DEVER DE ASSIDUIDADE
O aluno tem o dever de ser:
 Assíduo;
 Pontual;
 Empenhado no cumprimento de todos os seus
deveres no âmbito das atividades escolares.

AGRUPAMENTO
DE
ESCOLAS DE
VENDAS NOVAS
Av. 25 de Abril
7080-134 Vendas Novas
Tel. 265 809 910

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR
DE APOIO À
EDUCAÇÃO INCLUSIVA

EMAEI

As faltas injustificadas não podem exceder, em
cada ano letivo:
a) 10 dias, seguidos ou interpolados, no 1.º ciclo do
ensino básico;
b) O dobro do número de tempos letivos semanais por
disciplina nos restantes ciclos ou níveis de ensino;
c) 10% da carga horária de cada módulo de cada disciplina e 5% da carga horária prevista da FCT, nos Cursos Profissionais.

Regimento
Dever de Assiduidade
Lei Nº 51/2012
Faltas Justificadas/ Injustificadas

Quando as faltas justificadas excederem:
a) 10 dias seguidos, no 1.º ciclo do ensino básico;
b) nos restantes ciclos ou níveis de ensino, cinco tempos letivos consecutivos a cada disciplina;
c)10% da carga horária de cada módulo de cada disciplina e 5% da carga horária prevista da FCT, nos Cursos Profissionais.
O aluno beneficiará de medidas específicas de apoio
que permitam a recuperação das aprendizagens em
falta.

Medidas de Recuperação

Dever de Assiduidade - Lei nº 51/2012
Fluxograma de ações a desenvolver em
situação de falta de assiduidade

O aluno falta

E. Educação fundamenta a falta em 3 dias

Quando o aluno atinge
metade
do limite das faltas injustificadas

DT/Prof. Titular aceita a
fundamentação
FALTA
JUSTIFICADA
E. Educação não fundamenta a falta
em 3 dias ou fundamentação não é
aceite.

Nos 6 dias seguintes o Prof T.T/DT
comunica com EE

E.ED. fundamenta
a falta

FALTA
JUSTIFICADA

E.ED. não
regulariza
a situação

FALTA
INJUSTIFICADA

Aluno ultrapassa o limite de faltas
injustificadas

MEDIDAS DE
RECUPERAÇÃO
Cumprimento das
medidas

D.T. comunica ao E.ED.
e
efetua referenciação à EMAEI
(Preenche o formulário e entrega nos
Serviços Administrativos)
Referenciação e procedimentos, já efetuados pelo
Professor Titular/Diretor de Turma, são analisados pela EMAEI

Faltas em excesso
são
desconsideradas

Incumprimento das
medidas ou
reincidência

* Plano de
Acompanhamento
Especial : aplicação
de Medidas de Recuperação e articulação com a CPCJ

Quando a gravidade da situação justificar a intervenção da EMAEI
1. Equipas multidisciplinares variáveis: D.T/Prof.
Titular; EMAEI; outros técnicos

Formalização de compromissos e identificação de
alternativas de solução
Quando não é possível resposta ou quando a situação se
agrava
2. Envolvimento dos parceiros:
Esgotadas as respostas junto das entidades de 1ª linha

Comunicação:
CPCJ (Estatuto do aluno: Ponto 5 do artigo 18; Ponto 1
do artigo 21º)

Incumprimento das medidas ou
reincidência

Retenção por
faltas
Conselho
Pedagógico
O incumprimento ou ineficácia das Medidas de
Recuperação obriga à comunicação obrigatória da
situação à CPCJ
* Aplicável apenas a alunos que se encontram
dentro da escolaridade obrigatória

