 151.º 
Direitos específicos dos pais e encarregados de educação 

 
1- Os pais e encarregados de educação têm o direito específico de: 
 
a) Participar no processo educativo do seu educando; 
 
b) Participar nas estruturas de coordenação e supervisão, nos termos da lei e do presente regulamento interno 
nomeadamente, no conselho de turma e conselho de turma disciplinar; 
 
c) Participar nas estruturas especializadas de apoio educativo quando, para tal, sejam solicitados; 
 
d) Serem respeitados como a autoridade legal e estabelecer com eles uma relação de diálogo e cooperação, 
no quadro da partilha da responsabilidade pela educação e formação integral dos alunos; 
 
e) Participar ativamente na educação escolar dos alunos, no sentido de garantir a sua efetiva colaboração no 
processo de aprendizagem; 
 
f) Ser informados regularmente sobre o desenvolvimento das aprendizagens e o percurso escolar dos filhos 
bem com sobre quaisquer outros elementos relevantes para a sua educação. 
 
 

Artigo 152.º 
Deveres específicos dos pais e encarregados de educação 

 
1- Aos pais e encarregados de educação incumbe, para além das suas obrigações legais, uma especial 
responsabilidade, inerente ao seu poder/dever de dirigirem a educação dos seus filhos e educandos, no 
interesse destes, de promoverem ativamente o desenvolvimento físico, intelectual e moral dos mesmos. 
 
2- Nos termos da responsabilidade referida no parágrafo anterior, deve cada um dos pais e encarregados de 
educação, em especial: 
 
a) Acompanhar ativamente a vida escolar do seu educando; 
 
b) Promover a articulação entre a educação na família e o ensino na escola; 
 
c) Diligenciar para que o seu educando beneficie efetivamente dos seus direitos e cumpra rigorosamente os 
deveres que lhe incumbem, nos termos do presente Regulamento, procedendo com correção no seu 
comportamento e empenho no processo de ensino; 
 
d) Contribuir para a criação e execução do projeto educativo e do regulamento interno da Escola e participar 
na vida da escola; 
 
e) Cooperar com os professores no desempenho da sua missão pedagógica, em especial quando para tal 
forem solicitados, colaborando no processo de ensino e aprendizagem dos seus educandos; 
 
f) Reconhecer e respeitar a autoridade dos professores no exercício da sua profissão e incutir nos seus filhos 
ou educandos o dever de respeito para com os professores, o pessoal não docente e os colegas da escola, 
contribuindo para a preservação da disciplina e harmonia da comunidade educativa; 
 
g) Contribuir para o correto apuramento dos factos em procedimento de índole disciplinar instaurado ao seu 
educando, participando nos atos e procedimentos para os quais for notificado e, sendo aplicada esta 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; 
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h) Contribuir para a preservação da segurança e integridade física e psicológica de todos os que participam na 
vida da escola; 
 
i) Integrar ativamente a comunidade educativa no desempenho das demais responsabilidades desta, em 
especial informando-se, sobre todas as matérias relevantes no processo educativo dos seus educandos; 
 
j) Comparecer na Escola sempre que julgue necessário e quando para tal for solicitado; 
 
k) Contactar com o Diretor de Turma no horário previamente estabelecido para recolher e prestar informações 
sobre o seu educando e colaborar na busca de soluções para situações problema; 
 
l) Participar, quando solicitado, nas reuniões de turma, nas reuniões convocadas pelos órgãos de 
administração e gestão e nas estruturas de orientação educativa, bem como pela associação de pais e 
encarregados de educação. 
 
m) Conhecer o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, o regulamento interno da Escola e subscrever e fazendo 
subscrever igualmente aos seus filhos e educandos, declaração anual de aceitação do mesmo e de 
compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral; 
 
n) Indemnizar a escola relativamente a danos patrimoniais causados pelo seu educando; 
 
o) Manter constantemente atualizados os seus contactos telefónico, endereço postal e eletrónico, bem como 
os do seu educando, quando diferentes, informando a escola em caso de alteração. 
 
3- O incumprimento pelos pais ou encarregados de educação, relativamente aos seus filhos ou educandos 
menores ou não emancipados, dos deveres previstos no artigo anterior, de forma consciente e reiterada, implica 
a respetiva responsabilização nos termos da lei e do presente Regulamento. 
 
4- Constitui incumprimento especialmente censurável dos deveres dos pais ou encarregados de educação: 
 
a) O incumprimento dos deveres de matrícula, frequência, assiduidade e pontualidade pelos filhos e ou 
educandos, bem como a ausência de justificação para tal incumprimento, nos termos do Estatuto do Aluno e 
Ética Escolar; 
 
b) A não comparência na escola sempre que os seus filhos e ou educandos atinjam metade do limite de faltas 
injustificadas, ou a sua não pronúncia, nos casos em que a sua audição é obrigatória, no âmbito de 
procedimento disciplinar instaurado ao seu filho ou educando, nos termos previstos no Estatuto do Aluno e Ética 
Escolar; 
 
c) A não realização, pelos seus filhos e ou educandos, das atividades de integração na escola e na 
comunidade decorrentes da aplicação de medidas disciplinares corretivas e ou sancionatórias, bem como a não 
comparência destes em consultas ou terapias prescritas por técnicos especializados. 
 

5- O incumprimento por parte dos pais ou encarregados de educação do disposto na parte final da alínea b) 
do n.º 4 do presente artigo presume a sua concordância com as medidas aplicadas ao seu filho ou educando, 
exceto se provar não ter sido cumprido, por parte da escola, qualquer dos procedimentos obrigatórios previstos 
no Estatuto do Aluno e Ética Escolar 

 
 
 
 

Secção III - Alunos 
 

Artigo 153.º 
Direitos dos Alunos 

 
1- Os alunos têm os direitos consagrados na legislação em geral e em particular na Lei nº 51/2012 de 05 de 
setembro designada por Estatuto do Aluno. 
 
2- O aluno goza dos direitos previstos no artº 7º do Estatuto do Aluno. 
 
3- Os alunos deverão fazer-se representar no Conselho Geral, tal como constante na legislação para o efeito 
e de acordo com o presente regulamento, e noutras estruturas para as quais poderão ser convidados a 
participar. 
 
4- Os alunos deverão conhecer o regulamento interno do agrupamento, sendo obrigatoriamente os seus 
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direitos e deveres abordados na Oferta Complementar do Agrupamento. 
 
 

Artigo 154.º 
Deveres dos Alunos 

 
1- Os alunos são obrigados ao cumprimento dos deveres previstos na lei em vigor (Lei nº51/2012, de 5 de 
Setembro) e aos inscritos no presente Regulamento Interno, a saber: 
 
a) Dirigir-se, ordeiramente, à sala de aula no horário previsto, aguardando a chegada do professor; 
b) Respeitar as normas estabelecidas pelo conselho de turma; 
c) Ser portador, diariamente, do cartão magnético e da caderneta escolar e de todo o material necessário ao 
normal funcionamento do processo de ensino/aprendizagem; 
d) Ser responsável pelos objetos, materiais e equipamentos que transportem para o interior da escola. 
e) Deixar a sala de aula limpa e arrumada; 
f) Usar vestuário adequado à vivência escolar; 
g) Permanecer, durante os intervalos, nos espaços exteriores, bufete ou sala de alunos (sala polivalente); 
h) Não comer nas salas de aula; 
i) Não permanecer junto das salas de aula quando estas estiverem em funcionamento e não perturbar, seja 
de que modo for, qualquer outra atividade escolar; 
j) Durante o período carnavalesco não ter brincadeiras que prejudiquem o bom funcionamento da vida 
escolar; 
k) Respeitar e promover a integração dos alunos que iniciam a sua frequência no Agrupamento; 
l) Respeitar a autoridade do professor e as orientações dadas pelos assistentes operacionais; 
m) Nunca se levantar ou ausentar da aula sem a autorização do professor; 
n) Manter desligados e dentro da mochila os telemóveis, na sala de aula; 
o) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático, mobiliário e espaços 
verdes da escola, fazendo uso correto dos mesmos; 
p) Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa 
q) Permanecer na Escola durante o seu horário letivo, salvo autorização escrita do encarregado de 
educação ou da direção da escola; 
r) Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não letivas, sem autorização prévia 
dos professores, dos responsáveis pela direção da escola ou supervisão dos trabalhos ou atividades em curso, 
bem como, quando for o caso, de qualquer membro da comunidade escolar ou educativa cuja imagem possa, 
ainda que involuntariamente, ficar registada; 
s) Não difundir, na escola ou fora dela, nomeadamente, via Internet ou através de outros meios de 
comunicação, sons ou imagens captados nos momentos letivos e não letivos, sem autorização do diretor da 
escola; 
t) Reparar os danos por si causados a qualquer membro da comunidade educativa ou em equipamentos ou 
instalações da escola ou outras onde decorram quaisquer atividades decorrentes da vida escolar e, não sendo 
possível ou suficiente a reparação, indemnizar os lesados relativamente aos prejuízos causados. 
 
2- Os alunos são responsáveis, em termos adequados à sua idade, por contribuírem para garantir aos demais 
membros da comunidade educativa e da escola os mesmos direitos que a si próprio são conferidos, em especial 
respeitando ativamente o exercício pelos demais alunos do direito à educação. 
 
 
 
 

Artigo 155.º 
Representação dos alunos 

 
1- Os alunos têm direito a organizar-se em associação, a reunir em assembleia de alunos e serem 
representados nos órgãos de direção da Escola e pelo delegado e subdelegados, nos termos da legislação 
vigente e do regulamento interno da escola. 
 

2- Os alunos podem assim organizar‐se através dos seguintes estruturas: 
 
a) Associação de estudantes; 
b) Assembleia de Alunos 
c) Conselho de delegados de turma. 
 
3- Os alunos podem ainda fazer‐se representar nas seguintes estruturas: 
 
a) Conselho Geral (sendo os alunos representantes eleitos para o efeito, nos termos da legislação em 
vigor e do presente regulamento) 
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b) Conselho de turma (com a presença do delegado de turma eleito entre os alunos dessa turma, em 
todas as reuniões, à exceção das reunião de avaliação, no 3ºCEB e ES). 
 
 

Artigo156. º 
 Delegados de Turma 

 
1- O delegado e subdelegado representam os alunos e a respetiva turma na assembleia de delegados de 
turma e no conselho de turma (em todas as reuniões à exceção da reuniões de avaliação), de acordo com a 
legislação em vigor. 
 
2- O delegado e subdelegado de turma são eleitos pelos seus pares, na sua presença e por voto secreto, 
obedecendo a sua eleição aos seguintes trâmites: 
 
a) Poderão ser eleitos todos os alunos desde que não tenham incorrido em medida disciplinar com caráter 
suspensivo no próprio ano ou no ano letivo anterior; 
 
b) A eleição deverá efetuar-se no prazo de quinze dias úteis a partir do dia de abertura das aulas e deverá 
decorrer sob a orientação do Diretor de Turma/PTT, dele dependendo a organização do processo eleitoral, 
designadamente no que respeita à condicionante referida na alínea a); 
 
c) Será eleito delegado o aluno que obtiver maior número de votos e subdelegado o aluno que obtiver o 
número de votos imediatamente a seguir; 
 
d) Se ocorrer empate na eleição do delegado ou do subdelegado, proceder-se-á a nova votação. 
 
4- Compete ao delegado e subdelegado de turma assumirem as posições da turma, mesmo que estas sejam 
contrárias às suas opiniões pessoais. 
 
5- O delegado de turma deve desempenhar com responsabilidade todas as tarefas que lhe são cometidas, a 
saber: 
 
a) ser o porta voz dos colegas de turma em todos os assuntos que envolvam o grupo; 
 
b) representar os alunos da turma no conselho de turma e nas reuniões para que for convocado; 
 
c) cumprir as missões atribuídas pelos diferentes professores da turma e outras funções que lhe sejam 
atribuídas pelo Diretor de Turma; 
 
d) manter a ligação entre a turma e o respetivo Diretor de Turma/PTT; 
 
e) servir de elemento de coesão, conhecendo tanto quanto possível, em cada momento, a opinião geral da 
turma que representa sobre os assuntos de interesse para a vida escolar dos alunos; 
 
f) contribuir, em colaboração com os colegas e professores, para a solução de problemas disciplinares 
ocorridos na turma.; 
 
g) solicitar reuniões da assembleia de turma; 
 
h) ter assento em reuniões do conselho de turma desde que não sejam de avaliação sumativa( 3º CEB e ES); 
 
i) representar a turma na assembleia de delegados de turma. 
 

 
3- O subdelegado deve colaborar com o delegado de turma em todas as tarefas que lhe são entregues e 
substituí-lo nos seus impedimentos. 
 
4- Caso não desempenhem condignamente as suas funções podem ser destituídos dos respetivos cargos, 
sendo para o efeito realizado novo processo de eleição. 
 

 
Artigo157. º  

Assembleia de alunos 
 

1- Os alunos podem reunir-se em assembleia de alunos. 
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2- Na assembleia de alunos, estes são representados pelos representantes da associação de estudantes e 
pelos delegados ou subdelegados de cada turma constituída para o ano letivo em curso 
 
3- Na assembleia de alunos poderão ser tratados assuntos relacionados com o funcionamento da escola ou 
de interesse geral dos alunos, podendo, no referido âmbito, serem efetuadas propostas para apresentar ao 
Conselho Geral, ao Diretor e ao Conselho Pedagógico. 
 
4- As reuniões da assembleia de alunos serão solicitadas ao Diretor por pelo menos dois terços dos 
delegados de turma ou pela associação de estudantes, devendo esta solicitação ser acompanhada pela ordem 
de trabalhos e apresentada com a antecedência mínima de cinco dias úteis. 
 
5- Caberá ao Diretor analisar da justeza das razões de tal solicitação, bem como da calendarização da 
mesma. 
 
6- As reuniões da assembleia de alunos serão moderadas pelo Diretor ou por outro docente delegado por este 
órgão. 
 
 

Artigo 158.º 
 Conselho de delegados de turma 

 
1- Os delegados e subdelegados de turma eleitos em cada turma organizam-se no conselho de delegados de 
turma. 
 
2- A assembleia de delegados/subdelegados reúne-se obrigatoriamente uma vez por período, a fim de serem 
analisados os resultados escolares do período anterior, assim como o comportamento das turmas; 
 
3- As reuniões da assembleia de alunos serão convocadas pelo Diretor. 
 

 
Artigo 159.º 

Associação de Estudantes 
 

1- A Associação de Estudantes representa os estudantes dos alunos do ensino básico e secundário do 
Agrupamento. 
 
2- A Associação de Estudantes goza de autonomia na elaboração dos respetivos estatutos e demais normas 
internas, na eleição dos seus órgãos dirigentes, na gestão e administração do respetivo património e na 
elaboração dos planos de atividade, no respeito pela lei e pelos princípios da liberdade, da democraticidade e 
da representatividade. 
 
 

Artigo 160.º 
Participação na vida escolar 

 
1- A Associação de Estudantes constitui um interlocutor privilegiado para os órgãos de Administração e 
Gestão, tendo direito a ser consultada em relação às seguintes matérias: 
 
a) Projeto Educativo; 
b) Regulamento Interno; 
c) Plano de atividades e orçamento; 
d) Projetos de combate ao insucesso escolar; 
e) Avaliação; 
f) Ação Social Escolar; 
g) Organização de atividades de complemento curricular e do Desporto Escolar. 
 
2- As consultas previstas no número anterior devem permitir que as associações de estudantes se possam 
pronunciar em prazo não inferior a 15 dias a contar da data em que lhes é facultada a consulta. 
 
3- O Diretor do Agrupamento deve acompanhar e apoiar a intervenção da Associação de Estudantes nas 
atividades de ligação escola-meio. 
 

4- O Diretor da Escola reunirá com a associação de estudantes pelo menos uma vez por cada período letivo. 
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Artigo 161.º 
Instalações 

 
1- A Associação de Estudantes funciona na sala do aluno na sala polivalente do Agrupamento.  
 
2- A Associação de Estudantes responsabiliza-se pela manutenção e conservação das instalações e 
materiais. 
 

 
Secção IV - Dever de Assiduidade 

 
Artigo 162.º 

Frequência e Assiduidade 
 

1- Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, nos termos da Lei, os alunos são 
responsáveis pelo cumprimento dos deveres de assiduidade e pontualidade nos termos previstos na legislação 
em vigor e no presente Regulamento. 
 
 

Artigo 163º 
Faltas e sua natureza 

 
1- A falta é a ausência do aluno a uma aula ou a outra atividade de frequência obrigatória, ou facultativa, caso 
tenha havido lugar a inscrição, abrangendo ainda a falta de pontualidade e a comparência sem o material 
didático ou equipamentos necessários. 
 
2- As faltas são registadas pelo educador, pelo professor titular de turma, pelo professor responsável pela aula 
ou atividade, em suportes administrativos adequados. 
 
3- Consideram-se faltas de material, todas as resultantes do facto de o aluno não se fazer acompanhar do 
material didático ou equipamento necessários às atividades escolares. 
 
4- Considera-se material necessário às atividades escolares todo aquele que foi solicitado pelo professor, com 
o mínimo de 24 horas de antecedência, bem como o necessário para o dia-a-dia, nomeadamente, livros, 
cadernos, dossiês, material de escrita, instrumentos e equipamentos. 
 
5- Quando a ausência de material for impeditiva do desenvolvimento de qualquer atividade na aula, pelo 
aluno, deve a mesma ser comunicada ao encarregado de educação e ao diretor de turma; 
 
6- Sempre que a situação referida no ponto anterior se verifique três vezes seguidas ou interpoladas, o 
professor marcará falta no livro de ponto e comunicará o motivo da mesma ao diretor de turma. 
 
7- As faltas de materiais registadas no livro de ponto não são justificáveis, produzindo os efeitos previstos para 
as faltas injustificadas. 
 
8- O aluno pode ser dispensado temporariamente das atividades de educação física ou desporto escolar por 
razões de saúde, devidamente comprovadas por atestado médico, que deve explicitar claramente as contra 
indicações da atividade física e a duração dessa inatividade, sendo que para o efeito o aluno deve ter um plano 
alternativo de avaliação. 
 
9- Sem prejuízo do número anterior o aluno deve estar presente no espaço onde decorre a aula de educação 
física e realizar as tarefas alternativas que lhe são prescritas pelo professor, todavia se essa presença, por 
razões fundamentadas for impossível, o aluno deve ser encaminhado para um espaço em que seja 
pedagogicamente seja acompanhado. 
 
 

Artigo 164.º 
Justificação de Faltas – Procedimentos 

 
1- São consideradas justificadas as faltas dadas pelos seguintes motivos: 
 
a) Doença do aluno, devendo esta ser informada por escrito pelo encarregado de educação ou pelo aluno, 
quando maior de idade, quando determinar um período inferior ou igual a três dias úteis, ou por médico se 
determinar impedimento superior a três dias úteis, podendo quando se trata de doença de caráter crónico ou 
recorrente, uma única declaração ser aceite para a totalidade doa não letivo ou até ao termo da condição que a 
determinou. 
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b) Isolamento profilático, determinado por doença infeto-contagiosa da pessoa que coabita com o aluno, 
comprovada através de declaração da autoridade sanitária competente. 
c) Falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas por falecimento de familiar, previsto 
no regime de contrato dos trabalhadores que exercem funções públicas. 
d) Nascimento de irmão – durante o dia do nascimento e o dia imediatamente posterior. 
e) Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, que não possa efetuar-se fora 
do período das atividades letivas; 
f) Assistência na doença a membro do agregado familiar, nos casos em que, comprovadamente, tal 
assistência não possa ser prestada por qualquer outra pessoa; 
g) Consultas pré-natais, período de parto e amamentação, nos termos da legislação em vigor; 
h) Ato decorrente da religião professada pelo aluno, desde que o mesmo não possa efetuar-se fora do período 
das atividades letivas e corresponda a uma prática comummente reconhecida como própria dessa religião; 
i) Participação em atividades culturais, associativas e desportivas reconhecidas, nos termos da lei, como de 
interesse pública ou consideradas relevantes pelas respetivas autoridades escolares; 
j) Preparação e participação em atividades desportivas de alta competição, nos termos legais aplicáveis; 
k) Cumprimento de obrigações legais que não possam efetuar-se fora do período da s atividades letivas; 
l) Outro fator impeditivo da presença na escola ou em qualquer atividade escolar, desde que, 
comprovadamente, não seja imputável ao aluno e considerado atendível pelo diretor, diretor de turma ou pelo 
professor titular de turma; 
m) As decorrentes da suspensão preventiva aplicada no âmbito de procedimento disciplinar, no caso de ao 
aluno não vir a ser aplicada qualquer medida disciplinar sancionatória, lhe ser aplicada medida não suspensiva 
da escola ou na parte em que ultrapassem a medida efetivamente aplicada; 
n) Participação em visitas de estudo previstas no plano de atividades da escola, relativamente às disciplinas e 
áreas disciplinares não envolvidas na referida visita. 
 
2- O pedido de justificação das faltas é apresentado por escrito pelos Pais ou encarregado de educação ou, 
quando o aluno for maior de idade, pelo próprio, ao diretor de turma ou ao professor titular da turma, com 
indicação do dia, hora e da atividade em que a falta ocorreu, referenciando-se os motivos justificativos da 
mesma na caderneta escolar, tratando-se de aluno do ensino básico ou em impresso próprio, tratando -se de 
aluno do ensino secundário. 
 
3- O Diretor de turma, ou o professor titular da turma, deve solicitar, aos pais ou encarregado de educação, ou 
ao aluno, quando maior, os comprovativos adicionais que entenda necessários à justificação da falta, devendo, 
igualmente, qualquer entidade que para esse efeito for contactada, contribuir para o correto apuramento dos 
factos. 
 
4- A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou, nos restantes 
casos, até ao 3.º dia útil subsequente à verificação da mesma. 
 
5- Nos casos em que, decorrido o prazo referido no número anterior, não tenha sido apresentada justificação 
para as faltas ou a mesma não tenha sido aceite, deve tal situação ser comunicada, pelo diretor de turma ou 
pelo professor titular de turma, aos Pais ou Encarregados de Educação ou, quando maior de idade, ao aluno, no 
prazo máximo de três dias úteis, pelo meio mais expedito. 
 
6- Nas situações de ausência às atividades escolares, o aluno tem o direito a beneficiar de medidas, a definir 
pelos professores responsáveis ou pela escola, adequados à recuperação da aprendizagem em falta.  

 
 
 

Artigo 165.º 
Faltas Injustificadas 

 
1- As faltas são injustificadas quando: 
 
a) Não tenha sido apresentada justificação nos termos do número anterior; 
b) A justificação tenha sido apresentada fora de prazo; 
c) A marcação da falta resulte da aplicação da ordem de saída de sala de aula ou medida disciplinar 
sancionatória. 
 
 

Artigo 166.º 
Excesso grave de faltas 

 
1- Quando o aluno atingir, no primeiro ciclo do ensino básico, o número de faltas correspondentes a dez dias 
seguidos ou interpolados e, nos restantes ciclos ou níveis de ensino, o número de faltas correspondente ao 
dobro do número de tempos letivos semanais por disciplina, e, nos cursos profissionais/ofertas formativas 
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profissionalmente qualificantes, o número de faltas (justificadas e injustificadas) correspondente a 50% do total 
de tempos letivos por disciplina/módulo, os pais ou o encarregado de educação ou, quando maior de idade, o 
aluno/formando são convocados à escola pelo diretor de turma com o objetivo de os alertar para as 
consequências do excesso grave de faltas e para se encontrar uma solução que permita garantir o dever de 
frequência, bem como o aproveitamento escolar. 
 
2- Caso seja impraticável o mencionado no número anterior, por motivos não imputáveis ao Agrupamento, a 
Comissão de Proteção de Menores deve ser informada do excesso grave de faltas dos alunos de menor idade, 
assim como dos procedimentos e diligências até então adotados pelo Agrupamento e pelos encarregados de 
educação, procurando em conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de assiduidade. 
 
3- A ultrapassagem dos limites de faltas legalmente previstos constitui uma violação dos deveres de 
frequência e assiduidade e obriga o aluno faltoso ao cumprimento de medidas de recuperação e/ou corretivas 
específicas, podendo ainda conduzir à aplicação de medidas disciplinares corretivas e/ou sancionatórias, nos 
termos da lei em vigor. 
 
4- A ultrapassagem do limite de faltas (injustificadas e justificadas) legalmente previstas para os cursos 
profissionais/ofertas formativas profissionalmente qualificantes obriga à implementação de um Plano de 
Recuperação das Aprendizagens 
 
5- O aluno não poderá ultrapassar as 3 faltas injustificadas nas atividades de apoio. 
 

 
6- A ultrapassagem do limite de faltas a que se refere o número anterior determina a exclusão do aluno das 
atividades em causa. 
 
 

Artigo 167.º 
Plano de Recuperação de Aprendizagens 

 
1- O aluno, no ensino regular, deve cumprir um plano de recuperação das aprendizagens sempre que 
ultrapasse o número limite de faltas injustificadas a uma ou mais disciplinas. 
 
2- O formando dos cursos profissionais/ ofertas formativas profissionalmente qualificantes, deve cumprir um 
plano de recuperação das aprendizagens sempre que ultrapasse o número limite de faltas (justificadas e 
injustificadas) legalmente previsto. 
 
3- Cada aluno/formando apenas poderá ser sujeito a um plano de recuperação das aprendizagens no decurso 
do ano letivo. 
 
4- O plano de recuperação das aprendizagens, nos cursos profissionais/ofertas formativas profissionalmente 
qualificantes é realizado na escola. No ensino regular, pode ser realizado na escola ou em casa. 
 

 
Artigo 168.º 

Aplicação do plano de recuperação das aprendizagens  
 

1- Imediatamente após detetar a situação de excesso grave de faltas, o diretor de turma deve informar 
o(s)professor(es) da(s) disciplinas em que o aluno tenha ultrapassado o número limite de faltas, bem como o 
aluno e o encarregado de educação. 
 
2- O plano de recuperação das aprendizagens deve ser elaborado logo após a primeira ocorrência de 
ultrapassagem do limite de faltas injustificada numa disciplina. 
 
3- Caso o aluno/formando ultrapasse o limite de faltas a outras disciplinas durante a elaboração do referido 
plano, estas também devem ser incluídas. 
 
4- O(s) professor(es) da(s) disciplina(s) referidas no número 2 devem, num prazo máximo de oito dias úteis, 
fornecer ao aluno/formando as orientações necessárias para o cumprimento do plano de recuperação das 
aprendizagens. 
 
5- Os conteúdos do trabalho a realizar reportam-se à totalidade dos conteúdos lecionados pelo docente da 
disciplina e relativos ao período em que tiveram lugar as faltas. 
 
6- O professor da disciplina verifica o cumprimento e eficácia do plano realizado pelo aluno, dando 
conhecimento ao diretor de turma, que, por sua vez, informa o aluno e o seu encarregado de educação. 
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Artigo 169º 
Incumprimento ou ineficácia das medidas 

 
1- O incumprimento das medidas no número anterior ou ineficácia ou impossibilidade de atuação determinam, 
tratando.se de aluno menor de idade, a comunicação obrigatória à CPCJ com a colaboração da escola e, 
sempre que possível, com a autorização e coresponsabilização dos encarregados de educação, uma solução 
adequada ao processo formativo do aluno e à sua inserção social e socio profissional, considerando imediato, a 
possibilidade de encaminhamento do aluno para diferente percurso formativo. 
 
2- Tratando-se de um aluno com idade superior a 12 anos que já frequentou, no ano letivo anterior, o mesmo 
ano de escolaridade poderá haver lugar, até ao final do ano Letivo em causa e por decisão do diretor do 
agrupamento a prorrogação da medida corretiva aplicada nos termos do número anterior. 
 
3- Na situação prevista no número anterior será elaborado um contrato pedagógico entre a escola, o aluno e o 
encarregado de educação.  
 
4- Para os alunos que não cumpram o estabelecido nos artigos anteriores, ficam obrigados a: 
 
a) Para os alunos a frequentar o 1º ciclo – a retenção no ano de escolaridade respetivo; 
 
b) Para os restantes anos de escolaridade – a retenção no ano de escolaridade em curso, no caso de 
frequentarem o ensino básico ou a exclusão nas disciplinas, caso se trate do ensino secundário. 
 
c) Para os alunos mencionados na alínea b), estes deverão cumprir um plano de trabalho, correspondente ao 
período letivo da sua turma ou das disciplinas em que foi excluído. Os alunos beneficiarão de um 
acompanhamento por parte de docentes/ técnicos designados para o efeito. 
 
d) As atividades a desenvolver pelo aluno decorrentes do dever de frequência devem revestir-se de carácter 
humanitária, a realizar na comunidade local. 
 
e) O incumprimento ou a ineficácia das medidas e atividades implica também restrições à realização de 
provas de equivalência à frequência ou de exames, sempre que tal se encontre previsto em regulamentação 
específica de qualquer modalidade de ensino ou oferta formativa. 
 

f) O incumprimento reiterado do dever de assiduidade e/ou das atividades de recuperação das aprendizagens 
pode dar ainda lugar à aplicação de medidas disciplinares corretivas e/ou sancionatórias 
 

 
Secção V – Disciplina 

 
Artigo 170.º 

Enquadramento legal e adequação das medidas disciplinares 
 

1- A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos neste Regulamento, em termos que se revelem 
perturbadores do funcionamento normal das atividades escolares ou das relações no âmbito da comunidade 
educativa constitui infração, passível de aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória, nos 
termos dos números seguintes: 
 
a) Todas as medidas corretivas e medidas disciplinares sancionatórias prosseguem finalidades pedagógicas, 
preventivas, dissuasoras e de integração, visando, de forma sustentada, o cumprimento dos deveres do aluno, o 
respeito pela autoridade dos professores no exercício da sua atividade profissional e dos demais funcionários, 
bem como a segurança de toda a comunidade educativa; 
 
b) As medidas corretivas e as medidas disciplinares sancionatórias visam ainda garantir o normal 
prosseguimento das atividades da escola, a correção do comportamento perturbador e o reforço da formação 
cívica do aluno, com vista ao desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se 
relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade educativa, 
c) do seu sentido de responsabilidade e das suas aprendizagens; 
 
d) As medidas corretivas e medidas e disciplinares sancionatórias devem ser aplicadas em coerência com as 
necessidades educativas do aluno e com os objetivos da sua educação e formação, no âmbito do 
desenvolvimento do plano de trabalho da turma e do Projeto Educativo do Agrupamento, nos termos deste 
regulamento;  
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e) Na determinação da medida disciplinar corretiva ou sancionatória a aplicar, deve ter-se em consideração a 
gravidade do incumprimento do dever, as circunstâncias atenuantes e agravantes apuradas, em que esse 
incumprimento se verificar, o grau de culpa do aluno, a sua maturidade e demais condições pessoais, familiares 
e sociais; 
 
f) São circunstâncias atenuantes da responsabilidade disciplinar do aluno o seu bom comportamento anterior, 
o seu aproveitamento escolar e o seu reconhecimento, com arrependimento, da natureza ilícita da sua conduta; 
 
g) São circunstâncias agravantes da responsabilidade do aluno a premeditação, o conluio, bem como a 
acumulação de infrações disciplinares e a reincidência.  
 
 

Artigo 171.º 
Medidas disciplinares corretivas 

  
1- As medidas disciplinares corretivas prosseguem finalidades pedagógicas, dissuasoras e de integração, 
assumindo uma natureza eminentemente preventiva conforme o estipulado no artigo 26ºda Lei nº 51/2012, de 5 
de Setembro. 
 
2- São medidas corretivas:  
 
a) A advertência. Na sala de aula a advertência é da exclusiva competência do professor, cabendo fora dela, a 
qualquer professor ou membro do pessoal não docente. 
 
b) A ordem de saída da sala de aula. A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o 
trabalho escolar é da exclusiva competência do professor respetivo, implica a marcação de falta injustificada ao 
aluno e a permanência deste na escola. 
 
b 1) Compete ao professor determinar o período de tempo durante o qual o aluno deve permanecer fora da sala 
de aula, quais as atividades que o aluno deve desenvolver nesse período de tempo e indicar o local destinado 
para o efeito. 
 
b 2) Esta medida tem de, obrigatoriamente, ser comunicada, ao diretor de turma; 
 
b 3) Ao sair da sala de aula o aluno deverá ser acompanhado por um auxiliar de ação educativa, dirigir-se 
à sala destinada para o efeito, com o objetivo de realizar a tarefa determinada pelo professor; Quando terminar 
o tempo estipulado pelo professor, o aluno regressará à sala de aula, a fim de dar conta do trabalho realizado. 
 
c) Atividades de integração. No desempenho das atividades de integração na escola, devem-se considerar as 
seguintes tarefas: 
 
c 1)Realização de tarefas de apoio ao Diretor ou a serviços da escola; 
 
c 2) Integração em equipas de higiene e limpeza dos espaços escolares; 
 
c 3) Integração em equipas de manutenção e embelezamento do espaço escolar,  nomeadamente espaços 
verdes; 
 
c 4) Realização de tarefas, sob orientação de um adulto, na BE do estabelecimento de ensino que o aluno 
frequenta (leituras, pesquisa e produção de trabalhos). 
 
d) Condicionamento no acesso a espaços e equipamentos. Sempre que se comprove o comportamento 
desadequado do aluno num espaço específico do Agrupamento, ou a má utilização/danificação de um qualquer 
equipamento que seja pertença do estabelecimento que frequenta, pode o referido aluno ficar impedido, por 
tempo a determinar pelo Diretor, de frequentar esse mesmo espaço ou aceder ao dito equipamento. 
 

e) Mudança de turma. Sempre que considere vantajoso, pode o Diretor decidir pela mudança de turma do 
aluno, ouvido o educador/professor titular de turma ou diretor de turma a que o aluno pertence. 
 
3- O Conselho de Turma ou de Professores Titulares de Turma pode propor ao Diretor a aplicação de 
atividades de integração tendo em conta a apreciação dos factos, sendo aquele a entidade competente para a 
decisão final e para determinar os procedimentos que visam a execução e a supervisão da atividade de 
integração. 
 
4- Quando as medidas corretivas forem realizadas fora do Agrupamento, dever-se-á estabelecer um protocolo 
escrito entre a instituição e o Agrupamento de Escolas. 
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5- Atividades de integração. As atividades de integração serão sempre acompanhadas por um elemento da 
comunidade escolar, designado pelo Diretor, com reconhecida idoneidade para o efeito. 
 
 

Artigo 172.º 
Medidas disciplinares sancionatórias 

 
1- As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma sanção disciplinar imputada ao comportamento do 
aluno, devendo a ocorrência dos factos suscetíveis de as configurarem ser participada de imediato pelo 
professor ou funcionário que a presenciou, ao coordenador de escola com conhecimento ao Diretor de Turma. 
 
2- As medidas disciplinares sancionatórias são: 
 
a) A repreensão registada; 
 
a 1) A aplicação desta medida disciplinar é da competência do professor respetivo, quando a infração for 
praticada na sala de aula, do Diretor de Turma, ou do Diretor da Escola, nas restantes situações, averbando-se 
no respetivo processo individual do aluno a identificação do autor do ato decisório, data em que o mesmo foi 
proferido e a fundamentação de facto e de direito que norteou 
 
 
b) A suspensão até 3 dias úteis; 
 
b 1) A suspensão até três dias úteis, enquanto medida dissuasora, é aplicada, com devida fundamentação dos 
factos que a suportam, pelo Diretor do Agrupamento. 
 
c) A suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis; 
 
c 1) Compete ao Diretor a decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola entre 4 
e 12 dias úteis, após a realização de procedimento disciplinar, podendo previamente ouvir o conselho de turma 
 
d) A transferência de escola; 
 
d 1) A aplicação da medida disciplinar sancionatória de transferência de escola é aplicada a alunos de idade 
igual ou superior a 10 anos e compete, com possibilidade de delegação, ao Diretor Geral da Educação uma vez 
assegurada a frequência de outro estabelecimento de ensino situado na mesma localidade ou na localidade 
mais próxima, desde que servida por transporte público ou escolar. 
 
e) A expulsão da escola. 
 
e 1) A aplicação da medida disciplinar de expulsão da escola compete, com possibilidade de delegação, ao 
Diretor Geral da Educação precedendo conclusão de procedimento disciplinar e consiste na retenção do aluno 
no ano de escolaridade que frequenta quando a medida é aplicada e na proibição de acesso ao espaço escolar 
até ao final daquele ano escolar e nos dois anos escolares imediatamente seguintes 
 
3- Complementarmente às medidas disciplinares sancionatórias, compete ao Diretor do Agrupamento decidir 
sobre a reparação dos danos ou a substituição dos bens lesados ou, quando aquelas não forem possíveis, 
sobre a indemnização dos prejuízos causados pelo aluno à escola ou a terceiros. 
 
4- A apreensão do telemóvel ou outro equipamento eletrónico, feita pelo professor, determina a entrega do 
mesmo ao Diretor do Agrupamento ou coordenador de estabelecimento da escola. O equipamento apreendido 
só será devolvido ao encarregado de educação. 
 
 

Artigo 173.º 
Suspensão preventiva do aluno 

 
1- No momento da instauração do procedimento disciplinar, mediante decisão da entidade que o instaurou, ou 
no decurso da sua instauração, por proposta do instrutor, o Diretor pode decidir a suspensão preventiva do 
aluno, mediante despacho fundamentado, sempre que: 
 
a) A sua presença na escola se revelar gravemente perturbadora do normal funcionamento das atividades 
escolares; 
b) Tal seja necessário e adequado à garantia da paz pública e da tranquilidade na escola; 
c) A sua presença na escola prejudique a instrução do procedimento disciplinar. 
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2- A suspensão preventiva tem a duração que o Diretor do Agrupamento considerar adequada na situação em 
concreto, sem prejuízo de, por razões devidamente fundamentadas, poder ser prorrogada até à data da decisão 
do procedimento disciplinar, não podendo, em qualquer caso, exceder 10 dias uteis. 
 
3- Os efeitos decorrentes da ausência do aluno no decurso do período de suspensão preventiva, no que 
respeita à avaliação das aprendizagens, são determinados em função da decisão que vier a ser proferida no 
procedimento disciplinar, nos termos estabelecidos no Estatuto do Aluno e no Regulamento Interno. 
 
4- Os dias de suspensão preventiva cumpridos pelo aluno são descontados no cumprimento da medida 
disciplinar sancionatória prevista na alínea c) do artigo 28º que o aluno venha a cumprir na sequência do 
procedimento disciplinar previsto no artigo 30º do Estatuto do Aluno. 
 
5- Os pais e os encarregados de educação são imediatamente informados da suspensão preventiva aplicada 
ao seu educando e, sempre que a avaliação que fizer das circunstâncias o aconselhe, o Diretor do 
Agrupamento deve participar a ocorrência à respetiva Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. 
 
6- Ao aluno suspenso preventivamente é também fixado, durante o período de ausência da escola, um plano 
de atividades pedagógicas previsto no nº 5 do artigo 28º Estatuto do Aluno. 
 
 
 
 
 

Artigo 174.º 
Decisão final do procedimento disciplinar 

 
1- A decisão final do procedimento disciplinar, devidamente fundamentada, é proferida no prazo máximo de 
dois dias úteis, a contar do momento em que a entidade competente para o decidir receber o relatório do 
instrutor. 
 
2- A decisão final do procedimento disciplinar fixa o momento a partir do qual se inicia a execução da medida 
disciplinar sancionatória, sem prejuízo da possibilidade de suspensão da execução da medida, nos termos do 
número seguinte. 
 
3- A execução da medida disciplinar sancionatória, com exceção da referida nas alíneas d) e e) do nº 2 do 
artigo 28º do Estatuto do Aluno, pode ficar suspensa por um período de tempo e nos termos e condições em 
que a entidade decisora considerar justo, adequado e razoável, cessando logo que ao aluno seja aplicada outra 
medida disciplinar sancionatória no decurso dessa suspensão. 
 
4- Quando esteja em causa a aplicação da medida disciplinar sancionatória de transferência de escola ou de 
expulsão da escola, o prazo para ser proferida a decisão final é de cinco dias úteis, contados a partir da receção 
do processo disciplinar na Direção-Geral de Educação e Ciência. 
 
5- Da decisão proferida pelo Diretor-Geral da Educação e Ciência que aplique a medida disciplinar 
sancionatória de transferência de escola, deve igualmente constar a identificação do estabelecimento de ensino 
para onde o aluno vai ser transferido. 
 
6- A decisão final do procedimento disciplinar é notificada pessoalmente ao aluno no dia útil seguinte àquele 
em que foi proferida, ou, quando menor de idade, aos pais ou respetivo encarregado de educação, nos dois dias 
úteis seguintes. 
 
7- Sempre que a notificação prevista no número anterior não seja possível, é realizada através de carta 
registada com aviso de receção, considerando-se o aluno, ou, quando este for menor de idade, os pais ou o 
respetivo encarregado de educação, notificado na data da assinatura do aviso de receção. 
 
8- Tratando-se de alunos menores, a aplicação de medida disciplinar sancionatória igual ou superior à de 
suspensão da escola por período superior a 5 dias úteis, e cuja execução não tenha sido suspensa, é 
obrigatoriamente comunicada pelo Diretor do Agrupamento à respetiva Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens. 
 
 

Artigo 175.º 
Tramitação do Procedimento Disciplinar 

 
1- Encontra-se regulada no artigo 30º, da Lei nº 51/2012, de 5 de Setembro (Estatuto do Aluno). 
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Artigo 176 º 
Execução das medidas corretivas e disciplinares sancionatórias 

 
1- Compete ao diretor de turma e ou ao professor-tutor do aluno, o acompanhamento do aluno na execução 
da medida corretiva ou disciplinar sancionatória a que foi sujeito, devendo aquele articular a sua atuação com os 
pais e encarregados de educação e com os professores da turma, em função das necessidades educativas 
identificadas e de forma a assegurar a corresponsabilização de todos os intervenientes nos efeitos educativos 
da medida. 
 
2- A competência referida no número anterior é especialmente relevante aquando da execução da medida 
corretiva de atividades de integração na escola ou no momento do regresso à escola do aluno a quem foi 
aplicada a medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola. 
 
3- O disposto no número anterior aplica-se também aquando da integração do aluno na nova escola para que 
foi transferido na sequência da aplicação dessa medida disciplinar sancionatória. 
 
4- Na prossecução das finalidades referidas no n.º 1, a escola conta com a colaboração dos serviços 
especializados de apoio educativo e/ou de equipas de integração que venham a ser constituídas. 
 
 
 
 
 

Artigo 177º 
Responsabilidade civil e criminal 

 
1- A aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória, prevista no presente Regulamento, 
não isenta o aluno e o respetivo representante legal da responsabilidade civil a que, nos termos gerais de 
direito, haja lugar. 
 
2- Sem prejuízo do recurso, por razões de urgência, às autoridades policiais, quando o comportamento do 
aluno maior de 12 anos e menor de 16 anos puder constituir facto qualificado como crime, deve a Direção do 
Agrupamento comunicar o facto ao Ministério Público junto do tribunal competente em matéria de menores. 
 
3- Caso o menor tenha menos de 12 anos de idade, a comunicação referida no número anterior deve ser 
dirigida à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. 
 
4- O início do procedimento criminal pelos factos que constituam crime e que sejam suscetíveis de 
desencadear medida disciplinar sancionatória depende apenas de queixa ou de participação pela Direção do 
Agrupamento, devendo o seu exercício fundamentar -se em razões que ponderem, em concreto, o interesse da 
comunidade educativa no desenvolvimento do procedimento criminal perante os interesses relativos à formação 
do aluno em questão. 
 
 

Artigo 178.º 
Recurso hierárquico 

 
1- Da decisão final da aplicação de medida disciplinar cabe recurso, a interpor no prazo de cinco dias úteis, 
apresentado nos serviços administrativos do agrupamento de escolas e dirigido: 
 
a) Ao conselho geral do agrupamento de escolas, relativamente a medidas aplicadas pelos professores ou 
pelo diretor; 
b) Para o membro do governo competente, relativamente às medidas disciplinares sancionatórias aplicadas 
pelo diretor -geral da educação. 
 
2- O recurso tem efeito meramente devolutivo, exceto quando interposto de decisão de aplicação das medidas 
disciplinares sancionatórias previstas nas alíneas c) a e) do n.º 2 do artigo 28.º do Estatuto do Aluno. 
 
3- O presidente do conselho geral designa, de entre os seus membros, um relator, a quem compete analisar o 
recurso e apresentar ao conselho geral uma proposta de decisão. 
 
4- A decisão do conselho geral é tomada no prazo máximo de 15 dias úteis e notificada aos interessados pelo 
diretor, nos termos dos números 6 e 7 do artigo 33.º do Estatuto do Aluno. 
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5- O despacho que apreciar o recurso referido na alínea b) do n.º 1 é remetido à escola, no prazo de cinco 
dias úteis, cabendo ao respetivo diretor a adequada notificação, nos termos referidos no número anterior. 
 
 

Artigo 179.º 
Execução das medidas disciplinares 

 
1- O Diretor do Agrupamento pode, se necessário, constituir uma equipa multidisciplinar de integração 
destinada a acompanhar em permanência os alunos, designadamente aqueles que revelem maiores 
dificuldades de aprendizagem, risco de abandono escolar, comportamentos de risco ou gravemente violadores 
dos deveres do aluno ou se encontrem na iminência de ultrapassar os limites de faltas previstos no Estatuto do 
Aluno. 
 
2- As equipas multidisciplinares de integração devem pautar as suas intervenções nos âmbitos da capacitação 
do aluno e da capacitação parental, tendo como referência boas práticas nacional e internacionalmente 
reconhecidas. 
 
3- As equipas têm uma constituição diversificada, na qual participam docentes e técnicos detentores de 
formação especializada e ou de experiência e vocação para o exercício da função, integrando, sempre que 
possível ou a situação o justifique, os diretores de turma, os professores-tutores, psicólogos e/ou outros técnicos 
e serviços especializados, médicos escolares ou que prestem apoio à escola, os serviços de ação social 
escolar, os responsáveis pelas diferentes áreas e projetos de natureza extracurricular, equipas ou gabinetes 
escolares de promoção da saúde, bem como voluntários cujo contributo seja relevante face aos objetivos a 
prosseguir. 
 

4- As equipas são constituídas por membros escolhidos em função do seu perfil, competência técnica, sentido 
de liderança e motivação para o exercício da missão e coordenadas por um dos seus elementos designado pelo 
Diretor, em condições de assegurar a referida coordenação com carácter de permanência e continuidade, 
preferencialmente, um psicólogo. 
 
5- A atuação da equipa multidisciplinar de integração prossegue, designadamente, os seguintes objetivos: 
 
a) Inventariar as situações problemáticas com origem na comunidade envolvente, alertando e motivando os 
agentes locais para a sua intervenção, designadamente preventiva; 
 
b) Promover medidas de integração e inclusão do aluno na escola tendo em conta a sua envolvência familiar e 
social; 
 
c) Atuar preventivamente relativamente aos alunos que se encontrem nas situações referidas no n.º 1; 
 
d) Acompanhar os alunos nos planos de integração na escola e na aquisição e desenvolvimento de métodos 
de estudo, de trabalho escolar e medidas de recuperação da aprendizagem; 
e) Supervisionar a aplicação de medidas corretivas e disciplinares sancionatórias, sempre que essa missão 
lhe seja atribuída; 
 
f) Aconselhar e propor percursos alternativos aos alunos em risco, em articulação com outras equipas ou 
serviços com atribuições nessa área; 
 
g) Propor o estabelecimento de parcerias com órgãos e instituições, públicas ou privadas, da comunidade 
local, designadamente com o tecido socioeconómico e empresarial, de apoio social na comunidade, com a rede 
social municipal, de modo a participarem na proposta ou execução das diferentes medidas de integração 
escolar, social ou profissional dos jovens em risco previstas Estatuto do Aluno; 
 
h) Estabelecer ligação com as comissões de proteção de crianças e jovens em risco, designadamente, para 
os efeitos e medidas previstas Estatuto do Aluno, relativas a este ou às suas famílias; 
 
i) Promover as sessões de capacitação parental; 
 
j) Promover a formação em gestão comportamental; 
 
k) Assegurar a mediação social, procurando, supletivamente, outros agentes para a mediação na comunidade 
educativa e no meio envolvente, nomeadamente pais e encarregados de educação. 
 
l) As equipas multidisciplinares de integração oferecem, sempre que possível, um serviço que cubra em 
permanência a totalidade do período letivo diurno, recorrendo para o efeito, designadamente a docentes com 
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ausência de componente letiva, às horas provenientes do crédito horário ou a horas da componente não letiva 
de estabelecimento, sem prejuízo do incentivo ao trabalho voluntário de membros da comunidade educativa. 
 
 

Artigo 180.º 
Responsabilidade dos pais ou encarregados de educação 

 
1- Entre o momento da instauração do procedimento disciplinar ao seu educando e a sua conclusão, os Pais e 
Encarregados de Educação devem contribuir para o correto apuramento dos factos e, sendo aplicada medida 
disciplinar sancionatória, diligenciar para que a execução da mesma prossiga os objetivos de reforço da 
formação cívica do educando, com vista ao desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua 
capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade educativa, no seu sentido 
de responsabilidade e das suas aprendizagens, visando o disposto no artigo 43º do Estatuto do Aluno e Ética 
Escolar. 
 
2- O incumprimento pelos pais ou encarregados de educação, relativamente aos seus filhos ou educandos 
menores ou não emancipados, dos deveres previstos no artigo anterior, de forma consciente e reiterada, implica 
a respetiva responsabilização nos termos da lei e do Estatuto do Aluno, no âmbito do artigo 44º. 

 
 

Artigo 181.º 
Sala de Integração 

 
1- A ordem de saída da sala de aula é uma medida cautelar aplicável ao aluno que aí se comporte de modo 
que impeça o prosseguimento do seu processo de ensino-aprendizagem, bem como o do dos restantes alunos. 
 
2- A ordem de saída da sala de aula implica a permanência do aluno na escola, devendo ser acompanhado de 
um assistente operacional à Sala de Integração (Sala 19 – Escola sede) ou outro local definido para o efeito. 

 
3- O tempo de permanência na Sala de Integração será definido pelo professor que ordenou a saída da sala 
de aula. 

 
4- Nesta sala, sob supervisão do docente que aí se encontre, o aluno cumprirá uma ou várias das tarefas que 
a seguir se enunciam: 

 
a) Reflexão escrita sobre o comportamento que motivou a ordem de saída da sala de aula; 

b) Realização de tarefas indicadas pelo professor da disciplina que ordenou a saída da sala de aula; 

c) Fichas de trabalho que constem nos dossiers existentes na Sala de Integração. 

5- O professor deve dar conhecimento da ocorrência por escrito, em documento próprio, ao Diretor do 
Agrupamento, no prazo máximo de 24 horas. O original da participação será entregue ao Diretor de Turma, 
ficando uma cópia arquivada no gabinete da Direção. O Diretor de Turma deverá contactar o Encarregado de 
Educação, com a maior brevidade possível, pelo meio mais expedito. 
 
6- No primeiro Ciclo do Ensino Básico e na Educação Pré-Escolar, em todas as atividades, sempre que seja 
dada a ordem de saída da sala por motivos de comportamento incorreto de extrema gravidade, o aluno terá de 
abandonar o espaço, acompanhado do respetivo Encarregado de Educação. 

 
7- Enquanto aguarda a comparência do Encarregado de educação, o aluno deverá se encaminhado até ao 
gabinete da Direção. 
 
 

Secção VI - Processo Individual do Aluno 
 

Artigo 182.º 
Processo Individual do Aluno 

 
1- O processo individual do aluno acompanha-o ao longo de todo o seu percurso escolar, sendo devolvido aos 
pais ou encarregado de educação ou ao aluno maior de idade, no termo da escolaridade obrigatória. 
 
2- São registadas no processo individual do aluno as informações relevantes do seu percurso educativo, 
designadamente as relativas a comportamentos meritórios e medidas disciplinares aplicadas e seus efeitos. 
 
3- O processo individual do aluno constitui-se como registo exclusivo em termos disciplinares. 
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4- Têm acesso ao processo individual do aluno, além do próprio, os pais ou encarregados de educação, 
quando aquele for menor, o professor titular da turma ou o Diretor de turma, os titulares dos órgãos de gestão e 
administração da escola e os funcionários afetos aos serviços de gestão de alunos e da ação social escolar. 
 
5- Podem ainda ter acesso ao processo individual do aluno, mediante autorização do diretor da escola e no 
âmbito do estrito cumprimento das respetivas funções, outros professores da escola, os psicólogos e médicos 
escolares ou outros profissionais que trabalhem sob a sua égide e os serviços do Ministério da Educação e 
Ciência com competências reguladoras do sistema educativo, neste caso após comunicação ao diretor. 
 
6- Têm acesso ao processo alunos, encarregados de educação, professores, técnicos de Educação Especial 
e outros docentes implicados no processo de aprendizagem, de acordo com as seguintes regras: 
 
a) Os encarregados de educação têm acesso direto ao processo individual do aluno, após apresentação de 
pedido fundamentado ao Professor Titular de Turma/Diretor de Turma, com a antecedência mínima de 48 horas, 
na presença deste e no horário de atendimento; 
 
b) Os educadores / professores e os técnicos envolvidos no processo de aprendizagem do aluno têm acesso 
livre ao Processo, após comunicação ao Professor Titular de Turma / Diretor de Turma. 
 
7- As informações contidas no processo individual do aluno referentes a matéria disciplinar e de natureza 
pessoal e familiar são estritamente confidenciais, encontrando-se vinculados ao dever de sigilo todos os 
membros da comunidade educativa que a elas tenham acesso. 
 
8- Constituem ainda instrumentos de registo de cada aluno: 
 
a) O registo biográfico;  
b) A caderneta escolar; 
c) As fichas de registo da avaliação. 
 
 

Artigo 183.º 
Composição do Processo Individual do Aluno 

 
1- O percurso escolar do aluno deve ser registado num Processo Individual que proporcione uma visão global 
do processo de desenvolvimento integrado do aluno, e do qual devem constar: 
 
a) Os elementos fundamentais de identificação do aluno; 
b) Os registos de avaliação; 
c) Relatórios médicos e/ou de avaliação psicológica, quando existam; 
d) Planos e relatórios de apoio pedagógico, quando existam; 
e) Os programas educativos individuais e os relatórios circunstanciados, no caso de o aluno estar abrangido 
pelo Decreto-Lei n.º 3/2008, de 07 de Janeiro; 
f) Os registos e produtos mais significativos do trabalho do aluno que documentem o seu percurso escolar; 
g) A autoavaliação do aluno, no final de cada ano, com exceção dos 1º e 2º anos, de acordo com critérios 
definidos. 
 
2- O Professor Titular de Turma, no 1º Ciclo, e o Diretor de turma, nos 2º e 3º Ciclos e no Secundário, são 
responsáveis pela sua organização, consulta e conservação. 
 
 

Secção VII - Autarquia 
 

Artigo 184.º 
Direitos 

 
1- Participar no processo de elaboração do Projeto Educativo do Agrupamento, bem como acompanhar o 
respetivo desenvolvimento e concretização. 
 
2- Participar na gestão democrática do Agrupamento através do Conselho Geral. 
 
3- A Autarquia, como representante da administração municipal, pode celebrar contratos de autonomia com o 
Agrupamento, com o Ministério da Educação e, eventualmente, com outros parceiros. 
 

 
Artigo 185.º 

Deveres 
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1- Disponibilizar meios e recursos que contribuam para a viabilização e concretização do Projeto Educativo do 
Agrupamento. 
 
2- Promover as atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo. 
 
3- Promover a componente de apoio à família, designadamente o fornecimento de refeições e apoio ao 
prolongamento de horário na educação Pré-Escolar. 
 
4- Responsabilizar-se pela ação social. 
 
5- Organizar e gerir os transportes escolares. 
 
6- Gerir o parque escolar. 
 
7- Afetar o pessoal não docente que permita assegurar a missão educativa do Agrupamento de acordo com a 
legislação em vigor. 
 
8- Colaborar com o Diretor do Agrupamento na gestão corrente do pessoal não docente. 
 
9- Outros deveres de acordo com a legislação e com as novas competências atribuídas pelo Ministério da 
Educação em protocolo a assinar por ambas as partes. 
 
10- Colaborar com o Agrupamento mediante o estabelecimento de protocolos de cooperação. 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO X - Avaliação 

 
Artigo 186.º 
Avaliação 

 
1- A avaliação incide sobre as aprendizagens e competências definidas no currículo nacional para as diversas 
áreas e disciplinas de cada Ciclo, considerando a concretização das mesmas no Projeto Educativo, no Plano de 
Turma, por ano de escolaridade. 
 
2- As aprendizagens ligadas a componentes do currículo de carácter transversal, nomeadamente das atitudes 
e valores, da compreensão e expressão em Língua Portuguesa ou utilização das Tecnologias de Informação e 
Comunicação são objeto de avaliação em todas as disciplinas. 
 

 
Artigo 187.º 
Princípios 

 
1- As orientações e disposições relativas à avaliação, de acordo com a legislação em vigor, assentam nos 
seguintes princípios: 
 
a) Relação consistente entre os processos de avaliação e as aprendizagens e competências pretendidas; 
b) Utilização de modos e instrumentos de avaliação adequados à diversidade de aprendizagens; 
c) Primazia da avaliação formativa, com valorização dos processos de autoavaliação regulada; 
d) Valorização da evolução do aluno, nomeadamente ao longo do ciclo; 
e) Transparência e rigor do processo de avaliação, nomeadamente através da clarificação dos critérios 
adotados; 
f) Diversificação dos intervenientes no processo de avaliação; 
g) Uniformização da terminologia utilizada na classificação das fichas de avaliação e dos trabalhos elaborados 
pelos alunos, de acordo com a nomenclatura aprovada pelo Conselho Pedagógico. 
 
2- Na avaliação do aluno deve obedecer-se, ainda, aos seguintes aspetos: 
 
a) Deve realizar-se apenas uma ficha de avaliação por dia, salvo em casos excecionais e devidamente 
fundamentados; 
b) Não é permitida a realização de fichas de avaliação na última semana de aulas de cada período letivo, 
c) Exceto em situações específicas que o justifiquem, e desde que com a prévia anuência de todos os alunos 
da turma;  
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d) Na receção aos encarregados de educação durante a última semana de aulas de cada período letivo 
deverão, apenas, ser abordados aspetos relacionados com a assiduidade e comportamento dos alunos, não 
devendo fazer-se qualquer referência à sua avaliação. 
 
 

Artigo 188º 
Intervenientes 

 
1- O processo de avaliação é conduzido pelo Educador/Professor Titular de Turma/Conselho de Turma 
responsável pela organização do ensino/aprendizagem, envolvendo também: 
 
a) Os alunos, através da sua autoavaliação (a partir do 3º ano de escolaridade); 
b) O Conselho de Estabelecimento/Departamento Curricular do Pré-escolar/1º Ciclo; 
c) Os Órgãos de gestão do Agrupamento; 
d) Os encarregados de educação através dos contactos regulares com o Educador/ Professor Titular / Diretor 
de turma, do controlo da assiduidade do aluno, do conhecimento dos critérios de avaliação definidos pelo 
Agrupamento e no acompanhamento dos seus educandos nas tarefas escolares; 
e) Os técnicos intervenientes no processo educativo do aluno; 
f) Outros docentes implicados no processo de aprendizagem do aluno; 

 
 

Artigo 189.º 
Critérios de Avaliação 

 
1- No início do ano letivo, compete ao Conselho Pedagógico, de acordo com as orientações do currículo 
nacional, definir os critérios de avaliação e competências essenciais para cada Ciclo e ano de escolaridade, sob 
proposta dos coordenadores de ciclo e dos departamentos curriculares. 
 
2- Os critérios definidos serão operacionalizados pelo Professor Titular da Turma, no 1º Ciclo, e pelo Conselho 
de Turma, nos 2º e 3º Ciclos e Secundário, no âmbito do respetivo Plano de Turma. 
 
3- A Direção garantirá a divulgação dos critérios anteriormente referidos junto dos diversos intervenientes. 
 
 

Artigo 190.º 
Português Língua Não Materna (PLNM) 

 
1- No cumprimento do Despacho Normativo nº 7/2006, de 6 de fevereiro, e do Despacho Normativo nº 
30/2007, de 10 de agosto, e no respeito pelas necessidades específicas dos estudantes recém-chegados ao 
sistema educativo nacional e cuja língua materna não é o Português, a escola oferece aos alunos a 
possibilidade de frequência de aulas de apoio de Língua Portuguesa/Português. 
 
2- As aulas de apoio referidas no número anterior são de caráter individual, com uma carga horária semanal 
correspondente a um período de 45 minutos ou de 90 minutos. 
 
3- A frequência do PLNM desenvolve-se, com base no Quadro Europeu Comum de Referência para as 
Línguas, nos seguintes grupos de nível de proficiência linguística: 
 
a) Iniciação (A1, A2); 
b) Intermédio (B1); 
c) Avançado (B2, C1). 
 
4- Os alunos são integrados num nível de proficiência linguística em função dos resultados obtidos num teste 
diagnóstico de Língua Portuguesa, realizado e avaliado na escola, sob a coordenação de um professor de 
Português, com base em modelo disponibilizado pela Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento 
Curricular. 
 
5- No decurso do ano letivo, o aluno, de acordo com a sua progressão, pode transitar de grupo de nível de 
proficiência linguística. 
 
 

CAPÍTULO XI - Outras Normas de Funcionamento e Organização do Agrupamento 

 
Secção I - Ciclos de Estudos e Cursos 

 
Artigo 191.º 
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Oferta Curricular 
 
1- A oferta curricular de referência encontra-se organizada em três ciclos de estudo: 
 
a) Educação Pré-Escolar; 
b) Ensino Básico; 
c) Ensino Secundário. 
 
2- A oferta curricular é atualizada a cada ano letivo. 

 
 

Secção II - Calendário Escolar 
 

Artigo 192.º 
Divulgação 

 
1- O calendário escolar configurado anualmente para o Agrupamento deve ser divulgado por toda a 
comunidade escolar, no início de cada ano letivo, nele constando: 
 
a) Início e fim de cada período letivo; 
b) Semanas letivas em cada período; 
c) Início e fim de cada interrupção letiva. 
 
2- O referido calendário escolar deve ser também exposto em local público, em todos os estabelecimentos de 
ensino do Agrupamento e através do seu portal na internet, para conhecimento da comunidade educativa. 
 
 

Secção III - Horários e Atividades Letivas 

 
Artigo 193.º 

Determinação do Horário 
 

1- As horas de entrada, saída, bem como os intervalos de todos os estabelecimentos de ensino do 
Agrupamento serão fixados anualmente pelo Diretor, de acordo com as orientações gerais emanadas do 
Conselho Geral, aquando da preparação de cada ano letivo. 
 
2- O horário de funcionamento só pode ser substituído por ordem expressa do Diretor ou pelo disposto nos 
diferentes planos de emergência dos estabelecimentos de ensino do Agrupamento, sempre que ativados por 
resposta a uma situação crítica. 
 
3- O Agrupamento funciona de segunda a sexta-feira. 
 
4- As atividades letivas decorrem normalmente no regime diurno e cada aula tem a duração de 90 ou 45 
minutos. Excecionalmente poderá funcionar em regime noturno e com aulas de duração diferente daquela que 
foi expressa em cima. 
 
5- O início e o fim de cada segmento de 90 minutos é assinalado por um toque, existindo uma tolerância de 10 
minutos ao primeiro tempo de cada turno (manhã e tarde), após o que existirá um segundo toque. 
 
 

Secção IV - Intervalos 
 

Artigo 194.º 
Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo 

 
1- Na Educação Pré-Escolar e no 1.º ciclo, a responsabilidade pelo funcionamento e vigilância ativa dos 
intervalos é das educadoras/professores e assistentes operacionais. As atividades das crianças e alunos no 
intervalo devem ser programadas pelos docentes. 

 
 

Artigo 195.º 
2º e 3º Ciclos/Ensino Secundário 

 
1- Nos 2º e 3º Ciclos/Ensino Secundário, a responsabilidade pelo funcionamento e vigilância ativa dos 
intervalos é dos assistentes operacionais devendo assumir uma atitude ativa. 
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2- Na escola sede, os alunos não deverão permanecer no interior dos blocos de aulas durante os intervalos, 
exceto em situações que o justifiquem. 
 
3- Durante os intervalos e os períodos de não utilização, as salas ficarão à responsabilidade dos assistentes 
operacionais, que deverão mantê-las fechadas, até à chegada do professor. 
 
 

Secção V - Portaria 
 

Artigo 196.º 
Funcionamento 

 
1- Na portaria estará um assistente operacional, para efetuar o controlo rigoroso de entradas e saídas de 
pessoas e viaturas. Nesta função deve ser cuidado o controlo na entrada e saída dos alunos. 
 
2- Nas Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e jardim-de-infância, a funcionar fora da escola sede, por não 
existir portaria, o controlo das entradas e saídas nos edifícios será feito pelos assistentes operacionais. 
 
3- O horário de funcionamento da portaria será definido pelo Diretor no início de cada ano letivo. 
 
4- Cabe ao funcionário da portaria: 
 

a) pedir a identificação de pessoas estranhas à escola, registar os seus elementos identificativos, averiguar os 
seus objetivos e avisar a pessoa a quem se dirige;  
b) orientar a entrada e saída dos alunos, verificando as autorizações para sair da escola e vedando a saída 
àqueles que não tenham autorização para tal;  
c) controlar a entrada e saída de viaturas no recinto escolar, sempre que necessário. 
 
 

Artigo 197º 
Entrada e saída dos alunos 

 
1- Aquando da entrada e da saída dos alunos no recinto escolar da escola sede do Agrupamento, aos alunos 
será pedida a respetiva apresentação do cartão eletrónico de estudante, atualizado e em bom estado de 
conservação.  
 
2- Sempre que o aluno se apresente na escola sem o respetivo cartão de estudante, o funcionário de serviço 
na portaria deverá identificar o aluno e participar tal facto ao diretor de turma/professor titular de turma. 
 
3- Aos alunos não é permitida a saída dos espaços escolares, durante o período de funcionamento das 
atividades letivas, salvo, em situações excecionais, com autorização escrita do encarregado de educação na 
caderneta escolar ou do Diretor, e ao último tempo, caso não seja possível proporcionar atividades de 
acompanhamento na falta do professor titular da respetiva atividade. 
 
4- As autorizações referidas no número anterior deverão ser mostradas ao funcionário da portaria, sempre que 
solicitadas. 
 
5- Durante o período dos intervalos, não é permitida aos alunos a saída do recinto escolar, excetuando-se os 
alunos maiores de idade e os alunos devidamente autorizados pelos encarregados de educação mediante 
preenchimento de declaração assumindo responsabilidade por essa autorização. 
 
6- Para verificação do pressuposto no número anterior, deve o aluno aproximar o cartão eletrónico de 
estudante do leitor de proximidade, para que a inscrição nele contida possa ser verificada pelo funcionário da 
portaria: 
 
7- A saída do aluno do recinto escolar por locais que não seja a portaria não é imputável à escola. Também 
não é da responsabilidade da escola a saída dos alunos do recinto escolar desrespeitando as instruções do 
assistente operacional da portaria. Perante este tipo de ocorrências o elemento de serviço na portaria deve 
comunicá-las ao Diretor a fim de se responsabilizar o aluno e os pais ou encarregado de educação pela infração 
aos deveres do aluno. 

 
 

Secção VI - Acesso/Segurança na Escola Sede 
 

Artigo 198º 
Medidas 
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1- A segurança de pessoas e bens faz-se através da implementação de medidas e comportamentos que 
visam prevenir acidentes, furtos, roubos, agressões, ou outras situações que possam prejudicar o normal 
funcionamento do Agrupamento e/ou lesar física ou moralmente qualquer elemento da comunidade Escolar.  
 
2- Para um controlo mais eficaz das entradas na escola sede, os alunos, professores e funcionários entram e 
saem pelo portão junto ao Ginásio, onde se encontra a Portaria. O outro portão dará acesso a cargas e 
descargas de produtos/artigos, após solicitação da sua abertura. 
 
3- Os Pais e Encarregados de Educação, bem como outros utentes dos serviços da escola, entram e saem, 
também, pela portaria.  
 
4- Não é permitida a permanência de pessoas estranhas à escola no seu recinto. Sempre que, no interior das 
instalações, seja detetado algum intruso, deverá ser chamada a autoridade policial, que procederá à sua 
identificação e atuará em conformidade com a lei. 
 
5- Não é permitida no recinto da escola a circulação de bicicletas, veículos motorizados e outros considerados 
inconvenientes para o bom funcionamento das atividades escolares. 
 
6- Em período de atividades letivas, não é permitido o estacionamento de veículos no recinto escolar. 
 
7- Deverão ser escrupulosamente cumpridas as orientações emanadas pelo Diretor ou por algum elemento 
em quem tenha delegado competências, no que concerne: 
 
a) a ameaças telefónicas de bomba ou de outro engenho explosivo; 
b)ao cumprimento dos regulamentos específicos dos espaços laboratoriais, instalações desportivas ou outras; 
c) à verificação do estado das bocas de incêndio externas e internas, dos prazos de operacionalidade dos 
extintores, do estado da rede de distribuição e armazenamento de gás, de energia elétrica e de água. 

 
 

Secção VII - Matrículas/Renovação de Matrículas 
 

Artigo 199.º 
Disposições gerais 

 
1- Considerando as envolventes pedagógica e administrativa presentes no ato da matrícula/renovação da 
matrícula, deverá o Diretor nomear uma equipa da qual também farão parte os coordenadores de diretores de 
turma e um representante dos serviços administrativos, a fim de definir a estratégia a seguir e os procedimentos 
a adotar no decorrer das matrículas. 
 
2- Aos alunos e respetivos encarregados de educação será prestada com a devida antecedência toda a 
informação indispensável à boa consecução do processo das matrículas. 
 
3- Cabe aos professores titulares de turma/diretores de turma assegurar o serviço de matrículas/renovação de 
matrículas das respetivas turmas podendo ser coadjuvados por outros docentes a nomear pelo Diretor. 
 
4- Deverão os coordenadores de diretores de turma reunir com os respetivos professores titular de 
turma/diretores de turma a fim de fornecerem informações, esclarecerem as dúvidas e dar a conhecer a 
estratégia definida relativamente ao serviço de matrículas/renovação de matrículas. 
 
5- Os professores titulares de turma/diretores de turma e outros professores que eventualmente sejam 
destacados para o serviço de matrículas deverão permanecer no local destinado de acordo com o horário 
estabelecido e durante o período de tempo fixado para a sua realização. 
 
6- As matrículas/renovação de matrículas, com exceção para a educação pré-escolar e para o 1.º ano, 
efetuam-se no estabelecimento de ensino que o aluno está a frequentar. Naqueles casos a matrícula/renovação 
de matrícula realiza-se nos serviços de administração escolar ou através de matrícula eletrónica. 

 
 

Secção VIII - Turmas e horários 
 

Artigo 200.º 
Constituição de turmas 

 
1- A constituição das turmas é assegurada por equipas de professores nomeados pelo Diretor. 
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2- Compete ao Diretor fornecer a legislação em vigor relativa ao processo de constituição de turmas, os 
critérios definidos no Agrupamento e as demais orientações consideradas necessárias para uma correta 
realização das diferentes tarefas. 
 
3- Cabe às equipas encarregadas da constituição de turmas dialogar com o Diretor com o objetivo de definir 
procedimentos, acertar estratégias e resolver problemas. 
 
 

Artigo 201.º  
Critérios para constituição de turmas na Educação Pré-Escolar 

 
1- Na constituição dos grupos de crianças de 3 anos da educação pré-escolar deve ter-se em conta a inclusão 
de grupos de crianças provenientes do mesmo Infantário, sempre que isso seja possível, e considerando as 
informações fornecidas pelas educadoras que acompanharam as crianças e pelos encarregados de educação.  
 
2- Na constituição dos grupos, deve ter-se em conta a inclusão equilibrada de crianças relativamente à idade, 
ao sexo e às NEEcp.  
 
3- Cada grupo de crianças deve ser, o mais possível, etariamente homogéneo.  
 
4- Na constituição dos grupos de crianças deve ser respeitada a manutenção do grupo.  
 
5- Os pedidos de mudança de grupo, devidamente fundamentados, só podem efetuar-se para grupos onde 
haja vaga, em primeira instância dentro do mesmo jardim-de-infância e em segunda instância num outro jardim-
de-infância do Agrupamento e depois de ponderadas as implicações que podem advir no grupo que recebe a 
criança.  
 
 
 

Artigo 202.º  
Critérios para constituição de turmas no 1º ciclo 

 
1- Na constituição das turmas de 1º ano deve ter-se em conta a inclusão de grupos de crianças provenientes 
do mesmo Jardim de Infância, sempre que isso seja possível, e considerando as informações fornecidas pelas 
educadoras que acompanharam as crianças.  
 
2- Na constituição das turmas, deve ter-se em conta a inclusão equilibrada de alunos relativamente à idade, 
ao sexo e às NEEcp.  
 
3- Em cada turma deve-se procurar minimizar o número de anos de escolaridade dos alunos.  
 
4- Na constituição das turmas deve ser respeitada a continuação do grupo/turma.  
 
5- Se em resultado da não transição de ano de escolaridade houver alunos que ficam sem turma, devem ser 
integrados numa turma do seu ano de escolaridade, tendo em atenção a idade e o desenvolvimento global que 
apresentam nas suas aprendizagens.  
 
6- Os pedidos de mudança de turma, devidamente fundamentados, só podem efetuar-se para turmas onde 
haja vaga, em primeira instância dentro da mesma escola e em segunda instância numa outra escola do 
Agrupamento e depois de ponderadas as implicações que podem advir na turma que recebe o aluno.  

 
 

Artigo 203.º  
Critérios para constituição de turmas nos 2º e 3º ciclo e ensino secundário 

 
1- Na constituição das turmas de 5º e 7º ano deve ter-se em conta a inclusão de alunos provenientes da 
mesma turma no ciclo anterior, sempre que isso seja possível, e considerando as informações fornecidas pelos 
professores titulares de turma/diretores de turma que acompanharam os alunos no ciclo precedente.  
 
2- Na constituição das turmas, deve ter-se em conta a inclusão equilibrada de alunos relativamente à idade, 
ao sexo e às NEEcp.  
 
3- Os alunos com NEEcp ao abrigo do disposto no Decreto-Lei nº 3/2008, devem ser distribuídos pelas 
diferentes turmas considerando a tipificação das suas dificuldades constantes no respetivo PEI e ouvido o 
professor da Educação Especial que os acompanhou.  
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4- Na constituição de turmas devem respeitar-se, sempre que possível, as opções manifestadas pelo 
encarregado de educação no ato da matrícula ou da sua renovação.  
 
5- Os alunos que não transitaram de ano de escolaridade devem ser integrados de forma equilibrada nas 
turmas em funcionamento num determinado ano de escolaridade depois de ponderadas as informações 
disponibilizadas pelos conselhos de turma/diretores de turma e os motivos que poderão ter originado a não 
progressão de ano de escolaridade.  
 
6- Os pedidos de mudança de turma, devidamente fundamentados, só podem efetuar-se para turmas onde 
haja vaga e depois de ponderadas as implicações que podem advir na turma que recebe o aluno.  
 
7- Sempre que necessário, as orientações dos pontos anteriores aplicam-se à constituição de turmas de 
cursos de educação e formação, aplicando-se as necessárias adaptações decorrentes do funcionamento deste 
tipo de formação.  
 
8- Considerando o regime de frequência por disciplinas que se aplica aos cursos do ensino secundário, bem 
como o respetivo regime de avaliação, um aluno pode integrar mais do que uma turma de anos de escolaridade 
diferentes desde que os respectivos horários sejam compatíveis no momento em que é solicitada essa 
pretensão ao Director do Agrupamento. Enquanto os horários das turmas não forem definidos a integração em 
mais do que uma turma assume-se como condicional.  
 
9- Sempre que necessário, as orientações dos pontos anteriores aplicam-se à constituição de turmas de 
cursos profissionais, aplicando-se as necessárias adaptações decorrentes do funcionamento deste tipo de 
formação.  
 

 
 
 
 
 

Artigo 204.º  
Fusão/Divisão de Grupos/Turmas 

 
1- A constituição do grupo/turma deve, sempre que possível, obedecer ao princípio da continuidade 
pedagógica. Excecionalmente, tal pressuposto poderá não ser cumprido. Esta situação pode ser motivada por 
uma recomendação, devidamente fundamentada, do conselho de docentes titulares de grupo/turma ou do 
conselho de turma, no sentido de alterar a respetiva composição, ou de orientações da DRE resultantes do 
planeamento da rede escolar, ou ainda, resultantes da necessidade de gerir os recursos humanos e os 
equipamentos de um determinado estabelecimento de ensino. 
 
2- Sempre que houver necessidade de não respeitar a continuidade pedagógica de um grupo/turma devem 
ser devidamente ponderados os seguintes critérios em igualdade de valoração:  
 
a) Distribuição de alunos com NEEcp de forma equilibrada atendendo também ao tipo de problemáticas 
indicadas no PEI.  
b) Distribuição equilibrada de alunos retidos no mesmo ano de escolaridade.  
c) Aproveitamento global do grupo/turma.  

d) Dimensão da turma 

e) Comportamentos/atitudes do grupo/turma considerando também situações individuais neste domínio. 

Continuidade no acompanhamento do Educador/PTT/DT. 

 

3- Na ponderação dos critérios anteriores devem participar os intervenientes seguintes:  

 

a) Coordenador PTT/Diretores de Turma ou Subcoordenador Diretores Turma do ciclo (na educação pré-

escolar, a coordenadora de departamento);  

b) PTT/DT (consultando o Conselho de Turma/Representantes dos encarregados de educação);  

c) Equipa da Educação Especial;  

d) Equipa de constituição de turmas;  

e) Diretor. 

 

 

Artigo 205.º 

Elaboração dos horários das turmas 
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1- Compete ao Diretor a nomeação da equipa encarregada da elaboração dos horários, fornecendo lhe a 

legislação, as orientações e os critérios definidos anualmente em Conselho Pedagógico e em Conselho Geral 

considerados necessários para uma boa consecução do trabalho. 

 

2- Na elaboração de horários serão necessariamente ponderadas as instruções e normas de aplicação 

obrigatória emanadas dos serviços centrais do Ministério da Educação. 

 

3- Deve a equipa da elaboração de horários dialogar com o Diretor, com o objetivo de trocar ideias, auscultar 

sugestões e resolver problemas, bem como trabalhar em clima de tranquilidade e sem qualquer tipo de 

interferência. 

 

Secção IX - Distribuição do Serviço Docente 
 

Artigo 206.º 
Critérios 

 
1- Na distribuição do serviço docente serão necessariamente ponderadas as instruções e normas de aplicação 
obrigatórias emanadas dos serviços centrais do Ministério da Educação e ainda as seguintes orientações do 
Agrupamento: 
 
a) Deliberadas pelo Conselho Pedagógico; 
b) Acompanhamento do percurso escolar do grupo/turma; 
c) Experiência profissional; 
d) Capacidade de relacionamento; 
 
2- Os coordenadores de departamento curricular devem apresentar ao Diretor uma proposta de distribuição de 
serviço docente no prazo que vier a ser definido. 
 
3- O Diretor tem competência para realizar a distribuição do serviço docente considerando as propostas 
apresentadas pelos coordenadores de departamento curricular e as demais orientações aprovadas no 
Agrupamento. 
 
4- O Diretor deve procurar a constituição de equipas pedagógicas, comuns a várias turmas, que assegurem o 
seu acompanhamento ao longo do ciclo de ensino, o que facilitará a realização de trabalhos entre os docentes, 
assim como a atribuição do mesmo Diretor de Turma, exceto se houver situações devidamente justificadas, 
apresentadas por escrito ao Diretor ou que sejam do seu conhecimento. 
 

 
Secção X - Comunicação e Informação 

 
Artigo 207.º 

Disposições Gerais 
 

1- A comunicação entre todos aqueles que fazem parte da comunidade educativa deve privilegiar sempre o 
contacto pessoal. 
 
2- Sempre que não seja possível o contacto pessoal, a comunicação pode fazer-se através de 
correspondência ou outro meio adequado. 
 
3- Os estabelecimentos de ensino possuem expositores específicos para afixação de informação, 
nomeadamente no que diz respeito a atividades, convocatórias, legislação, ações de formação, projetos e 
concursos. 
 
4- Cada Departamento Curricular possui um expositor específico, onde deverá ser afixada toda a informação 
exclusiva do mesmo. 
 
5- A informação sindical e a sua organização são da responsabilidade dos respetivos delegados sindicais. 
 
6- As organizações sindicais possuem um espaço próprio para a afixação de informação sindical. 
 
7- Todos os documentos publicitados no Agrupamento, afixados ou exibidos em mesas, vitrinas ou qualquer 
outro suporte, carecem de autorização do Diretor ou seus representantes, expressa por meio de rubrica e 
datação. 
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8- Serão entregues em mão ou enviadas por correio eletrónico: a documentação particular dos Departamentos 
e a correspondência dos professores e pessoal não docente. 
 
 

Artigo 208.º 
Convocatórias 

 
1 – Todas as convocatórias devem ser afixadas com 48 horas de antecedência mínima. 
 
2 – As convocatórias serão afixadas na Sala dos Professores, em expositor para o efeito sem prejuízo de outras 
formas de divulgação. 
 
 

Artigo 209.º 
Comunicações internas 

 
1- Consideram-se comunicações internas as ordens de serviço, convocatórias, despachos internos, avisos ou 
informações. 
 
2- As comunicações internas são, na generalidade, dadas a conhecer através de afixação nos locais definidos 
para o efeito ou mediante envio por correio eletrónico, com recolha de rubrica de tomada de conhecimento por 
parte de professores e funcionários, quando necessário. 
 
3- As comunicações internas, de acordo com o respetivo conteúdo, só podem ser elaboradas pelo Diretor, 
pelos órgãos de administração e gestão ou pelos serviços administrativos. 
 
4- As comunicações internas podem, ainda, ser fornecidas pela Associação de Estudantes e pela Associação 
de Pais e Encarregados de Educação, desde que o seu teor seja do conhecimento prévio do Diretor 
 
5- As comunicações/informações relevantes para os alunos serão lidas e rubricadas pelo professor que no 
momento está a lecionar na turma. 

 
 

Artigo 210.º 
Atas 

 
1- De todas as reuniões deve ser lavrada uma ata. 
 
2- A redação das atas deverá ser clara e precisa. 
 
3- O texto é redigido em suporte informático, de acordo com o formato estipulado no início do ano letivo, 
sendo impresso em formato A4. 
 
4- Todas as folhas, à exceção da última, deverão ser rubricadas no canto superior direito pelo secretário, pelo 
presidente da reunião e, quando necessário, pelo Diretor ou por docente por ele nomeado. 
 
5- O texto não pode conter emendas ou rasuras e todos os espaços em branco deverão ser trancados. 
 
6- O teor das atas deve cumprir o estipulado no nº 1 do artigo 27º do Código do Procedimento Administrativo, 
contendo um resumo de tudo o que na reunião tiver ocorrido e indicando, designadamente, a data e local da 
reunião, os membros presentes, os assuntos apreciados, as deliberações tomadas e a forma e resultado das 
respetivas votações. 
 
7- As atas são arquivadas no gabinete do Diretor, em dossiês especialmente criados para o efeito. 

 
 

Artigo 211.º 
Caderneta Escolar 

 
1- Compete ao professor titular de turma/diretor de turma informar o encarregado de educação da 
obrigatoriedade de aquisição da caderneta, aquando da receção aos alunos. 
 
2- Compete ao diretor de turma sensibilizar os restantes professores da turma para as vantagens da utilização 
da caderneta Escolar. 
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3- A caderneta escolar deve acompanhar o aluno em todas as atividades escolares. 
 
 

Secção XI - Cacifos 
 

Artigo 212.º 
Regras Gerais 

 
1- A escola sede disponibiliza cacifos aos alunos dos 2º e 3º Ciclos e do ensino secundário, para que possam 
guardar livros e outro material escolar indispensável à frequência das atividades letivas. 
 
2- Havendo cacifos disponíveis, qualquer aluno tem o direito à sua utilização, nas condições previstas no 
presente Regulamento. 
 
3- O aluno a quem foi atribuído cacifo tem o dever de o utilizar para os fins a que se destina e de mantê-lo no 
mesmo estado de conservação em que o recebeu. 
 
4- Cada cacifo deve ser identificado por números, devendo ser elaborada em cada bloco uma listagem dos 
utilizadores dos cacifos. Quando um aluno sair da escola sede o seu nome é retirado da listagem e o seu cacifo 
disponibilizado para os novos alunos. 
 
5- O Agrupamento não se responsabiliza pelo furto, extravio ou danos provocados por terceiros em objetos do 
aluno depositados no cacifo que lhe foi atribuído. 
 
 

Artigo 213.º 
Normas de atribuição dos cacifos 

 
1- Os cacifos são distribuídos, procurando sempre que possível, que os alunos da mesma turma possuam 
cacifos contíguos. 
 
2- Cada aluno terá apenas um único cacifo. 
 
3- Se o número de cacifos não for suficiente para todos os alunos, a distribuição será efetuada de acordo com 
os seguintes critérios: 
 
a) Alunos portadores de deficiência física; 
b) Alunos que pertençam a cursos que exijam diariamente maior quantidade de material escolar; 
c) Ordem cronológica de entrada das solicitações. 
 
 

Artigo 214.º 
Normas de utilização 

 
1- O cacifo atribuído deverá ter uma utilização permanente e continuada. Se assim não for, o aluno poderá 
perder o direito à sua utilização. 
 
2- Considera-se que o cacifo está a ser utilizado quando tem material escolar do aluno. 
3- A escola reserva-se o direito de retirar os cadeados que permaneçam colocados depois de terminadas as 
aulas de cada ano letivo e de retirar os objetos que se encontrem no interior do cacifo. 
 
4- Os alunos deverão zelar pela boa conservação do cacifo. 
 
5- Caso verifiquem que o cacifo se encontra com alguma deficiência não provocada por si, os alunos deverão 
comunicá-la ao Diretor com a maior brevidade possível. 
 

6- São motivos para a perda do direito à utilização do cacifo: 
 
a) A utilização do cacifo para fins diferentes dos estipulados para o mesmo; 
b) A utilização do cacifo para colocação de materiais ilícitos ou perigosos; 
c) A utilização do cacifo por outros alunos que não aquele ao qual foi atribuído o cacifo. 
 
7- No caso de perda do direito à utilização do cacifo, esse facto será comunicado por escrito ao encarregado 
de educação e ao aluno. 
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Secção XII – Cartão eletrónico 

 
Artigo 215.º 

Objeto e Âmbito 
 

1- O cartão escolar é um cartão eletrónico, utilizado por todos os alunos, professores, assistentes operacionais 
e técnicos do Agrupamento e tem como objetivo aumentar a segurança, criar um sistema de fiabilidade na troca 
de informações e simplificar a gestão escolar. 
 
2- Este cartão eletrónico permitirá aos seus utilizadores: 
 
a) Serem identificados como membros da comunidade escolar; 
b) Controlar a entrada e a saída do recinto escolar; 
c) Fazer compras e pagamentos de serviços; 
d) Marcar e desmarcar a reserva de refeições no refeitório escolar; 
e) Consultar saldos e movimentos. 
f) O cartão permite que os Encarregados de Educação, acedam a um conjunto de informações úteis tais 
como: sejam as horas de entrada e saída do recinto escolar, quais as refeições efetuadas na escola, quais os 
produtos adquiridos no bar e papelaria, permite carregamentos online e que o aluno não transporte valores 
monetários (em numerário) 
 
 

Artigo 216.º 
Condições de Aquisição e Utilização do Cartão Eletrónico 

 

1- O cartão de identificação dos elementos da comunidade escolar é o cartão eletrónico, devendo ser utilizado 

por todos.  

 

2- O cartão eletrónico tem como objetivo aumentar a segurança, criar um sistema de fiabilidade na troca de 

informações e simplificar a gestão escolar.  

 

3- Todas as transações serão processadas, obrigatoriamente, através da utilização do cartão eletrónico, não 

sendo, por isso, necessário o uso de numerário. 

 

 

Artigo 217. º  

Utilizadores 

 

1- São portadores do cartão eletrónico todos os elementos da comunidade escolar que frequentem a Escola 

Sede do Agrupamento: 

 

a) Alunos;  

b) Professores;  

c) Assistentes operacionais;  

d) Assistentes técnicos. 

 

2- Poderão existir utilizadores temporários do cartão eletrónico, que serão definidos pontualmente pelo Diretor. 

 

3- É obrigatório o uso do cartão eletrónico por parte de todos os utilizadores para circular no recinto escolar e 

para utilizar qualquer serviço. 

 

 

Artigo 218.º  

Principais funcionalidades 

 

1- O cartão eletrónico permitirá aos seus utilizadores: 

a) A sua identificação como membros da comunidade escolar; 

b) O acesso ao recinto escolar (entrada e saída através Portaria), com registo em terminal; 

c) O acesso e pagamento de serviços no Bufete, Papelaria, Reprografia, Refeitório, Biblioteca Escolar 

(fotocópias) e Quiosque. 
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d) Marcar e desmarcar a reserva de refeições no refeitório escolar no “Quiosque”; 

e) Consultar saldos e movimentos no “Quiosque” ou via online. 

 

2- O cartão permite também que os Encarregados de Educação acedam a um conjunto de informações úteis 

acerca do seu educando, como sejam as horas de entrada e saída do recinto escolar, as refeições efetuadas na 

escola, os produtos adquiridos no bar e papelaria. Permite ainda carregamentos online e que o aluno não 

transporte valores monetários (em numerário). 

 

3- O cartão visa o controlo interno de consumos nos diversos serviços e o controlo de acesso ao refeitório. 

 

4- Todos os dados e informação com registo no cartão eletrónico são para uso único e exclusivo dos serviços 

deste estabelecimento de ensino. O cartão eletrónico é válido enquanto durar a permanência do utilizador no 

Estabelecimento de Ensino. 

 

5- Para efeitos fiscais, no final do ano civil, será entregue, a pedido do titular do cartão eletrónico ou respetivo 

Encarregado de Educação, o extrato dos movimentos efetuados com despesas em material escolar.  

 

 

Artigo 219º  

Tipos de cartão 

 

1- O cartão eletrónico identifica o utilizador na Escola e é pessoal e intransmissível, pelo que só pode ser 

utilizado pelo respetivo titular.  

 

2- A partir do momento em que o utilizador recebe o cartão, torna-se o único responsável pela sua utilização e 

por todos os movimentos com eles realizados, desde que não tenha informado o Diretor da Escola de qualquer 

anomalia ocorrida com o mesmo. 

 

3- O disposto nos números anteriores não se aplica ao Encarregado de Educação do aluno titular do cartão. 

 

4- O cartão eletrónico de utilizador pode ser de dois tipos:  

 

a) Cartão definitivo, personalizado para os utilizadores referidos no nº 1 do artigo 218.º; 

b) Cartão temporário, não personalizado para:  

b 1) os utilizadores referidos no nº 2 do artigo 218º; 

b 2) os utilizadores de cartão definitivo que o tenham perdido ou deteriorado enquanto aguardam a sua 

substituição. 

 

5. Para os utilizadores referidos em II, da alínea b) do ponto anterior, o cartão temporário só é válido até à 

chegada do cartão definitivo. Assim que o utilizador for notificado de que poderá ir levantar o cartão definitivo, o 

cartão de substituição é desativado de imediato. 

 

 

Artigo 220º  

Aquisição do cartão 

 

1- A aquisição do cartão eletrónico processa-se nos Serviços de Administração Escolar.  

 

2- O primeiro cartão eletrónico definitivo entregue a qualquer elemento da comunidade escolar é gratuito. 

 

 

Artigo 221.º 

Carregamento de cartões 

 

1- O carregamento é efetuado, em numerário, por todos os utilizadores nos Serviços de Administração 

Escolar, no Quiosque, ou noutro local a definir dentro do horário estabelecido pelo Diretor. 
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2- O Encarregado de Educação pode optar por efetuar o carregamento através de transferência bancária no 

sistema E-banking, mediante depósito numa conta bancária do Agrupamento e envio via E-mail do 

comprovativo bancário da transferência. No E-mail de envio do comprovativo deve ser indicado 

obrigatoriamente o número de utilizador do cartão. 

 

3- O Encarregado de Educação pode indicar o limite de consumo diário, dando indicações expressas para tal 

nos Serviços de Administração Escolar.  

 

 

Artigo 222.º  

Perda, extravio ou danificação do cartão 

 

1- No primeiro dia de utilização, qualquer cartão que apresente anomalias de funcionamento, não imputáveis 

ao utilizador, é substituído gratuitamente. 

 

2- Caso se verifique a perda ou o roubo do cartão magnético, deve o seu proprietário comunicar de imediato 

tal facto aos Serviços de Administração Escolar do Agrupamento. 

 

3- A perda, extravio ou danificação (foto não visível, nome ou número não legível, ou banda magnética 

estragada) do cartão obriga o utilizador a solicitar um novo cartão definitivo nos Serviços de Administração 

Escolar, sendo-lhe atribuído de imediato um cartão temporário de substituição.  

 

4- Na cedência do cartão de substituição, os Serviços de Administração Escolar cobram uma caução de 2 

euros que será restituída aquando da devolução do cartão de substituição e levantamento do cartão definitivo. 

 

5- Está caução será cobrada no dia seguinte à atribuição do cartão de substituição.  

 

6- Um novo cartão definitivo terá um custo de 5 euros a suportar pelo utilizador, a ser pago nos Serviços de 

Administração Escolar, no ato do pedido. 

 

7- A utilização de um cartão eletrónico de substituição que não implique o pedido de um novo cartão definitivo 

só será possível mediante o pagamento de uma caução. A validade deste tipo de cartão será de três dias, ao 

fim dos quais será desativado e perdido o valor da caução.   

 

8- Os valores nos pontos anteriores são definidos anualmente em Conselho Administrativo e estão afixados 

em local visível nos Serviços de Administração Escolar. 

 

 

Artigo 223 º  

Controlo de entradas 

 

1- É obrigatória a validação da entrada e saída da escola para todos os alunos, professores, pessoal não 

docente e outros. 

 

2- A validação da entrada e saída da escola é efetuada através da apresentação do cartão num dos sensores 

próprios instalados na Portaria. 

 

3- Este ato constituirá a única forma de ativar diariamente os cartões e viabilizar a utilização do cartão nos 

diferentes serviços disponibilizados na Escola. A não validação da entrada/saída da Escola impedirá o uso do 

cartão em todos os serviços.  

 

4- O controlo da saída dos alunos do recinto escolar é realizado em função do seu tipo de cartão eletrónico: 

 

a) Cartão Livre – O aluno pode entrar e sair livremente do recinto escolar se maior de idade ou com a 

autorização do Encarregado de Educação. 

 

b) Cartão Condicionado – O aluno pode sair do recinto escolar no período de almoço e depois apenas no final 

do dia (Saída ao Almoço/Fim-de-Dia) ou após terminar a última aula do dia (Saída ao Almoço/Fim das Aulas). 
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c) Cartão Impedido – O aluno só pode sair do recinto escolar após terminar a última aula do dia (Saída ao Fim 

das Aulas) ou no final do último tempo letivo diário (Saída ao Fim do Dia). 

 

d) Exceções a este procedimento carecem de apresentação de autorização escrita para o efeito, emitida pelo 

encarregado de educação do aluno (mediante analise da situação) pelo Diretor do Agrupamento. 

 

5- Quando um aluno estiver impedido de entrar na Escola, por motivo de aplicação da pena disciplinar 

sancionatória de suspensão, o sistema emite um alerta sonoro caso ele pretenda fazê-lo.  

 

6- Sempre que seja detetada uma situação de saída/entrada não autorizada, que não seja devidamente 

justificada, esta deve ser comunicada de imediato ao Diretor pelo assistente operacional responsável pela 

portaria. 

 

7- Caso um aluno se apresente na Escola sem o seu cartão eletrónico, deve o mesmo ser imediatamente 

identificado pelo funcionário que detetou tal situação e, logo que possível, ser conduzido ao Diretor da Escola 

que atuará em conformidade. 

8- A entrada de outros elementos (Encarregados de Educação ou visitantes pontuais) na Escola é controlada 

pelo assistente operacional responsável pela Portaria, o qual deve proceder ao seu registo através de um 

documento de identificação e à entrega de um cartão eletrónico de visitante. 

 

 

 

 

 

Artigo 224º 

 Devoluções de saldos 

 

1- A devolução de eventuais saldos do cartão eletrónico tem lugar quando o utilizador perde a condição de 

membro da comunidade escolar. 

 

2- Quando haja lugar a devolução, esta deve sempre ser solicitada nos Serviços de Administração Escolar no 

prazo máximo de 15 dias após a data de início da situação referida no ponto anterior. 

 

3- O não cumprimento deste prazo determina a perda do direito à devolução e viabiliza a transferência do 

saldo para o orçamento privativo da Escola.  

 

4- Se a situação de devolução de saldo se reportar a um aluno menor, a mesma só pode ser realizada com 

autorização expressa do seu Encarregado de Educação. 

 

 
Secção XIII - Protocolos 

 
Artigo 225.º 

Celebração de protocolos 
 

1- No quadro da autonomia, legalmente reconhecida à Escola/Agrupamento, este poderá formalizar protocolos 
com entidades económicas, culturais, universidades, associações ou outras entidades devidamente 
reconhecidas, que obedecerão aos seguintes princípios: 
 
2- Todos os protocolos deverão potenciar o Projeto Educativo do Agrupamento. 
 
3- Os protocolos, quando referidos a cedência de espaços poderão ter caráter oneroso em benefício do 
Agrupamento.  
 
4- Entenda-se por cedência de espaços todas as situações em que os espaços físicos da Escola sejam 
utilizados sob a forma de arrendamento. 
 
5- Sempre que haja lugar a situações como as indicadas no número anterior as compensações podem ser 
feitas através de retribuições financeiras ou doações. 
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6- Todos os protocolos deverão ser analisados pelo Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico e comunicados ao 
Conselho Geral. 
 
7- Os protocolos de natureza financeira devem ser aprovados pelo Conselho Administrativo. 

 
 

CAPÍTULO XII - Regulamento dos Cursos Profissionais do Ensino Secundário 

 
 

Artigo 226.º 
Destinatários 

 
1- Nos termos da Portaria nº74-A/2013, de 15 de fevereiro, os Cursos Profissionais são uma modalidade do 
nível secundário de educação que conferem equivalência ao ensino secundário regular e que se caracterizam 
por promoverem uma aprendizagem de competências viradas para o exercício de uma profissão. 
 
2- Os Cursos Profissionais destinam-se aos alunos que concluíram o 9º ano de Escolaridade ou que têm 
formação equivalente. 
 
3- A conclusão com aproveitamento de um curso profissional: 
 
a) Confere um nível de qualificação e a respetiva certificação profissional de nível III. 
b) Permite, seguindo os requisitos exigidos, a reorientação do percurso formativo no ensino secundário, nos 
termos do Despacho Normativo 36/2007, de 8 de Outubro. 
c) Possibilita o prosseguimento de estudos no ensino superior, nos termos legais do Decreto-Lei 296/A/98, de 
vinte e cinco de Outubro. 
 
 

Artigo 227º 
Estrutura Curricular 

 
1- Os planos curriculares destes cursos obedecem a uma estrutura modular, desenvolvendo-se ao longo de 3 
anos letivos. 

 
 

Artigo 228.º 
Componentes de Formação 

 
1- O plano de estudos inclui três componentes de formação: 
 
a) Sociocultural; 
b) Científica; 
c) Técnica, que inclui obrigatoriamente uma Formação em Contexto de Trabalho (FCT). 
 
2- Os referenciais de formação e os programas das disciplinas aprovados pelo Ministério da Educação 
encontram-se publicitados nos seus sítios oficiais, nomeadamente na Agência Nacional para a Qualificação 
(http://www.anq.gov.pt). 

 
 

Artigo 229.º 
Prova de Aptidão Profissional (PAP) 

 
1- Estes cursos culminam com a apresentação de um projeto, designado por Prova de Aptidão Profissional 
(PAP), no qual o aluno demonstra as competências e os saberes que desenvolveu ao longo da formação. 

 
 

Artigo 230.º 
Carga horária  

 
1- A carga horária global prevista na matriz dos cursos profissionais é distribuída e gerida, pela escola no 
âmbito da sua autonomia, de forma flexível e otimizada ao longo dos três anos do ciclo de formação, 
acautelando o necessário equilíbrio anual, semanal e diário, nos termos estabelecidos nos números seguintes.  
 
2- A carga horária do curso é distribuída ao longo dos três anos do ciclo de formação, de modo que não 
exceda, em caso algum, as mil e cem, as trinta e cinco e as sete horas por ano, semana e dia, respetivamente. 
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3- Da distribuição da carga horária global pelos diferentes anos do ciclo de formação não pode resultar, no 
conjunto dos três anos, um número de horas inferior ao previsto na matriz para as diferentes disciplinas ou para 
a FCT.  
 
4- Nas disciplinas de caráter laboratorial, oficinal, informático ou artístico ou que impliquem trabalho prático ou 
experimental, pode haver lugar ao desdobramento de turmas, nos termos definidos por despacho do membro do 
Governo responsável pela área da educação. 
 
5- É possível agregar disciplinas e ou componentes de formação comuns de dois cursos diferentes, mediante 
autorização prévia dos serviços competentes em matéria de autorização de funcionamento dos cursos e, 
quando aplicável, de financiamento. 
 
6- O tempo letivo terá a duração de noventa minutos, em geral, podendo distribuir-se também por segmentos 
de quarenta e cinco minutos. 
 
7- A carga horária de Educação Física será, sempre que possível, distribuída ao longo dos três anos de 
formação; caso contrário, deverá ser distribuída, por tempos de noventa minutos e segmentos de quarenta e 
cinco minutos, durante os dois primeiros anos do ciclo de formação. 
 
 

Artigo 231.º 
Desenvolvimento dos Cursos – Materiais 

 
1- Sempre que os docentes que integram o Conselho de Curso considerem necessária a aquisição de 
materiais para o desenvolvimento do Curso, deverão informar o Diretor de Curso. 
 
2- O Diretor de Curso deve preencher a relação de necessidades, bem como a Declaração de Aquisição de 
Material. Este documento deverá ser preenchido de forma precisa, sendo explicitada com clareza a finalidade 
do material requisitado. 
 
3- As relações de necessidades dos Cursos Profissionais são efetuadas em livro único, que se encontra nos 
Serviços de Administração Escolar. 
 
4- Todo o material adquirido é propriedade da Escola, sendo disponibilizado aos alunos durante o ano 
letivo/curso. Assim, deve, sempre que possível, ser devolvido em perfeitas condições, a fim de ser reutilizado 
em anos posteriores. 
 
5- Sempre que o material se destine aos alunos, estes devem preencher os respetivos Termos de 
Responsabilidade, devendo o Diretor de Curso articular com os docentes do Conselho de Curso. 
 
6- O Diretor de Curso/professor só deverá entregar o material aos alunos após o preenchimento integral do 
Termo de Responsabilidade, em duplicado: um ficará na posse do aluno, o outro é entregue pelo Diretor de 
Curso/professor nos Serviços de Administração Escolar. 
 
 

Artigo 232.º 
Desenvolvimento dos Cursos - Fotocópias 

  
1- Sempre que os docentes utilizarem o serviço da Reprografia via e-mail, com vista à fotocópia de materiais, 
devem identificar a turma a que estas se destinam. 
 
2- Sempre que o material fotocopiado não corresponda a fichas de avaliação formativa ou sumativa, o 
professor deve preencher a Declaração de Aquisição de Material. Este documento deverá ser preenchido de 
forma precisa, sendo explicitada com clareza a finalidade do material fotocopiado. 
 
3- O número de cópias solicitado deve corresponder exatamente ao número de alunos da turma a que se 
destinam. Poderão ainda ser fotocopiados mais 3 exemplares para arquivo nos devidos dossiês, devendo este 
facto ser assinalado no e-mail ou requisição. 
 

 
Artigo 233.º 

Diretor de Curso 
  
1- O Diretor de Curso é nomeado pelo Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico, preferencialmente de entre os 
docentes profissionalizados que lecionam as disciplinas da componente de formação técnica do curso 
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correspondente, competindo-lhe, sem prejuízo de outras competências definidas em regulamento interno ou 
delegadas: 
 
a) Assegurar a articulação pedagógica entre as diferentes disciplinas e componentes de formação do curso; 
b) Organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito da formação técnica; 
c) Participar nas reuniões do conselho de turma, no âmbito das suas funções; 
d) Intervir no âmbito da orientação e acompanhamento da PAP, nos termos previstos no presente diploma; 
e) Assegurar a articulação entre a escola e as entidades de acolhimento da FCT, identificando-as, 
selecionando-as, preparando protocolos, participando na elaboração do plano de trabalho e dos contratos de 
formação, procedendo à distribuição dos alunos por aquelas entidades e coordenando o acompanhamento dos 
mesmos, em estreita relação com o professor orientador e o tutor responsáveis pelo acompanhamento dos 
alunos; 
f) Assegurar a articulação com os serviços com competência em matéria de apoio socioeducativo; 
g) Coordenar o acompanhamento e a avaliação do curso. 
 
2- O Diretor de Curso deverá ainda: 
 
a) Presidir ao Conselho de Curso; 
b) Assegurar a articulação pedagógica entre as diferentes disciplinas e componentes de formação; 
c)     Monitorizar o cumprimento das horas de formação nas diversas disciplinas do Curso; 
d) Preencher o mapa mensal de tempos letivos ministrados em cada disciplina e entregá-lo  na direção, até 
ao dia 8 do mês seguinte. 
e) Organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito da formação técnica e em articulação com 
os professores da componente de formação técnica; 
f)     Participar nas reuniões de Conselho de Turma ou outras, no âmbito das suas funções; 
g) Substituir o Diretor de Turma nas reuniões de Conselho de Turma, no caso da ausência deste; 
h) Assegurar a articulação entre a Escola e as entidades de acolhimento da FCT, identificando-as, 
selecionando-as, preparando protocolos, participando na elaboração do plano da FCT e dos contratos de 
formação, procedendo à distribuição dos formandos por aquelas entidades e coordenando o acompanhamento 
dos mesmos, em estreita relação com o professor acompanhante do estágio; 
i)    Entregar, no início de cada mês, na direção o Plano de Acompanhamento de FCT fornecido pelo 
Acompanhante de FCT. 
j)     Entregar na direção o mapa mensal com as horas de FCT realizadas por cada aluno, fornecido pelo 
Acompanhante de FCT. 
k)     Propor, em articulação com os professores da componente de formação técnica, ao Conselho de 
Turma, a matriz e os critérios de avaliação da PAP, a fim de, posteriormente, serem submetidos ao Conselho 
Pedagógico; 
l)     Propor ao Diretor os procedimentos necessários à realização da PAP, nomeadamente a 
calendarização das provas, e a constituição dos júris de avaliação; 
m) Garantir, no que respeita à PAP, a articulação entre as várias disciplinas, nomeadamente da componente 
de formação técnica; 
n) Assegurar a articulação com os serviços com competência em matéria de apoio socioeducativo; 
o) Organizar e manter atualizado o dossiê pedagógico do curso; 
p) Coordenar a substituição dos professores/formadores que faltarem, por forma a que seja cumprido o 
horário previsto para a turma em questão. 
 
3- O mandato do Diretor de Curso é de três anos, ou até à extinção do curso, se ela ocorrer antes do término 
do mandato. 
 
4- No caso de ausência prolongada do designado, ou vacatura do cargo, deve o Diretor proceder à 
designação do suplente, cujo mandato terminará quando o primeiro titular do cargo retomar o serviço, ou no 
tempo previsto para o fim do mandato deste. 
5- O mandato do Diretor de Curso pode cessar a pedido do interessado, ou a pedido de um terço dos 
Diretores de Turma do respetivo curso e os professores da respetiva área tecnológica, carecendo sempre da 
apreciação do Conselho Pedagógico. 
 
6- Ao Diretor de Curso, para exercício das suas funções, é devido um número mínimo de horas equiparado a 
serviço letivo, calculado em função do número de turmas do curso em funcionamento, de acordo com a 
legislação em vigor. 

 
 

Artigo 234.º 
Dossiê de curso 

 
1- Cada Diretor de Curso deve manter um dossiê de curso, o qual deve ficar arquivado na Escola no final de 
cada letivo, contemplando os seguintes aspetos: 
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a) Diretor de Curso 
- Nome, morada e telefone 
- Horário de atendimento aos Diretores de Turma e professores 
b) Curso 
- Matriz Curricular 
- Plano curricular do curso 
- Cronograma das Disciplinas 
- Planos Anuais de cada disciplina  
- Conteúdos Programáticos 
c) Turma 
- Relação de Alunos 
- Registo Fotográfico 
- Horário da Turma  
- Horário dos Professores da Turma 
- Plano de Permutas e Contactos 
d) Alunos 
- Contratos de Formação  
- Contratos de Estágio  
- Planos de Estágio 
e) Avaliação 
- Pautas dos Módulos 
- Fichas Qualitativas  
- Atas de avaliação 
f) Reuniões  
- Convocatórias  
- Atas de Conselho de Curso 
- Documentos de Suporte às Reuniões  
g) Legislação 
h) Diversos 
 
2- Todos os documentos constantes no dossiê de curso devem incluir os logótipos do POPH (no cabeçalho ou 
rodapé). 
 
 

Artigo 235. º 
Diretor de Turma ou Orientador Educativo 

 
1- O Diretor de Turma ou Orientador Educativo é nomeado pelo Diretor de entre os professores da turma, 
sendo escolhido, preferencialmente, um docente profissionalizado. Deve trabalhar em articulação com o 
conselho pedagógico ou equivalente e demais estruturas de coordenação e supervisão pedagógica, e, sempre 
que necessário, com o órgão competente de direção ou gestão da escola, a programação, coordenação e 
execução, designadamente, das seguintes atividades: 
 
a) Fornecer aos alunos e, quando for o caso, aos seus encarregados de educação, pelo menos três vezes em 
cada ano letivo, informação global sobre o percurso formativo do aluno; 
b) Proceder a uma avaliação qualitativa do perfil de progressão de cada aluno e da turma, através da 
elaboração de um relatório descritivo sucinto que contenha, nomeadamente, referência explícita a parâmetros 
como a capacidade de aquisição e de aplicação de conhecimentos, de iniciativa, de autonomia, de criatividade, 
de comunicação, de trabalho em equipa e de cooperação, de articulação com o meio envolvente e de 
concretização de projetos; 
c) Elaborar uma síntese das principais dificuldades evidenciadas por cada aluno, com indicações relativas a 
atividades de recuperação e ou enriquecimento, a anexar ao relatório descritivo a que se refere a alínea 
anterior;  
d) Identificar o perfil da evolução dos alunos, fundamentado na avaliação de cada módulo e na progressão 
registada em cada disciplina, a anexar ao relatório descritivo a que se refere a alínea b). 
e) Coadjuvar o Diretor de Curso em todas as funções de caráter pedagógico; 
f) Substituir o Diretor de Curso nas reuniões de Conselho de Curso, no caso de ausência deste. 
 
2. O Diretor de Turma ou Orientador Educativo deverá, sempre que possível, dar continuidade ao cargo ao 
longo dos três anos do curso. 
 
3. Ao Diretor de Turma ou Orientador Educativo, para o desempenho das suas funções, é devido o número de 
horas previsto na legislação em vigor.  
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Artigo 236.º 
Composição da equipa pedagógica 

 
1- A Equipa Pedagógica é constituída pelo Diretor de Curso, que coordena a equipa, pelos professores das 
diferentes disciplinas, pelo Diretor de Turma, e pelo orientador da formação em contexto de trabalho. 

 
 

Artigo 237.º 
Competências da equipa pedagógica 

 
1- Compete à Equipa Pedagógica a organização, a realização e a avaliação do curso, nomeadamente: 
 
a) a articulação interdisciplinar; 
b) o apoio à ação técnico-pedagógica dos professores/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 de trabalho ou para percursos 
subsequentes. 
 
 

Artigo 238º 
Funcionamento da equipa pedagógica 

 
1- Para efeitos do número anterior, a Equipa Pedagógica reúne ordinariamente, sob a coordenação do Diretor 
de Curso, uma vez por período, com o objetivo de planificar, formular/reformular e adequar estratégias 
pedagógicas e comportamentais ajustadas ao grupo turma, de forma a envolver os alunos neste processo de 
ensino-aprendizagem. 
 
2- A Equipa pode ainda reunir extraordinariamente, sempre que o Diretor de Curso tal considere necessário, 
ou a pedido de um terço dos elementos que a compõem. 
 
3- A ordem de trabalhos destas reuniões é definida pelo Diretor de Curso. 
 
 
4- De todas as reuniões deve ser lavrada uma ata de acordo com o modelo aprovado pela Escola, sendo 
estas secretariadas, em regime de rotatividade, por um docente da equipa, excetuando-se o Diretor de Curso, 
que as presidirá. As atas, datadas e numeradas sequencialmente e contendo sempre o número total de 
páginas, deverão ser arquivadas no dossiê de curso.  

 
 

Artigo 239.º 
Conselho de Turma dos cursos profissionais 

 
1- As reuniões do conselho de turma de avaliação são presididas pelo diretor de turma ou orientador 
educativo. 
 
2- O conselho de turma de avaliação reúne, pelo menos, três vezes em cada ano letivo. 
 
3- Cabe ao órgão competente de direção ou gestão da escola fixar as datas de realização dos conselhos de 
turma, bem como designar o respetivo secretário responsável pela elaboração da ata. 
 
4- A avaliação realizada pelo conselho de turma é submetida a ratificação do órgão competente de direção ou 
gestão da escola. 
 
5- As matérias relativas ao funcionamento do conselho de turma não previstas no presente diploma, 
designadamente a respetiva composição, bem como o processo e a forma das deliberações, são resolvidas de 
acordo com a regulamentação aplicável aos cursos científico-humanísticos, com as devidas adaptações. 
 
6- Nas reuniões do conselho de turma de avaliação é necessário proceder a uma avaliação qualitativa do 
perfil de progressão de cada aluno e da turma, através de um relatório descritivo (modelo existente), a fornecer 
aos alunos e aos seus Encarregados de Educação. 

 
 

Artigo 240.º 
Professores/Formadores dos cursos profissionais 

 
1- Ao professor/formador compete: 
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a) Dispor de um Dossiê Pedagógico por disciplina e curso, onde deverá colocar a planificação anual e as 
planificações específicas de cada módulo, bem como todos os materiais fornecidos aos alunos. 
b) Todos os documentos constantes nos dossiês pedagógicos devem incluir os logótipos do POPH (no 
cabeçalho ou rodapé). 
c) No final do ano letivo, os professores devem entregar, em suporte informático, os dossiês pedagógicos ao 
Diretor de Curso. Este entrega-os na Direção, numa pen reservada para o efeito. 
d) Elaborar as planificações tendo em atenção os programas publicados pela Agência Nacional para a 
Qualificação (www.anq.gov.pt), a estrutura curricular dos cursos e o perfil de saída dos cursos. As planificações 
poderão sofrer reajustamentos ao longo do ano letivo, devendo tal facto ficar registado nas atas das reuniões;  
e) Esclarecer os alunos sobre os objetivos a alcançar na sua disciplina e em cada módulo, assim como os 
critérios de avaliação; 
f) Elaborar todos os documentos a fornecer aos alunos (textos de apoio, testes, fichas de trabalho, etc.); 
g) Requisitar o material necessário à disciplina junto do Diretor de Curso;  
h) Organizar e proporcionar a avaliação sumativa de cada módulo; 
i) Registar os sumários e as faltas dadas pelos alunos, no respetivo livro de ponto; 
j) Cumprir integralmente o número de horas/tempos destinados à lecionação dos respetivos módulos no 
correspondente ano de formação; 
k) Comunicar antecipadamente, ao Diretor de Curso, a intenção de faltar às aulas, caso não seja possível a 
permuta; 
l) Repor a (s) aula (s) em falta, de preferência, com a maior brevidade possível; 
m) Elaborar, em articulação com os Serviços Administrativos, a pauta de cada módulo da disciplina, logo que 
este esteja finalizado; 
n) Preencher os termos referentes a cada módulo realizado pelos alunos; 
o) Elaborar planos de recuperação para os alunos cuja falta de assiduidade esteja devidamente justificada e 
se revista de situação excecional; 
p) Elaborar matrizes, critérios e instrumentos de avaliação para os alunos que façam o requerimento da 
avaliação aos módulos em atraso. 
 
 
 

Artigo 241.º 
Direitos específicos dos alunos dos cursos profissionais 

 
1- Durante a frequência do Curso, o aluno tem direito a: 
 
a) Participar na sua formação em harmonia com os programas, metodologias e processos de trabalho 
definidos; 
b) Beneficiar de seguro escolar durante o tempo de formação teórico-prática e seguro contra acidentes 
pessoais durante o tempo de formação em contexto de trabalho nos termos constantes da respetiva apólice. 
c) Beneficiar de material de suporte pedagógico à aprendizagem (sebentas, fichas de trabalho e de apoio, 
etc.); 
d) Beneficiar de material para desenvolvimento de trabalhos específicos do curso; 
e) No final da formação, o aluno tem direito a receber um diploma de conclusão do ensino secundário de 
educação e que indique o Curso concluído e um certificado de qualificação profissional de nível III que indique a 
média final do Curso e descrimine as disciplinas do plano de estudos e respetivas classificações, a designação 
do projeto e a classificação obtida na respetiva PAP (prova de aptidão profissional), bem como a duração e a 
classificação da FCT (formação em contexto de trabalho).  
 
 

Artigo 242º 
Deveres específicos dos alunos dos cursos profissionais 

 
1- Constituem deveres do aluno: 
a) Cumprir todos os princípios inerentes a uma formação cujo objetivo é a inserção no mercado de trabalho: 
assiduidade, pontualidade, respeito e responsabilidade; 
b) Cumprir o Estatuto do Aluno e os deveres dos alunos constantes neste Regulamento Interno e na 
legislação em vigor; 
c) Justificar as faltas, invocando sempre os motivos que serão apreciados e ponderados quando necessário; 
d) Deixar na Escola todo o produto resultante de trabalho/material fornecido por esta. 

 
 

Artigo 243.º  
Avaliação dos cursos profissionais 

 
1- A avaliação incide: 
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a) Sobre os conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver no âmbito das disciplinas respeitantes a 
cada uma das componentes de formação e no plano de trabalho da FCT; 
b) Sobre os conhecimentos, aptidões e atitudes identificados no perfil profissional associado à respetiva 
qualificação. 
 
2- A avaliação assume caráter diagnóstico, formativo e sumativo, visando, designadamente 
 
a) Informar o aluno e o encarregado de educação e outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas, 
quando for o caso, sobre os progressos, as dificuldades e os resultados obtidos na aprendizagem, esclarecendo 
as causas de sucesso ou insucesso; 
b) Adequar e diferenciar as estratégias de ensino, estimulando o desenvolvimento global do aluno nas áreas 
cognitiva, afetiva, relacional, social e psicomotora;  
c) Certificar a aprendizagem realizada; 
d) Contribuir para a melhoria da qualidade do sistema educativo, possibilitando a tomada de decisões para o 
seu aperfeiçoamento e reforço da confiança social no seu funcionamento. 
 

 
Artigo 244.º 

Avaliação formativa 
 

1- A avaliação formativa é contínua e sistemática e tem função diagnóstica, permitindo ao professor, ao aluno 
e ao encarregado de educação obter informações sobre o desenvolvimento das aprendizagens, com vista à 
definição e ao ajustamento de processos e estratégias. 
 
 

Artigo 245.º 
Avaliação sumativa  

 
1- A avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo global, tem como objetivos a classificação e a 
certificação e inclui: 

 
a) A avaliação sumativa interna; 
b) A avaliação sumativa externa. 
 

 
Artigo 246.º 

Avaliação sumativa interna 
 

1- A avaliação sumativa tem como principais funções a classificação e a certificação, traduzindo-se na 
formulação de um juízo globalizante sobre as aprendizagens realizadas e os objetivos de aprendizagem 
adquiridos pelos alunos. 
 
2- A avaliação sumativa ocorre no final de cada módulo, com a intervenção do professor e do aluno, e, após a 
conclusão do conjunto de módulos de cada disciplina, em reunião do Conselho de Turma. 
 
3- Compete ao professor organizar e proporcionar de forma participada a avaliação sumativa de cada módulo, 
de acordo com as realizações e os ritmos de aprendizagem dos alunos. 
 
4- Os momentos de realização da avaliação sumativa no final de cada módulo resultam do acordo entre cada 
aluno ou grupo de alunos e o professor. 
 
5- A avaliação de cada módulo exprime a conjugação da auto e hetero avaliação dos alunos e da avaliação 
realizada pelo professor, em função da qual este e os alunos ajustam as estratégias de ensino-aprendizagem e 
acordam novos processos e tempos para a avaliação do módulo. 
 
6- A avaliação sumativa expressa-se na escala de 0 a 20 valores e é atribuída a cada um dos módulos de 
cada disciplina; incide ainda sobre a Formação em Contexto de Trabalho e integra, no final do 3º ano do ciclo de 
formação, uma Prova de Aptidão Profissional (PAP). 
 
7- A classificação final de cada disciplina obtém-se pela média aritmética simples, arredondada às unidades, 
das classificações obtidas em cada módulo. 
 
8- Atendendo à lógica modular, a notação formal de cada módulo, a publicar em pauta, só terá lugar quando o 
aluno atingir a classificação mínima de 10 valores, isto é, a classificação inferior a 10 valores não é publicitada. 
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9- Independentemente do estipulado no ponto anterior, na pauta tem de constar o nome de todos os alunos da 
turma, sendo a notação formal dos módulos não concluídos “não concluiu”. 
 
10- Após a conclusão de cada módulo, e no prazo máximo de 10 dias úteis, o professor da disciplina elabora 
uma pauta com as classificações dos alunos, que deverá entregar ao Diretor de Curso. Este deverá entregá-la 
nos Serviços de Administração Escolar, arquivando uma cópia no Dossiê de Curso.  
 
11- A pauta de avaliação de cada módulo será afixada após ratificação de Conselho de Turma, que ocorre no 
final de cada período. As classificações dos módulos realizados com aproveitamento serão então lançadas nos 
respetivos livros de termos, os quais se encontram organizados por curso. 
 
12- Compete ao Diretor de Turma a comunicação ao Encarregado de Educação da avaliação obtida pelos 
alunos em cada módulo por disciplina (módulos concluídos, não concluídos e progressão do aluno), através de 
uma ficha de informação, no final de cada período letivo. 
 
13- No final dos momentos de avaliação previstos é entregue aos alunos o relatório e respetivos anexos.  
 
14- No registo individual do percurso escolar de cada aluno deve constar, designadamente: 
 
a) A identificação e classificação dos módulos concluídos em cada disciplina, bem como a classificação final 
das disciplinas concluídas;  
b) A identificação e classificação da formação em contexto de trabalho desenvolvida com sucesso, assim 
como o nome das empresas ou organizações em que decorreu; 
c) A identificação do projeto da PAP e respetiva classificação final. 
 
15- No final de cada ano do ciclo de formação são tornadas públicas as classificações das disciplinas 
concluídas. 
 
16- No final do curso são tornadas públicas as classificações da FCT e da PAP. 
 
 
 
 
 

Artigo 247.º 
Atividades de Recuperação 

 
1 – Quando o aluno não atinge a classificação mínima de 10 valores, na data prevista no Plano de Estudos para 
conclusão do módulo, a realização de nova avaliação sumativa será objeto de negociação entre o Professor e o 
Aluno, em função dos saberes e competências que ainda não foram adquiridos e das estratégias de superação 
dos módulos. 
 
2 – Caberá ao professor marcar, no prazo máximo de 30 dias, o momento em que se realizará a segunda 
avaliação, procurando que o espaço que decorre entre esta avaliação e a primeira seja apenas o do tempo 
necessário à recuperação das dificuldades que os alunos em causa apresentem. 
 
3 – Esta segunda avaliação pode ser urna prova escrita, um trabalho ou outra qualquer atividade que o 
professor entenda adequada. Considerando que esta avaliação se deve enquadrar no espírito da avaliação 
contínua, todas as competências e atitudes já avaliadas ao longo do módulo devem ser tidas em consideração. 
Esta avaliação realizar-se-á no tempo curricular das disciplinas, será sumariada e do resultado da mesma será 
elaborada uma pauta. 
 
4 – Após a conclusão do módulo, e no prazo máximo de 10 dias úteis, o professor da disciplina elabora uma 
pauta com as classificações dos alunos, que deverá entregar ao Diretor de Curso. Este deverá entregá-la nos 
Serviços de Administração Escolar, arquivando uma cópia no Dossiê de Curso.  
 
 

Artigo 248.º 
Avaliação sumativa externa  

 
1 – Os alunos que não obtiverem aprovação em determinados módulos têm a possibilidade de requerer a 
avaliação extraordinária dos mesmos através de uma prova, a qual se realiza em duas épocas, abril e julho, 
com uma única chamada. 
 
2 – Para a realização de exames na época de abril, os alunos deverão inscrever-se, em impresso próprio, nos 
Serviços de Administração Escolar, nos primeiros dez dias úteis do mês de fevereiro. 
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3 – Para a realização de exames na época de julho, os alunos deverão inscrever-se, em impresso próprio, nos 
Serviços de Administração Escolar, até 15 de maio.  
 
4 – O calendário de exames é da responsabilidade do Diretor e deverá ser afixado até ao dia 20 do mês de 
fevereiro para a época de abril, 20 de maio para a época de julho. 
 
5 – A elaboração da proposta de matriz da prova é da responsabilidade dos professores que lecionam a 
disciplina sob a supervisão do Coordenador de Departamento. 
 
6 – A matriz da prova deve conter os seguintes itens: Identificação da Escola; Ano Letivo; Disciplina; Módulo; 
Curso; Modalidade; Objetivos/Competências; Conteúdos selecionados; Estrutura; Cotações; Critérios gerais de 
correção; Material a utilizar e Duração da prova. 
 
7 – A prova será, obrigatoriamente, escrita, terá a duração de 90 minutos e será realizada fora do horário da 
turma. 
 
8 – A matriz da prova é aprovada em reunião do Departamento em que o docente se encontra integrado. Se se 
tratar de uma disciplina lecionada por um docente de técnicas especiais não integrado num Departamento 
Curricular competirá ao Diretor do Agrupamento definir o Departamento responsável, tomando em consideração 
a natureza da disciplina técnica. 
 
9 – A matriz da prova é afixada com quinze dias de antecedência à data da realização da mesma. 
 
10– A elaboração da prova e dos respetivos critérios específicos de correção, bem como a correção da mesma, 
são da responsabilidade de uma equipa de dois docentes nomeados pelo Coordenador de Departamento, que 
aprovou a matriz, integrando obrigatoriamente o professor que leciona a disciplina. 
 
11 – A aplicação das provas de exame é feita em condições análogas às fixadas para a realização dos exames 
de equivalência à frequência do ensino secundário regular: ao Diretor compete definir o serviço de exames 
(professores vigilantes e professor coadjuvante); ao Secretariado de Exames nomeado pelo Diretor compete 
distribuir as provas pela sala de exame, receber dos professores vigilantes, as provas realizadas pelos alunos, 
entregar as provas aos professores classificadores e assegurar o correto preenchimento dos suportes 
administrativos a entregar nos serviços de administração escolar. 
 
12– A prova é cotada numa escala de 0 a 200 pontos, tendo um peso de 100% na avaliação final do módulo. 
 

 
Artigo 249.º 

Revisão de Prova 
 
1- O pedido de Revisão de Prova deve ser apresentado mediante requerimento (impresso próprio), 
devidamente fundamentado, dirigido ao Diretor do Agrupamento de Escolas e entregue nos Serviços de 
Administração Escolar, no prazo de dois dias úteis a contar da data da afixação da pauta com a classificação da 
prova.  
 
2- A entrega do pedido de Revisão de Prova está sujeito ao pagamento de uma taxa, a definir anualmente 
pelo Conselho Administrativo. 
 
3- Os requerimentos recebidos depois de expirado o prazo fixado no número anterior, bem como os que não 
estiverem devidamente fundamentados, serão liminarmente indeferidos. 
 
4- Nos cinco dias úteis após a aceitação do requerimento, o Diretor convoca, para apreciação do pedido, uma 
equipa de dois docentes da área científica, ou de área afim, do exame sujeito a pedido de revisão, devendo a 
mesma elaborar um relatório onde conste a proposta de decisão final. Nas situações em que não for possível a 
constituição da referida equipa, poderá o Diretor solicitar à equipa que classificou a prova de exame a 
apreciação dos factos e fundamentos apresentados pelo autor do pedido de revisão, elaborando um relatório 
que será apreciado pelo Conselho de Curso convocado para o efeito. 
 
5- O Secretariado de Exames procede à organização de todo o processo necessário à instrução do 
procedimento, devendo juntar ao pedido de revisão de prova uma fotocópia da prova, bem como da matriz, do 
enunciado e dos critérios específicos de correção. 
 
6- A decisão final sobre o pedido de revisão de prova carece de homologação do Diretor. 
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7- Caso a revisão da prova dê origem a novo resultado, a equipa que reapreciou o pedido ou o Conselho de 
Curso procedem ao preenchimento da nova grelha de correção, a qual deverá ser entregue, juntamente com a 
ata, ao Diretor. 

 
Artigo 250.º 

Regime de Precedências 
 
1- Salvaguardando-se o respeito pelas precedências definidas nas orientações gerais de cada programa, é 
permitido que o aluno frequente módulos mais avançados sem a capitalização de módulos anteriores. 
 
2- Quando o aluno obtiver avaliação positiva num módulo que seja objeto da precedência curricular referida 
anteriormente (tendo o anterior por capitalizar), a avaliação desse módulo ficará congelada durante o ano letivo 
em que ocorrer a situação, até à capitalização do módulo anterior. 
 
3- Caso não se verifique a capitalização do módulo em falta, a avaliação do módulo seguinte não será lançada 
na pauta e este não ficará capitalizado. 
 
 

Artigo 251.º  
Condições de progressão nos cursos profissionais 

 
1- Atendendo à lógica modular dos cursos profissionais, não há lugar à retenção ou a transição de ano mas 
sim à progressão para o módulo seguinte, sempre que o aluno conclui com aprovação o módulo em que se 
encontra. Assim, a progressão nas disciplinas depende da obtenção em cada um dos respetivos módulos de 
uma classificação igual ou superior a 10 valores. 
 
2- Terminado um ano do ciclo de formação o aluno deve continuar a formação no ano seguinte de forma a dar 
seguimento aos módulos já concluídos. 
 
3- No mesmo sentido, não é permitida a melhoria de classificações. 
 
4- A aprovação na FCT e na PAP depende da obtenção de uma classificação final igual ou superior a 10 
valores em cada uma delas. 
 
5- No âmbito da sua autonomia, os órgãos competentes da escola definem, em sede de regulamento interno, 
critérios e modalidades de progressão, nomeadamente quando, por motivos não imputáveis à escola, o aluno 
não cumpriu, nos prazos previamente definidos, os objetivos de aprendizagem previstos para os módulos. 
 
6- A progressão é registada nos momentos e nos termos previstos no presente regulamento e, nas situações 
não previstas, de acordo com o estabelecido no regulamento interno da escola. 

 
 

Artigo 252.º  
Transferências e equivalências entre disciplinas 

 
1- Nos termos do Despacho Normativo n.º 36/2007, de 8 de Outubro, os alunos têm a possibilidade de 
requerer a reorientação do seu percurso formativo, através da mudança de cursos, recorrendo ao regime de 
equivalência entre disciplinas. 
 
2- O aluno que tenha frequentado um curso profissional com aproveitamento em alguns módulos numa outra 
Escola e que pretenda a transferência para o Agrupamento de Escolas de Sardoal, deve requerer a concessão 
de equivalências através de requerimento dirigido ao Diretor. 
 

 
3- Este pedido deve ser apresentado pelo encarregado de educação ou pelo aluno, quando maior, até ao dia 
31 de dezembro do ano letivo seguinte. 
 
4- No requerimento deve constar, de forma clara, a identificação completa do interessado e as habilitações 
académicas de que é detentor, as quais devem ser acompanhadas por documentos comprovativos dos módulos 
realizados, tais como plano (s) curricular (s) de disciplina (s) ou descrição sumária dos conteúdos dos módulos 
que constituem a (s) disciplina (s) que o aluno realizou. 
 
5- Para cálculo da classificação final das disciplinas a que forem dadas as equivalências aplicar-se-á o 
disposto na legislação e regulamentação respetiva. 
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Artigo 253.º  
Conclusão e Certificação do Curso 

 
1- Concluem o nível secundário de educação os alunos que obtenham aprovação em todas as disciplinas do 
plano de estudos do respetivo curso, bem como aprovação na formação em contexto de trabalho (FCT) e na 
prova de aptidão profissional (PAP). 
 
2- A classificação final do curso obtém-se mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
CF = [2MCD+ (0,3FCT+0,7PAP)] /3 
 
sendo: 
 
CF = classificação final do curso, arredondada às unidades; 
            MCD = média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que integram o plano 
de estudos do curso, arredondada às décimas; 
FCT = classificação da formação em contexto de trabalho, arredondada às décimas; 
PAP = classificação da prova de aptidão profissional, arredondada às décimas. 
 
 
3- Os alunos que pretendam prosseguir estudos no Ensino Superior deverão cumprir os requisitos que forem 
estabelecidos na legislação na altura da candidatura, de acordo com Artigo 29.º da Portaria n.º 74-A/2013 de 15 
de fevereiro. 
 
 
4- A conclusão de um curso profissional confere direito à emissão de: 
 
a) Um diploma que certifique a conclusão do nível secundário de educação e indique o curso concluído, 
respetiva classificação final e o nível de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações;  
b) Um certificado de qualificações, que indique o nível de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações e 
a média final do curso e discrimine as disciplinas do plano de estudo e respetivas classificações finais, os 
módulos das disciplinas da componente de formação técnica, a designação do projeto e a classificação obtida 
na respetiva PAP, bem como a classificação da FCT.  
 
5 – A requerimento dos interessados, podem ainda ser emitidos, em qualquer momento do percurso escolar do 
aluno, os correspondentes documentos comprovativos da conclusão de disciplinas, módulos e da FCT, bem 
como os respetivos resultados de avaliação. 
 
6 - A emissão do diploma, do certificado e dos documentos comprovativos referidos nos números anteriores é 
da responsabilidade do órgão competente de direção ou gestão da escola. 
 
 

Artigo 254.º  
Reclamações e recursos 

 
1- As reclamações ou recursos interpostos sobre matéria de avaliação interna dos alunos são resolvidos de 
acordo com o disposto no regulamento interno da escola. 
 
2- As reclamações ou recursos relativos à avaliação externa são resolvidos de acordo com a regulamentação 
aplicável aos exames de nível secundário de educação. 
 
 

Artigo 255.º  
Frequência e Assiduidade  

 
1- No cumprimento do plano de estudos, para efeitos de conclusão do curso com aproveitamento, devem 
estar reunidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
 
a) A assiduidade do aluno não pode ser inferior a 90% da carga horária de cada módulo de cada disciplina; 
b) A assiduidade do aluno na FCT não pode ser inferior a 95% da carga horária prevista. 
 
2- Assim, o Diretor de Turma deverá informar os formandos e respetivos Encarregados de Educação do 
número de faltas que os mesmos poderão dar a cada módulo.  
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3- Para os efeitos previstos no número anterior, o resultado da aplicação de qualquer das percentagens nele 
estabelecidas é arredondado por defeito, à unidade imediatamente anterior, para o cálculo da assiduidade, e por 
excesso, à unidade imediatamente seguinte, para determinar o limite de faltas permitido aos alunos. 
 

 
4- Quando a falta de assiduidade do aluno for devidamente justificada, nos termos definidos no artigo 16º do 
Estatuto do Aluno , as escolas devem assegurar: 
 
a) No âmbito das disciplinas do curso: 
i. O prolongamento das atividades até ao cumprimento do número total de horas de formação estabelecidas; ou 
ii. O desenvolvimento de mecanismos de recuperação tendo em vista o cumprimento dos objetivos de 
aprendizagem. 
b) No âmbito da FCT, o seu prolongamento a fim de permitir o cumprimento do número de horas estabelecido. 
 
5- O disposto no número anterior não prejudica, no caso de faltas injustificadas, a aplicação de outras 
medidas previstas na lei ou, quando nesta não explicitamente previstas, fixadas em regulamento interno. 
 
6- As escolas asseguram a oferta integral do número de horas de formação previsto na matriz dos cursos 
profissionais, adotando, para o efeito, todos os mecanismos de compensação ou substituição previstos na lei e 
nos respetivos estatutos ou regulamentos internos. 

 
 

Artigo 256.º 
Excesso grave de faltas 

 
 
1- Nos cursos profissionais, as faltas injustificadas não podem exceder 10% da carga horária de cada módulo 
de cada disciplina. 
 
2- Sempre que o aluno atinja metade do limite de faltas injustificadas (5%), os pais ou encarregados de 
educação ou, quando maior de idade, o aluno, são convocados, pelo meio mais expedito, pelo diretor de turma, 
que deve alertar para as consequências da violação do limite de faltas injustificadas e procurar encontrar uma 
solução que permita garantir o cumprimento efetivo do dever de assiduidade.  
 

 

Artigo 257.º 

Mecanismos de recuperação/ reposição 
 
1- A natureza destes cursos exige a lecionação da totalidade das horas previstas para cada disciplina, de 
forma a assegurar a certificação. Assim, as aulas não lecionadas deverão ser repostas através dos seguintes 
mecanismos: 
 
a) prolongamento da atividade letiva diária, desde que não ultrapasse as 8 horas diárias; 
b) diminuição do tempo de paragem letiva no Natal, Carnaval e/ou Páscoa; 
c) realização de trabalhos pelos alunos que correspondam à compensação das horas de formação em falta; 
d) realização de trabalhos pelos alunos de natureza interdisciplinar, mediante planificação da Equipa 
Pedagógica, que correspondam à compensação das horas de formação em falta. 
 
2- Se a reposição for efetuada de acordo com o previsto nas alíneas a) e b) do ponto 1, deverá o Diretor de 
Turma informar o Encarregado de Educação. 
 
3- Em cumprimento do Despacho nº14758/2004, os registos de faltas dos professores, bem como a respetiva 
justificação, obrigatoriamente apresentada nos termos e prazos legalmente previstos, são provisórios, só se 
tornando definitivos se os tempos letivos em falta não forem compensados nos termos previstos no número 
seguinte. 
 

4- Sempre que o professor não tenha lecionado a totalidade ou parte dos tempos letivos previstos para um 
determinado dia, será a lecionação do tempo em falta compensada logo que possível, de preferência no próprio 
dia em que a falta se registou, ou, no máximo, até ao 8º  dia letivo imediatamente subsequente.  
 
5- Sempre que um professor preveja com antecedência a necessidade de faltar deverá consultar o plano de 
permutas da turma e adotar os seguintes procedimentos: 
 
a) Contactar um docente com quem seja possível permutar; 
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b) Na eventualidade de não haver ninguém com quem seja possível permutar, contactar um professor da 
turma que possa ocupar esse (s) tempo (s); 
 
c) Em ambos os casos, é permitido aos professores em ocupação de alunos ou em tempos de 
desempenho de cargos (exceto DST na hora de atendimento aos pais) efetuar permutas/ocupações, desde que 
sejam docentes da turma; 

 
d) Uma vez que os docentes têm de cumprir o número de tempos previsto na matriz curricular, não existe 
qualquer obrigatoriedade de preenchimento dos requerimentos de permuta e ocupação. No entanto, se assim o 
desejarem, podem fazê-lo, entregando o documento nos Serviços de Administração Escolar com a maior 
antecedência possível. 
 
6- Em caso de falta imprevista, o docente deverá, logo que possível, contactar telefonicamente a Direção da 
Escola, a fim de que esta possa tomar as devidas diligências. 
 
7- Caso o docente se encontre impossibilitado de ministrar a aula por se encontrar em serviço oficial, poderá 
entregar um plano de aula a ser aplicado por um professor do mesmo grupo disciplinar que se encontre em 
Ocupação de Alunos. 
 

 
Artigo 258.º 

Visitas de estudo dos cursos profissionais 
 

1- As visitas de estudo constituem estratégias pedagógicas/didáticas que, dado o seu caráter mais prático 
podem contribuir para a preparação e sensibilização a conteúdos a lecionar, ou para o aprofundamento e 
reforço de unidades curriculares já lecionadas e como tal correspondem a horas de formação. 
 
2- As horas efetivas destas atividades convertem-se em tempos letivos até ao máximo de 10 tempos diários. 
 
3- Os tempos letivos devem ser divididos pelos professores organizadores/ acompanhantes, desde que a 
atividade tenha sido objeto de planificação e tenha recebido aprovação pelo órgão pedagógico da Escola. 
 
4- Os docentes que não façam parte da visita de estudo mas que tenham aula nesse dia, deverão compensar 
posteriormente a aula em causa. 
 
5- As visitas de estudo fazem parte do plano de formação e como tal é obrigatória a presença do aluno. Num 
caso excecional, se o aluno não acompanhar os restantes na visita, deverá realizar uma ou mais tarefas a 
designar pelo (s) professor (s) responsável (responsáveis) pela atividade. 
 
6- O professor responsável pela visita de estudo deve entregar nos Serviços de Administração Escolar a 
Declaração da Visita de Estudo, bem como a Planificação e Relação de Alunos. Estes documentos devem ser 
acompanhados de um orçamento o mais preciso possível e da respetiva relação de necessidades devidamente 
preenchida pelo Diretor de Curso. 
 
 

CAPÍTULO XIII - Medidas de Promoção do Sucesso Escolar 

 
Artigo 259.º 

Âmbito  
 

1- Os Quadros de Mérito Escolar visam premiar os bons resultados ou os comportamentos exemplares dos 
alunos dos 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário, incluindo o Ensino Profissional, 
incentivando o esforço dos alunos para se superarem cada vez mais, alcançando mais e melhor. 
 
2- Os Quadros de Mérito serão atribuídos anualmente, no final do 3º Período e terão as seguintes vertentes: 
  
a) Quadro de Mérito de Atitudes e Valores - reconhece os alunos que, ao longo de cada ano letivo, se 
tenham esforçado no exercício de uma cidadania responsável e ativa: 
 
b) Quadro de Mérito de Excelência - destina-se ao reconhecimento dos alunos que, ao longo de cada um 
dos ciclos de ensino, revelem excelentes resultados escolares na avaliação interna e na avaliação externa, 
quando a ela estiverem sujeitos; 

 
c)  Quadro de Mérito Desportivo - visa distinguir os alunos que, ao longo de cada ano letivo, obtenham um 
desempenho desportivo relevante em representação da escola, a nível individual ou coletivo, em competições 
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desportivas de âmbito regional, nacional ou internacional.  
 

 

 
Secção I – Quadros de Quadro de Mérito de Atitudes e Valores 

 
Artigo 260.º 

Requisitos para aceder ao Quadro de Mérito de Atitudes e Valores: 
 

1- Para aceder ao Quadro de Mérito de Atitudes e Valores (QMAV) os alunos devem cumprir, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 
 
a) revelar um comportamento exemplar dentro e fora da sala de aula; 
 
b) mostrar atitudes de respeito pelos outros, pelas suas opiniões e pelas suas dificuldades, dentro e fora da 
sala de aula; 

 
c) não ter participações disciplinares nem sanções disciplinares atribuídas pelo Conselho de Turma ou pelo 
Diretor do Agrupamento no período a que se reporta a distinção que lhe é atribuída; 

 
d) revelar sentido de responsabilidade, fazendo-se acompanhar sempre de todo o material necessário ao 
desenvolvimento das atividades letivas (não ter faltas de material), realizando todos os trabalhos de casa 
propostos, não evidenciando atitudes desadequadas ao contexto de sala de aula; 

 
e) ser assíduo e pontual; 

 
f) manifestar um bom relacionamento interpessoal com colegas, docentes, assistentes operacionais e 
restante comunidade educativa; 

 
g) ter participado em concursos promovidos pela escola ou por entidades externas a esta, que fomentem o 
exercício de uma cidadania responsável. 

 

 
Artigo 261.º 

Procedimentos a ter em conta na seleção de alunos para o Quadro de Mérito de Atitudes e Valores: 
 

1- Para desencadear as propostas ao nível do Conselho de Docentes ou dos Conselhos de Turma, os 
Professores Titulares de Turma (PTT) e os Diretores de Turma (DT) devem, até ao final do mês de Maio, 
promover as seguintes ações: 
 
a) esclarecer os alunos sobre o que é o QMAV e quais os seus objetivos, recorrendo a uma linguagem clara e 
simples; 
 
b) solicitar aos alunos de cada turma que, através de escrutínio secreto, indiquem o nome de um colega que 
reúna todos os requisitos necessários para integrar o Quadro de Atitudes e Valores; 
 
c) o PTT ou DT deve apurar e registar o nome do aluno com maior votação. Em caso de empate, deve 
proceder-se a uma nova votação entre os alunos empatados; 
 
d) nos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário (Cursos Científico-humanísticos e Cursos 
Profissionais), os DT apresentam a proposta dos alunos aos respetivos Conselhos de Turma. Esta deve ser 
apreciada conjuntamente com as propostas individuais de cada docente. Depois de analisadas e discutidas 
todas as propostas, o Conselho de Turma deve selecionar, de forma fundamentada, o nome de apenas um 
aluno a integrar o QMAV. Em caso de dúvida pode realizar-se uma votação e, se houver empate, o DT tem voto 
de qualidade. 
 
2- O Conselho de Docentes/ Conselho de Turma pode decidir-se pela não apresentação de candidatos ao 
QMAV devendo, nessa situação, registar claramente os motivos na ata da reunião. 
 
3- A existência ou não de candidatos ao QMAV deverá ser sempre registada na ata da reunião do Conselho 
de Docentes/ Conselho de Turma. 
 
4- Deverá ser inscrita no processo individual do aluno a sua inclusão no QMAV, após a respetiva 
homologação. 
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Secção II - Quadro de Mérito de Excelência 

 
Artigo 262.º 

Requisitos para aceder ao Quadro de Mérito de Excelência 

 
1- No final do 1º CEB, os alunos podem aceder ao QME se reunirem as seguintes condições: 
 
a) avaliação final do 3º período referente aos 1º , 2º e 3º anos; 
 
b) pelo menos duas menções de “Satisfaz Muito Bem”; 
 
c) nenhuma menção inferior a “Satisfaz Bem”; 

 
d) máximo de uma falta injustificada nas atividades letivas e não letivas, em cada um dos anos supracitados; 

 
e) avaliação final do 3º período referente ao 4º ano; 

 
f) média de 5 nas disciplinas de Português e Matemática, tendo em conta os resultados da avaliação 
sumativa externa; 

 
g) menção de “Satisfaz  Bem” nas restantes disciplinas (Estudo do Meio; Expressões Artísticas e Apoio ao 
Estudo) e na avaliação da Oferta Complementar;  

 
h) máximo de uma falta injustificada nas atividades letivas e não letivas. 
 
2- No final do 2º e do 3º CEB, os alunos podem aceder ao QME se reunirem as seguintes condições: 
 
a) média de 5 (arredondada às unidades) no conjunto das disciplinas em cada um dos anos que compõem o 
ciclo de ensino; 
 
b) média de 5 nas disciplinas de Português e Matemática, tendo em conta os resultados da avaliação 

sumativa externa; 
 

c) menção de “Satisfaz Bem” na avaliação da Oferta Complementar de Educação para a Cidadania em cada 
um os anos que compõem o ciclo de ensino; 

 
d) máximo de uma falta injustificada nas atividades letivas e não letivas, em cada um dos anos que compõem 
o ciclo de ensino. 
 
3- No final do Ensino Secundário, os alunos podem aceder ao QME se reunirem as seguintes condições: 
 
a) média igual ou superior a 17 valores (arredondada à unidade) no conjunto das disciplinas (a nota final da 
disciplina de Educação Moral e Religiosa e Católica não conta para o cálculo desta média); 
 
b) nenhuma classificação (interna ou externa) inferior a 10 valores; 

 
c) máximo de uma falta injustificada nas atividades letivas e não letivas, em cada um dos anos que compõem 
o ciclo de ensino. 

 
 

Artigo 263.º 
Procedimentos a ter em conta na seleção de alunos para o Quadro de Mérito de Excelência 

 
1- Compete aos Serviços Administrativos do Agrupamento organizar uma listagem dos alunos que reúnem as 

condições para aceder ao QME, facultando-a ao Diretor. 

2- O Diretor apresenta as propostas recebidas em reunião de Conselho Pedagógico. 

3- O Conselho Pedagógico analisa as propostas e procede à sua homologação. 

4- O Conselho Pedagógico poderá decidir pela não aceitação das propostas de admissão ao QME, devendo 

nessa situação fundamentar a sua decisão. 

5- Deverá ser inscrita no processo individual do aluno a sua inclusão no QMAV, após a respetiva 

homologação. 
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6- Todo o aluno que integre o QME não poderá acumular com a integração no QMAV, visto que a inclusão no 

primeiro quadro já lhe reconhece o mérito académico e de valores e atitude 

 
Secção III – Quadro de Mérito Desportivo 

 
Artigo 264.º 

Requisitos para aceder ao Quadro de Mérito Desportivo 
 

1- São candidatos à nomeação para o Quadro de Mérito Desportivo (QMD) os alunos que: 

a) se pautem por uma conduta sócio desportiva que releve o fair-play e espírito de equipa; 

b) obtenham desempenhos desportivos de relevo quer individual (árbitros; praticantes de uma modalidade 

desportiva), quer coletivo, em representação do Agrupamento em competições a nível Distrital, Regional ou 

Nacional. 

2- São considerados desempenhos desportivos de relevo, nas modalidades desportivas individuais os 

seguintes:  

a) classificação nos três primeiros lugares em competições Distritais; 

b) classificação nos seis primeiros lugares em competições Regionais;  

c) classificação nos dez primeiros lugares em competições Nacionais. 

 
3- São considerados desempenhos desportivos de relevo, nas modalidades desportivas coletivas os 

seguintes:  

a) equipas classificadas nos dois primeiros lugares em Competições Distritais; 

b) equipas classificadas nos três primeiros lugares em competições Regionais; 

c) equipas classificadas nos seis primeiros lugares em competições Nacionais. 

 
4- As classificações acima referidas poderão ser reformuladas anualmente pelo Grupo de professores de 

Educação Física, em função da variação do número de alunos ou equipas participantes em cada modalidade/ 

escalão. 

 
5- Os alunos candidatos aos QMD não podem apresentar participações disciplinares, nem sanções 

disciplinares atribuídas pelo Conselho de Turma ou pelo Diretor do Agrupamento no período a que se reporta a 

distinção que lhe é atribuída; 

 
6- Só serão candidatos ao QMD os alunos que, para além das condições supracitadas tenham obtido nível 5/ 

classificação 17 na disciplina de Educação Física, na avaliação final de 3º período. 

 
Artigo 265.º 

Procedimentos a ter em conta na seleção de alunos para o Quadro de Mérito Desportivo: 

1- A proposta de candidatura de um aluno para o QMD deverá ser apresentada em reunião de Conselho de 

Turma de avaliação de final do 3º período pelo professor de Educação Física, após indicação do professor 

responsável pela equipa ou atividade em que o aluno obteve desempenho desportivo relevante, devendo esta 

informação ficar registada em ata. 

 

2- Deverá ser inscrita no processo individual do aluno a sua inclusão no QMAV, após a respetiva 

homologação. 
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CAPÍTULO XIV - Disposições Finais 

 
Artigo 266.º 

Horários de Funcionamento 
 

1- Todos os horários do Agrupamento são definidos pelo Diretor, podendo consultar o Conselho Pedagógico, 
no final do ano letivo anterior à sua entrada em vigor. 
 
2- O Conselho Geral deve pronunciar-se sobre os horários de funcionamento referidos no número anterior. 
 
 

Artigo 267.º 
Regimento de Funcionamento 

 
1- Todos os órgãos e diferentes estruturas constantes neste Regulamento Interno devem elaborar o seu 
Regimento de Funcionamento, nos trinta dias após a sua posse. 
 
 

Artigo 268.º 
Símbolos da Escola 

 
1- Constituem símbolos da Escola, a aprovar pelo Conselho Geral: 
 
a) A Bandeira; 
b) O Logotipo. 
 
 

Artigo 271.º 
Hastear da Bandeira 

 
A bandeira do Agrupamento será hasteada: 
 
a) Nos dias e momentos oficialmente definidos; 
b) Por falecimento de aluno, professor ou funcionário; 
c) Por falecimento de qualquer membro Não Docente do Conselho Geral ou do Conselho Pedagógico. 
 
 

Artigo 270.º 
Comemorações 

 
1- Serão assinalados com dignidade especial: 
 
a) O Dia do Agrupamento a realizar no último dia de aulas do 3º período letivo definido no calendário escolar 
para os alunos sujeitos à realização de exames nacionais; 
 
b) Dia do Diploma. 
 
2- O Coordenador de Projetos e o Diretor, em articulação com o Conselho Pedagógico e outros parceiros 
educativos, estabelecerá um programa para cada uma das comemorações que deverá ser integrado no Plano 
Anual de Atividades. 
 
 

Artigo 271.º 
Entrada em Vigor 

 
1- O presente Regulamento Interno entra em vigor após a sua aprovação em reunião de Conselho Geral. 
 
2- As normas estatuídas com a aprovação do Regulamento Interno devem ser aplicadas de forma a não 
perturbar o normal funcionamento do Agrupamento e a organização do ano letivo em curso. 
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Artigo 272.º 
Divulgação 

 
1- Como documento básico da organização e modo de funcionamento do Agrupamento, o Regulamento 
Interno é obrigatoriamente divulgado, no início de cada ano letivo, a todos os novos membros da Comunidade 
Escolar. 
 
2- Os encarregados de educação dos alunos devem declarar por escrito a aceitação do disposto no 
Regulamento Interno. 
 
3- Cópias do Regulamento Interno estarão à disposição de toda a comunidade educativa para consulta, 
nomeadamente na biblioteca, na sala de professores e no portal do Agrupamento. 

 

 
Artigo 273.º 
Omissões 

 
1- Cabe aos órgãos de direção, administração e gestão do Agrupamento, sem prejuízo do disposto na lei 
geral, decidir nos casos omissos, ou seja, nos casos não previstos no presente Regulamento Interno. 
 

 
 
 
 


