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Preâmbulo 
 

Os direitos e deveres fundamentais consig-

nados na Constituição da República Portu-

guesa e os princípios enunciados na Lei de 

Bases do Sistema Educativo constituem o 

fundamento primeiro do Regulamento In-

terno do Agrupamento de Escolas de Vendas 

Novas. 

 
Capitulo I 

Disposições gerais 
 

Artigo 1º 
Objeto de aplicação 

 

 1-O Regulamento Interno tem por objeto 

regular a organização e o funcionamento de 

todos os estabelecimentos de ensino público 

do concelho de Vendas Novas que constitu-

em o Agrupamento de Escolas de Vendas 

Novas adiante designado agrupamento. 

 
Artigo 2º 

Âmbito de aplicação 
 

1-Este regulamento interno aplica-se a to-

dos os estabelecimentos de educação e en-

sino integrados no agrupamento de escolas 

de Vendas Novas, a todos os seus órgãos, 

estruturas e serviços, bem como a toda a 

comunidade educativa: alunos, pessoal do-

cente, pessoal não docente, pais e encarre-

gados de educação, autarquia e a todos os 

cidadãos que, de uma forma ou de outra, se 

relacionem com o agrupamento.  

 
Artigo 3º 

Princípios orientadores 
 

1 - São referências fundamentais e obrigató-
rias do presente regulamento a Constituição 
da República, a Lei de Bases do Sistema 
Educativo e demais legislação em vigor. 
2 - Toda a atividade do agrupamento se de-
senvolve de acordo com os seguintes princí-
pios: 
a) Promover o sucesso e prevenir o abando-
no escolar dos alunos e desenvolver a quali-
dade do serviço público de educação, em 

geral, e das aprendizagens e dos resultados 
escolares, em particular;  
b) Promover a equidade social, criando con-
dições para a concretização da igualdade de 
oportunidades para todos;  
c) Assegurar as melhores condições de es-
tudo e de trabalho, de realização e de de-
senvolvimento pessoal e profissional;  
d) Cumprir e fazer cumprir os direitos e os 
deveres constantes das leis, normas ou re-
gulamentos e manter a disciplina;  
e) Observar o primado dos critérios de na-
tureza pedagógica sobre os critérios de na-
tureza administrativa nos limites de uma 
gestão eficiente dos recursos disponíveis 
para o desenvolvimento da sua missão;  
f) Assegurar a estabilidade e a transparência 
da gestão e administração escolar, designa-
damente através dos adequados meios de 
comunicação e informação;  
g) Proporcionar condições para a participa-

ção dos membros da comunidade educativa 

e promover a sua iniciativa.  

 
Artigo 4º 

Constituição do agrupamento e escola 
sede 

1- O agrupamento de escolas de Vendas 

Novas é constituído por: 

a) escola secundária de Vendas Novas; 

b) escola básica de Vendas Novas nº 1 ; 

c) escola básica de Vendas Novas nº 2; 

d) escola básica Campos da Misericórdia; 

e) escola básica Campos da Rainha; 

f) escola básica Monte Branco; 

g) escola básica Landeira; 

h) jardim de infância da Afeiteira; 

i) jardim de infância do Monte Branco. 

2-A escola-sede do agrupamento é a escola 
secundária de Vendas Novas. 

 
Capítulo II 

Administração e Gestão Escolar 
 

Artigo 5º 
Órgãos de administração e gestão do 

agrupamento 
 

1 - Nos termos do regime de autonomia, 
administração e gestão, são órgãos de dire-
ção, administração e gestão do agrupamen-
to, os seguintes:  
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a)O conselho geral;  
b)O diretor;  
c)O conselho pedagógico;  
d)O conselho administrativo. 
 

Secção I 
Conselho geral 

 
Artigo 6º 
Definição 

 

1-O conselho geral é o órgão de direção es-
tratégica responsável pela definição das 
linhas orientadoras da atividade do agru-
pamento, assegurando a participação e re-
presentação da comunidade educativa, nos 
termos e para os efeitos do n.º 4 do artigo 
48.º da Lei de Bases do Sistema Educativo e 
DL nº 75/2008 de 22 de abril, na redação 
que lhe foi dada pelo DL 137/2012, de 2 de 
julho. 

 
Artigo 7º 

Composição 
 

1 - O conselho geral é composto por 21 ele-
mentos distribuídos da seguinte forma:  
a) Sete (7) representantes do pessoal docen-
te;  
b) Dois (2) representantes2 do pessoal não 
docente;  
c) Quatro (4) representantes dos pais e en-
carregados de educação; 
d) Dois (2) alunos, maiores de 16 anos;  
e) Três (3) representantes do município;  
f) Três (3) representantes da comunidade 
local;  
2 - O diretor participa nas reuniões do con-
selho geral, sem direito a voto.  
 

Artigo 8º 
Competências 

 

São competências do conselho geral as se-
guintes:  
a) Eleger o respetivo presidente, de entre os 
seus membros, à exceção dos representan-
tes dos alunos;  
b) Eleger o diretor, nos termos dos artigos 
21.º a 23.º do Decreto-Lei nº75/2008 de 22 
de abril, na redação que lhe foi dada pelo 
Decreto-Lei nº 137/2012, de 02 de julho;  
c) Aprovar o projeto educativo e acompa-
nhar e avaliar a sua execução;  
d) Aprovar o regulamento interno do agru-
pamento de escolas;  

e) Aprovar o plano anual e plurianual de 
atividades;  
f) Apreciar os relatórios periódicos e apro-
var 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 ela-
boração do orçamento;  
i) Definir as linhas orientadoras do planea-
mento e execução, pelo diretor, das ativida-
des 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 orga-
nização dos horários;  
m) Acompanhar a ação dos demais órgãos 
de administração e gestão;  
n) Promover o relacionamento com a comu-
nidade educativa;  
o) Definir os critérios para a participação do 
agrupamento em atividades pedagógicas, 
científicas, culturais e desportivas;  
p) Dirigir recomendações aos restantes ór-
gãos, tendo em vista o desenvolvimento do 
projeto educativo e o cumprimento do plano 
anual de atividades;  
q) Participar, nos termos definidos em di-
ploma 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 9º 
Designação de representantes dos 

alunos, pessoal docente e pessoal não 
docente 

 

1 - Os representantes dos alunos, do pessoal 
docente e pessoal não docente candidatam-
se à eleição, apresentando-se em listas com 
a identificação dos candidatos a membros 
efetivos, em número igual ao dos respetivos 
representantes no conselho geral, bem co-
mo dos candidatos a membros suplentes. A 
conversão dos votos em mandatos faz-se de 
acordo com o método de representação 
proporcional da média mais alta de Hondt.  
2 - Só podem votar os alunos com 16 ou 
mais anos de idade. 
3 - Caso não se apresentem listas para a 
eleição dos representantes dos alunos, serão 
sufragados através de eleição em assem-
bleia de delegados de turma. 
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4- As listas candidatas de docentes devem 
integrar docentes dos diferentes graus de 
ensino. 
 

Artigo 10º 
Designação de representantes dos pais e 
encarregados de educação, da autarquia 

e representantes da comunidade local 
 

1 - Os representantes dos pais e encarrega-
dos de educação, caso não exista associação 
de pais e encarregados de educação, são 
eleitos, efetivos e suplentes, em assembleia 
geral, convocada para esse efeito, pelo pre-
sidente do conselho geral ou, na sua impos-
sibilidade, pelo diretor. 
2 - Existindo associação de pais e encarre-
gados de educação, cabe-lhe assegurar a 
convocatória da assembleia geral alargada 
de pais e encarregados de educação e ao 
diretor a sua publicitação. 
3 - Os representantes do município são de-
signados pela Câmara Municipal. 
4 - Os representantes da comunidade local 
são cooptados pelos demais membros do 
conselho geral, de acordo com os seguintes 
critérios:  
i. Representantes de instituições locais com 
as quais o agrupamento já desenvolve ativi-
dades ou tem protocolos;  
ii. Representantes de atividades de caráter 
económico, social, cultural e científico rele-
vantes para o agrupamento;  
iii. Individualidades de reconhecido mérito.  
5 - Os convites a dirigir aos representantes 
da comunidade local são formulados em 
nome do agrupamento, dando-se um prazo 
de dez dias úteis para a respetiva aceitação. 
 

Artigo 11º 
Mandatos 

 

1 - O mandato dos membros do conselho 
geral tem a duração de quatro anos, sem 
prejuízo do disposto nos números seguintes.  
2 - O mandato dos representantes dos pais e 
encarregados de educação tem a duração de 
quatro anos escolares.  
3 - Os membros do conselho geral são subs-
tituídos no exercício do cargo se entretanto 
perderem a qualidade que determinou a 
respetiva eleição ou designação.  
4 - Os membros do conselho geral poderão 
solicitar a cessação ou suspensão do respe-
tivo mandato.  

5 - No caso de cessação do mandato, esta 
deverá ser comunicada, por escrito, ao con-
selho geral.  
6 - O pedido de suspensão de mandato de-
verá ser fundamentado e endereçado ao 
conselho geral que, na reunião imediata, 
procederá à sua apreciação.  
7 - A suspensão de mandato não poderá 
exceder 365 dias, seguidos ou interpolados, 
no decurso do mandato sob pena de se con-
siderar cessação do mesmo.  
8 - Não se considera suspensão de mandato 
quando o impedimento disser apenas res-
peito a uma reunião, caso em que se consi-
dera ter havido falta do titular do mandato.  
9 - As vagas resultantes da suspensão ou 
cessação do mandato dos membros eleitos 
são preenchidas pelo primeiro candidato 
segundo a respetiva ordem de precedência.  
10 - No caso de não restarem mais membros 
na lista para substituírem um membro ces-
sante, deverá proceder-se a eleições interca-
lares para preenchimento das vagas existen-
tes.  
11 - As vagas resultantes da cessação do 
mandato dos membros representantes do 
município são preenchidos por novos ele-
mentos a nomear pela Câmara Municipal de 
Vendas Novas.  
12 - As vagas resultantes da cessação do 
mandato ou impedimento dos membros 
representantes da comunidade implicam a 
cooptação de novas individualidades ou 
instituições.  
13 - Os elementos que venham a preencher 
as vagas, apenas completarão o mandato do 
substituído.   
14 - Qualquer membro do conselho geral 
que falte, sem justificação, a duas reuniões 
consecutivas perderá o mandato e será 
substituído ou cooptado nos termos do pre-
sente regulamento interno.  
 

Artigo 12º 
Funcionamento 

 

1 - O conselho geral reúne, ordinariamente, 
uma vez por trimestre, e, extraordinaria-
mente, sempre que convocado pelo respeti-
vo presidente, por sua iniciativa, a requeri-
mento de um terço dos seus membros em 
efetividade de funções ou por solicitação do 
diretor.  
2 - As deliberações do conselho geral só são 
válidas desde que resultantes de uma maio-
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ria absoluta de votos dos membros presen-
tes na reunião.  
3 - Excetua-se do disposto no número ante-
rior a decisão de aprovação do regulamento 
e suas revisões, bem como da eleição de 
Diretor que carecem de uma maioria abso-
luta dos membros em efetividade de funções 
(onze).  
 

Secção II 
Diretor 

 
Artigo 13º 

Definição do diretor 
 

1 - O diretor é o órgão de administração e 
gestão do agrupamento de escolas nas áreas 
pedagógica, cultural, administrativa, finan-
ceira e patrimonial.  
2 - O diretor é eleito por 4 anos, pelo conse-
lho geral do agrupamento após procedimen-
to concursal definido em legislação própria. 
3 – O diretor é coadjuvado no exercício das 
suas funções por um subdiretor e por um a 
três adjuntos. 
4- O número de adjuntos do diretor é fixado 
em função da dimensão do agrupamento e 
da complexidade e diversidade da sua oferta 
educativa, por despacho do governo. 

 
Artigo 14º 

Competências 
 

1. Compete ao diretor submeter à aprovação 
do conselho geral o projeto educativo elabo-
rado pelo conselho pedagógico. 
2. Ouvido o conselho pedagógico, compete 
também ao diretor:  
a) Elaborar e submeter à aprovação do con-
selho geral: 
i)As alterações ao regulamento interno; 
ii)Os planos anual e plurianual de ativida-
des; 
iii)O relatório anual de atividades; 
iv)As propostas de celebração de contratos 
de autonomia. 
b) Aprovar o plano de formação e de atuali-
zação do pessoal docente e não docente, 
ouvido também, o Município. 
3.No ato de apresentação ao conselho geral, 
o diretor faz acompanhar os documentos 
referidos na alínea a) deste Regulamento 
Interno.  
4.No plano da gestão pedagógica, cultural, 
administrativa, financeira e patrimonial, 
compete ao diretor, em especial: 

a) Definir o regime de funcionamento do 
Agrupamento; 
b) Elaborar o projeto de orçamento, em con-
formidade com as linhas orientadoras defi-
nidas pelo conselho geral; 
c) Superintender na constituição de turmas 
e na elaboração de horários; 
d) Distribuir o serviço docente e não docen-
te; 
e) Designar os coordenadores de escola ou 
estabelecimento de educação pré-escolar; 
f) Propor os candidatos ao cargo de coorde-
nador de departamento curricular, os dele-
gados de disciplina e designar os diretores 
de turma; 
g) Planear e assegurar a execução das ativi-
dades no domínio da ação social escolar, em 
conformidade com as linhas orientadoras 
definidas pelo conselho geral; 
h) Gerir as instalações, espaços e equipa-
mentos, bem como os outros recursos edu-
cativos; 
i) Estabelecer protocolos e celebrar acordos 
de cooperação ou de associação com outras 
escolas e instituições de formação, autar-
quias e coletividades, em conformidade com 
os critérios definidos pelo conselho geral 
nos termos da alínea o) do artigo 7.º deste 
regulamento; 
j) Proceder à seleção e recrutamento do 
pessoal docente, nos termos dos regimes 
legais aplicáveis; 
k) Dirigir superiormente os serviços admi-
nistrativos, técnicos e técnico-pedagógicos. 
l) Assegurar as condições necessárias à rea-
lização da avaliação de desempenho do pes-
soal docente e não docente, nos termos da 
legislação aplicável. 
5. Compete, ainda, ao diretor:  
a) Representar o agrupamento; 
b) Exercer o poder hierárquico em relação 
ao pessoal docente e não docente; 
c) Exercer o poder disciplinar em relação 
aos alunos; 
d) Intervir nos termos da lei no processo de 
avaliação de desempenho do pessoal docen-
te; 
e) Proceder à avaliação do pessoal não do-
cente. 
6.O diretor exerce, ainda, as competências 
que lhe forem delegadas pela administração 
educativa e pela Câmara Municipal. 
7.O diretor pode delegar e subdelegar no 
subdiretor, nos adjuntos ou nos coordena-
dores de escola ou de estabelecimento pré-
escolar as competências referidas nos nú-
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meros anteriores com exceção da prevista 
na alínea d) do número cinco. 
8. Nas suas faltas e impedimentos, o diretor 
é substituído pelo subdiretor. 
 

Artigo 15º 
Direitos do diretor 

 

1.O diretor goza, independentemente do seu 
vínculo de origem, dos direitos gerais reco-
nhecidos aos docentes do agrupamento. 
2.O diretor conserva o direito ao lugar de 
origem e ao regime de segurança social por 
que está abrangido, não podendo ser preju-
dicado na sua carreira profissional por cau-
sa do exercício das suas funções, relevando 
para todos os efeitos no lugar de origem o 
tempo de serviço prestado naquele cargo. 
 

Artigo 16º 
Direitos específicos 

 

1.O diretor, o subdiretor e os adjuntos go-
zam do direito à formação específica para as 
suas funções em termos a regulamentar por 
despacho do membro do Governo responsá-
vel pela área da educação. 
2.O diretor, o subdiretor e os adjuntos man-
têm o direito à remuneração base corres-
pondente à categoria de origem, sendo-lhes 
abonado um suplemento remuneratório 
pelo exercício de função fixado por Decreto 
Regulamentar. 
 

Artigo 17º 
Deveres do diretor 

 

1.Para além dos deveres gerais dos funcio-
nários e agentes da administração pública 
aplicáveis ao pessoal docente, o diretor, o 
subdiretor 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 hie-
rárquica competente, sobre todas as ques-
tões relevantes referentes aos serviços; 
c) Assegurar a conformidade dos atos prati-
cados pelo pessoal com o estatuído na lei e 
com os legítimos interesses da comunidade 
educativa. 
 

Artigo 18º 
Assessoria da direção 

 

1 - O diretor poderá, de acordo com a lei, 
propor ao conselho geral, para apoio da sua 
atividade, a constituição de assessorias téc-
nico-pedagógicas, de duração anual, para as 
quais são designados docentes em exercício 
de funções no agrupamento. 
2 - Essa proposta deverá apresentar as ra-
zões justificativas para a sua constituição 
assim como o número de elementos, nº de 
horas afetas e situação profissional dos do-
centes propostos.   
 

Secção III 
Conselho pedagógico 

 
Artigo 19º 
Definição 

 

1-O conselho pedagógico é o órgão de coor-
denação e supervisão pedagógica e orienta-
ção educativa do agrupamento, nomeada-
mente, nos domínios pedagógico-didático, 
da orientação e acompanhamento dos alu-
nos e da formação inicial e contínua do pes-
soal docente. 
 

Artigo 20º 
Composição 

 

1 - O conselho pedagógico é constituído por 
16 elementos assim distribuídos:   
a) O diretor que, por inerência, preside;  
 b)Sete coordenadores dos departamentos, 
(educação pré-escolar, 1º Ciclo, matemática 
e ciências experimentais, línguas, ciências 
sociais e humanas, expressões e tecnologias 
e educação especial);  
 c)Um representante dos serviços técnico-
pedagógicos; 
d)O coordenador do conselho socio comuni-
tário; 
e) Os três coordenadores dos diretores de 
turma. 
f)  O coordenador dos cursos profissionali-
zantes e de outras ofertas específicas (cur-
sos profissionais, PCA, PIEF e CEF); 
g) O coordenador TEIP;  
h) O coordenador da equipa de auto avalia-
ção. 
2 - Sempre que tal se justifique e por inicia-
tiva do órgão ou do respetivo presidente, 
podem participar nas reuniões do conselho 
pedagógico outros docentes ou individuali-
dades, sem direito a voto.  
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Artigo 21º 
Competências e funcionamento 

 

1.As competências e o funcionamento do 
conselho pedagógico estão consignados em 
legislação, neste regulamento e regimento 
próprio.  
2. Sem prejuízo das competências que lhe 
sejam cometidas por lei, ao conselho peda-
gógico compete: 
a) Elaborar a proposta de projeto educativo 
do agrupamento a submeter pelo diretor ao 
conselho geral; 
b) Apresentar propostas para a elaboração 
do Regulamento Interno e dos plano anual e 
plurianual de atividades e emitir parecer 
sobre os respetivos projetos; 
c) Emitir parecer sobre as propostas de ce-
lebração 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 voca-
cional, do acompanhamento pedagógico e 
de avaliação de alunos; 
f) Propor aos órgãos competentes a criação 
de áreas disciplinares ou disciplinas de con-
teúdo regional e local, bem como as respeti-
vas 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 experiên-
cias de inovação pedagógica e de formação, 
no âmbito do agrupamento e em articulação 
com instituições ou estabelecimentos do 
ensino superior vocacionados para a forma-
ção e a investigação; 
j) Promover e apoiar iniciativas de índole 
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) Aprovar a realização das visitas de estu-
do; 
n) Determinar a realização de reuniões in-
tercalares de conselhos de turma; 
o) Definir, de acordo com as orientações do 
currículo nacional e sob proposta dos de-

partamentos curriculares, no início do ano 
letivo, os critérios de avaliação para cada 
ano de escolaridade e por disciplina; 
p) Aprovar as matrizes dos exames de equi-
valência à frequência; 
q) Elaborar o seu próprio regimento, nos 
primeiros 30 dias do seu mandato, definin-
do as respetivas regras de organização e 
funcionamento; 
r) Exercer as demais competências que lhe 
forem atribuídas pela lei e pelo presente 
Regulamento. 
3.O conselho pedagógico reúne ordinaria-
mente uma vez por mês e extraordinaria-
mente sempre que seja convocado pelo res-
petivo Presidente, por sua iniciativa, a re-
querimento 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. 
4. Nas reuniões plenárias ou de comissões 
especializadas, podem participar, sem direi-
to a voto, a convite do presidente do conse-
lho pedagógico, representantes do pessoal 
não docente, dos pais e encarregados de 
educação e dos alunos. 
 

Artigo 22º 
Designação e eleição de representantes 

 
1 - Os coordenadores dos departamentos 
são eleitos pelos docentes do departamento 
de entre os três nomes indicados pelo dire-
tor.  
2 - O representante dos serviços técnico-
pedagógicos é designado pelo diretor. 
3 - O representante do conselho socio co-
munitário é o seu coordenador. 
4 - Os coordenadores dos diretores de tur-
ma são eleitos pelos diretores de turma do 
respetivo conselho nos mesmos moldes dos 
coordenadores dos departamentos. 
 

Artigo 23º 
Mandato 

 

1 - O mandato dos membros docentes do 
conselho pedagógico tem a duração de qua-
tro anos. 
2 - Os titulares deste mandato, eleitos ou 
designados em substituição de anteriores 
titulares, terminam o seu mandato na data 
prevista para a conclusão do mandato dos 
membros substituídos. 
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3 - Perdem o mandato os membros do con-
selho pedagógico que perderem a qualidade 
que determinou a respetiva designação. 
4 - As vagas resultantes da cessação do 
mandato dos membros eleitos são preen-
chidas, por eleição, entre os seus pares, de 
acordo com a legislação em vigor e o estipu-
lado no Regulamento Interno; 
5 - A substituição temporária de titulares é 
assegurada pelo segundo elemento mais 
votado ou por designação do diretor de 
acordo com o ponto 2. 
 

Secção IV 
Conselho administrativo 

 
Artigo 24º 
Definição 

 

1.O conselho administrativo é o órgão deli-
berativo em matérias administrativas e fi-
nanceiras do agrupamento, nos termos da 
legislação em vigor.  
 

Artigo 25º 
Composição 

 

1 - O conselho administrativo tem a seguinte 
composição:  
a) O diretor, que preside;  
b) O subdiretor ou um dos adjuntos do dire-
tor, designado pelo diretor;  
c) O chefe dos serviços administrativos, ou 
quem o substitua.  
 

Artigo 26º 
Competências e funcionamento 

 

1.As competências e o funcionamento do 
conselho administrativo estão consignados 
em legislação e regimento próprio.  
2.Sem prejuízo das competências que lhe 
sejam cometidas por lei ou no presente Re-
gulamento, compete ao conselho adminis-
trativo: 
a) Aprovar o projeto de orçamento anual do 
agrupamento, em conformidade com as li-
nhas orientadoras definidas pelo conselho 
geral; 
b) Elaborar o relatório de contas de gerên-
cia; 
c) Autorizar a realização de despesas e o 
respetivo pagamento, fiscalizar a cobrança 
de receitas e verificar a legalidade da gestão 
financeira do agrupamento; 

d) Zelar pela atualização do cadastro patri-
monial do agrupamento; 
e) Elaborar e aprovar o respetivo regimento 
interno, nos primeiros 30 dias do seu man-
dato definindo as respetivas regras de orga-
nização e funcionamento. 
f) Exercer as demais competências que lhe 
forem atribuídas pela lei e pelo presente 
regulamento. 
3. O conselho administrativo reunirá ordi-
nariamente uma vez por mês e, extraordina-
riamente, sempre que o presidente o convo-
que, por sua iniciativa ou a requerimento de 
qualquer dos seus membros. 
4. O diretor convoca as reuniões com uma 
antecedência mínima de 48 horas, por meio 
de impresso próprio com a indicação da 
ordem de trabalhos. 

 
Artigo 27º 
Mandato 

 

1.O mandato dos membros do conselho ad-
ministrativo tem a duração de quatro anos e 
cessa com o mandato do diretor.  
 

CAPÍTULO III 
COORDENAÇÃO EDUCATIVA E SUPERVISÃO 

PEDAGÓGICA  
 

Secção I 
Estruturas de coordenação educativa e 

supervisão pedagógica 
 

Artigo 28º 
Âmbito 

 

1. As estruturas de coordenação educativa e 
supervisão pedagógica colaboram com o 
conselho pedagógico e com o diretor, no 
sentido de assegurar a coordenação, super-
visão e acompanhamento das atividades 
escolares, promover o trabalho colaborativo 
e realizar a avaliação de desempenho do 
pessoal docente.   
2. As estruturas de coordenação educativa e 
supervisão pedagógica visam, 
nomeadamente:  
a) A articulação e gestão curricular na 
aplicação do currículo nacional e dos 
programas e orientações curriculares e 
programáticas, definidos a nível nacional, 
bem como o desenvolvimento de 
componentes curriculares por iniciativa do 
agrupamento de escolas;  
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b) A organização, o acompanhamento e a 
avaliação das atividades de turma ou grupo 
de alunos;  
c) A coordenação pedagógica de cada ano, 
ciclo ou curso;  
d) A avaliação de desempenho do pessoal 
docente.  
3- O mandato dos coordenadores das 
estruturas previstas neste capítulo tem a 
duração de quatro anos e cessa com o 
mandato do diretor, mas pode ser 
exonerado a todo o tempo por despacho 
fundamentado do diretor, ou cessar funções 
a pedido do interessado, fundamentado em 
motivos devidamente justificados. 
 

Artigo 29º 
Estruturas 

 

1 – No agrupamento, a coordenação 
educativa e supervisão pedagógica são 
asseguradas pelas seguintes estruturas:  
a) Departamentos curriculares;  
b) Coordenação do ensino regular; 
c)Coordenação pedagógica do ensino de 
adultos;  
d)Coordenação dos cursos profissionali-
zantes;  
e) Conselhos de turma; 
f) Núcleo de medidas de promoção para o 
sucesso. 
 

Artigo 30º 
Departamentos curriculares 

 

1 - Os departamentos curriculares são estru-
turas que colaboram com o conselho peda-
gógico e o diretor e que asseguram a articu-
lação e gestão curricular.  
2 - Neste agrupamento os departamentos 
curriculares são os aqui apresentados e têm 
a seguinte constituição:  
A - Departamento de educação pré-
escolar  
Grupo 100 – educação pré-escolar  
B - Departamento do 1º ciclo do ensino 
básico  
Grupo 110 – 1º ciclo do ensino  
Todos os docentes que desenvolvem maiori-
tariamente atividades de apoio educativo. 
C - Departamento de línguas  
Grupo 200 – português e estudos sociais/ 
história (na vertente da disciplina de portu-
guês) 
Grupo 220 – português/inglês  
Grupo 300 – português 

Grupo 320 – francês  
Grupo 330 – inglês/alemão  
Grupo 350 - espanhol 
D - Departamento de matemática e ciên-
cias experimentais  
Grupo 230 – matemática e ciências da natu-
reza  
Grupo 500 – matemática  
Grupo 510 – física e química  
Grupo 520 – biologia e geologia  
E - Departamento de ciências sociais e 
humanas  
Grupo 200 – português e estudos sociais/ 
história (na vertente da disciplina de estu-
dos sociais e história) 
Grupo 290 – educação moral religiosa cató-
lica e educação moral e religiosa evangélica 
Grupo 400 – história  
Grupo 410 – filosofia  
Grupo 420 – geografia  
Grupo 430 – economia e contabilidade  
F - Departamento de expressões e tecno-
logias 
Grupo 240 – educação visual e educação 
tecnológica  
Grupo 250 – educação musical  
Grupo 260 – educação física  
Grupo 530 – educação tecnológica 
Grupo 550 – informática  
Grupo 560 – ciências agropecuárias   
Grupo 600 – artes visuais  
Grupo 620 – educação física 
 
G - Departamento de educação especial 
Grupo 910 – educação especial 1 
Grupo 920 – educação especial 2 
Grupo 930 – educação especial 3 
Docentes da equipa de intervenção precoce 
Os técnicos especializados. 

 
Artigo 31º 

Competências dos departamentos 
 

1. Aos departamentos curriculares compete: 
a)Planificar e adequar à realidade do agru-
pamento a aplicação dos planos de estudos 
estabelecidos ao nível nacional; 
b)Elaborar e aplicar medidas de reforço no 
domínio das didáticas específicas das disci-
plinas; 
c)Assegurar, de forma articulada, com ou-
tras estruturas de orientação educativa do 
agrupamento a adoção de metodologias 
específicas destinadas ao desenvolvimento, 
quer dos planos de estudo, quer das compo-
nentes de âmbito local do currículo; 
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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 e avaliar propostas curriculares 
diversificadas, em função da especificidade 
do projeto educativo, do plano anual de ati-
vidades do agrupamento e do grupo de alu-
nos; 
f)Assegurar a coordenação de procedimen-
tos e formas de atuação nos domínios da 
aplicação de estratégias de diferenciação 
pedagógica e da avaliação das aprendiza-
gens; 
g) Identificar necessidades de formação do 
pessoal docente; 
h)Analisar e refletir sobre as práticas educa-
tivas e o seu contexto; 
i)Analisar e aprovar, de acordo com a legis-
lação em vigor, os manuais a adotar nas 
respetivas disciplinas; 
j)Elaborar e propor ao conselho pedagógico 
os critérios de avaliação para cada ano de 
escolaridade e disciplina de acordo com as 
orientações do currículo nacional; 
k)Elaborar e propor ao conselho pedagógico 
as informações prova dos exames de equiva-
lência à frequência nos anos terminais do 
ensino básico e secundário, realizados a 
nível de escola; 
l)Elaborar e propor ao conselho pedagógico 
as informações das provas finais no 3.º ciclo 
do ensino básico e ensino secundário para 
alunos com currículos específicos individu-
ais dadas as suas necessidades educativas 
permanentes; 
m) Elaborar o seu próprio regimento, nos 
primeiros 30 dias do seu mandato, definin-
do as respetivas regras de organização e 
funcionamento; 
n)Exercer as demais competências que lhe 
forem conferidas pela lei e pelo presente 
Regulamento 
 

Artigo 32º 
Funcionamento dos departamentos 

curriculares 
 

1.Os departamentos curriculares reúnem, or
dinariamente, em plenário:  
a)Antes do início das aulas, para planifica-
ção das atividades letivas e não letivas;  
b)No mínimo duas vezes por período letivo, 
entre as reuniões do conselho pedagógico, 
de forma a desempenhar as funções de es-
trutura de suporte deste órgão;  

c)Após conclusão do ano letivo, para avalia-
ção das atividades desenvolvidas e conse-
quente redefinição de estratégias.  
2.Os departamentos curriculares reunem, ex
traordinariamente, sempre que necessário. 
3 - Os departamentos curriculares regem-se 
por regimento próprio.  
4. Os departamentos organizam-se em 
secções, correspondentes aos grupos 
disciplinares com o objetivo de possibilitar a 
realização de um trabalho específico no 
âmbito da planificação das atividades 
letivas, articulação vertical do currículo, 
avaliação dos alunos e adoção dos manuais 
escolares.  
4.1.As secções são presididas pelos 
respetivos representantes dos grupos 
disciplinares  
4.2.Os representantes dos grupos 
disciplinares são designados pelo diretor, 
ouvido o coordenador do departamento 
curricular a que pertencem.  
4.3 Os coordenadores de departamento 
curricular são simultaneamente, no caso de 
lecionarem a disciplina, representante  da 
mesma. 
4.4 Os grupos disciplinares reunem sempre 
que o representante os convoque  com 
conhecimento prévio do coordenador  e 
com a antecedência mínima de dois dias 
úteis sobre a data da reunião. 
4.5 - Outras normas de funcionamento das 
secções  serão definidas no respetivo 
regimento. 
4.6 O grupo disciplinar  reúne, 
ordinariamente, duas vezes por período e, 
extraordinariamente, sempre que tal se 
justifique, sendo lavrada ata de cada 
reunião. 
4.7. Quando um professor tem componente 
letiva pertencente a grupos disciplinares de 
dois departamentos deve definir, no início 
do ano letivo, para que reunião de 
departamento e de grupo deverá ser 
convocado. 
 

Artigo 33º 
Coordenador do departamento 

curricular 
 

1 - Os departamentos curriculares são coor-
denados por um professor eleito pelos do-
centes do departamento de entre os três 
nomes indicados pelo diretor. 
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2 - Os coordenadores dos departamentos 
curriculares, tendo em conta o projeto edu-
cativo, são os responsáveis:  
a) Pela elaboração do plano de ação do de-
partamento, pela sua implementação em 
articulação com todos os elementos do de-
partamento e respetiva avaliação; 
b) Pela promoção da articulação horizontal 
e vertical intra e extradepartamento. 
3 - Toda a atividade desenvolvida pelo de-
partamento visa a cooperação entre todos 
os docentes, a melhoria das práticas educa-
tivas e dos resultados escolares, tendo em 
vista os objetivos delineados nos documen-
tos estruturantes do agrupamento, nomea-
damente projeto educativo e regulamento 
interno. 
4 - O plano de ação dos departamentos cur-
riculares carece de aprovação pelo conselho 
pedagógico. 
5- Os coordenadores de departamento terão 
redução da componente letiva ou não letiva, 
de acordo com o definido na lei em vigor. 
 

Artigo 34º 
Âmbito e competências do departamento 

de educação especial   
 

1 - O departamento de educação especial é 

uma estrutura educativa especializada que 

atua em articulação transversal com todos 

os órgãos de gestão e outras estruturas e 

serviços do agrupamento e da comunidade, 

com vista à consecução dos princípios e 

objetivos previstos na legislação vigente, no 

âmbito da inclusão educativa e social de 

crianças e jovens com necessidades educati-

vas de carácter permanente. 

2 - são competências do departamento de 

educação especial, para além das demais 

comuns a todos os departamentos curricu-

lares, as seguintes: 

a) efetuar a avaliação especializada de alu-

nos referenciados ao gabinete socio comuni-

tário, no âmbito das necessidades educati-

vas especiais. 

b) constituir equipas multidisciplinares para 

efetuar a avaliação especializada. 

c) definir medidas adequadas às necessida-

des educativas especiais dos alunos  refe-

renciados, no agrupamento, com limitações 

significativas ao nível da atividade e partici-

pação, decorrentes de alterações funcionais 

e estruturais de caráter permanente, as 

quais implicam dificuldades continuadas ao 

nível da comunicação, da aprendizagem, da 

mobilidade, da autonomia, do relaciona-

mento interpessoal ou da participação soci-

al.  

d) promover a implementação, o acompa-

nhamento e a avaliação, em articulação com 

os conselhos de turma e departamentos 

curriculares da educação pré-escolar e do 1º 

ciclo, dos programas educativos individuais, 

dos currículos específicos individuais e dos 

planos individuais de transição. 

e) promover o apoio educativo e o apoio 

especializado aos alunos com necessidades 

educativas especiais com vista ao seu suces-

so educativo na escola e na transição para a 

vida pós-escolar, numa perspetiva de inclu-

são e de igualdade de oportunidades. 

f) promover e/ ou dinamizar ações de sen-

sibilização e formação na área da educação 

especial. 

 
Artigo 35º 

Funcionamento e coordenação 
 

1 - O funcionamento e coordenação do de-

partamento de educação especial processa-

se conforme o previsto neste regulamento 

interno, para todos os departamentos curri-

culares, exceto no que respeita às especifici-

dades e que constam em regimento próprio, 

a atualizar no início de cada ano letivo, na 

sequência da integração e gestão dos recur-

sos que lhe são afetos.  

 

Artigo 36º 
Conselho de diretores de turma 

 
1 - A coordenação, supervisão e acompa-
nhamento das atividades escolares das tur-
mas dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do 
ensino secundário são de asseguradas pelos 
respetivos conselhos de diretores de turma. 
2 - Os conselhos de diretores de turma são 
compostos: 
a) Pelo coordenador, que preside, tendo o 
seu mandato duração de um ano letivo; 
b) Por todos os diretores de turma que co-
ordenam os conselhos de turma nos 2.º e 3.º 
ciclos do ensino básico e secundário, respe-
tivamente.  
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3 - Os diretores de turma são designados 
pelo diretor e o seu mandato tem a duração 
de um ano letivo, devendo privilegiar-se a 
continuidade deste cargo. 
4 – Os diretores de turma de outras ofertas 
educativas integram os conselhos do respe-
tivo ciclo ou nível de ensino. 
5 - Os conselhos de diretores de turma reú-
nem-se no mínimo, uma vez por trimestre e 
regem-se por regimento próprio. 
 

Artigo 37º 
Coordenador dos diretores de turma 

 
1 - São competências dos três (3) coordena-
dores dos diretores de turma (2º ciclo, 3º 
ciclo e secundário): 
a)Presidir ao conselho de diretores de tur-
ma;  
b)Ser responsável pela elaboração do plano 
de ação do conselho, pela sua implementa-
ção em articulação com todos os diretores 
de turma e respetiva avaliação; 
c)Elaborar o guião dos diretores de turma 
com toda a documentação necessária ao 
cabal desempenho do cargo; 
d)Coordenar a ação do respetivo conselho, 
articulando estratégias e procedimentos; 
e)Submeter ao conselho pedagógico as pro-
postas do conselho que coordena assim co-
mo dar conhecimento ao conselho das ori-
entações e deliberações do conselho peda-
gógico; 
f)Coordenar a execução e apresentação dos 
relatórios trimestrais de avaliação dos alu-
nos; 
2. O coordenador dos diretores de turma é 
eleito em termos semelhantes ao da eleição 
dos coordenadores de departamento. 
 

Artigo 38º 
Coordenação de turma 

 
1 - Em cada escola, a organização, o acom-
panhamento e a avaliação das atividades a 
desenvolver com os alunos e a articulação 
entre a escola e as famílias é assegurada:  
a)Pelos educadores de infância, na educação 
pré-escolar;  
b)Pelos professores titulares das turmas, no 
1.º ciclo do ensino básico;  
c)Pelo conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos 
do ensino básico e no ensino secundário, 
com a seguinte constituição:  
 - Os professores da turma;  

 - Dois representantes dos pais e encarrega-
dos de educação;  
 - Um representante dos alunos, no caso do 
3.º ciclo do ensino básico e no ensino secun-
dário.  
2- No inicio da cada ano letivo são designa-
dos todos os professores da turma que 
acompanham diretamente o processo edu-
cativo dos alunos e que terão assento nos 
conselhos de turma, nomeadamente os pro-
fessores dos “ninhos” , “turma mais” e edu-
cação especial quando há alunos com alínea 
e). 
3 - Nas reuniões do conselho de turma em 
que seja discutida a avaliação sumativa dos 
alunos apenas participam os membros do-
centes referidos no ponto 2. 
4 - Os professores de educação moral e 
religiosa católica e educação moral e 
religiosa evangélica no caso de terem 
reuniões coincidentes,  devem apresentar 
previamente, ao diretor, um calendário das 
reuniões em que estarão presentes, 
deixando as suas propostas de avaliação dos 
alunos aos diretores de turma das restantes 
reuniões. 
5 - Os professores dos “ninhos” ou da 
“turma mais”, no caso de terem reuniões 
coincidentes,  devem apresentar previamen-
te, ao diretor, um calendário das reuniões 
em que estarão presentes. 
6- Nos conselhos de turma onde surja a 
proposta de votar uma classificação, partici-
pam todos os docentes referidos em 2. e 4. 
7 - Aos educadores de infância, aos profes-
sores titulares de turma e ao conselho de 
turma compete:  
a) Elaborar o plano de turma;  
b) Analisar a situação da turma e identificar 
características específicas dos alunos a ter 
em conta no processo de ensino e aprendi-
zagem;  
c) Identificar diferentes ritmos de aprendi-
zagem e necessidades educativas especiais 
dos alunos, promovendo a articulação com 
os respetivos serviços especializados de 
apoio educativo, com vista à sua superação;  
d) Definir estratégias de diferenciação pe-
dagógica que favoreçam as aprendizagens 
dos alunos;  
e) Preparar informação adequada, a dispo-
nibilizar aos pais e encarregados de educa-
ção, relativa ao processo de aprendizagem e 
avaliação dos alunos.  
8 - Aos professores titulares de turma e ao 
conselho de turma compete ainda:  
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a) Planear a realização de atividades inter-
disciplinares;  
b) Definir estratégias com vista à participa-
ção efetiva dos alunos e dos encarregados 
de educação na superação de situações de 
insucesso;  
c) Coordenar o processo de avaliação forma-
tiva e sumativa dos alunos; 
d) Planear atividades de complemento cur-
ricular.  
 

Artigo 39º 
Direção de turma/professor titular de 

turma 
 
1 - Para coordenar o trabalho do conselho 
de turma, o diretor designa um diretor de 
turma de entre os professores da mesma, 
sempre que possível pertencente ao quadro 
do agrupamento de escolas.  
2 - São competências do diretor de turma:  
a) Convocar os membros do conselho de 
turma para as reuniões;  
b) Promover um acompanhamento indivi-
dualizado dos alunos, divulgando junto dos 
professores da turma a informação necessá-
ria à adequada orientação educativa dos 
alunos e fomentando a participação dos pais 
e encarregados de educação na concretiza-
ção de ações para orientação e acompanha-
mento;  
3 - São ainda competências do diretor de 
turma, do professor titular de turma no 1º 
ciclo e do educador de infância titular de 
grupo na educação pré-escolar: 
a) Proceder, no início do ano letivo, à eleição 
do delegado e do subdelegado de turma, 
representantes dos encarregados de educa-
ção e comunicar os respetivos nomes ao 
diretor e aos professores do conselho de 
turma;  
b) Reunir-se com a turma, a pedido do dele-
gado e/ou subdelegado de turma desde que 
previamente os alunos se tenham reunido 
para determinação das matérias a abordar;  
c) Comunicar, por escrito, no início do ano 
letivo, a hora de atendimento aos encarre-
gados de educação;  
d) Atender os encarregados de educação no 
horário estabelecido; 
e) Convocar pelo meio mais expedito os 
encarregados de educação para a entrega 
dos elementos de avaliação do final do perí-
odo;  
f) Organizar e zelar pelo processo individual 
de cada aluno, facultando, nos termos da lei, 

a sua consulta aos pais e encarregados de 
educação, quando o aluno for menor;  
g) Coordenar a elaboração dos planos de 
acompanhamento pedagógico individual, de 
grupo ou de turma e de desenvolvimento 
mantendo informado o encarregado de edu-
cação; 
h) Prestar a todos os membros do conselho 
de turma a informação necessária acerca de 
alunos/turma a fim de promover o sucesso. 
4 - As reuniões de conselho de turma reali-
zam-se:  
a) No início do ano letivo, nas turmas inici-
ais de cada ciclo escolar;  
b) Nos momentos de avaliação, intercalar 
(caso necessário) e final;  
c) Extraordinariamente, sempre que neces-
sário.  
 

Artigo 40º 
Conselho socio comunitário 

 
1- O agrupamento constituiu uma equipa 
multidisciplinar de acordo com o estipulado 
no artigo 35º do estatuto do aluno e ética 
escolar, denominada conselho socio comu-
nitário. 
2 – O conselho socio comunitário  visa o 
acompanhamento dos alunos 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 e no regulamento interno. 
Integram esta equipa: 
a) O coordenador dos professores-tutores, 
quando exista; 
b) Os coordenadores dos diretores de tur-
ma; 
c) Os coordenadores do pré-escolar e do 1º 
Ciclo;  
d) O coordenador do departamento de edu-
cação especial e apoio educativo; 
e) O representante do serviço de psicologia 
e orientação (SPO); 
f) O coordenador do projeto “território edu-
cativo de intervenção prioritária” (TEIP); 
g)O coordenador da equipa de intervenção 
precoce; 
h) O representante docente da comissão de 
proteção de crianças e jovens; 
i) A mediadora TEIP; 
j)O encarregado dos assistentes operacio-
nais; 
K) Um representante da associação de pais; 
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l) Um representante da associação de estu-
dantes. 
3- O conselho socio comunitário poderá, 
ainda, articular com os seguintes parceiros: 
a)Coordenador do programa de educação 
para a saúde; 
b) Escola Segura; 
c)TIL (Técnico de Intervenção Local) do 
PIEF; 
d)Diretores de turma; 
e)Encarregados de educação; 
f)Autarquia; 
g)Centro de Saúde; 
h)Segurança Social; 
i)Lar Betânia; 
j)Contrato Local de Desenvolvimento Social 
(CLDS). 
3 - O conselho socio comunitário  é constitu-
ído no início de cada ano letivo, assegurando 
sempre que possível a continuidade dos 
seus elementos.  
4 - O coordenador do conselho socio comu-
nitário é o representante do SPO designado 
pelo diretor, sendo o seu mandato de igual 
duração ao deste. 
5 - O funcionamento do conselho socio co-
munitário deverá ser definido no regimento 
próprio a elaborar no início de cada ano 
letivo.  
6– O conselho socio comunitário pode cons-
tituir uma comissão permanente para 
acompanhamento da atividade do conselho. 
 

Artigo 41º 
Competências do conselho socio 

comunitário 
 
1 - Ao conselho socio comunitário, compete 
elaborar e aprovar o plano de ação adequa-
do aos problemas identificados, criar, se 
necessário, equipas multidisciplinares, cons-
tituídas nos termos da lei, acompanhar o seu 
funcionamento e apresentar relatórios tri-
mestrais aos conselhos pedagógico e conse-
lho geral. 
 

Artigo 42º 
Redução horária para desempenho de 

cargos 
 
1. A redução horária correspondente ao 
desempenho de cargos nas estruturas de 
orientação educativa é a seguinte, a não ser 
que outra esteja definida em lei específica: 
a)Coordenadores de departamento – 3 tem-
pos não letivos. 

b)Coordenadores de diretores de turma – 2 
tempos não letivos. 
c)Diretores de turma de  2º e 3º ciclos – 2 
tempos letivos + 1 tempo não letivo. 
d)Diretores de turma de secundário – 2 
tempos letivos. 
e) Coordenador do núcleo de medidas de 
promoção para o sucesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
– 2 tempos não letivos. 
f)Coordenador do conselho socio comunitá-
rio  – 2 tempos não letivos. 
g)Coordenador dos cursos qualificantes - é 
atribuído crédito horário de acordo com a 
legislação em vigor; 
h) Presidente do conselho geral – no caso do 
presidente do conselho geral ser um docen-
te deverá ter 2 tempos não letivos para o 
desempenho do cargo. 
i) Coordenador de grupo – 2 tempos não 
letivos. 
j) Coordenador da equipa autoavaliação – 2 
tempos não letivos. 
k) Coordenador TEIP – 5 tempos não letivos. 
l) Coordenador EFA – 2 tempos não letivos. 
m) Professores coordenadores e dinamiza-
dores de projetos – se possível, 2 tempos 
não letivos. 
 

Secção II 
Núcleo de medidas de promoção para o 

sucesso 
 

Artigo 43º 
Definição e competências 

 
1 - O núcleo de apoio educativo é uma estru-
tura de apoio e destina-se a: 
a)Planificar, organizar, desenvolver e acom-
panhar a implementação de todas as moda-
lidades de apoio sócio educativo em domí-
nios que se considerem relevantes para o 
processo de formação dos alunos, mediante 
um plano de ação. 
b)Supervisionar a ação desenvolvida pelos 
docentes com funções de apoio educativo. 
 

Artigo 44º 
Composição 

 
1 - O núcleo de medidas de promoção para o 
sucesso é composto por: 
a) Um coordenador designado pelo diretor; 
b) Coordenadores de diretores de tur-
ma/coordenador dos professores titulares 
de turma 
c) Colaboração do SPO, quando necessário. 
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Artigo 45º 

Funcionamento 
 

1 - Esta estrutura é coordenada por um 
professor designado pelo diretor; 
2 - O funcionamento desta estrutura de 
apoio está sujeito à elaboração do plano de 
ação, elaborado pela equipa responsável, o 
qual é aprovado pelo diretor ouvido o Con-
selho Pedagógico; 
3 - Esta estrutura reúne, sempre que neces-
sário. 
 

Artigo 46º 
Modalidades de apoio 

 
1 - As medidas de promoção para o sucesso 
são as seguintes: 
a) Ninhos; 
b)Grupos/Turma homogéneos; 
c) Coadjuvação; 
d) Apoio ao Estudo (APES); 

e) Programa de tutoria; 

f) Sala de Estudo; 

g) Apoio pedagógico personalizado 

2 – A implementação das medidas referidas 

no ponto 1 regem-se por regulamento pró-

prio. 

Secção III 
Programa TEIP3 

 
Artigo 47º 
Definição 

 
1-O programa TEIP3 visa a apresentação e 
desenvolvimento de planos de melhoria, 
que integrem atividades que promovam a 
melhoria da qualidade das aprendizagens 
traduzida no sucesso educativo dos alunos, 
o combate ao abandono escolar e às saídas 
precoces do sistema educativo, a progressi-
va articulação da ação do agrupamento com 
a dos parceiros dos territórios educativos de 
intervenção prioritária. 
 

Artigo 48º 
Composição da equipa 

 
1 - A equipa TEIP3, designada equipa multi-
disciplinar, é constituída pelos seguintes 
elementos: 
a) O diretor, que coordena a equipa; 

b) Os coordenadores de departamento em 
que se inserem as disciplinas ou áreas com 
maiores índices de insucesso; 
c) Um responsável pela coordenação do 
plano, nomeado pelo diretor; 
d) Um elemento da equipa de autoavaliação; 
e) Outros elementos que o diretor entenda 
associar à equipa. 
2 - Nas reuniões da equipa multidisciplinar 
podem, caso o diretor o considere justifica-
do, participar os peritos externos que 
acompanham o projeto. 
 

Artigo 49º 
Competências da equipa TEIP3 

 
1. São competências da equipa: 
a) Organizar o plano de melhoria a partir 
das necessidades detetadas;  
b) Organizar ações com vista à melhoria da 
qualidade das aprendizagens;  
c) Organizar ações para reduzir as situações 
de indisciplina, regular o clima do agrupa-
mento e desenvolver competências pessoais 
e sociais;  
d) Sensibilizar docentes e não docentes para 
a necessidade de uma ação conjunta para 
atingir as metas acordadas;  
e) Monitorizar e avaliar o plano de melho-
ria;  
f) Adequar a orientação das ações aos resul-
tados das avaliações;  
g) Divulgar resultados.  

 
CAPÍTULO IV 

OUTRAS ESTRUTURAS E SERVIÇOS 
 

Secção I 
Coordenação de escola ou de 

estabelecimento de educação pré-escolar 
 

Artigo 50º 
Definição 

 
1 - Em cada estabelecimento de ensino do 
agrupamento, com exceção da escola sede, é 
criado um conselho de estabelecimento que 
integra a totalidade de docentes que nela 
exercem funções.  
2 - O conselho de estabelecimento é presidi-
do pelo coordenador/representante de es-
tabelecimento.  
3 -  Nos estabelecimentos em que existam 
três ou mais docentes em exercício efetivo 
de funções, serão designados pelo diretor os 
respetivos coordenadores. Nos restantes 
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casos as funções de coordenação são asse-
guradas por um representante de estabele-
cimento 
4 - Na sede do agrupamento não haverá 
lugar à designação de coordenador de esta-
belecimento. 
5 - Só serão remunerados os coordenadores 
previstos na legislação aplicável. 
6 - O mandato de coordenador de estabele-
cimento tem a duração de quatro anos e 
cessa com o mandato de diretor. 
7 - O coordenador de estabelecimento pode 
ser exonerado a todo o tempo por despacho 
fundamentado do diretor. 
 

Artigo 51º 
Competências do coordenador de 

estabelecimento 
 
1 - Compete ao coordenador de estabeleci-
mento: 
a) Coordenar as atividades educativas do 
estabelecimento em articulação com o dire-
tor; 
b) Cumprir e fazer cumprir as decisões do 
diretor e exercer as competências que por 
este lhe forem delegadas; 
c) Transmitir as informações relativas a 
pessoal docente e não docente e aos alunos; 
d) Promover e incentivar a participação dos 
pais e encarregados de educação, dos inte-
resses locais e da autarquia, nas atividades 
educativas. 
2 - As competências do coordenador de es-
tabelecimento não são passíveis de subdele-
gação. 
 

Artigo 52º 
Regime de funcionamento 

 
1 - O conselho de estabelecimento reúne 
ordinariamente uma vez por trimestre e 
extraordinariamente sempre que o coorde-
nador o convoque, por sua iniciativa ou a 
requerimento de qualquer um dos restantes 
membros. 
 

Secção II 
Serviços técnico-pedagógicos 

 
Artigo 53º 

Composição 
 
1 - Os serviços técnico-pedagógicos desti-
nam-se a promover a existência de condi-
ções que assegurem a plena integração esco-

lar dos alunos devendo conjugar a sua ativi-
dade com as estruturas de orientação edu-
cativa e funcionam na dependência do dire-
tor. 
2 - Constituem os serviços técnico-
pedagógicos: 
a) O serviço de psicologia e orientação 
(SPO); 
b)) As bibliotecas escolares (BE’s) 
 

Subsecção I 
Serviço de psicologia e orientação 

 
Artigo 54º 
Definição 

 
1 - O serviço de psicologia e orientação 
(SPO) constitui um serviço especializado de 
apoio educativo que desenvolve a sua ativi-
dade nos seguintes domínios: orientação 
vocacional, apoio psicopedagógico e apoio 
ao desenvolvimento de relações na comuni-
dade educativa. 
2 - Na sua composição integra uma psicólo-
ga.  
 

Artigo 55º 
Competências 

 
1 - São competências do serviço de psicolo-
gia e orientação todas as legalmente defini-
das na legislação em vigor.  
2 - Compete, ainda, ao serviço de psicologia 
e orientação:  
a) Assegurar o acompanhamento de situa-
ções problemáticas de alunos que, por difi-
culdade de integração, devam ser encami-
nhados para outras alternativas de forma-
ção;  
b) Participar, sempre que solicitado, nos 
conselhos de turma que visem analisar ca-
sos particulares de alunos nomeadamente 
aqueles para os quais se julgue conveniente 
elaborar planos de apoio pedagógico indivi-
duais;  
c) Avaliar psicologicamente os alunos sinali-
zados, tendo em vista a elaboração de rela-
tório-técnico pedagógico;  
d) Participar nos processos de avaliação 
multidisciplinar e interdisciplinar, tendo em 
vista a elaboração de programas educativos 
individuais, acompanhando a sua concreti-
zação;  
e) Apoiar os alunos na transição para o en-
sino secundário através da realização do 
programa de orientação vocacional; 
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f) Planear e executar atividades de informa-
ção escolar e de aconselhamento vocacional 
destinadas aos alunos do ensino secundário; 
g) Implementar o plano de transição para a 
vida ativa junto dos alunos que frequentam 
cursos orientados para a avida ativa; 
h) Colaborar na definição e divulgação da 
oferta formativa do agrupamento; 
i) Desenvolver em colaboração com os dire-
tores de turma ações de informação e sensi-
bilização dos pais e da comunidade em geral 
no que respeita às opções escolares e profis-
sionais; 
j) Articular a sua atividade com a do centro 
para a qualificação e o ensino profissional, 
de acordo com o definido pela legislação. 
 

Artigo 56º 
Funcionamento 

 
1 - O SPO encontra-se sediado na escola 
sede do agrupamento mas a sua área de 
atuação abrange o agrupamento. 
2 - O horário do SPO inclui uma componente 
de atendimento destinada ao trabalho dire-
to com alunos, pais e encarregados de edu-
cação e professores, e uma componente de 
preparação da atividade destinada a reuni-
ões, autoformação e articulação com outros 
organismos. 
3 - O horário de atendimento do SPO será 
proposto no início de cada ano letivo ao 
diretor e afixado em local visível. 
4 - O SPO é dirigido a alunos, pais e encarre-
gados de educação, professores e outros 
interessados na promoção da qualidade 
educativa do agrupamento e no desenvol-
vimento global dos alunos. 
5 - O SPO desenvolve a sua atividade procu-
rando estabelecer relações com estruturas 
de orientação educativa, em particular com 
o departamento de educação especial, e com 
outros serviços da comunidade.  
6 - O SPO desenvolve a sua atividade de 
acordo com o plano anual, proposto no iní-
cio do ano letivo, ao diretor do agrupamen-
to. 
7 - Ao responsável pelo serviço compete 
apresentar dois relatórios das atividades 
desenvolvidas, um até ao final da primeira 
semana de fevereiro e outro no final do ano 
letivo.  
8 - O responsável pelo serviço integra a con-
selho socio comunitário e, sempre que con-
vidado, participa no departamento do edu-
cação especial.  

9 - O técnico do SPO dispõe de autonomia 
técnica e científica e ao exercício das suas 
funções aplica-se o código deontológico da 
prática profissional da psicologia; 
10 - O técnico do SPO depende hierarquica-
mente do diretor, sem prejuízo da alínea 
anterior. 
 

Subsecção II 
Bibliotecas escolares 

 
Artigo 57º 
Definição 

 
1 - A biblioteca escolar (BE) é uma estrutura 
que gere recursos educativos diretamente 
ligados às atividades curriculares, extracur-
riculares e à ocupação dos tempos livres. 
2 - A BE faz parte do programa da rede de 
bibliotecas escolares (RBE). 
 

Artigo 58º 
Missão 

 
1-A biblioteca escolar tem por missão insti-
tuir-se como centro operacional /núcleo da 
organização pedagógica do agrupamento, 
vocacionado para as atividades de promo-
ção das literacias da leitura e da escrita; das 
literacias da informação, tecnológica e digi-
tal; da informação; de formação; de difusão; 
de cultura…, promotor do desenvolvimento 
de competências várias, no sentido de tor-
nar os seus utilizadores cidadãos conscien-
tes, informados e interventivos nesta socie-
dade da informação e do conhecimento. 
 

Artigo 59º 
Objetivos da biblioteca escolar (BE) 

 
São objetivos da biblioteca escolar: 
1 - Familiarizar com o funcionamento da BE 
fomentando uma utilização sistemática; 
2 - Proporcionar a todos os utilizadores da 
BE um espaço acolhedor e estimulante; 
3 - Modernizar/atualizar a biblioteca para 
que se constitua como um centro de recur-
sos com informação e documentação diver-
sa, capaz de estimular/apoiar o trabalho 
pedagógico; 
4 - Apoiar as atividades de âmbito curricular 
e extracurricular;   
5 - Facilitar o acesso dos utilizadores à con-
sulta e leitura de livros, jornais e revistas e 
outro tipo de documentação, procurando, 
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assim, dar resposta às suas necessidades de 
pesquisa/ informação e lazer; 
6 - Fomentar o gosto pela leitura como ins-
trumento de trabalho, de ocupação de tem-
pos livres e de prazer, contribuindo para o 
desenvolvimento cultural dos utilizadores e 
da utilização das bibliotecas ao longo da 
vida; 
7 - Facilitar o acesso ao livro através da rea-
lização de feiras/mostras do livro; 
8 -Desenvolver nos alunos competências e 
hábitos de trabalho baseados na consulta, 
tratamento, produção de informação e ava-
liação; 
9 - Desenvolver competências no domínio 
da informação escrita, oral, digital, multi-
média e da produção de documentos em 
suportes diversificados; 
10 - Promover condições que permitam a 
reflexão, o debate, a crítica e o convívio en-
tre autores e leitores; 
11 - Desenvolver o respeito pelo uso da 
propriedade comum incutindo um espírito 
de cooperação e de partilha; 
12 - Promover a difusão da informação; 
13 - Promover projetos, parcerias e ativida-
des livres e de abertura à comunidade; 
14. Desenvolver uma gestão da biblioteca 
escolar de acordo com os modelos orienta-
dores da rede de bibliotecas escolares 
(RBE). 
 

Artigo 60º 
Localização 

 
1-No agrupamento, existem três bibliotecas 
escolares localizadas nas escolas básicas de 
Vendas Novas nº1 , nº2 e na escola secundá-
ria. As bibliotecas encontram-se organiza-
das por zonas funcionais. 
 

Artigo 61º 
Horário e utilizadores 

 
1 - O horário de funcionamento da bibliote-
ca será estabelecido no início de cada ano 
letivo e afixado, em local visível, junto à en-
trada das instalações; 
2 - Têm acesso à biblioteca todos os profes-
sores, alunos e funcionários do agrupamen-
to, bem como os membros da comunidade 
local, devidamente autorizados. 
 

Artigo 62º 
Professor bibliotecário 

 

1-A designação e funções dos(as) professo-
res(as) bibliotecários(as) deverão ser esta-
belecidas de acordo com a legislação em 
vigor. 

 
Artigo 63º 
A equipa 

 
1 - Os professores a integrar a equipa devem 
preferencialmente ter formação nas áreas 
do tratamento documental, da promoção da 
leitura e das literacias e comprovada expe-
riência na organização e gestão das BE. De-
vem também apresentar capacidades de 
fácil relacionamento interpessoal, de dina-
mismo e criatividade. 
2 - Todos os professores e assistentes ope-
racionais com funções nas BE, são designa-
dos pelo diretor, ouvido o professor biblio-
tecário da BE, segundo os requisitos anteri-
ormente referidos. 
3 - A equipa responsável deve gerir, organi-
zar, dinamizar a BE, elaborar e executar (no 
quadro do projeto educativo do agrupamen-
to e em articulação com os órgãos de ges-
tão), o seu plano de atividades. 
 

Artigo 64º 
Funcionamento 

 
1 - Assegurar o enriquecimento permanente 
do fundo documental (livros, revistas, soft-
ware, etc.) através das várias modalidades 
de aquisição (compra, oferta e permuta de 
obras). As sugestões de aquisição deverão 
ser feitas por escrito e entregues à BE que 
seleciona e elabora a requisição de compra a 
submeter à aprovação do diretor.  
2 - Fazer o registo, catalogação, classificação 
e cotação das novas entradas adquiridas ou 
oferecidas. 
3 - Divulgar o fundo existente. 
4 - Elaborar o seu regimento. 
 

Artigo 65º 
Atividades e dinamização 

 
1 - Apoio ao desenvolvimento curricular, 
promoção de sessões de formação de utili-
zadores, de leitura e literacia, de exposições, 
de concursos e outras atividades de dinami-
zação e animação cultural, em articulação 
com as diferentes estruturas de orientação 
educativa do agrupamento. 
2 - Realização de atividades de difusão de 
informação. 



    Regulamento Interno Revisto  Julho 2014 

Página 24 de 66 

 

3 - Promoção de atividades de intercâmbio 
com outras Bibliotecas e/ou com entidades 
e organismos culturais locais /regionais 
/nacionais. 
4 - Dinamização de projetos próprios ou 
resultantes de candidaturas apresentadas.  
5 - Realização da avaliação da BE.  
 

Artigo 66º 
Parcerias 

 
1-Rentabilizar as parcerias com a RBE e a 
Biblioteca Municipal. A BE estabelecerá par-
cerias com diversas entidades públicas ou 
privadas sempre que daí resulte um enri-
quecimento na promoção da qualidade do 
serviço aos seus utilizadores. 
 

Subsecção III 
Centro para a qualificação e o ensino 

profissional (CQEP) 
 

Artigo 67º 
Definição 

 
1-O CQEP é uma estrutura do sistema naci-
onal de qualificações, promovida pelo agru-
pamento de escolas de Vendas Novas, e as-
sume um papel determinante na construção 
de pontes entre os mundos da educação, da 
formação e do emprego, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida. 

 
Artigo 68º 

Missão 
 

1- Assegurar a prestação de um serviço de 
qualidade, no domínio da orientação de jo-
vens e adultos, com enfoque na informação 
sobre ofertas escolares, profissionais ou de 
dupla certificação, que promova uma esco-
lha realista e que atenda, entre outros fato-
res, aos perfis individuais, à diversidade de 
percursos quanto ao prosseguimento de 
estudos ou às necessidades do mercado de 
emprego. 

 
Artigo 69º 

Destinatários 
 
1-O CQEP dirige a sua ação para todos os 
que procuram uma qualificação, tendo em 
vista o prosseguimento de estudos e/ou 
uma transição/reconversão para o mercado 
de trabalho. Assim, são destinatários diretos 
do CQEP: 

a)Jovens com idade igual ou superior a 15 
anos ou, independentemente da idade, a 
frequentar o último ano de escolaridade do 
ensino básico; 
b)Adultos com idade igual ou superior a 18 
anos, com necessidades de aquisição e re-
forço de conhecimentos e competências. 
 

Artigo 70º 
Atribuições 

 
1 - São atribuições do CQEP:  
a) A informação, orientação e encaminha-
mento de jovens, com idade igual ou superi-
or a 15 anos ou, independentemente da ida-
de, a frequentar o último ano de escolarida-
de do ensino básico, em articulação com o 
SPO, e tendo por base as diferentes ofertas 
de educação e formação profissional, as pos-
sibilidades de prosseguimento de estudos e 
as oportunidades de emprego, procurando 
adequar as opções aos perfis, às necessida-
des, às motivações, às expectativas e capaci-
dades individuais;  
b) A informação, orientação e encaminha-
mento de adultos, com idade igual ou supe-
rior a 18 anos de idade, em articulação com 
o SPO, e tendo por base as diferentes moda-
lidades de qualificação, designadamente o 
reconhecimento de competências ou ofertas 
de educação e formação profissional, as 
oportunidades de emprego ou de progres-
são profissional, procurando adequar as 
opções aos perfis, às necessidades, às moti-
vações, às expectativas e capacidades indi-
viduais;  
c) O desenvolvimento, em articulação com o 
SPO, de ações de informação e divulgação no 
âmbito de escolas do ensino básico e secun-
dário, de centros do Instituto do Emprego e 
da Formação Profissional, I.P. (IEFP,I.P.), de 
entidades formadoras certificadas nos ter-
mos legalmente previstos e de empresas e 
outros empregadores, sobre as ofertas de 
educação e formação profissional disponí-
veis e ou sobre a relevância da aprendiza-
gem ao longo da vida;  
d) O desenvolvimento de processos de 
RVCC, na vertente escolar,  
e) A implementação de dispositivos de in-
formação, orientação e divulgação, através 
de diferentes meios, que permitam anteci-
par as necessidades de qualificação e facili-
tar o ajustamento entre a procura e a oferta 
de soluções formativas;  
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f) O estabelecimento de parcerias com ou-
tras entidades relevantes do território, que 
contribuam para uma intervenção mais in-
tegrada e consistente, na identificação de 
necessidades concretas de qualificação e na 
organização de respostas úteis para as po-
pulações no âmbito da educação e formação 
profissional.  
2 - São ainda atribuições do CQEP, a análise 
dos documentos apresentados pelos candi-
datos, nomeadamente os certificados de 
qualificações obtidos no âmbito de proces-
sos de RVCC e ou de processos formativos, 
com vista a verificar se as unidades de com-
petência/ unidades de formação de curta 
duração (UFCD) constantes destes certifica-
dos conferem direito à obtenção de um cer-
tificado de qualificações e de um diploma, de 
acordo com os respetivos referenciais de 
qualificação constantes do catálogo nacional 
de qualificações.  
 

Artigo 71º 
Equipa 

 
 1 - A equipa do CQEP é constituída pelos 
seguintes elementos:  
a) Coordenador;  
b) Técnicos de orientação, reconhecimento 
e validação de competências, adiante desig-
nados técnicos de ORVC.  
2 - O CQEP assegura a formação da respetiva 
equipa, de acordo com as orientações defi-
nidas pela ANQEP,I.P., sem prejuízo das 
ações por esta desenvolvidas.  
3 - A equipa dos CQEP é complementada no 
desenvolvimento de processos de RVCC por 
formadores ou professores externos ao 
CQEP.  
 

Artigo 72º 
Funcionamento 

 
1-O CQEP funciona em instalações próprias, 
junto ao edifício da escola sede do agrupa-
mento. 
2-O funcionamento do CQEP desenvolve-se 
de acordo com a legislação específica e com 
o regimento interno do mesmo. 
 

Subsecção IV 
Atividades de animação e apoio à família 

(AAAF) 
 

Artigo 73º 
Definição 

 

1-As AAAF destinam-se a assegurar o 

acompanhamento das crianças na educação 

pré-escolar antes e depois do período diá-

rio de atividades educativas e durante os 

períodos de interrupção das atividades. 

2-São implementadas pelo município medi-

ante um protocolo com o agrupamento. 

 

Artigo 74º 
Organização 

 

1-A planificação das atividades está a cargo 

do departamento da educação pré-escolar. 

2- A supervisão pedagógica e a execução 

das mesmas é da responsabilidade das edu-

cadoras titulares do grupo. 

 

Artigo 75º 
Normas de funcionamento 

 

1-As normas de funcionamento são defini-

das no protocolo a estabelecer com o muni-

cípio. 

 

Subsecção V 
Atividades de enriquecimento curricular 

(AEC) 
 

Artigo 76º 
Definição 

 

1-As AEC pretendem dar resposta ao prin-

cípio da escola a tempo inteiro e são regu-

lamentadas por legislação específica, sendo 

promovidas pelo agrupamento ou entida-

des externas. 

2- O plano de ação das AEC é elaborado 

anualmente e aprovado pelo conselho pe-

dagógico. 

 

Artigo 77º 
Destinatários 

 

1-As AEC são destinadas a todos os alunos 

do 1º ciclo. 

2- As AEC têm caráter facultativo mediante 

inscrição própria a efetuar no início do ano 

letivo. 
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Artigo 78º 
Coordenação 

 

1-A coordenação, supervisão e acompa-

nhamento das AEC é assegurada por um 

coordenador designado, anualmente, pelo 

diretor do agrupamento. 

 

Artigo 79º 
Normas de Funcionamento 

 

1-As normas de funcionamento das AEC são 

definidas em regulamento específico apro-

vado em conselho pedagógico. 

 

Secção III 
Equipa de autoavaliação 

 
 Artigo 80º  
Definição 

 
1 - A autoavaliação tem caráter obrigatório e 
deve contribuir para o desenvolvimento do 
agrupamento e para a melhoria da qualida-
de 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.  
 

Artigo 81º 
Constituição da equipa de autoavaliação 

 
1- A equipa é constituída por um grupo de 
docentes do agrupamento, designados pelo 
diretor, ouvido o conselho pedagógico. 
2- Para esta equipa poderão ainda ser con-
vidados pelo diretor outros elementos, no-
meadamente pessoal não docente, alunos, 
encarregados de educação e autarquia. 
3 - É atribuído um crédito de dois tempos da 
componente não letiva para a coordenação 
da equipa e aos restantes docentes integra-
dos na equipa, um a três tempos não letivos. 
4- Da constituição desta equipa deverá ser 
dado conhecimento ao conselho geral. 
 

Secção IV 
Equipa de apoio ao parque informático 

 
Artigo 82º 

Composição e Funcionamento 
 
1 - Esta equipa deverá ser constituída pelos 
docentes do grupo 550 e, eventualmente, 

outros docentes com formação na área, com 
horas da componente não letiva disponíveis. 
2 - A equipa deverá assegurar os serviços 
mínimos de funcionamento do parque in-
formático das escolas sede e escola básica nº 
1, nomeadamente, na gestão das redes, na 
assistência técnica aos equipamentos, na 
segurança dos dados e na manutenção do 
site do agrupamento e do moodle.  
3- Para os elementos da equipa são atribuí-
das, se possível, 1 ou 2 horas não letivas.  
 

Secção V 
Outras ofertas educativas 

 
Subsecção I 

Ofertas de qualificação integradas no 
sistema nacional de qualificações (cursos 

profissionais, cursos de educação e 
formação -CEF) e outras específicas 

 
Artigo 83º 

Coordenação das ofertas de qualificação 
integradas no sistema nacional de 
qualificações e de outras ofertas 

específicas 
 
1 - São competências do coordenador dos 
cursos profissionais e CEF: 
a) Coordenar, acompanhar e avaliar os pro-
cessos de implementação e os resultados da 
oferta formativa, nomeadamente dos cursos 
profissionais e CEF; 
b) Definir quais os cursos a propor, de acor-
do com as preferências dos alunos, recursos 
humanos e materiais existentes, articulando 
com toda a comunidade educativa; 
c) Divulgar os cursos a oferecer em colabo-
ração com o SPO e os diretores de curso/ 
turma;  
d) Participar no conselho pedagógico a fim 
de ser analisado o funcionamento e avalia-
ção dos respetivos cursos; 
e) Indicar aos diretores de curso e de turma, 
no início de cada ano letivo, toda a legislação 
e documentos internos orientadores ao fun-
cionamento dos cursos e arquivo da docu-
mentação; 
f) Elaborar as candidaturas pedagógicas e 
financeiras; 
g) Organizar e calendarizar o plano curricu-
lar, tendo em conta a anuidade de cada dis-
ciplina, a distribuição semanal e a realização 
da formação em contexto de trabalho (FCT) 
e a prova de aptidão profissional (PAP); 
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h) Fornecer informação sobre os cursos em 
funcionamento, garantindo os mesmos pro-
cedimentos em todos eles; 
i) Assegurar a articulação e uniformização 
de procedimentos entre os diferentes dire-
tores de curso e diretores de turma;  
j) Assegurar junto dos diretores de curso e 
de turma a entrega mensal da execução físi-
ca;  
k) Aprovar os contratos de formação; 
l) Marcar reuniões de coordenação periódi-
cas ou sempre que se justifique; 
m) Apresentar periodicamente um relatório 
qualitativo e quantitativo de todos os cursos 
profissionalizantes. 
 

Artigo 84º 
Diretor de curso dos cursos profissionais 

e cursos de educação e formação 
 
1 - Nos cursos profissionais e CEF (cursos de 
educação e formação), o diretor de curso é 
designado pelo órgão competente de dire-
ção do agrupamento, ouvido o conselho 
pedagógico ou equivalente, preferencial-
mente de entre os docentes profissionaliza-
dos que lecionam as disciplinas da compo-
nente de formação técnica. Considera-se 
ainda que deve ser valorizada a estabilidade 
do vínculo ao agrupamento. 
2 - São competências do diretor de curso: 
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) Assegurar a articulação com os serviços 
com competência em matéria de apoio soci-
oeducativo;  
e) Intervir no âmbito da orientação e acom-
panhamento da PAP/PAF, nos termos da 
legislação em vigor; 
f) Assegurar a articulação entre o agrupa-
mento e as entidades de acolhimento da 
FCT, identificando-as, selecionando-as, pre-
parando protocolos, participando na elabo-
ração do plano de trabalho e dos contratos 
de formação, procedendo à distribuição dos 
alunos por aquelas entidades e coordenan-
do o acompanhamento dos mesmos, em 
estreita relação com o professor orientador 
e o tutor responsáveis pelo acompanhamen-
to dos alunos;  

g) Propor, em articulação com os professo-
res da formação técnica/tecnológica, ao 
Conselho de Turma, a matriz e os critérios 
de avaliação da PAP/PAF, a fim de, posteri-
ormente, serem submetidos ao conselho 
pedagógico; 
h) Propor ao coordenador, em articulação 
com os professores da formação técnica o 
orçamento para a implementação dos proje-
tos dos alunos, elaborando as necessidades 
de materiais pedagógicos; 
i) Garantir, no que respeita à PAP/PAF, a 
articulação entre as várias disciplinas, no-
meadamente da área técnica; 
j) Propor ao coordenador os procedimentos 
necessários à realização da PAP / PAF, no-
meadamente a calendarização das provas, e 
a constituição dos júris de avaliação; 
k) Coordenar o acompanhamento e a avalia-
ção interna do curso, elaborando um relató-
rio trimestral; 
l) Em articulação com o SPO e o coordena-
dor, proceder a um levantamento das neces-
sidades de emprego para a continuidade ou 
criação dos novos cursos; 
m) Manter atualizado o dossier de curso, de 
acordo com a legislação em vigor e acompa-
nhar a atualização dos restantes dossiers da 
equipa pedagógica; 
n) Coordenar a substituição / permuta dos 
professores/formadores em caso de ausên-
cia, para que seja coberto e cumprido o ho-
rário previsto; 
o) Entregar mensalmente, ao coordenador, 
os mapas de execução física até ao 4.º dia 
útil do mês; 
p) Coordenar e acompanhar a avaliação do 
curso. 
 

Artigo 85º 
Diretor de turma dos cursos 

profissionais e cursos de educação e 
formação 

 
1 - São competências do diretor de turma 
para além das referidas no artigo 34.º, as 
seguintes: 
a) Fornecer aos alunos e, quando for o caso, 
aos seus encarregados de educação, pelo 
menos três vezes em cada ano letivo, infor-
mação global sobre o percurso formativo do 
aluno; 
b) Proceder a uma avaliação qualitativa do 
perfil de progressão de cada aluno e da tur-
ma, através da elaboração de um relatório 
descritivo sucinto que contenha, nomeada-
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mente, referência explícita a parâmetros 
como a capacidade de aquisição e de aplica-
ção de conhecimentos, de iniciativa, de au-
tonomia, de criatividade, de comunicação, 
de trabalho em equipa e de cooperação, de 
articulação com o meio envolvente e de con-
cretização de projetos; 
c) Elaborar uma síntese das principais difi-
culdades evidenciadas por cada aluno, com 
indicações relativas a atividades de recupe-
ração e ou enriquecimento, a anexar ao rela-
tório descritivo a que se refere a alínea an-
terior; 
d) Identificar o perfil da evolução dos alu-
nos, 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) Entregar mensalmente, ao coordenador, 
os mapas de execução física até ao 4.º dia 
útil do mês; 
f) Manter atualizado o dossier de direção de 
turma, de acordo com a legislação em vigor. 
 

Artigo 86º 
Diretor de turma das outras ofertas 

específicas 
 
1-São competências do diretor de turma do 
programa integrado de educação e formação 
(PIEF) e do percurso curricular alternativo 
(PCA) as mesmas que constam no artigo 32º 
sobre direção de turma/professor titular de 
turma. 
2- Os diretores de turma PIEF e PCA são 
convocados para as reuniões de diretores de 
turma dos cursos profissionalizantes. 
 

Artigo 87º 
Organização e funcionamento 

 
1-A constituição, organização e funciona-
mento dos cursos profissionalizantes e ou-
tras ofertas específicas constam em regi-
mentos próprios. 
 

Secção VI 
Ensino de adultos 

 
Subsecção I 

Ensino de adultos 
 

Artigo 88º 
Coordenação do ensino de adultos 

 

1 - São competências do coordenador do 
ensino de adultos: 
a) Convocar as reuniões que forem necessá-
rias ao bom funcionamento do ensino de 
adultos; 
b) Cooperar com o conselho pedagógico em 
assuntos relacionados com o ensino de adul-
tos; 
c) Apresentar ao diretor, no final de cada 
ano letivo, um relatório das atividades de-
senvolvidas. 
d) Planificar e assegurar o lançamento do 
ano letivo; 
e) Proceder à concessão de equivalências de 
acordo com a lei, conceder vagas e coorde-
nar o processo de matrículas; 
f) Dinamizar o funcionamento eficaz de cada 
curso; 
g) Apoiar os alunos em todo e qualquer pro-
blema que ultrapasse as atribuições do dire-
tor de turma/mediador; 
h) Esclarecer e/ou solucionar questões 
apresentadas por qualquer diretor de tur-
ma/mediador; 
i) Elaborar os calendários e coordenar as 
atividades de avaliação dos alunos em regi-
me não presencial. 
 

Artigo 89º 
Diretor de turma do Ensino Recorrente 

 
1 - São competências do diretor de turma do 
ensino recorrente: 
a) Presidir a todas as reuniões de conselho 
de turma de avaliação; 
b) Colaborar com o coordenador dos cursos 
do ensino recorrente, nomeadamente na 
coordenação curricular e pedagógica; 
c) Verificar os livros de termos e efetuar o 
lançamento das classificações dos exames 
bem como o registo das alterações verifica-
das na situação dos alunos da turma, man-
tendo atualizado o seu registo biográfico; 
e) Controlar a marcação de faltas dos alunos 
e respetivo lançamento nos documentos 
legais; 
f) Verificar a condição de estudante traba-
lhador e informar os professores da turma 
da atribuição do estatuto de estudante tra-
balhador aos alunos em questão; 
g) Esclarecer os alunos da turma da sua co-
ordenação sobre as características e funcio-
namento dos cursos; 
h) Recolher os dados necessários para a 
elaboração da estatística anual e entregá-los 
ao diretor; 
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i) Apresentar ao coordenador do ensino 
recorrente, no final de cada ano, um relató-
rio crítico de avaliação das atividades de-
senvolvidas; 
j) Manter atualizado o dossier de direção de 
turma, de acordo com a legislação em vigor. 
 

Subsecção II 
 Educação e formação de adultos 

(EFA) 
 

Artigo 90º 
Mediador 

 
1. O mediador é responsável pela orientação 
e desenvolvimento do diagnóstico dos for-
mandos, em articulação com os formadores 
da equipa técnico - pedagógica, nos termos 
do n.º 3 do artigo 6.º da Portaria nº 
230/2008. 
 

Artigo 91º 
Competências 

 
Ao Mediador compete: 
1. Colaborar com o representante da enti-
dade promotora na constituição dos grupos 
de formação, participando no processo de 
recrutamento e seleção dos formandos, ca-
sos estes não sejam oriundos de encami-
nhamentos provenientes do CQEP. 
2. Garantir o acompanhamento e orientação 
pessoal, social e pedagógica dos formandos; 
3. Dinamizar a equipa técnico -pedagógica 
no âmbito do processo formativo, salva-
guardando o cumprimento dos percursos 
individuais e do percurso do grupo de for-
mação. 
4. Assegurar a articulação entre a equipa 
técnico-pedagógica e o grupo de formação, 
assim como entre estes e a entidade forma-
dora. 
 

Secção VII 
Serviços de apoio à ação educativa 

 
Subsecção I 

Serviços de administração escolar 
 

Artigo 92º 
Definição 

 
1 - Os serviços administrativos são uni-
dades orgânicas flexíveis com o nível de 
secção chefiadas por trabalhador detentor 
da categoria de coordenador técnico da car-

reira geral de assistente técnico, sem prejuí-
zo da carreira subsistente de chefe de servi-
ços de administração escolar. 
 

Artigo 93º 
Competências 

 
1 - Aos serviços administrativos compete a 
execução das atividades necessárias ao bom 
funcionamento das áreas de alunos, pessoal, 
expediente, contabilidade, tesouraria e ação 
social escolar.  
2 - Ao coordenador dos serviços compete:  
a) Orientar e coordenar a atividade dos ser-
viços administrativos;  
b) Orientar e controlar a elaboração dos 
diversos documentos passados pelos servi-
ços;  
c) Exercer o cargo de secretário do conselho 
administrativo;  
d) Preparar os documentos para análise e 
deliberação dos órgãos de gestão;  
e) Dar cumprimento às deliberações dos 
órgãos de gestão;  
f) Assinar as requisições de material a ad-
quirir quando devidamente autorizadas;  
3 - O horário de atendimento ao público dos 
serviços administrativos é definido no início 
do ano letivo e afixado em local próprio. 
 

Subsecção II 
 Serviços de ação social escolar (ASE) 

 
Artigo 94º 
Definição 

 
1 - O serviço de ação social escolar tem a 
finalidade de possibilitar o cumprimento da 
escolaridade obrigatória e a continuação 
dos estudos aos alunos mais carenciados, 
organizando e promovendo auxílios econó-
micos sob diversas formas, nomeadamente: 
transportes escolares, alimentação, livros e 
outro material escolar, visitas de estudo e 
isenção de taxas.  
2 - Os serviços de ação social escolar funcio-
nam integrados nos serviços administrati-
vos e em articulação com os serviços autár-
quicos competentes. 
3 - Os serviços da ASE são coordenados pelo 
Diretor, a quem, em conjunto com o respeti-
vos técnico, compete, designadamente:  
a) Organizar os serviços de refeitório, bufete 
e papelaria e orientar o pessoal que neles 
trabalhe, de forma a otimizar a gestão dos 
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recursos humanos e a melhoria dos servi-
ços;  
b) Organizar os processos individuais dos 
alunos que se candidatam a subsídios ou 
bolsas de estudo, numa perspetiva socioe-
ducativa e informar os serviços administra-
tivos da atualização dos processos individu-
ais;  
c) Assegurar uma adequada informação dos 
apoios complementares aos alunos e encar-
regados de educação;  
d) Organizar os processos referentes aos 
acidentes dos alunos;  
e) Fazer a gestão da bolsa de manuais esco-
lares nos termos da legislação em vigor e do 
respetivo regulamento.  
4 - As condições e prazos para requerimento 
de subsídios são estipulados por Lei e devi-
damente publicitados.   
5 - A lista dos alunos a subsidiar e a indica-
ção dos respetivos escalões é afixada nas 
escolas do agrupamento, na sala dos direto-
res de turma e nas escolas do 1º ciclo.   
6 - Sempre que se altere a situação econó-
mica do agregado familiar, devem os encar-
regados de educação comunicar tal facto aos 
serviços administrativos.   
7 - O horário de funcionamento do serviço 
da ASE é o que se encontra definido para os 
serviços administrativos.  
 

Artigo 95º 
Candidaturas a apoios no âmbito da ASE 

 
1 - A informação sobre a candidatura a estes 
apoios é realizada pelo diretor, através do 
diretor de turma e professor titular de tur-
ma. 
2 - A candidatura é feita em impresso pró-
prio, sendo analisada por este serviço, de 
acordo com regulamentação emanada pelo 
Ministério da Educação.  
3 - Quando os apoios da ASE se enquadram 
na competência do município, compete-lhe 
analisar e decidir sobre as candidaturas 
apresentadas pelos encarregados de educa-
ção.  
 

Artigo 96º 
Seguro escolar 

 
1 - Todos os alunos têm direito à cobertura 
dos riscos de acidente, durante as atividades 
escolares, intervalos, trajetos residên-
cia/escola e escola/residência, e em todos 
os trajetos necessários no desenvolvimento 

das atividades escolares, bem como no caso 
de doença surgida no decurso das aulas ou 
de qualquer atividade escolar, de acordo 
com a legislação em vigor.  
 

Artigo 97º 
Transportes escolares 

 
1-Os transportes escolares e as normas de 
atribuição de senhas de passe são estabele-
cidos no plano anual de transportes escola-
res e definidos pelo município, com base na 
legislação aplicável.  
 

Subsecção III 
Outros serviços e estruturas 

 
Artigo 98º 
Definição 

 
1 - O agrupamento possui outros serviços de 
apoio ao normal funcionamento do agrupa-
mento, destacando-se:  
a) Bufete(s);  
b) Refeitório(s);   
c) Reprografia(s);   
d) Papelaria(s);   
e) PBX;  
f) Cacifos.  
2 - O regulamento de funcionamento de 
cada uma das estruturas referidas no ponto 
anterior carece de aprovação anual pelo 
conselho geral. 
 

CAPÍTULO V 
ALUNOS 

 
Secção I 

Direitos e deveres 
 

Artigo 99º 
Direitos gerais 

 
1 - Todos os alunos, independentemente da 
idade, têm como direitos inalienáveis:  
a)Direito a um serviço de educação de qua-
lidade;  
b)Direito à igualdade de oportunidades;  
c)Direito às atividade lúdicas;  
d)Direito a um conhecimento geral de do-
cumentos estruturantes da cultura nacional 
e universal, como a Constituição da Repúbli-
ca Portuguesa, a Bandeira e o Hino, a Decla-
ração Universal dos Direitos do Homem, a 
Convenção Europeia dos Direitos do Ho-
mem, a Convenção sobre os Direitos da Cri-
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ança e a Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia.   
 

Artigo 100º 
Direitos específicos 

 
1 - O ato de matrícula, em conformidade 
com as disposições legais que o regulam, 
confere o estatuto de aluno, o qual, para 
além dos direitos e deveres consagrados na 
lei, integra, igualmente, os que estão con-
templados neste regulamento interno:  
a) Ser tratado com respeito e correção por 
qualquer membro da comunidade educati-
va, não podendo, em caso algum, ser discri-
minado em razão da origem étnica, saúde, 
sexo, orientação sexual, idade, identidade de 
género, condição económica, cultural ou 
social ou convicções políticas, ideológicas, 
filosóficas ou religiosas; 
b) Usufruir do ensino e de uma educação de 
qualidade de acordo com o previsto na lei, 
em condições de efetiva igualdade de opor-
tunidades no acesso; 
c)Usufruir de condições de igualdade na 
utilização dos espaços e dos serviços quan-
do portador de deficiência; 
d) Escolher e usufruir, nos termos estabele-
cidos no quadro legal aplicável, por si ou, 
quando menor, através dos seus pais ou 
encarregados de educação, o projeto educa-
tivo que lhe proporcione as condições para 
o seu pleno desenvolvimento físico, intelec-
tual, moral, cultural e cívico e para a forma-
ção da sua personalidade; 
e) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, 
a dedicação, a assiduidade e o esforço no 
trabalho e no desempenho escolar e ser 
estimulado nesse sentido; 
f) Ver reconhecido o empenhamento em 
ações meritórias, designadamente o volun-
tariado em favor da comunidade em que 
está inserido ou da sociedade em geral, pra-
ticadas no agrupamento ou fora dele, e ser 
estimulado nesse sentido; 
g) Usufruir de um horário escolar adequado 
ao ano frequentado, bem como de uma pla-
nificação equilibrada das atividades curricu-
lares e extracurriculares, nomeadamente as 
que contribuem para o desenvolvimento 
cultural da comunidade; 
h) Beneficiar, no âmbito dos serviços de 
ação social escolar, de um sistema de apoios 
que lhe permitam superar ou compensar as 
carências do tipo sociofamiliar, económico 

ou cultural que dificultem o acesso à escola 
ou o processo de ensino; 
i) Usufruir de prémios ou apoios e meios 
complementares que reconheçam e distin-
gam o mérito; 
j) Beneficiar de outros apoios específicos, 
adequados às suas necessidades escolares 
ou à sua aprendizagem, através dos serviços 
de psicologia e orientação ou de outros ser-
viços especializados de apoio educativo; 
k) Ver salvaguardada a sua segurança na 
escola e respeitada a sua integridade física e 
moral, beneficiando, designadamente, da 
especial proteção consagrada na lei penal 
para os membros da comunidade escolar; 
l) Ser assistido, de forma pronta e adequada, 
em caso de acidente ou doença súbita, ocor-
rido ou manifestada no decorrer das ativi-
dades escolares; 
m) Ver garantida a confidencialidade dos 
elementos e informações constantes do seu 
processo individual, de natureza pessoal ou 
familiar; 
n) Participar, através dos seus representan-
tes, nos termos da lei, nos órgãos de admi-
nistração e gestão do agrupamento, na cria-
ção e execução do respetivo projeto educa-
tivo, bem como na elaboração do regula-
mento interno; 
o) Eleger os seus representantes para os 
órgãos, cargos e demais funções de repre-
sentação no âmbito do agrupamento, bem 
como ser eleito, nos termos da lei e do regu-
lamento interno do agrupamento; 
p) Apresentar críticas e sugestões relativas 
ao funcionamento do agrupamento e ser 
ouvido pelos professores, diretores de tur-
ma e órgãos de administração e gestão do 
agrupamento em todos os assuntos que jus-
tificadamente forem do seu interesse; 
q) Organizar e participar em iniciativas que 
promovam a formação e ocupação de tem-
pos livres; 
r) Ser informado sobre o regulamento in-
terno do agrupamento e, por meios a definir 
por esta e em termos adequados à sua idade 
e ao ano frequentado, sobre todos os assun-
tos que justificadamente sejam do seu inte-
resse, nomeadamente sobre o modo de or-
ganização do plano de estudos ou curso, o 
programa e objetivos essenciais de cada 
disciplina ou área disciplinar e os processos 
e critérios de avaliação, bem como sobre a 
matrícula, o abono de família e apoios soci-
oeducativos, as normas de utilização e de 
segurança dos materiais e equipamentos e 
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das instalações, incluindo o plano de emer-
gência, e, em geral, sobre todas as atividades 
e iniciativas relativas ao projeto educativo 
do agrupamento; 
s) Participar nas demais atividades do agru-
pamento, nos termos da lei e do respetivo 
regulamento interno; 
t)Participar nas atividades lúdicas propos-
tas no projeto educativo/plano anual de 
atividades do agrupamento, desde que não 
tenha sido objeto de aplicação de medida 
sancionatório no ano letivo em curso; 
u) Participar no processo de avaliação, atra-
vés de mecanismos de auto e heteroavalia-
ção; 
v) Beneficiar de medidas, a definir pelo 
agrupamento adequadas à recuperação da 
aprendizagem nas situações de ausência 
devidamente justificada às atividades esco-
lares. 

 
Artigo 101º 

Direito à participação e à representação 
 
1 - O direito à participação e à representa-
ção previstos na lei vigente são os seguintes:  
a)Os representantes dos alunos para exer-
cerem funções de delegado e subdelegado 
de turma são eleitos em assembleia de tur-
ma;  
b)Os representantes dos alunos com fun-
ções de representação específica do agru-
pamento são designados pelo professor 
titular de turma / diretor de turma/ conse-
lho pedagógico ou diretor; 
c)Os representantes dos alunos para os ór-
gãos de gestão são eleitos em assembleia de 
delegados e subdelegados do ensino secun-
dário;   
d)Os alunos são representados pela associa-
ção de estudantes, nos termos da legislação 
em vigor;   
2 – O direito à representação considera os 
seguintes critérios:   
a)É eleito delegado de turma o aluno mais 
votado pelos colegas, através de processo 
democrático. O subdelegado, que substituirá 
aquele em caso de impedimento, será o que 
obtiver a segunda maior votação;   
b)A capacidade de eleição ou representação 
de alunos está consignada na lei; 
c)Os alunos que nos dois últimos anos leti-
vos tenham sido objeto de processo disci-
plinar ou tenham registado três ou mais 
participações disciplinares não poderão ser 

eleitos para o cargo de delegado e subdele-
gado de turma;  
d)Os alunos que durante o mandato forem 
alvo de processo disciplinar ou cujo com-
portamento não se adeque ao cargo serão 
destituídos do mesmo. Neste caso, o subde-
legado assume o cargo de delegado e o alu-
no que ficou com mais votos no ato eleitoral 
a seguir ao delegado e subdelegado, será o 
novo subdelegado;  
e)Os delegados têm o direito de participar 
nas reuniões do conselho de turma, com 
exceção daquelas com caráter avaliativo ou 
de reuniões disciplinares em que o delegado 
seja arguido e outras em que se considere 
dispensável a sua participação;  
f)Os delegados têm o direito de solicitar a 
realização de reuniões de turma com o res-
petivo diretor para apreciação de matérias 
relacionadas com o funcionamento da tur-
ma, sem prejuízo do cumprimento das ativi-
dades letivas. O pedido é apresentado ao 
diretor de turma, sendo precedido de reu-
nião dos alunos para determinação das ma-
térias a abordar.  
 

Artigo 102º 
Deveres dos alunos 

 
1 - O ato de matrícula confere o estatuto de 
aluno mediante a realização de uma escola-
ridade bem-sucedida, numa perspetiva de 
formação integral do cidadão.  
2 - Os alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos de escola-
ridade e do ensino secundário, devem ser 
portadores do “Cartão de Aluno” que exibi-
rão sempre que tal lhes seja solicitado por 
professores ou funcionários. Devem ainda 
zelar pela sua boa conservação.  
3 - O estatuto de aluno e ética escolar (lei nº 
51/2012 de 5 de setembro) implica a res-
ponsabilização do aluno no cumprimento 
dos seguintes deveres:  
a)Estudar, aplicando-se, de forma adequada 
à sua idade, necessidades educativas e ao 
ano de escolaridade que frequenta, na sua 
educação e formação integral; 
b)Ser assíduo, pontual e empenhado no 
cumprimento de todos os seus deveres no 
âmbito das atividades escolares;  
c)Seguir  as orientações dos professores 
relativas ao seu processo de ensino; 
d)Tratar com respeito e correção qualquer 
membro da comunidade educativa, não po-
dendo, em caso algum, ser discriminado em 
razão da origem étnica, saúde, sexo, orienta-
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ção sexual, idade, identidade de género, 
condição económica, cultural ou social, ou 
convicções políticas, ideológicas, filosóficas 
ou religiosas.  
e) Guardar lealdade para com todos os 
membros da comunidade educativa;  
f)Respeitar a autoridade e as instruções dos 
professores e do pessoal não docente;   
g) Contribuir para a harmonia da convivên-
cia escolar e para a plena integração na es-
cola de todos os alunos; 
h) Participar nas atividades educativas ou 
formativas desenvolvidas na escola, bem 
como nas demais atividades organizativas 
que requeiram a participação dos alunos; 
i) Respeitar a integridade física e psicológica 
de todos os membros da comunidade educa-
tiva, não praticando os membros da comu-
nidade educativa, não praticando quaisquer 
atos, designadamente violentos, indepen-
dentemente do local ou dos meios utilizados 
que atentem contra a integridade física, mo-
ral ou patrimonial dos professores, pessoal 
não docente e alunos; 
j) Prestar auxílio e assistência aos restantes 
membros da comunidade educativa, de 
acordo com as circunstâncias de perigo para 
a integridade física e psicológica dos mes-
mos; 
k) Zelar pela preservação, conservação e 
asseio das instalações, material didático, 
mobiliário e espaços verdes do agrupamen-
to, fazendo uso correto dos mesmos; 
l) Respeitar a propriedade de todos os bens 
pertencentes a cada elemento da comunida-
de educativa;  
m) Permanecer na escola durante o seu ho-
rário, salvo autorização escrita do encarre-
gado de educação ou da direção do agrupa-
mento; 
n) Participar na eleição dos seus represen-
tantes e prestar-lhes toda a colaboração; 
o)Conhecer e cumprir o estatuto do aluno, 
as normas de funcionamento dos serviços 
do agrupamento e este Regulamento Inter-
no, devendo para o efeito subscrever decla-
ração anual de aceitação do mesmo e de 
compromisso ativo quanto ao seu cumpri-
mento integral;  
p)Não possuir e não consumir substâncias 
aditivas, em especial drogas, tabaco e bebi-
das alcoólicas, nem  promover qualquer 
forma de tráfico, facilitação e consumo das 
mesmas; 
q)Não transportar nem utilizar quaisquer 
materiais, equipamentos tecnológicos, ins-

trumentos ou engenhos, passíveis de, obje-
tivamente, perturbarem o normal funcio-
namento das atividades letivas, ou poder 
causar danos físicos ou psicológicos aos 
alunos ou a qualquer outro membro da co-
munidade educativa;  
r)Não utilizar quaisquer equipamentos tec-
nológicos, designadamente, telemóveis, 
equipamentos, programas ou aplicações 
informáticas, nos locais onde decorram au-
las ou outras atividades formativas ou reu-
niões de órgãos ou estruturas do agrupa-
mento em que participe, exceto quando a 
utilização de qualquer dos meios acima re-
feridos esteja diretamente relacionada com 
as atividades a desenvolver e seja expres-
samente autorizada pelo professor ou pelo 
responsável pela direção ou supervisão dos 
trabalhos ou atividades em curso; 
s)Não captar sons ou imagens, designada-
mente, de atividades letivas e não letivas, 
sem autorização prévia dos professores, dos 
responsáveis pela direção do agrupamento 
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; 
t) Não difundir, na escola ou fora dela, no-
meadamente, via Internet ou através de 
outros meios de comunicação, sons ou ima-
gens captados nos momentos letivos e não 
letivos, sem autorização do diretor do agru-
pamento; 
u) Respeitar os direitos de autor e de pro-
priedade intelectual; 
v) Apresentar -se com vestuário que se re-
vele adequado, em função da idade, à digni-
dade do espaço e à especificidade das ativi-
dades escolares, no respeito pelas regras 
estabelecidas do agrupamento; 
x) Reparar os danos por si causados a qual-
quer membro da comunidade educativa ou 
em equipamentos ou instalações da escola 
ou outras onde decorram quaisquer ativi-
dades decorrentes da vida escolar e, não 
sendo possível ou suficiente a reparação, 
indemnizar os lesados relativamente aos 
prejuízos causados. 
y)Ser portador da caderneta, até ao 3º Ciclo;   
z)Justificar as faltas de acordo com o estabe-
lecido pela legislação em vigor e pelo pre-
sente  regulamento interno;  
aa)Dirigir-se, após o toque de entrada, para 
a respetiva sala de aula e aguardar a chega-
da do professor de forma ordeira, à porta da 
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sala. Os alunos só podem ausentar-se depois 
de ser dada autorização pelo assistente ope-
racional;  
ab)Contribuir, através de participação ativa 
e responsável, para a dinâmica das ativida-
des escolares em que participe;  
ac)Ser portador do material de trabalho 
indispensável às aulas;  
ad)Abandonar a sala de aula apenas após o 
toque de saída e nunca antes do professor 
ter dado como concluídas as atividades leti-
vas e autorizado a saída;  
ae)Não permanecer dentro da sala de aula 
após a saída do professor, salvo autorização 
expressa em contrário;  
af)Aceitar a livre discussão ou apresentação 
das ideias dos outros, nunca utilizando a 
força física e/ou a ofensa verbal para impor 
as suas;  
ag)Assinalar e evitar a presença de estra-
nhos no recinto escolar dando conta do fac-
to ao assistente operacional de serviço no 
local;  
ah)Responsabilizar-se não só pelo seu pró-
prio material escolar como por todos os 
objetos de uso pessoal, não deixando nada 
abandonado no espaço escolar;  
ai)Respeitar as regras de funcionamento 
dos diversos serviços do agrupamento e 
sempre que exista fila de atendimento, res-
peitá-la; não deverão passar à frente dos 
outros ou reservar previamente os seus 
lugares;  
aj)Respeitar as regras de higiene pessoal;  
ak)Não participar em jogos de azar ou jogos 
que impliquem violência dentro dos recin-
tos do agrupamento;  
al)Utilizar, nos jogos recreativos com bola, 
apenas os locais para isso reservados; 
am)Cumprir os procedimentos constantes 
no plano de emergência e de evacuação. 

 
Artigo 103º 

Competências do delegado e 
subdelegado de turma 

 
1 - São competências dos delegados de tur-
ma:  
a)Estar presente em todas as assembleias de 
delegados;  
b)Estar presente em todas as reuniões de 
conselho de turma para as quais for convo-
cado; 
c)Defender os interesses e solucionar pro-
blemas dos seus colegas de turma, estando a 

par das várias situações e procurando ser 
um exemplo para os seus colegas;  
d)Assegurar a ordem na sala de aula quando 
por circunstâncias excecionais não se en-
contrar momentaneamente presente um 
professor ou um funcionário;  
e)Os alunos da turma devem respeito e obe-
diência ao delegado de turma ou, na sua 
ausência, ao subdelegado aceitando e cum-
prindo as orientações por ele transmitidas 
ou dadas;  
f)Reunir periodicamente a assembleia de 
turma para melhor analisar o seu rendimen-
to, o relacionamento entre alunos-
professores, alunos-alunos, alunos-
comunidade escolar e organizar atividades 
de desenvolvimento educativo ou outras, 
devendo para tal informar previamente o 
diretor da sua realização e requisitar o ne-
cessário espaço;  
g)Solicitar a realização de reuniões da tur-
ma para apreciação de matérias relaciona-
das com o funcionamento da turma, sem 
prejuízo do cumprimento das atividades 
letivas;  
h)Promover a higiene e segurança nas salas 
de aula, na sala de convívio, no campo de 
jogos e na escola em geral, bem como a con-
servação do equipamento e das instalações;  
i)Manter uma ligação e colaboração estrei-
tas com o diretor de turma na resolução de 
eventuais problemas de aproveitamento, 
assiduidade, relacionamento, disciplinares 
ou outros;  
j)Respeitar e fazer respeitar o regulamento 
interno, bem como toda a legislação condu-
cente ao bom funcionamento do mesmo.  
2 - São competências dos subdelegados de 
turma:  
a)Substituir o delegado de turma em caso de 
impedimento desse;  
b)Auxiliar o delegado nas suas funções 
sempre que este o solicite;  
c)Solicitar a realização de reuniões da turma 
para apreciação de matérias relacionadas 
com d)o funcionamento da turma, sem pre-
juízo do cumprimento das atividades letivas.  

 
Artigo 104º 

Assembleia de delegados de turma 
 
1 - As assembleias de delegados de turma 
são constituídas pelos alunos do 2º e 3º ci-
clos e ensino secundário do agrupamento, 
eleitos delegados de turma. Estes delegados, 
podem ser substituídos a título provisório 
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ou definitivo pelos alunos eleitos subdele-
gados de turma, mediante justificação aos 
respetivos diretor de turma. 
2 -Cada assembleia de delegados de turma é 
presidida pelo delegado de turma eleito 
entre os pares. 
3 -Compete à assembleia, apresentar junto 
do diretor e/ou dos órgãos em que se en-
contram representados os alunos, as neces-
sidades ou problemas sentidos pelo grupo 
que representam bem como as propostas de 
solução das mesmas e/ou melhorias de fun-
cionamento do agrupamento. 
 

Artigo 105º 
Funcionamento da assembleia de 

delegados de turma 
 
1-A assembleia de delegados de turma de 
cada um dos ciclos reúne pelo menos uma 
vez por trimestre, em horário que não pre-
judique a frequência das atividades letivas.  
 

Artigo 106º 
Associação de estudantes 

 
1-A Associação de Estudantes está legal-
mente instituída e tem como finalidades: 
a)Representar os estudantes do agrupamen-
to e defender os seus interesses; 
b)Participar em todas as questões de inte-
resse dos seus membros, designadamente 
de política educativa, na elaboração de legis-
lação sobre o ensino e nas atividades de 
ação social escolar; 
c)Incentivar a participação dos estudantes 
em todas aas atividades associativas; 
d)Fomentar a prática, cultural recreativa e 
desportiva; 
e) Defender e promover os valores funda-
mentais do ser humano; 
f)Desenvolver atividades conducentes a 
uma maior ligação dos estudantes à realida-
de científica e social; 
g)Cooperar com todos os organismos estu-
dantis cujos princípios não contrariem os 
aqui definidos. 
2. A associação de estudantes é regida por 
estatutos próprios onde consta a sua com-
posição, o seu local e horário de funciona-
mento e os fins a que se propõe.  
 

Secção II 
Assiduidade, regime de faltas e medidas 

educativas disciplinares dos alunos 
 

Artigo 107º 
Assiduidade dos alunos 

 
1 - O controlo da assiduidade é efetuado 
pelo educador de infância, professor titular 
de turma e pelo diretor de turma, em registo 
próprio.   
2 - A comunicação da falta de assiduidade ao 
encarregado de educação é da responsabili-
dade do educador de infância, professor 
titular ou diretor de turma, que deverá utili-
zar para o efeito a caderneta do aluno ou o 
meio mais julgue mais expedito.   
3 - Essa comunicação deve ser feita sempre 
que o aluno falte mais de dois dias sem justi-
ficação aparente. 
4 - Na educação pré-escolar, sempre que 
a criança falte por um período igual ou su-
perior a cinco dias, deverá informar a Edu-
cadora titular, até ao quinto dia. No caso de 
doença deve apresentar justificação com-
provativa quando regresse.  
5 -  Nos casos em que decorrido o prazo 
referido no número anterior, não tenha sido 
apresentada justificação para as faltas, a 
educadora deve participar aos serviços ad-
ministrativos a ausência injustificada.  
6 - Os serviços administrativos comuni-
cam ao EE, no prazo máximo de três dias. 
Caso a situação não seja regularizada no 
prazo máximo de dez dias úteis, a vaga será 
ocupada seguindo a ordem da lista de espe-
ra 
7 - No 1º Ciclo as faltas injustificadas não 
podem exceder 10 dias seguidos ou interpo-
lados. Nos restantes ciclos de ensino e no 
secundário, o limite de faltas injustificadas 
em qualquer disciplina, atividades de apoio 
ou complementares de inscrição ou de fre-
quência facultativa corresponde ao dobro 
do número de tempos letivos semanais. Ou-
tras situações carecem de regulamentação 
em regimento específico. 
8 - Para os cursos de educação e formação 
(CEF), a assiduidade do aluno não pode ser 
inferior a 90% da carga horária de cada dis-
ciplina. Para os cursos profissionais (CP), a 
assiduidade do aluno não pode ser inferior a 
90% da carga horária de cada módulo de 
cada disciplina. 
9 - Para os cursos profissionalizantes 
(CEF e CP), a assiduidade do aluno na for-
mação em contexto de trabalho (FCT) não 
pode ser inferior a 95% da carga horária 
prevista. 
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10 - A ultrapassagem dos limites de faltas 
injustificadas obriga o aluno faltoso ao cum-
primento de medidas de recuperação, corre-
tivas ou sancionatórias. 
11 - A ultrapassagem dos limites de faltas 
injustificadas às atividades de apoio ou 
complementares de inscrição ou de fre-
quência facultativa implica a imediata exclu-
são do aluno das atividades em causa.   
12- Quando for atingido metade dos limites 
de faltas injustificadas, os pais ou o encarre-
gado de educação ou o aluno maior de idade 
são convocados à escola, pelo meio mais 
expedito, pelo diretor de turma ou professor 
titular. 
13- A notificação referida no número ante-
rior tem como objetivo alertar para as con-
sequências da violação do limite de faltas e 
procurar encontrar uma solução que permi-
ta garantir o cumprimento efetivo do dever 
da assiduidade. 
14- Sempre que o aluno atinja metade do 
limite de faltas injustificadas deverá ser 
feita referenciação para o conselho socio 
comunitário , assim como dos procedimen-
tos e diligências até então adotados. 
 

Artigo 108º 
Tipologia das faltas 

 
1-A falta é a ausência do aluno a uma aula 
ou a outra atividade de frequência obrigató-
ria ou facultativa caso tenha havido lugar a 
inscrição, a falta de pontualidade ou a com-
parência sem o material didático ou equi-
pamento necessários, definidos por discipli-
na. 
2 - Tipologia de Faltas:  
a) Falta de presença;  
b) Falta de pontualidade – atraso às ativida-
des letivas;  
c) Falta por participação em atividades cur-
riculares e extra curriculares;     
d) Falta disciplinar;  
e) Falta de material;  
f) Falta dos alunos às atividades de apoio ou 
complementares de inscrição ou de fre-
quência facultativas; 
3 - Marcação de faltas e seus efeitos:  
a) Falta de presença – é a ausência do aluno 
a uma aula ou a outra atividade de frequên-
cia obrigatória, excluindo a situação prevista 
na alínea c);  
b) Falta de pontualidade – é o atraso às ati-
vidades letivas: 

b1) aos primeiros tempos de cada turno, a 
comparência do aluno, após o 2º toque, é 
considerada falta por atraso. Nos restantes 
tempos letivos, o aluno tem falta de pontua-
lidade sempre que compareça no espaço de 
aula depois do professor; 
b2)É assinalada pelo professor nos seus 
registos pessoais as duas primeiras faltas de 
pontualidade e à terceira falta, esta é lança-
da no programa sumários como falta de 
atraso; 
b3) todas as seguintes serão convertidas 
imediatamente em faltas de presença; 
b4) o professor deverá dar conhecimento 
destas faltas ao diretor de turma para este 
dar conhecimento ao encarregado de educa-
ção; 
b5) as faltas de pontualidade deverão ser 
justificadas ao diretor de turma que avaliará 
a justificação dada; 
c) Falta por participação em atividades cur-
riculares e extracurriculares - é a ausência 
do aluno às atividades letivas ou a outra 
atividade de frequência obrigatória por par-
ticipar em atividades curriculares ou extra 
curriculares dinamizadas pelo agrupamen-
to, previstas no seu planeamento e autori-
zadas pelos órgãos de gestão.  
c1)É assinalada como falta de presença de-
vidamente justificada pelo dinamizador; 
c2) o agrupamento de escolas deverá acau-
telar a compensação da(s) aula(s) não assis-
tidas. 
d) Falta Disciplinar é a consequência da or-
dem de saída da sala de aula por motivos 
disciplinares ou resultante das medidas 
disciplinares sancionatórias.  
d1)É considerada como falta de presença 
injustificada; 
d2) Este tipo de falta será comunicado por 
escrito ao diretor de turma através da parti-
cipação de ocorrência e por este dado a co-
nhecer ao encarregado de educação; 
d3)A aplicação no decurso do mesmo ano 
letivo e ao mesmo aluno da medida correti-
va da ordem de saída de sala de aula pela 
terceira vez, por parte do mesmo professor, 
ou pela quinta vez, independentemente do 
professor que a aplicou, implica a análise da 
situação em conselho de turma, tendo em 
vista a identificação das causas e a pertinên-
cia da proposta de aplicação de outras me-
didas disciplinares corretivas ou sanciona-
tórias, nos termos do estatuto do aluno e 
ética escolar. 
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e) Falta de Material – é a comparência do 
aluno às atividades escolares sem se fazer 
acompanhar do material necessário para as 
mesmas, definido no início do ano no âmbi-
to de cada disciplina e do conhecimento do 
encarregado de educação.  
e1) sempre que um aluno se apresente na 
aula sem o material necessário à sua parti-
cipação efetiva nos trabalhos, deverá o pro-
fessor registar o facto nos seus registos pes-
soais e dar conhecimento destas faltas ao 
diretor de turma para este dar conhecimen-
to ao encarregado de educação.  
e2)o aluno deverá justificar a falta de mate-
rial e o diretor de turma avaliará a sua acei-
tação, podendo, para este efeito, solicitar os 
comprovativos que julgue necessários; 
e3) considera-se injustificada a falta de ma-
terial que não seja objeto de justificação ou 
cuja justificação não seja aceite nos termos 
da alínea anterior; 
e4) três faltas de material injustificadas se-
rão convertidas numa falta de presença in-
justificada no programa sumários; 
e5) todas as seguintes faltas de material 
serão convertidas imediatamente em faltas 
de presença dando-se conhecimento ao di-
retor de turma para este dar conhecimento 
ao encarregado de educação. 
f) Falta dos alunos às atividades de apoio ou 
complementares de inscrição ou de frequên-
cia facultativas é a ausência do aluno à ati-
vidade.  
f1)É registada, sendo obrigatoriamente co-
municada por escrito ao professor titu-
lar/diretor de turma e por este comunicada 
ao encarregado de educação que a deve jus-
tificar; 
f2) O aluno fica excluído quando o número 
de faltas injustificadas ultrapassar o dobro 
do número de tempos semanais da ativida-
de.  
3-O professor titular/diretor de turma, 
aquando da comunicação das faltas ao en-
carregado de educação deve sempre escla-
recer a sua tipologia. 
4 - São consideradas justificadas as faltas 
dadas pelos seguintes motivos:  
a)Doença do aluno, devendo esta ser decla-
rada por médico se determinar impedimen-
to superior a três dias úteis;  
b)Isolamento profilático, determinado por 
doença infetocontagiosa de pessoa que coa-
bite com o aluno, comprovada através de 
declaração da autoridade sanitária compe-
tente;  

c)Falecimento de familiar;  
d)Nascimento de irmão, durante o dia do 
nascimento e o dia imediatamente posteri-
or;  
e)Realização de tratamento ambulatório, em 
virtude de doença ou deficiência, que não 
possa efetuar-se fora do período das ativi-
dades letivas;  
f)Assistência na doença a membro do agre-
gado familiar, nos casos em que, comprova-
damente, tal assistência não possa ser pres-
tada por qualquer outra pessoa;  
g)Comparência às consultas pré-natais, pe-
ríodo 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 co-
mummente reconhecida como própria dessa 
religião;  
i)Participação em provas desportivas ou 
eventos culturais, nos termos da legislação 
em vigor; 
j)Participação em atividades associativas, 
nos termos da lei;  
k)Cumprimento de obrigações legais;  
l)Participação em atos ou atividades de re-
presentação do agrupamento; 
m)Participação em projetos/intercâmbios 
nacionais ou internacionais;  
n)Participação em reuniões com os órgãos 
de gestão;   
o)Participação em atividades realizadas no 
agrupamento indicadas pelos professores 
e/ou diretor;   
p)Outro facto impeditivo da presença na 
escola, desde que, comprovadamente, não 
seja imputável ao aluno ou seja, justificada-
mente, considerado atendível pelo diretor 
de turma ou pelo professor titular de turma.  
5 - A justificação da falta deve ser apresen-
tada previamente, sendo o motivo previsí-
vel, ou, nos restantes casos, até ao 3.º dia 
útil subsequente à verificação da mesma.  
6 - Nos casos em que, decorrido o prazo 
referido no número 4, não tenha sido apre-
sentada justificação para as faltas, ou a 
mesma não tenha sido aceite, deve tal situa-
ção ser comunicada no prazo máximo de 
três dias úteis, pelo meio mais expedito, aos 
pais ou encarregados de educação ou, quan-
do maior de idade, ao aluno, pelo diretor de 
turma.  
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Artigo 109º 
Medidas de recuperação e de integração 

 
1-A ultrapassagem dos limites de faltas in-
justificadas obriga o aluno faltoso ao cum-
primento de medidas de recuperação, corre-
tivas ou sancionatórias. As referidas ativi-
dades de recuperação e de integração, assim 
como a sua operacionalização, encontram-se 
em regimento próprio. 
2-Para os alunos menores de 16 anos, inde-
pendentemente da modalidade de ensino 
frequentada, a violação dos limites de faltas 
previstos pode obrigar ao cumprimento de 
atividades que permitam recuperar atrasos 
na aprendizagem e/ou a integração escolar 
e comunitária do aluno e pelas quais os alu-
nos e os seus encarregados de educação são 
corresponsáveis. 
3-O disposto no número anterior é aplicado 
em função da idade, da regulamentação es-
pecífica do percurso formativo e da situação 
concreta do aluno. 
4- As atividades de recuperação da aprendi-
zagem, quando a elas houver lugar, são de-
cididas pelos professores das disciplinas em 
que foi ultrapassado o limite de faltas, as 
quais privilegiarão a simplicidade e a eficá-
cia. 
5. As atividades de recuperação de atrasos 
na aprendizagem, que podem revestir forma 
oral, bem como as medidas corretivas ocor-
rem após a verificação do excesso de faltas e 
apenas podem ser aplicadas uma única vez 
no decurso de cada ano letivo. 
5-O professor deve dar conhecimento ao 
diretor de turma e ao aluno das atividades 
de recuperação a realizar, bem como as ma-
térias a trabalhar nas mesmas, as quais se 
confinarão às tratadas nas aulas cuja ausên-
cia originou a situação de excesso de faltas. 
6-Sempre que cesse o incumprimento do 
dever de assiduidade por parte do aluno, 
são desconsideradas as faltas em excesso. 
7-Cessa o dever de cumprimento das ativi-
dades e medidas de recuperação e de inte-
gração, com as consequências daí decorren-
tes para o aluno, de acordo com a sua con-
creta situação, sempre que para o cômputo 
do número e limites de faltas nele previstos 
tenham sido determinantes as faltas regis-
tadas na sequência da aplicação de medida 
corretiva de ordem de saída da sala de aula 
ou disciplinar sancionatória de suspensão. 
8-Tratando-se de aluno de idade igual ou 
superior a 16 anos, a violação dos limites de 

faltas previstas na Lei n.º 51/2012 de 05 de 
setembro, pode dar também lugar à aplica-
ção das medidas previstas neste artigo do 
regulamento que se revelem adequadas, 
tendo em vista os objetivos formativos, pre-
ventivos e integradores a alcançar, em fun-
ção da idade, do percurso formativo e sua 
regulamentação específica e da situação 
concreta do aluno. 
9-As atividades de recuperação da aprendi-
zagem devem ser elaboradas pelo(s) profes-
sor(es) da(s) disciplina(s) envolvida(s) e os 
resultados obtidos devem ser comunicados 
ao diretor de turma que, posteriormente, 
informará o encarregado de educação. 
10-O incumprimento das medidas previstas 
no número anterior e a sua ineficácia ou 
impossibilidade de atuação determinam, 
tratando-se de aluno menor, a comunicação 
obrigatória do facto à respetiva comissão de 
proteção de crianças e jovens ou, na falta 
desta, ao ministério público junto do tribu-
nal de família e menores territorialmente 
competente, de forma a procurar encontrar, 
com a colaboração do agrupamento e, sem-
pre que possível, com a autorização e cor-
responsabilização dos pais ou encarregados 
de educação, uma solução adequada ao pro-
cesso formativo do aluno e à sua inserção 
social e socioprofissional, considerando, de 
imediato, a possibilidade de encaminhamen-
to do aluno para diferente percurso forma-
tivo. 
11-Quando não for possível aplicar estas 
medidas ou o aluno for encaminhado para 
oferta formativa diferente da que frequenta 
e o encaminhamento ocorra após 31 de ja-
neiro, o não cumprimento das atividades ou 
a sua ineficácia por causa não imputável ao 
agrupamento determinam ainda, logo que 
determinado pelo conselho de turma, a re-
tenção no ano de escolaridade em curso, no 
caso de frequentarem o ensino básico, ou a 
exclusão na disciplina ou disciplinas em que 
se verifique o excesso de faltas, tratando-se 
de alunos do ensino secundário, sem prejuí-
zo da obrigação de frequência da escola até 
final do ano letivo e até perfazerem os 18 
anos de idade, ou até ao encaminhamento 
para o novo percurso. 
12- O incumprimento reiterado do dever de 
assiduidade e ou das atividades a que se 
refere o número anterior pode dar ainda 
lugar à aplicação de medidas disciplinares 
sancionatórias. 
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13- A retenção, quando a ela houver lugar 
de acordo com os artigos anteriores, deverá 
formalizar-se em reunião de final de perío-
do. 
14- Sempre que o aluno seja sujeito a reten-
ção no ano de escolaridade em curso ou a 
exclusão na disciplina ou disciplinas em que 
se verifica o excesso de faltas, sem prejuízo 
da obrigação de frequência da escola até 
final de ano letivo e até perfazer os 18 anos 
de idade deve continuar a frequentar as 
aulas se o seu comportamento não for per-
turbador das mesmas. Caso o comporta-
mento se revele perturbador o aluno deverá 
fazer trabalho comunitário na escola, no 
horário correspondente à turma ou a(s) 
disciplina (s). 
 

Artigo 110º 
Operacionalização das medidas de 

recuperação e de integração 
 
1- As atividades de recuperação são realiza-
das nos quinze dias após informação do 
diretor de turma ao(s) professor(es) da dis-
ciplina(s) envolvida(s); 
2- Sempre que possível, as atividades defi-
nidas devem ter lugar até ao final do perío-
do letivo a que se reportam; 
3- Quando se verifica excesso de faltas nas 
últimas duas semanas do terceiro período, a 
situação será avaliada em conselho de tur-
ma, sendo desconsideradas, ou não, as faltas 
em excesso; 
4-O tipo de trabalho a realizar para a recu-
peração das aprendizagens das disciplinas 
poderá assumir diversas formas e terá de 
ser cumprido fora do horário letivo do alu-
no; 
5-Aquando da preparação da proposta de 
atividades de recuperação das aprendiza-
gens, os professores da(s)  disciplina(s) de-
vem preencher um impresso criado para o 
efeito, e entregarem ao diretor de turma; 
6-A proposta de atividades de recuperação 
das aprendizagens será dado a conhecer ao 
encarregado de educação e ao aluno em 
reunião com o diretor de turma;  
7-O tempo de envolvimento do aluno na 
concretização das atividades de recuperação 
de aprendizagens nunca deverá ser superior 
a duas semanas; 
8-Cada aluno será sujeito apenas a um mo-
mento de aplicação de atividades de recupe-
ração de aprendizagens; 

9-O cumprimento da proposta de atividades 
de recuperação de aprendizagens implica 
uma avaliação qualitativa das atividades 
realizadas na ou nas disciplinas envolvidas 
(Muito Bom, Bom, Suficiente, Insuficiente e 
Muito Insuficiente);  
10-Logo que se tenha terminado as ativida-
des de recuperação das aprendizagens, de-
verá o professor da disciplina/as comunicar 
ao diretor de turma o modo como decorreu 
ou decorreram as mesmas, ou a sua falta, 
caso não tenha sido cumprida a atividade; 
11-A proposta e avaliação das atividades de 
recuperação de aprendizagens deve constar 
do processo individual do aluno. 
12- Todos os impressos a preencher na ope-
racionalização das medidas são dados a co-
nhecer a todos os professores pela direção 
do agrupamento. 

 
Artigo 111º 

Incumprimento ou ineficácia das 
medidas 

 
1-As atividades a desenvolver pelo aluno 
decorrentes do dever de frequência estão 
definidas no regimento das medidas de re-
cuperação e de integração, sem prejuízo de 
outras que possam ser estabelecidas com 
parcerias, protocolos ou acordos com enti-
dades públicas ou privadas existentes na 
comunidade escolar. 

 
Artigo 112º 

Medidas disciplinares dos alunos 
 
1 - A violação pelo aluno de algum dos deve-
res previstos na Lei nº51/2012 neste regu-
lamento, em termos que se revelem pertur-
badores do funcionamento normal das ati-
vidades das escolas do agrupamento ou das 
relações no âmbito da comunidade educati-
va, constitui infração passível da aplicação 
de medida corretiva ou medida disciplinar 
sancionatória.   
2 - As medidas corretivas e medidas disci-
plinares sancionatórias devem ser aplicadas 
em coerência com as necessidades educati-
vas do aluno e com os objetivos da sua edu-
cação e formação, no âmbito, tanto quanto 
possível, do desenvolvimento do plano de 
trabalho da turma e do projeto educativo do 
agrupamento, nos termos do presente regu-
lamento.   
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3 - A qualificação da infração disciplinar faz-
se de acordo com a tipificação do compor-
tamento.  
 

Artigo 113º 
Qualificação da infração 

 
1-Na determinação da medida corretiva ou 
da medida disciplinar sancionatória a apli-
car deve ter-se em consideração a gravidade 
do incumprimento do dever, das circunstân-
cias, atenuantes e agravantes apuradas em 
que esse incumprimento se verificou, o grau 
de culpa do aluno, a sua maturidade, e de-
mais condições pessoais, familiares e soci-
ais. 
2-São considerados fatores agravantes a 
premeditação, o conluio, a acumulação de 
infrações e a reincidência, em especial, se no 
decurso do mesmo ano letivo. 
3-São considerados fatores atenuantes o 
bom comportamento e aproveitamento an-
teriores, o reconhecimento do erro com 
arrependimento. 
4-Estes elementos referidos nos pontos 2 e 
3 deste artigo determinam a qualificação da 
infração cometida pelo aluno, tendo em con-
ta a tipificação do comportamento a seguir: 
a)Comportamentos irregulares: 
-Desobedecer a pedidos diretos do profes-
sor ou pessoal não docente; 
-Perturbar o funcionamento da aula; 
-Utilizar vocabulário inadequado; 
-Todos aqueles que sejam definidos em sede 
de conselho de turma onde se consideram 
as caraterísticas e histórico dos elementos 
que constituem o grupo/turma; 
b)Comportamento grave 
-Utilizar linguagem não adequada ou ofensi-
va; 
-Desobedecer de forma reiterada a pedidos 
diretos de docentes ou pessoal não docente; 
-Danificar bens ou equipamentos de forma 
deliberada; 
-Não cumprir ou não fazer cumprir as regras 
de sociabilidade prejudicando o coletivo. 
c)Comportamento muito grave: 
-A reincidência em comportamentos graves 
ou desobediência a normas e /ou avisos; 
-Coagir, sob qualquer forma, colegas ou ou-
tros elementos da comunidade esco-
lar/educativa; 
-Ser portador de materiais que possam co-
locar em causa a integridade física ou psí-
quica; 
 

Artigo 114º 
Medidas disciplinares corretivas 

 
1 - São medidas disciplinares corretivas, de 
natureza eminentemente preventiva:   
a) A advertência;   
b) Confiscar os materiais eletrónicos usados 
durante os períodos de atividades letivas, os 
quais serão entregues ao coordenador de 
estabelecimento ou diretor que tomará as 
medidas necessárias à sua devolução;  
c) A ordem de saída da sala de aula, e de-
mais locais onde se desenvolva o trabalho 
escolar;   
d) A realização de tarefas e atividades de 
integração escolar, podendo, para esse efei-
to ser aumentado o período de permanência 
obrigatória, diária ou semanal, do aluno na 
escola ou no local onde decorram as mes-
mas.  
e) As tarefas ou atividades serão as seguin-
tes:   
e1- Desenvolver atividades curriculares de 
remediação, recuperação ou consolidação 
na Biblioteca Escolar;   
e2 - Desenvolver atividades curriculares de 
remediação, recuperação ou consolidação 
com acompanhamento de uma tutoria pe-
dagógica;   
e3 - Produzir materiais a utilizar na sala de 
aula, nomeadamente a interpretação dos 
deveres e direitos dos alunos;   
e4 - Refletir e redigir um documento auto-
crítico no caso de comportamento incorreto;   
e5 - Elaborar uma proposta de um código de 
conduta própria;   
e6 - Manutenção das áreas verdes;   
e7 - Atividades de limpeza e manutenção da 
escola;   
e8 - Ajudar no bufete e/ou refeitório da es-
cola;   
e9 - Outras propostas apresentadas pelo 
professor titular/conselho de turma e ao 
encarregado de educação;   
f) O condicionamento no acesso a certos 
espaços escolares, ou na utilização de certos 
materiais e equipamentos, sem prejuízo dos 
que se encontrem afetos a atividades letivas;   
g) A mudança de turma.  
2 - Fora da sala de aula, qualquer professor 
ou funcionário não docente tem competên-
cia para advertir o aluno, confrontando-o 
verbalmente com o comportamento pertur-
bador do normal funcionamento das ativi-
dades da escola ou das relações no âmbito 
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da comunidade educativa, alertando-o de 
que deve cessar tal conduta.  
3 – A aplicação da medida corretiva da or-
dem de saída da sala de aula e demais locais 
onde se desenvolva o trabalho letivo é da 
exclusiva competência do professor respeti-
vo, competindo a este:  
a)Determinar o período de tempo de ausên-
cia do aluno;  
b)Atribuir, obrigatoriamente, uma tarefa ou 
atividade a realizar pelo aluno;  
c)Encaminhar o aluno para o espaço de 
permanência designado ou criado para o 
efeito.  
4 - A aplicação, e posterior execução, da 
medida corretiva prevista na alínea d) do n.º 
1, não pode ultrapassar o período de tempo 
correspondente a um ano escolar.  
5 - As atividades de integração na escola 
devem, se necessário e sempre que possível, 
compreender a reparação do dano provoca-
do pelo aluno e promover o reforço da for-
mação cívica e democrática do aluno;   
5.1.O plano de caráter pedagógico é deter-
minado pelo diretor de turma.   
5.2.No plano de caráter pedagógico serão 
identificadas, positiva e casuisticamente, as 
atividades, local e período de tempo durante 
o qual as mesmas ocorrem e, bem assim, as 
competências e procedimentos a observar.   
5.3.As atividades não podem ofender a inte-
gridade física ou psíquica do aluno nem re-
vestir natureza pecuniária.   
6 - O cumprimento por parte do aluno da 
medida corretiva de realização de tarefas e 
atividades de integração escolar obedece, 
ainda, ao disposto nas alíneas seguintes.   
a) O cumprimento das medidas corretivas 
realiza-se em período suplementar ao horá-
rio letivo, no espaço escolar ou fora dele, 
neste caso com acompanhamento dos pais 
ou encarregados de educação ou de entida-
de local ou localmente instalada idónea e 
que assuma coresponsabilizar-se, nos ter-
mos a definir em protocolo escrito celebra-
do de acordo com o previsto no regulamen-
to Interno do agrupamento.   
b) O cumprimento das medidas corretivas 
realiza-se sempre sob supervisão da escola, 
designadamente, através do professor titu-
lar/diretor de turma.   
c) O previsto no n.º 1 não isenta o aluno da 
obrigação de cumprir o horário letivo da 
turma em que se encontra inserido ou de 
permanecer na escola durante o mesmo.   

7 - A aplicação das medidas corretivas pre-
vistas nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 é comu-
nicada aos pais ou ao encarregado de edu-
cação, tratando-se de um aluno menor de 
idade e desde que não seja o próprio aluno o 
encarregado de educação.  
8 - As medidas corretivas previstas nas alí-
neas no n.º 1 podem ser aplicadas cumulati-
vamente.  
9 - A aplicação de uma ou mais medidas 
corretivas é cumulativa apenas com a apli-
cação de uma medida disciplinar sanciona-
tória.  
10 - Sem prejuízo do disposto nos números 
anteriores, por cada infração apenas pode 
ser aplicada uma medida disciplinar sancio-
natória.  
11 - Aquando da execução das medidas cor-
retivas, o diretor de turma deve articular a 
sua atuação com os serviços especializados 
do conselho socio comunitário (equipa mul-
tidisciplinar).  
 

Artigo 115º 
Medidas disciplinares sancionatórias 

 
1-As medidas disciplinares sancionatórias 
serão aplicadas sempre que a infração co-
metida for classificada como muito grave ou 
grave, quando acrescida de fatores agravan-
tes. Estas medidas prosseguem igualmente, 
para além das identificadas do artigo 114º, 
finalidades punitivas. 
2-As medidas disciplinares sancionatórias 
traduzem uma censura disciplinar do com-
portamento assumido pelo aluno, e nos 
termos da lei revestem as seguintes formas:   
a) A repreensão registada;   
b) A suspensão até 3 dias úteis;   
c) A suspensão da escola entre 4 e 12 dias 
úteis;   
d) A transferência de escola;   
e) A expulsão do agrupamento.   
3 - Caso seja aplicada a pena de suspensão, 
as faltas são consideradas injustificadas.  
4 - Em caso de suspensão até 3 dias, deverão 
ser facultado ao aluno, atividades relaciona-
das com os conteúdos lecionados durante a 
sua ausência.  
5 - O procedimento disciplinar far-se-á de 
acordo a lei. 
6- Em caso de suspensão preventiva, os pro-
fessores definirão um plano de atividades 
pedagógicas a realizar pelo aluno durante a 
sua ausência. Se durante esse período ocor-
rerem atividades de avaliação o aluno pode-
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rá realizá-las posteriormente caso não tenha 
sido condenado no procedimento discipli-
nar. Poderão, ainda, ser determinadas pelo 
diretor outras atividades relativas à avalia-
ção das aprendizagens em função da decisão 
que vier a ser proferida no procedimento 
disciplinar.   
 

Artigo 116º 
Execução das medidas disciplinares 

 
1 - Compete ao diretor de turma e/ou ao 
professor tutor do aluno, ou ao professor 
titular, o acompanhamento do aluno na exe-
cução 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 profes-
sores da turma, em função das necessidades 
educativas identificadas e de forma a asse-
gurar a coresponsabilização de todos os 
intervenientes nos efeitos educativos da 
medida.   
2. Na prossecução da competência supra 
referida o diretor de turma conta com a co-
laboração dos serviços de psicologia e orien-
tação escolar e/ou do conselho socio comu-
nitário que, no âmbito das suas competên-
cias, procederão à identificação das necessi-
dades educativas do aluno.   
 

Artigo 117º 
Recurso 

 
1 - Da decisão final de aplicação de medida 
disciplinar cabe recurso, a interpor no prazo 
de cinco dias úteis, apresentado nos servi-
ços administrativos do agrupamento de 
escolas e dirigido:   
a)Ao conselho geral da escola, relativamente 
a medidas aplicadas pelos professores ou 
pelo diretor;   
b)Para o membro do governo competente, 
relativamente às medidas disciplinares san-
cionatórias aplicadas pelo diretor-geral da 
educação.   
2 - Para efeitos no disposto na alínea a) do 
ponto 1, é criada uma comissão especializa-
da no conselho geral constituída por profes-
sores e pais ou encarregados de educação, 
cabendo a um dos seus membros o desem-
penho da função de relator para efeitos de 
recurso sobre decisão final de aplicação de 
medida disciplinar.   
 

CAPÍTULO VI 

AVALIAÇÃO 
 

Artigo 118º 
Avaliação dos conhecimentos e 

classificação dos alunos 
 
1. De acordo com a legislação em vigor, a 
avaliação dos alunos:  
a) É da responsabilidade dos educadores 
titulares de grupo, professores titulares de 
turma e professores do conselho de turma 
nos 2.º e 3.º ciclos, secundário, cursos pro-
fissionalizantes, ofertas específicas e ensino 
recorrente, dos órgãos de direção da escola, 
assim como dos serviços ou entidades de-
signadas para o efeito; 
b) Tem uma vertente contínua e sistemática 
e fornece ao professor, ao aluno, ao encarre-
gado de educação e aos restantes interveni-
entes informação sobre a aquisição de co-
nhecimentos e o desenvolvimento de capa-
cidades, de modo a permitir rever e melho-
rar o processo de trabalho. 
2 - De acordo com a legislação em vigor, o 
conselho pedagógico do agrupamento defi-
ne os critérios e instrumentos de avaliação 
para cada ciclo e ano de escolaridade, sob 
proposta dos departamentos curriculares. 
3 - Os educadores titulares de grupo, no 
início do ano, dão a conhecer aos encarre-
gados de educação, as competências da edu-
cação pré-escolar. 
4 - O professor titular de turma/ diretor de 
turma dará conhecimento aos alunos e en-
carregados de educação dos critérios de 
avaliação em vigor, no início do ano letivo.  
5 - O professor divulga na turma e sumaria 
os critérios específicos da sua disciplina. 
6 - Professores e alunos definirão, em co-
mum, a calendarização para a aplica-
ção/realização dos diferentes instrumentos 
de avaliação, conforme a especificidade dos 
critérios de cada disciplina.  
7 - A elaboração dos instrumentos de avalia-
ção é da responsabilidade de cada professor, 
cumprindo os critérios definidos pelo de-
partamento curricular. 
8 - Na ausência aos momentos de avaliação 
formalizados e agendados o aluno deverá 
apresentar justificação com comprovativo 
de acordo com o definido na lei, para ter 
oportunidade de realizar as atividades pro-
postas. 
9 – As consequências, no âmbito da avalia-
ção do aluno decorrentes da falta não ser 
justificada nos termos definidos no regula-
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mento interno, serão decididas pelo profes-
sor em função dos critérios específicos 
aprovados para cada grupo disciplinar. 
10 - O período que decorre entre a realiza-
ção dos testes, a sua correção e entrega, não 
deve ultrapassar, duas semanas salvo situa-
ções devidamente justificadas. 
 

Artigo 119º 
Quadros de valor e de excelência 

 
1 - São instituídos os “quadros de valor e de 
excelência”, nos 2º e 3º ciclos do ensino bá-
sico e no ensino secundário, que se tradu-
zem na atribuição de prémios a alunos que 
ao longo do ano letivo se tenham distingui-
do nos seguintes domínios:  
a)Envolvimento/ participação em projetos 
ou atividades sociais relevantes no âmbito 
da comunidade 
 e/ou 
b) Atitudes exemplares de superação das 
suas dificuldades, para o quadro de valor; 
c) Aproveitamento escolar, para o quadro de 
excelência. 
2 – Os prémios são atribuídos a alunos, quer 
individual quer coletivamente (turma, nú-
cleos, grupos…) e, terão na sua essência o 
reconhecimento do mérito.   
3 – A proposta para a integração no quadro 
de valor pode ser da iniciativa:  
a) do conselho de turma;  
b) da assembleia de delegados de turma;  
c) da associação de estudantes;   
d) do conselho pedagógico;  
e) do diretor;  
f) do conselho geral;  
g) da associação de pais; 
h) do coordenador de projeto. 
4 – Para apreciação das propostas  de inte-
gração no quadro de valor é constituído um 
júri com a seguinte composição:  
a)O diretor, que presidirá; 
b)O presidente do conselho geral; 
c)Um representante de um dos órgãos que 
propõe; 
5 - Não poderá integrar o júri qualquer 
membro que seja parte interessada na deli-
beração que lhe disser respeito.  
6 – A integração de alunos no quadro de 
valor, nos domínios referidos no ponto 1. do 
presente artigo, poderão resultar dos se-
guintes desempenhos: 
a) Participação – desempenho meritório de 
cargos estudantis com relevantes benefícios 
para a comunidade educativa;  

b) Projeto Turma – atividade meritória no 
âmbito do projeto turma;  
c) Clube / Núcleo Escolar – atividade meri-
tória no seu todo ou de um dos seus mem-
bros;  
d) Artístico e Cultural - desempenho meritó-
rio nos domínios das manifestações artísti-
cas e culturais;  
e) Desportivo - desempenho meritório nos 
domínios das manifestações desportivas;  
f) Solidariedade Social – atividade meritória 
no combate à pobreza e exclusão ou no de-
senvolvimento de ações de entreajuda, vo-
luntariado e apoio à integração social;  
g) Ação local – desenvolvimento de campa-
nhas e/ou projetos de defesa e promoção da 
qualidade de vida, ambiente e património a 
nível local. 
7– O levantamento dos alunos que reúnam 
os critérios de integração no quadro de ex-
celência é da responsabilidade:   
a)do conselho de turma, nos anos não sujei-
tos a exame nacional; 
b)de uma equipa a designar anualmente 
pelo diretor, nos anos sujeitos a exame na-
cional. 
8. A integração no quadro de excelência 
obedecerá aos seguintes critérios:  
a) Nos 2º e 3º ciclos e nos cursos de educa-
ção e formação de jovens será atribuído este 
prémio a todos os alunos que reúnam cumu-
lativamente as seguintes condições:  
I) Obtenham nível 5 a todas as disciplinas, à 
exceção de uma, não podendo nestas ter 
classificação inferior a nível 4 em qualquer 
ano de escolaridade; 
II) Não tenham registo, durante o ano letivo, 
de qualquer aplicação de medida corretiva 
e/ou sancionatória.  
b) Nos cursos científico humanísticos do 
ensino secundário será atribuído este pré-
mio a todos os alunos que reúnam cumula-
tivamente as seguintes condições:  
I) Registem uma média da CFD igual ou su-
perior a 17,5  valores ou uma média  de CIF 
igual ou superior a 18,0 valores ;  
II) Não tenham registo durante o ano letivo 
de qualquer aplicação de medida corretiva 
e/ou sancionatória.  
c) Nos cursos profissionalmente qualifican-
tes do ensino secundário - cursos profissio-
nais, será atribuído este prémio a todos os 
alunos que reúnam cumulativamente as 
seguintes condições:  
I) Registem uma média igual ou superior a 
17 valores; 
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 - calculada pela média aritmética sim-
ples, de todos os módulos realizados em 
cada disciplina desde o início do curso; 
 - no último ano será considerado para 
efeitos de média, para além das disciplinas, 
a PAP e FCT, de acordo com a fórmula. [ 2 
MCD + (0,3FCT+0,7PAP)]/3 
 
Sendo: CF = classificação final do curso, arredondada às 
unidades; MCD = média aritmética simples as classifica-
ções 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 unidades; PAP = classificação da prova 
de aptidão profissional, arredondada às unidades.  

II) Tenham obtido aprovação em todos os 
módulos de todas as disciplinas;  
III) Não tenham registo durante o ano letivo 
de qualquer aplicação de medida corretiva 
e/ou sancionatória. 
9. Os prémios devem ter natureza simbólica 
ou material podendo ter uma natureza fi-
nanceira desde que, comprovadamente au-
xiliem o percurso escolar do aluno. 
10 - Os prémios serão patrocinados pelo 
agrupamento ou por outras entidades inte-
ressadas na promoção do sucesso educativo.  
11- A publicitação e afixação da lista de alu-
nos integrados nos quadros de valor e de 
excelência é feita no início de cada ano leti-
vo. 
 

Artigo 120º 
Do processo individual do aluno. 

 
1 - A organização e tratamento do processo 
individual do aluno regem-se pela lei em 
vigor. 
2 - Do processo individual do aluno deve 
constar o seguinte:  
a) Os elementos fundamentais de identifica-
ção do aluno;   
b) Ficha biográfica ou de caraterização soci-
oeconómica;  
c) Fichas de registo de informação dos três 
períodos letivos ou documento que os subs-
titua;  
d) Relatórios médicos e/ou de avaliação 
psicológica, quando existam;  
e) Programas de acompanhamento pedagó-
gico; 
f) Documentos de referenciação e avaliação 
técnico-pedagógica do aluno ou se for caso 
disso, do Programa Educativo Individual e 
respetivas avaliações e atualizações, de 
acordo com a legislação em vigor; 

g) Registos de ocorrência, aplicação de me-
didas corretivas e sancionatórias, quadros 
de valor e excelência ou outros. 
3 - O processo individual do aluno acompa-
nha o aluno ao longo de todo o ensino básico 
e segue o aluno sempre que este mude de 
estabelecimento de ensino, sendo que toda a 
documentação deve ser organizada e orde-
nada cronologicamente pelo professor titu-
lar do 1.º ciclo ou pelo diretor de turma, nos 
2.º e 3.º ciclos e ensino secundário.  
4 - Além do aluno e do professor titular de 
turma/diretor de turma, têm acesso, ao pro-
cesso individual do aluno, outros interveni-
entes no seu processo educativo, de acordo 
com a legislação em vigor. 
5 - O processo individual do aluno só poderá 
ser consultado na sala de aula/diretores 
turma da escola ou da direção, em horário a 
definir pelo professor titular de tur-
ma/diretor de turma, na presença do dire-
tor de turma ou de um elemento da direção  
do agrupamento. 
6- Os processos individuais dos alunos com 
necessidades educativas especiais de todos 
os níveis de ensino, constam de arquivo 
geral, com acesso restrito, localizado na 
EBVN1 na sala de diretores de turma. 
7- Podem consultar os processos individuais 
dos alunos com necessidades educativas 
especiais, para além do considerado no pon-
to 5, os professores de educação especial. 
 

CAPÍTULO VII 
PESSOAL DOCENTE 

 
Artigo 121º 

Direitos 
 
1 - Os direitos específicos dos professores 
decorrem do exercício da função docente e 
encontram-se definidos na legislação em 
vigor nomeadamente no estatuto da carrei-
ra docente e do estatuto disciplinar dos tra-
balhadores que exercem funções públicas.  
2- São direitos profissionais específicos do 
pessoal docente: 
2.1 – Direito de participação no processo 
educativo: 
2.1.1 – O direito de participação exerce-se 
nas áreas do sistema de ensino, do agrupa-
mento, da aula e da relação escola-meio; 
2.1.2 - O direito de participação, que, conso-
ante os casos, é exercido individualmente, 
em grupo ou através das organizações pro-
fissionais ou sindicais do pessoal docente,  
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compreende:  
a) O direito de responder a consultas sobre 
opções fundamentais para o setor educati-
vo; 
b) O direito de emitir recomendações no 
âmbito da análise crítica do sistema educa-
tivo;  
c) O direito de intervir na orientação peda-
gógica através da liberdade de iniciativa, a 
exercer no quadro dos planos de estudo 
aprovados e do projeto educativo do agru-
pamento, na escolha dos métodos de ensino, 
das tecnologias e técnicas de educação e dos 
tipos de meios auxiliares de ensino mais 
adequados;  
d) O direito de participar em experiências 
pedagógicas, bem como nos respetivos pro-
cessos de avaliação;  
e) O direito de eleger e ser eleito para ór-
gãos colegiais ou singulares dos estabeleci-
mentos de educação ou de ensino.  
2.1.3 - O direito de participação pode ainda 
ser exercido, através das organizações pro-
fissionais e sindicais do pessoal docente, em 
órgãos que, no âmbito nacional, regional 
autónomo ou regional, assegurem a interli-
gação do sistema educativo à comunidade. 
2.2 - Direito à formação e informação para o 
exercício da função educativa: 
2.2.1 - O direito à formação e informação 
para o exercício da função educativa é ga-
rantido:  
a) Pelo acesso a ações de formação contínua 
regulares, destinadas a atualizar e aprofun-
dar os conhecimentos e as competências 
profissionais dos docentes;  
b) Pelo apoio à autoformação dos docentes, 
de acordo com os respetivos planos indivi-
duais de formação. 
2.2.2 - Para efeitos do disposto no número 
anterior, o direito à formação e informação 
para o exercício da função educativa pode 
também visar objetivos de reconversão pro-
fissional, bem como de mobilidade e pro-
gressão na carreira. 
2.3 - Direito ao apoio técnico, material e 
documental: 
2.3.1 - O direito ao apoio técnico, material e 
documental exerce-se sobre os recursos 
necessários à formação e informação do 
pessoal docente, bem como ao exercício da 
atividade educativa.  
2.4 -Direito à segurança na atividade profis-
sional: 
2.4.1 - O direito à segurança na atividade 
profissional compreende:  

a) A proteção por acidente em serviço, nos 
termos da legislação aplicável;  
b) A prevenção e tratamento das doenças 
que venham a ser definidas por portaria 
conjunta dos Ministros da Educação e da 
Saúde, como resultando necessária e dire-
tamente do exercício continuado da função 
docente.  
2.4.2 - O direito à segurança na atividade 
profissional compreende ainda a penaliza-
ção da prática de ofensa corporal ou outra 
violência sobre o docente no exercício das 
suas funções ou por causa destas. 
2.5. - É reconhecido ao pessoal docente o 
direito à negociação coletiva, nos termos 
legalmente previstos. 
3 - Para além dos direitos referidos no pon-
to anterior, o pessoal docente tem direito a:  
a)Exigir respeito pela sua pessoa e função;  
b) Ser informado atempadamente pelos 
serviços administrativos em tudo o que res-
peita ao seu processo individual;  
c)Tomar conhecimento mensalmente do 
mapa de faltas e do recibo de vencimentos;  
d)Ser informado de toda a legislação atuali-
zada que diga respeito à sua vida profissio-
nal ou ao funcionamento do agrupamento;  
e)Ter informação atualizada sobre a ativi-
dade sindical em placard próprio na sala de 
professores, sendo esta da competência do 
delegado sindical;  
f)À utilização do material didático, audiovi-
sual e informático disponível nos estabele-
cimentos que integram o agrupamento, me-
diante requisição, nos termos estabelecidos 
pelo diretor;  
g)À utilização das instalações específicas 
dos estabelecimentos que integram o agru-
pamento. 
 

Artigo 122º 
Deveres 

 
1 - Os deveres gerais do professor são os 
definidos na legislação em vigor nomeada-
mente no Estatuto da Carreira Docente e no 
estatuto disciplinar dos trabalhadores que 
exercem funções públicas.  
2 - O pessoal docente, no exercício das suas 
funções, está ainda obrigado ao cumprimen-
to dos seguintes deveres profissionais:  
a)Colaborar com todos os intervenientes no 
processo educativo, favorecendo a criação e 
o desenvolvimento de relações de respeito e 
reconhecimento mútuo, em especial entre 
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docentes, alunos, encarregados de educação 
e pessoal não docente;  
b)Orientar o exercício das suas funções pe-
los princípios do rigor, da isenção, da justiça 
e da equidade;  
c)Orientar o exercício das suas funções por 
critérios de qualidade, procurando o seu 
permanente aperfeiçoamento e tendo como 
objetivo a excelência;  
d)Atualizar e aperfeiçoar os seus conheci-
mentos, capacidades e competências, numa 
perspetiva de aprendizagem ao longo da 
vida, de desenvolvimento pessoal e profis-
sional e de aperfeiçoamento do seu desem-
penho;  
e)Participar de forma empenhada nas várias 
modalidades de formação que frequente, 
designadamente nas promovidas pela ad-
ministração, e usar as competências adqui-
ridas na sua prática profissional;  
f)Desenvolver a reflexão sobre a sua prática 
pedagógica, proceder à autoavaliação e par-
ticipar nas atividades de avaliação do agru-
pamento;  
g)Cumprir os dispositivos legais no decurso 
da sua avaliação de desempenho;  
h)Conhecer, respeitar e cumprir as disposi-
ções normativas sobre educação, cooperan-
do com a administração educativa na pros-
secução dos objetivos decorrentes da políti-
ca educativa, no interesse dos alunos e da 
sociedade;  
i)Cumprir o regulamento interno do agru-
pamento.  
3 - Constituem deveres específicos dos do-
centes relativamente aos seus alunos:  
a)Contribuir para a formação e realização 
integral dos alunos;  
b)Respeitar a dignidade pessoal e as dife-
renças culturais dos alunos valorizando os 
diferentes saberes e culturas, prevenindo 
processos de exclusão e discriminação;  
c)Promover a formação e realização integral 
dos alunos, estimulando o desenvolvimento 
das suas capacidades, a sua autonomia e 
criatividade;  
d)Promover o desenvolvimento do rendi-
mento escolar dos alunos e a qualidade das 
aprendizagens, de acordo com os respetivos 
programas curriculares e atendendo à di-
versidade dos seus conhecimentos e apti-
dões;  
e)Organizar e gerir o processo de ensino 
aprendizagem, adotando estratégias de dife-
renciação pedagógica suscetíveis de res-

ponder às necessidades individuais dos alu-
nos;  
f)Cooperar com os restantes intervenientes 
no processo educativo, na deteção da exis-
tência de casos de crianças ou jovens com 
necessidades educativas especiais;  
g)Assegurar o cumprimento integral das 
atividades letivas correspondentes às exi-
gências do currículo nacional, dos progra-
mas e das orientações programáticas ou 
curriculares em vigor;  
h)Adequar os instrumentos de avaliação às 
exigências do currículo nacional, dos pro-
gramas e das orientações programáticas ou 
curriculares e adotar critérios de rigor, isen-
ção e objetividade na sua correção e classifi-
cação;  
i)Informar os alunos e os Encarregados de 
educação sobre os critérios específicos de 
avaliação do seu nível de escolarida-
de/disciplina, de acordo com os critérios 
gerais de avaliação aprovados pelo conselho 
pedagógico;  
j)Proporcionar aos alunos no final de cada 
período letivo, a respetiva autoavaliação;  
k)Manter a disciplina e exercer a autoridade 
pedagógica com rigor, equidade e isenção;  
l)Desenvolver com os alunos uma relação 
favorável à criação de um ambiente propício 
à transmissão de conhecimentos e à aquisi-
ção de atitudes e valores;  
m)Cooperar na promoção do bem-estar dos 
alunos, protegendo-os de situações de vio-
lência física ou psicológica, se necessário 
solicitando a intervenção de pessoas e enti-
dades alheias à instituição escolar;  
n)Colaborar na prevenção e deteção de situ-
ações de risco social, se necessário partici-
pando-as às entidades competentes;  
o)Respeitar a natureza confidencial da in-
formação relativa aos alunos e respetivas 
famílias.  
4 - Constituem deveres específicos dos do-
centes para com o agrupamento e outros 
docentes:  
a)Colaborar na organização do agrupamen-
to, cooperando com os órgãos de gestão e as 
estruturas de orientação e supervisão e com 
o restante pessoal docente e não docente 
tendo em vista o seu bom funcionamento;  
b)Cumprir os regulamentos, desenvolver e 
executar o projeto educativo e planos de 
atividades;  
c)Responsabilizar-se pela preservação e uso 
adequado das instalações e equipamentos e 
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propor medidas de melhoramento e remo-
delação;  
d)Requisitar o material didático com a ante-
cedência prevista pelo respetivo serviço e 
diligenciar para que aquele fique operacio-
nal para utilização futura;  
e)Promover o bom relacionamento e coope-
ração entre todos os docentes;  
f)Partilhar com os outros docentes a infor-
mação, os recursos didáticos e os métodos 
pedagógicos, no sentido de difundir as boas 
práticas;  
g)Cooperar com os outros docentes na ava-
liação do seu desempenho;  
h)Colaborar, numa perspetiva de integração, 
com os docentes da educação pré-escolar, 
docentes titulares de turma no 1º ciclo, e 
com os diretores de turma, no 2º e 3º ciclos 
e secundário, sempre que para tal seja soli-
citado;  
i)Comunicar por escrito ao diretor de tur-
ma/professor titular de turma todas as 
ocorrências de particularidades relativas 
aos alunos;  
j)Defender e promover o bem-estar de todos 
os docentes, protegendo-os de quaisquer 
situações de violência física ou psicológica, 
se necessário solicitando a intervenção de 
pessoas e entidades alheias à instituição 
escolar.  
5. Constituem deveres específicos dos do-
centes para com os pais e encarregados de 
educação dos alunos:  
a)Respeitar a autoridade legal dos pais ou 
encarregados de educação e estabelecer 
com eles uma relação de diálogo e coopera-
ção, no quadro da partilha da responsabili-
dade pela educação e formação integral dos 
alunos;  
b)Promover e incentivar a participação ati-
va dos pais ou encarregados de educação na 
educação escolar dos alunos, no sentido de 
garantir a sua efetiva colaboração no pro-
cesso de aprendizagem;  
c)Participar, no âmbito do agrupamento na 
promoção de ações específicas de formação 
ou informação para os pais ou encarregados 
de educação que fomentem o seu envolvi-
mento no agrupamento com vista à presta-
ção de um apoio adequado aos alunos.  
  

Artigo 123º 
Deveres específicos do pessoal docente 

no âmbito da sala de aula 
 

1 -Preparar rigorosamente as atividades 
letivas, em todos os aspetos, nomeadamen-
te, as atividades a desenvolver pelos alunos 
em cada aula, no âmbito do processo ensi-
no/aprendizagem.  
2 - Informar os alunos, no início de cada ano 
escolar, sobre o papel diferenciado a atri-
buir aos diferentes tipos de avaliação.  
3 - Informar os alunos, no início de cada ano 
escolar, sobre as atitudes que serão obser-
vadas, registadas e avaliadas.  
4 - Informar os alunos, no início de cada 
unidade, sobre os objetivos específicos da 
mesma e estimulá-los a envolverem-se na 
sua avaliação. 
5 - Marcar os testes/fichas de avaliação, com 
uma antecedência não inferior a uma sema-
na sobre a data da realização dos mesmos.  
6 - Não marcar mais de um teste para o 
mesmo dia, evitar a marcação de mais de 
quatro testes por semana, não podendo, de 
igual modo, salvo em situações devidamente 
justificadas e negociadas com os alunos, 
marcar-se testes para a ultima semana de 
cada período letivo.  
7 - Comunicar aos alunos, com a devida an-
tecedência, os conteúdos programáti-
cos/matriz de objetivos e conteúdos sobre 
os quais incidirão as provas a realizar.  
8 - Classificar todos os instrumentos de ava-
liação de acordo com os critérios gerais e 
específicos definidos e aprovados no agru-
pamento em conformidade com a lei em 
vigor  
9 - Devolver os trabalhos aos alunos, exce-
tuando-se aqueles que, tendo acarretado 
gastos específicos ao agrupamento, se pos-
sam constituir como património comum.  
10 - Na escola onde houver recursos que o 
permitam, lavrar todos os sumários de for-
ma eletrónica, através de computador exis-
tente na sala de aula ou sala de professores; 
nas restantes escolas e jardins de infância, 
no livro de sumários adequado.  
11 - Registar as faltas dos alunos de acordo 
com a sua tipologia.  
12- Solicitar ao diretor, autorização para 
efetuar a antecipação, a reposição ou a per-
muta excecional de uma aula ou cargo, me-
diante preenchimento de formulário pró-
prio 
13 - A aula antecipada ou reposta decorrerá 
sempre no dia e horário decididos com a 
concordância dos alunos e o conhecimento 
dos encarregados de educação.  



    Regulamento Interno Revisto  Julho 2014 

Página 48 de 66 

 

14 - O docente deve ser o primeiro a entrar 
e o último a sair da sala de aula.  
15 - Não utilizar nem permitir a utilização, 
por parte dos alunos, de telemóveis e/ou 
outros aparelhos similares, em contexto de 
sala de aula.  
 

Artigo 124º 
Avaliação do desempenho docente 

 
1- A avaliação de desempenho docente obe-
dece ao definido na legislação em vigor e de 
acordo com o definido pela secção de avalia-
ção de desempenho docente (SADD).  
 

Artigo 125º 
Critérios de colocação de docentes 

/educadores nas escolas/jardins de 
infância do agrupamento 

 
1 - Todos os procedimentos relativos à colo-
cação de docentes de todos os níveis de en-
sino do agrupamento são definidos de acor-
do com a legislação em vigor. 
2 - Anualmente, para efeitos de distribuição 
do serviço docente nas escolas/jardins de 
infância do agrupamento utiliza-se a seria-
ção resultante da graduação dos candidatos 
detentores de qualificação profissional para 
a docência. Depois de colocados os docentes 
nas escolas / jardins de infância, deve ser 
respeitada a continuidade pedagógica, con-
siderando-se a graduação profissional para 
os casos em que aquela não se aplique. 
3-Quando, na distribuição de serviço letivo, 
existirem disciplinas com a possibilidade de 
lecionação por vários grupos disciplinares, 
devem as horas ser distribuídas equitativa-
mente pelos mesmos. 
4- Na impossibilidade da distribuição ser 
equitativa, será atribuído o menor número 
de horas ao docente com menor graduação. 

 
CAPÍTULO VIII 

PESSOAL NÃO DOCENTE 
 

Artigo 126º 
 
1- O pessoal não docente compreende as 
categorias de assistente técnico e assistente 
operacional. 
 

Artigo 127º 
Direitos 

 

1 - Os direitos do pessoal não docente de-
correm da aplicação lei geral do trabalho em 
funções públicas do estatuto disciplinar dos 
trabalhadores que exercem funções públicas 
e do estatuto do pessoal não docente.  
2 – Para além dos direitos previstos na lei 
geral o pessoal não docente tem ainda o 
direito específico de participação no proces-
so educativo, o qual se exerce na área de 
apoio à educação e ao ensino, na vida do 
agrupamento e na relação do agrupamento -
meio e compreende: 
a) A participação em discussões públicas 
relativas ao sistema educativo, com liberda-
de de iniciativa; 
b) A participação em eleições, elegendo e 
sendo eleito, para órgãos colegiais dos esta-
belecimentos de educação ou de ensino, nos 
termos da lei. 
 

Artigo 128º 
Deveres 

 
1 - Os deveres do pessoal não docente de-
correm da aplicação da lei geral do trabalho 
em funções públicas e do estatuto discipli-
nar dos trabalhadores que exercem funções 
públicas, do estatuto do pessoal não docente 
e de outra legislação especial referente à 
respetiva carreira. 
2 – Para além dos deveres previstos na lei 
geral o pessoal não docente tem ainda os 
deveres específicos de: 
a) Contribuir para a plena formação, reali-
zação, bem-estar e segurança das crianças e 
alunos; 
b) Contribuir para a correta organização dos 
estabelecimentos de educação ou de ensino 
e assegurar a realização e o desenvolvimen-
to regular das atividades neles prossegui-
das; 
c) Colaborar ativamente com todos os inter-
venientes no processo educativo; 
d) Zelar pela preservação das instalações e 
equipamentos escolares e propor medidas 
de melhoramento dos mesmos, cooperando 
ativamente com a direção do agrupamento 
de escolas na prossecução desses objetivos; 
e) Participar em ações de formação, nos 
termos da lei, e empenhar-se no sucesso das 
mesmas; 
f) Cooperar com os restantes intervenientes 
no processo educativo na deteção de situa-
ções que exijam correção ou intervenção 
urgente, identificadas no âmbito do exercí-
cio continuado das respetivas funções; 
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g) Respeitar, no âmbito do dever de sigilo 
profissional, a natureza confidencial da in-
formação relativa às crianças, alunos e res-
petivos familiares e encarregados de educa-
ção; 
h) Respeitar as diferenças culturais de todos 
os membros da comunidade escolar. 
 

Artigo 129º 
Deveres específicos do chefe de serviços 

de administração escolar 
 
1 - São deveres específicos do chefe de ser-
viços de administração escolar: 
a) Planificar, acompanhar e avaliar todo o 
serviço dos assistentes técnicos;  
b) Propor medidas que visem a rentabiliza-
ção dos serviços; 
c) Orientar e coordenar as atividades dos 
serviços administrativos; 
d) Organizar e submeter à aprovação do 
diretor a distribuição dos serviços pelo res-
petivo pessoal, de acordo com a natureza, 
categorias e aptidões, e, sempre que o julgue 
conveniente, proceder às necessárias redis-
tribuições; 
e) Preparar e submeter a despacho do dire-
tor todos os assuntos da sua competência; 
f) Providenciar para que todos os serviços 
inerentes ao funcionamento das aulas, re-
cursos e exames, dependentes dos serviços 
administrativos, estejam em ordem nos pra-
zos estabelecidos; 
g) Proceder à leitura e fazer circular o Diário 
da República, tomando as providências ne-
cessárias para que a legislação de interesse 
para o agrupamento seja distribuída pelas 
diferentes áreas e pelas demais entidades 
determinadas pelo diretor ou quem as suas 
vezes fizer; 
h) Apreciar e despachar os pedidos de justi-
ficação de faltas do pessoal assistente técni-
co; 
i) Exercer o cargo de secretário do conselho 
administrativo; 
j) Dar cumprimento às deliberações dos 
órgãos de gestão que respeitarem aos servi-
ços administrativos; 
k) Assinar as requisições de material a ad-
quirir, quando devidamente autorizadas; 
l) Assinar os termos de abertura e de encer-
ramento e chancelar todas as folhas dos 
livros utilizados nos serviços administrati-
vos; 
m) Ter sob a sua guarda o selo branco do 
agrupamento de escolas; 

n) Levantar autos de notícia ao pessoal as-
sistente técnico relativos a infrações disci-
plinares verificadas. 
 

Artigo 130º 
Deveres específicos do pessoal assistente 

técnico 
 
1 - O assistente técnico desempenha sob 
orientação do chefe de serviços de adminis-
tração escolar funções de natureza executi-
va, designadamente: 
a) Atender com isenção e cortesia, prestan-
do todas as informações solicitadas, com 
rigor e clareza; 
b) Recolher, examinar, conferir e proceder à 
escrituração dos dados relativos às transa-
ções financeiras e contabilísticas; 
c) Assegurar o exercício das funções de te-
soureiro, quando para tal for designado pelo 
órgão executivo do agrupamento; 
d) Organizar e manter atualizados os pro-
cessos de todo o pessoal docente e não do-
cente, designadamente o processamento 
dos vencimentos e registo de assiduidade; 
e) Elaborar os mapas de faltas dadas pelos 
docentes e funcionários e afixa-los, assim 
como os mapas de férias; 
f) Organizar e manter atualizados os proces-
sos relativos à gestão dos alunos; 
g) Ter à disposição, para consulta todos os 
diplomas legais que possam interessar à 
comunidade escolar e conhecê-los, para 
providenciar uma informação correta e 
adequada; 
h) Preparar, apoiar e secretariar reuniões 
do diretor ou outros órgãos, e elaborar as 
respetivas atas, se necessário; 
i) Apoiar os diretores de turma e os outros 
professores no desempenho das suas fun-
ções, de carácter administrativo; 
j) Tratar  da correspondência; 
k) Manifestar total disponibilidade para um 
trabalho em equipa. 
 

Artigo 131º 
Deveres específicos do encarregado de 

coordenação do pessoal assistente 
operacional 

 
1 - São competências específicas do encar-
regado de coordenação do pessoal assisten-
te operacional: 
a) Programar, orientar, supervisionar e ava-
liar todas as atividades desenvolvidas pelos 
assistentes operacionais; 
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b) Colaborar com os órgãos de gestão na 
distribuição de serviço, podendo propor 
medidas que possam beneficiar o mesmo; 
c) Informar todo o pessoal assistente opera-
cional das determinações do diretor; 
d) Informar o diretor das ocorrências que, 
de algum modo, prejudiquem o normal fun-
cionamento do agrupamento; 
e) Controlar a assiduidade do pessoal a seu 
cargo e analisar a proposta do plano de fé-
rias, a submeter à aprovação dos órgãos de 
gestão; 
f) Atender e apreciar reclamações ou suges-
tões sobre o serviço prestado, propondo 
soluções; 
g) Afixar e divulgar, sempre que solicitado, 
as informações e/ou documentos; 
h) Comunicar infrações disciplinares do 
pessoal a seu cargo; 
i) Requisitar e fornecer material de limpeza, 
material de uso corrente nas salas de aula e 
material de primeiros socorros. 
 

Artigo 132º 
Deveres específicos do pessoal assistente 

operacional 
 
1 - São deveres específicos do pessoal assis-
tente operacional: 
a) Executar rigorosamente as indicações 
dadas pelos professores, no âmbito das suas 
funções; 
b) Manter a disciplina no interior e exterior 
dos blocos; 
c) Impedir que os alunos que não estejam 
em aulas perturbem o funcionamento das 
atividades escolares; 
d) Participar ao encarregado do pessoal 
assistente operacional qualquer caso de 
desobediência, incorreção ou indisciplina; 
e) Assegurar a conservação e manutenção 
de todos os artigos de mobiliário ou outros 
que estejam a seu cargo; 
f) Dar conhecimento por escrito e de modo 
imediato ao encarregado de pessoal assis-
tente operacional, ou na sua ausência ao 
diretor, de qualquer dano ou extravio de 
equipamento; 
g) Manter limpos os setores que lhe tenham 
sido distribuídos, incluindo os espaços exte-
riores; 
h) Verificar, durante os intervalos, o estado 
de limpeza e arrumação das salas de aula, 
comunicando as eventuais anomalias; 
i) Usar uniforme e cartão de identificação; 

j) Zelar pela mais rigorosa higiene nos ser-
viços, em particular, serviços que forneçam 
alimentos e instalações sanitárias; 
k) Providenciar no sentido de as salas de 
aula estarem apetrechadas com todo o ma-
terial necessário ao bom funcionamento das 
aulas: giz, apagador limpo, ou outro material 
que lhe seja solicitado pelo professor; 
l) Dar conhecimento aos docentes de todas 
as convocatórias que lhes digam respeito; 
i) Exercer tarefas de atendimento e encami-
nhamento de utilizadores da escola e con-
trolar entradas e saídas da escola. 
 

Artigo 133º 
Deveres específicos do pessoal de 

cozinha e bufete 
 
1-Os deveres específicos do pessoal de cozi-
nha e bufete regem-se de acordo com o de-
finido na legislação em vigor.  
 

Artigo 134º 
Justificação de faltas 

 
1 - A justificação de faltas dos funcionários é 
feita através de impresso próprio a adquirir 
na papelaria da escola, ou por documento 
comprovativo passado por entidade compe-
tente e entregue nos serviços de administra-
tivos. 
2 - Caso não seja autorizada a ausência ao 
serviço, de imediato esse facto será comuni-
cado ao interessado. 
 

Artigo 135º 
Avaliação do pessoal não docente 

 
1 - A avaliação do pessoal não docente é 
efetuada de acordo com as normas estabele-
cidas pelo SIADAP (sistema integrado de 
avaliação de desempenho da administração 
pública). 
 

Artigo 136º 
Atividade sindical 

 
1 - O pessoal docente e não docente têm 
direito, consignado em lei, a serem repre-
sentados por delegados / comissões sindi-
cais. 
2 - Todos os sindicatos têm direito a espaços 
próprios para afixação de informação. 
3 - Sempre que possível, será prestado apoio 
técnico aos delegados/comissões sindicais, 



    Regulamento Interno Revisto  Julho 2014 

Página 51 de 66 

 

nomeadamente através da cedência de ins-
talações e utilização da reprografia. 
 

CAPÍTULO IX 
PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 
Artigo 137º 

Direitos dos pais e encarregados de 
educação 

 
1 - São direitos dos pais e encarregados de 
educação: 
a) Participar responsavelmente na vida do 
agrupamento; 
b) Ser informado sobre todas as matérias 
relevantes no processo educativo do seu 
educando, inteirando-se dos princípios ori-
entadores do projeto educativo e do plano 
anual de atividades do agrupamento e ter 
acesso ao processo individual do seu edu-
cando via docente titular de grupo/turma 
ou diretor de turma;  
c - Pronunciar-se sobre o processo de avali-
ação do seu educando nos termos dos nor-
mativos em vigor;  
d - Ser informado e ter acesso à legislação, 
regulamentos e outras disposições respei-
tantes ao seu educando;  
e - Ser avisado atempadamente sobre a as-
siduidade, aproveitamento e comportamen-
to do seu educando;  
f - Ser recebido semanalmente, pelo educa-
dor titular de grupo, professor titular de 
turma ou diretor de turma, no horário pré-
estabelecido;  
g - Ser recebido pelo coordenador do esta-
belecimento ou pelo diretor do agrupamen-
to sempre que o assunto ultrapasse o âmbi-
to do desempenho do educador titular de 
grupo, professor titular de turma  ou diretor 
de turma, após solicitação prévia;  
h - Ser sócio da associação de pais e encar-
regados de educação;  
i - Estar representado nas estruturas em que 
a lei determina a sua presença; 
j - Beneficiar de ações de sensibilização e 
formação quer por iniciativa da associação 
de pais e encarregados de educação, quer 
ainda por iniciativa do agrupamento;  
k - Conhecer o regulamento interno. 
 

 
Artigo 138º 

Deveres dos pais e encarregados de 
educação 

 

1- Aos pais ou encarregados de educação 
incumbe uma especial responsabilidade, 
inerente ao seu poder –dever de dirigirem a 
educação dos seus filhos e educandos no 
interesse destes e de promoverem ativa-
mente o desenvolvimento físico, intelectual 
e cívico dos mesmos. 
2 — Nos termos da responsabilidade referi-
da no número anterior, deve cada um dos 
pais ou encarregados de educação, em espe-
cial: 
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 be-
neficie, efetivamente, dos seus direitos e 
cumpra rigorosamente os deveres que lhe 
incumbem, nos termos do Estatuto do aluno, 
procedendo com correção no seu compor-
tamento e empenho no processo de ensino; 
d) Contribuir para a criação e execução do 
projeto educativo e do regulamento interno 
do agrupamento e participar na vida do 
agrupamento; 
e) Cooperar com os professores no desem-
penho da sua missão pedagógica, em espe-
cial quando para tal forem solicitados, cola-
borando no processo de ensino 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 pes-
soal não docente e os colegas do agrupa-
mento, contribuindo para a preservação da 
disciplina e harmonia da comunidade edu-
cativa; 
g) Contribuir para o correto apuramento 
dos factos em procedimento de índole disci-
plinar instaurado ao seu educando, partici-
pando nos atos e procedimentos para os 
quais for notificado e, sendo aplicada a este 
medida corretiva ou medida disciplinar san-
cionatória, diligenciar para que a mesma 
prossiga os objetivos de reforço da sua for-
mação cívica, do desenvolvimento equili-
brado da sua personalidade, da sua capaci-
dade de se relacionar com os outros, da sua 
plena integração na comunidade educativa e 
do seu sentido de responsabilidade; 
h) Contribuir para a preservação da segu-
rança e integridade física e psicológica de 
todos os que participam na vida do agrupa-
mento; 
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i) Integrar ativamente a comunidade educa-
tiva no desempenho das demais responsabi-
lidades desta, em especial informando -a e 
informando -se sobre todas as matérias re-
levantes no processo educativo dos seus 
educandos; 
j) Comparecer na escola sempre que tal se 
revele necessário ou quando para tal for 
solicitado; 
k) Conhecer o estatuto do aluno, bem como 
o presente regulamento, subscrever decla-
ração anual de aceitação do mesmo e de 
compromisso ativo quanto ao seu cumpri-
mento integral; 
l) Indemnizar o agrupamento relativamente 
a danos patrimoniais causados pelo seu 
educando; 
m) Manter constantemente atualizados os 
seus contactos telefónico, endereço postal e 
eletrónico, bem como os do seu educando,  
informando o agrupamento em caso de alte-
ração. 
3 — Os pais ou encarregados de educação 
são responsáveis pelos deveres dos seus 
filhos e educandos, em especial quanto à 
assiduidade, pontualidade e disciplina. 
4 — Para efeitos do disposto no presente 
regulamento, considera -se encarregado de 
educação quem tiver menores a residir con-
sigo ou confiado aos seus cuidados: 
a) Pelo exercício das responsabilidades pa-
rentais; 
b) Por decisão judicial; 
c) Pelo exercício de funções executivas na 
direção de instituições que tenham meno-
res, a qualquer título, à sua responsabilida-
de; 
d) Por mera autoridade de facto ou por de-
legação, devidamente comprovada, por par-
te de qualquer das entidades referidas nas 
alíneas anteriores. 
5 — Em caso de divórcio ou de separação e, 
na falta de acordo dos progenitores, o en-
carregado de educação será o progenitor 
com quem o menor fique a residir. 
6 — Estando estabelecida a residência al-
ternada com cada um dos progenitores, de-
verão estes decidir, por acordo ou, na falta 
deste, por decisão judicial, sobre o exercício 
das funções de encarregado de educação. 
7 — O encarregado de educação pode ainda 
ser o pai ou a mãe que, por acordo expresso 
ou presumido entre ambos, é indicado para 
exercer essas funções, presumindo-se ainda, 
até qualquer indicação em contrário, que 
qualquer ato que pratica relativamente ao 

percurso escolar do filho é realizado por 
decisão conjunta do outro progenitor. 
8 - O incumprimento pelos pais ou encarre-
gados de educação, relativamente aos seus 
filhos ou educandos menores ou não eman-
cipados, dos deveres previstos no artigo 
anterior, de forma consciente e reiterada, 
implica a respetiva responsabilização nos 
termos da lei e do estatuto do aluno. 
9 — Constitui incumprimento especialmen-
te censurável dos deveres dos pais ou en-
carregados de educação: 
a) O incumprimento dos deveres de matrí-
cula, frequência, assiduidade e pontualidade 
pelos filhos e ou educandos, bem como a 
ausência de justificação para tal incumpri-
mento, nos termos dos n.os 2 a 5 do artigo 
16.º, do estatuto do aluno; 
b) A não comparência na escola sempre que 
os seus filhos e ou educandos atinjam meta-
de do limite de faltas injustificadas, nos ter-
mos do n.º 3 do artigo 18.º, ou a sua não 
comparência ou não pronúncia, nos casos 
em que a sua audição é obrigatória, no âm-
bito de procedimento disciplinar instaurado 
ao seu filho ou educando, nos termos previs-
tos nos artigos 30.º e 31.º, do estatuto do 
aluno; 
c) A não realização, pelos seus filhos e ou 
educandos, das medidas de recuperação 
definidas pelo agrupamento nos termos do 
estatuto do aluno, das atividades de integra-
ção na escola e na comunidade decorrentes 
da aplicação de medidas disciplinares corre-
tivas e ou sancionatórias, bem como a não 
comparência destes em consultas ou tera-
pias prescritas por técnicos especializados. 
10 — O incumprimento reiterado, por parte 
dos pais ou encarregados de educação, dos 
deveres a que se refere o número anterior, 
determina a obrigação, por parte do agru-
pamento, de comunicação do facto à compe-
tente comissão de proteção de crianças e 
jovens em risco, nos termos previstos no 
Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 
11 — O incumprimento consciente e reite-
rado pelos pais ou encarregado de educação 
de alunos menores de idade dos deveres 
estabelecidos no n.º 9 pode ainda determi-
nar por decisão da comissão de proteção de 
crianças e jovens em risco, na sequência da 
análise efetuada após a comunicação previs-
ta no número anterior, a frequência em ses-
sões de capacitação parental, a promover 
pelo conselho socio comunitário do agru-
pamento, sempre que possível, com a parti-
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cipação das entidades a que se refere o n.º 3 
do artigo 53.º, do estatuto do aluno, e no 
quadro das orientações definidas pelos mi-
nistérios referidos no seu n.º 2. 
12 — Compete ao conselho socio comunitá-
rio dinamizar as ações de capacitação pa-
rental a que se refere o número anterior, 
mobilizando, para o efeito, o agrupamento, 
bem como as demais entidades a que se 
refere o artigo 53.º, do estatuto do aluno; 
13 — Tratando -se de família beneficiária de 
apoios sociofamiliares concedidos pelo Es-
tado, o facto é também comunicado aos ser-
viços competentes, para efeito de reavalia-
ção, nos termos da legislação aplicável, dos 
apoios sociais que se relacionem com a fre-
quência escolar dos seus educandos e não 
incluídos no âmbito da ação social escolar 
ou do transporte escolar recebidos pela 
família. 
14 — O incumprimento por parte dos pais 
ou encarregados de educação do disposto na 
parte final da alínea b) do n.º 9 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 do agrupamento, qualquer dos proce-
dimentos obrigatórios previstos nos artigos 
30.º e 31.º do estatuto do aluno. 
 

Artigo 139º 
Associação de pais e encarregados de 

educação 
 
1 - No agrupamento de escolas de Vendas 
Novas a associação de pais e encarregados 
de educação legalmente constituída é a as-
sociação de pais e encarregados de educa-
ção do agrupamento de escolas de Vendas 
Novas.   
2 - A associação de pais e encarregados de 
educação é o órgão representativo de pais e 
encarregados de educação dos alunos do 
Agrupamento. 
3 - São atribuições da associação de pais e 
encarregados de educação: 
a) Representar os pais e encarregados de 
educação dentro do agrupamento, nomea-
damente nas estruturas previstas na legisla-
ção em vigor e neste regulamento; 
b) Dar parecer sobre assuntos respeitantes 
à formação dos alunos e sobre aspetos da 
gestão e funcionamento do agrupamento; 
c) Participar nas diversas atividades inseri-
das no plano anual de atividades do agru-
pamento; 

d) Incentivar a participação crescente dos 
encarregados de educação na vida escolar;  
 

CAPÍTULO X 
AUTARQUIA E REPRESENTANTES DA 

COMUNIDADE LOCAL 
 

Artigo 140º 
Princípios 

 
1 - O agrupamento, enquanto centro de polí-
ticas educativas, tem de construir a sua au-
tonomia a partir da comunidade em que se 
insere, dos seus problemas e potencialida-
des, contando com o assumir de novas com-
petências por parte da administração regio-
nal e local, que possibilitem uma melhor 
resposta aos desafios da mudança.  
2 - O desenvolvimento da autonomia do 
agrupamento de escolas exige ainda a reali-
zação de protocolos que garantam a iniciati-
va e a participação da sociedade civil.  
3 - A autarquia e as entidades com quem se 
estabelecem protocolos têm intervenção 
direta na vida da escola, nomeadamente, 
através da sua participação no conselho 
geral e, como tal, têm direitos e deveres.  
 

Artigo 141º 
Direitos da autarquia e de outros 

elementos 
 
1 - A autarquia e os representantes das ati-
vidades de caráter cultural, artístico, cientí-
fico, ambiental ou económico têm direito a:  
a) Participar no processo de elaboração e 
aprovação dos instrumentos de autonomia 
do agrupamento;  
b) Dispor de informação atualizada da vida 
das escolas do agrupamento;  
c) Comparecer nos estabelecimentos de 
educação e de ensino que integram o agru-
pamento, através de um seu representante, 
por iniciativa da entidade e quando para tal 
for solicitada;  
d) Emitir sugestões que contribuam para o 
bom funcionamento das escolas do agrupa-
mento;  
e) Ver cumpridas as obrigações do agrupa-
mento previstas nos protocolos estabeleci-
dos.  
 

Artigo 142º 
Deveres da autarquia e de outros 

elementos 
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1 - A autarquia e os representantes das ati-
vidades de caráter cultural, artístico, cientí-
fico, ambiental ou económico, no âmbito de 
parcerias efetuadas entre as partes, têm o 
dever de colaborar com as escolas do agru-
pamento nas tarefas de planeamento e con-
cretização das suas atividades enumeradas 
no projeto educativo e plano de atividades, 
de acordo com os protocolos estabelecidos e 
com a legislação em vigor.  
2 - No âmbito da educação, e de acordo com 
a legislação em vigor são deveres da Câmara 
Municipal de Vendas Novas, entre outros, os 
seguintes:  
a) Participar na vida do agrupamento, de-
signadamente, através da designação dos 
seus representantes no conselho geral;  
b) Assegurar a construção, manutenção e 
conservação das instalações dos estabele-
cimentos de educação pré-escolar e do 1º 
ciclo do ensino básico;  
c) Assegurar o fornecimento do equipamen-
to e material didático aos estabelecimentos 
de educação pré-escolar e do 1º ciclo do 
ensino básico, bem como a prestação dos 
apoios socioeducativos às crianças e aos 
alunos daqueles níveis de educação e de 
ensino;  
d) Assegurar os transportes, dos alunos que 
a eles tiverem direito; 
e) Contribuir para a qualidade educativa; 
f) Conhecer o regulamento interno:  
g) Fornecer o material de limpeza e expedi-
ente, ou o valor do seu custo, aos estabele-
cimentos de educação pré-escolar e do 1º 
ciclo do ensino básico. 
 
 
 

CAPÍTULO XI 
REGIME E NORMAS DE FUNCIONAMENTO 

 
 

Secção I 
Regulamentos específicos de espaços e 

serviços 
 
 

Artigo 143º 
Gestão dos espaços 

 
1 - As salas e espaços do agrupamento de-
vem ser criteriosamente distribuídos, aten-
dendo à necessidade de espaços para toda a 
atividade escolar, competindo ao diretor, 
por iniciativa sua ou sob proposta do conse-

lho pedagógico, definir, criar, alterar e dis-
tribuir espaços/salas no agrupamento. 
2 - Compete ainda ao diretor, garantir a 
existência das condições necessárias ao bom 
funcionamento de todos os espaços existen-
tes, em particular, dos espaços específicos, 
pela importância curricular de que se reves-
tem. 
4 - A gestão das instalações específicas é 
assegurada pelo diretor. 
5 - Os principais espaços escolares obede-
cem a normas específicas que constam neste 
regulamento interno ou em regulamentos 
específicos.  
 

Artigo 144º 
Atividades interditas 

 
 1 - As instalações dos estabelecimentos de 
educação e ensino do agrupamento ficarão 
vedadas a:  
a) Manifestações de caráter político, parti-
dário ou religioso, salvo quando devidamen-
te autorizadas pelo diretor;  
b) Prática de quaisquer jogos de azar, inde-
pendentemente das suas características ou 
finalidades;  
c) Comercialização de quaisquer tipos de 
artigos sem prévia autorização do diretor;  
d) O uso de quaisquer utensílios ou materi-
ais que danifiquem as instalações ou inco-
modem a comunidade escolar;  
e) O uso de quaisquer tipos de armas defen-
sivas e/ou ofensivas;  
f) Gravações magnéticas ou outras que pre-
tendam registar a vida escolar, a não ser 
quando devidamente autorizadas pelo dire-
tor;  
g) Consumo ou venda de substâncias aditi-
vas, em especial drogas ilegais, tabaco e 
bebidas alcoólicas;  
h) A afixação de qualquer tipo de cartaz ou 
anúncio de caráter não didático e sem estar 
relacionado com o agrupamento, salvo 
quando autorizado pelo diretor.  
 

 
Artigo 145º 

Salas de aula 
 
1 - As salas de aula destinam-se às ativida-
des letivas curriculares, extracurriculares e 
de complemento curricular. Qualquer utili-
zação diferente destes fins carece de autori-
zação prévia. 
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2 - Sempre que qualquer membro da comu-
nidade educativa encontre uma sala em pre-
cárias condições de asseio, com material 
deteriorado ou instalações danificadas deve, 
de imediato, comunicar esse facto ao funci-
onário de serviço no piso respectivo.  
3 - À hora marcada no horário, os alunos 
devem dirigir-se à sua sala de aula e, junto 
desta, aguardar a chegada do professor, com 
ordem e civismo.  
4 - Nas salas, os alunos só entram após o 
professor.  
5 - Não é permitido beber, comer ou mascar, 
chicletes ou outras guloseimas, durante as 
aulas.  
6- Não é permitido usar telemóveis ou ou-
tros equipamentos eletrónicos na sala de 
aula.  
7 – Não é permitida a permanência dos alu-
nos para além dos tempos letivos, desde que 
não acompanhados pelo professor;  
8 - Todos têm a obrigação de manter o as-
seio e o bom estado de conservação das 
instalações e equipamentos, designadamen-
te:  
a) Não deitando lixo para o chão;  
b) Não riscando ou sujando mesas, cadeiras, 
paredes, armários, painéis...  
9 - No final da aula, o professor ou alunos 
por si designados devem verificar se tudo 
fica em ordem: mesas e cadeiras arrumadas 
e limpas, ausência de papéis no chão ou em 
cima das mesas e o quadro limpo.  
10 - Após o procedimento referido no nú-
mero anterior, o professor dá autorização 
de saída, devendo os alunos abandonar a 
sala de aula com ordem.  
11 - O professor não deve trocar de sala sem 
primeiro informar o funcionário desse facto. 
 

Artigo 146º 
Unidade de ensino estruturado (UEE) 

 
1-O agrupamento tem sediado na escola 
EBN1, na sala C12, uma unidade de ensino 
estruturado para a educação de alunos com 
perturbações do espetro do autismo (artº 
25 do Decreto nº 3 de 7 de janeiro de 2008). 
2-O funcionamento desta estrutura organi-
zacional rege-se pelos artigos consignados 
no regimento interno da UEE, no regimento 
do departamento de educação especial/ 
apoios educativos e no regulamento interno 
do agrupamento. 

 
Secção II 

Atividades letivas 
 

Artigo 147º 
Sumários eletrónicos 

 
1 - Os sumários eletrónicos são um módulo 
da gestão integrada da administração esco-
lar (GIAE), onde os professores registam os 
sumários, nos estabelecimentos que os pos-
sibilitem.  
2 - Este módulo está instalado em todos os 
computadores das salas de aula, bem como 
noutros computadores onde seja necessária 
a sua utilização, nomeadamente na sala de 
professores, de diretores de turma, bibliote-
ca e noutros espaços que se venha a revelar 
necessário. 
3-Todos os docentes devem aceder ao mó-
dulo de sumários e registar as atividades 
realizadas. 
4 - A autenticação do registo é feita através 
de chave de acesso, pessoal, sigilosa e in-
transmissível, fornecida aos professores no 
início do ano letivo, pelo diretor. 
5 - O professor deve numerar, sumariar a 
lição e registar as faltas dos alunos diaria-
mente. Os registos são da exclusiva respon-
sabilidade do professor da disciplina. 
6 - O sumário deve corresponder à matéria 
efetivamente lecionada ou atividade desen-
volvida. 
7 - Os diretores de turma e os docentes com 
cargos pedagógicos devem aceder ao módu-
lo de sumários e registar as atividades reali-
zadas. 
8 - As aulas devem ter início e fim à hora 
indicada nos horários das turmas/docentes, 
pelo que devem os horários ser cumpridos 
rigorosamente.  
9 - A definição do período em que é possível 
aceder à aplicação do sumário eletrónico, 
bem como o período de tolerância do regis-
to, é definido pelo diretor do agrupamento.  
10 - Sempre que ocorram dificuldades que 
impeçam o acesso à aplicação, cumpre aos 
docentes diligenciarem para que disso seja 
dado conhecimento, a quem de direito, com 
a maior brevidade, através de correio ele-
trónico, dos constrangimentos sentidos ten-
do em vista corrigir a situação. 
11 - O registo do sumário eletrónico consti-
tui fonte de informação para a assiduidade 
docente considerada para efeitos de deter-
minação da remuneração mensal. 
 

Artigo 148º 
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Toques de campainha 
 
1 - Os toques são definidos pelo diretor no 
início de cada ano letivo mediante parecer 
favorável do conselho pedagógico e dever-
se-ão orientar pelo preconizado pela política 
nacional da escola a tempo inteiro e pelo 
preceituado no projeto educativo do agru-
pamento. 
2 - Os toques determinam a entrada e a saí-
da da aula, pelo que devem ser respeitados. 
3 - A tolerância é de cinco minutos no pri-
meiro tempo letivo da turma em cada um 
dos turnos. 
4 - Em caso de falta do professor, o aluno 
deve aguardar instruções do funcionário em 
serviço. 
5 - A situação de evacuação em casos de 
emergência é assinalada por um toque espe-
cífico. 
 

Artigo 149º 
Salas de professores 

 
1 - Destinam-se exclusivamente aos profes-
sores. 
2 - Cada professor zela pelo bom estado de 
todos os materiais e equipamentos bem 
como pela preservação e asseio da sala. 
3 - Todos os professores e funcionários que 
afixem informação nos placards devem reti-
rá-la logo que ultrapasse o prazo de cinco 
dias úteis. 
4 - Na sala encontram-se: livros de ponto; 
dossiers de normativos e documentos inter-
nos e computadores para registo de sumá-
rios eletrónicos e utilização dos professores. 
 

Artigo 150º 
Salas de diretores de turma/curso 

 
1 - Estas salas destinam-se ao trabalho dos 
diretores de turma/curso, funcionando 
também como arquivo de todos os docu-
mentos relativos à direção de turma/curso.   
2 - Os equipamentos da sala são de uso ex-
clusivo dos diretores de turma/curso.  
 

Artigo 151º 
Gabinetes de atendimento de pais e 

encarregados de educação 
 
1.Estes espaços destinam-se ao atendimento 
de pais e/ou encarregados de educação.  
 

Artigo 152º 

Circulação nos recintos escolares 
 
1 - Não é permitida a circulação e estacio-
namento de viaturas no interior dos recin-
tos escolares, exceto a:   
a) Fornecedores;   
b) Docentes e não docentes sempre que se 
justifique;  
c) Apoio a situações de emergência;   
d) Visitantes devidamente autorizados.  
2 - A utilização de corredores, escadas e 
átrios deve permitir, aos seus utentes, uma 
normal circulação nos espaços das escolas.  
3 - Não é permitida a permanência de alu-
nos nos corredores e átrios interiores dos 
blocos durante o funcionamento das aulas. 
4 - O acesso às salas dos professores é inter-
dito aos alunos, exceto com a devida autori-
zação.  
5 - Devem evitar-se manifestações ruidosas 
e, de algum modo, perturbadoras do normal 
funcionamento das atividades letivas, ou 
outras, em curso. 
6 - Os alunos terão, obrigatoriamente, de 
mostrar o cartão magnético sempre que lhes 
seja solicitado por um professor ou pelo 
pessoal assistente operacional. Quem o não 
apresentar, e não sendo possível provar a 
sua qualidade de aluno do agrupamento, 
será impedido de permanecer no recinto 
escolar. 
7 - Sempre que estas normas não sejam res-
peitadas, devem os assistentes operacionais 
fazer a respetiva participação ao diretor.  
 

Artigo 153º 
Saída do recinto escolar 

 
1 - A saída dos alunos do recinto escolar só é 
permitida mediante apresentação do cartão 
magnético que valida a modalidade de auto-
rização estabelecida pelo encarregado de 
educação.  
2 - A saída de alunos pode ocorrer excecio-
nalmente mediante autorização escrita dos 
seus encarregados de educação ou do dire-
tor. 
2A – A saída de alunos pode ocorrer, sem 
autorização dos encarregados de educação, 
para as aulas de educação física, mediante 
apresentação do cartão magnético. 
3 - O diretor de turma arquivará fotocópia 
da autorização, no respetivo dossier. 
 

Artigo 154º 
Limpeza do espaço escolar 
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1 - A limpeza dos espaços interiores e exte-
riores das escolas do agrupamento é feita 
pelo pessoal assistente operacional. 
2 - O encarregado de coordenação do pesso-
al assistente operacional deverá proceder à 
definição e distribuição dos serviços de lim-
peza, bem como da sua supervisão. 

 
Artigo 155º 

Distribuição de cacifos 
 
1 - A distribuição dos cacifos da escola será 
feita anualmente segundo indicações a di-
vulgar no início do ano letivo.  
2 - Dado que o número de cacifos disponí-
veis é insuficiente para toda a comunidade 
escolar, cada cacifo poderá ser partilhado 
por dois alunos, preferencialmente da mes-
ma turma.  
3 - Observar-se-ão as seguintes prioridades:  
a) Alunos com problemas de saúde ou por-
tadores de alguma deficiência;  
b) Alunos que apresentem casos especiais 
devidamente fundamentados.  
 

Artigo 156º 
Procedimentos a adotar 

 
1 - Para cada cacifo deverão existir duas 
chaves, ficando uma na posse do(s) uten-
te(s), e a segunda na papelaria.  
2 - Em caso de extravio das chaves ou dani-
ficação do cacifo, o encarregado de educação 
deverá ser informado para pagar a repara-
ção do dano causado.  
3 - Os alunos utilizadores dos cacifos deve-
rão zelar pelo seu bom estado de conserva-
ção e serão responsabilizados caso isso não 
aconteça.  
4 - Os alunos não devem utilizar os cacifos 
para guardar objetos de valor, pois o agru-
pamento não se responsabilizará por qual-
quer extravio, dano ou roubo que possa 
ocorrer.  
5 – O diretor pode abrir os cacifos ou orde-
nar a sua abertura sempre que estes estejam 
a ser utilizados indevidamente e/ou sempre 
que as circunstâncias o justifiquem.  
6 - Na última semana de aulas do ano letivo, 
os alunos devem recolher todos os seus per-
tences e entregar a sua chave na papelaria, 
caso mudem de escola.  

 
Artigo 157º 

Sala de convívio 

 
1 - As salas de convívio são locais onde os 
alunos podem permanecer nos seus tempos 
livres, utilizando de forma correta os recur-
sos aí existentes.  
2 – As atividades desenvolvidas não devem 
perturbar o normal funcionamento das au-
las. 
3 - Os jogos aí praticados, não devem pôr em 
perigo a integridade física dos presentes, 
nem causar danos materiais.  
4 - A utilização de jogos e outros recursos 
lúdicos existentes na sala de convívio, de-
pende de pedido junto do funcionário res-
ponsável. 
 

Artigo 158º 
Espaços exteriores dos estabelecimentos 
 
1 - As entradas e saídas dos professores, 
funcionários e alunos, na escola, fazem-se 
pelo portão principal.  
2 - Os alunos não devem, em circunstância 
alguma, saltar qualquer dos portões ou gra-
deamentos de vedação.  
3 - Os alunos não devem abandonar o recin-
to da escola antes de terminarem as suas 
atividades escolares, a menos que possuam 
autorização expressa do encarregado de 
educação.  
4 - Após a saída da escola, os alunos devem 
dirigir-se aos locais onde apanham os respe-
tivos transportes e, aí, aguardar calmamente 
a chegada dos mesmos, evitando quaisquer 
atitudes que possam constituir perigo ou 
desrespeito para com outrem.  
5 - Nos espaços exteriores da escola, os alu-
nos não devem andar de bicicleta; os que 
utilizem este tipo de transporte devem en-
trar e sair da escola com a bicicleta à mão; 
na entrada, devem colocá-la, junto ao por-
tão.  
6 - Nas zonas de recreio, os alunos não de-
vem fazer jogos ou brincadeiras suscetíveis 
de criar perigo, perturbar o normal funcio-
namento das aulas, serviços ou danificar as 
instalações.  
7 - Nos tempos livres, os alunos podem utili-
zar os campos de jogos exteriores destina-
dos ao efeito, cumprindo as regras de utili-
zação e responsabilizando-se pelos danos 
causados 
 8 - É obrigação de todos contribuir para a 
conservação das áreas jardinadas da escola 
não as calcando ou danificando por qual-
quer forma.  
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9 - Durante os tempos livres, os alunos não 
podem permanecer ou fazer barulho junto 
das salas de aula a fim de não perturbarem o 
funcionamento das mesmas.  
10 - Os alunos não podem tomar quaisquer 
atitudes que possam ferir, lesar ou consti-
tuir desrespeito para com os vizinhos da 
escola.  
11 - O não cumprimento das regras estabe-
lecidas neste artigo constitui infração passí-
vel da aplicação das medidas disciplinares 
corretivas previstas no presente regulamen-
to interno  
 

Artigo 159º 
Portaria 

 
1 - A portaria constitui o espaço da escola 
destinado à receção de todos os elementos 
da comunidade escolar, da comunidade lo-
cal e outros.   
2 - A portaria funciona junto do portão prin-
cipal por onde se faz o normal acesso ao 
recinto escolar. 
3 – Sempre que possível, deverá estar um 
funcionário na portaria enquanto a escola 
estiver em funcionamento.  
4 - Têm acesso às instalações escolares:  
a) Todos os elementos da comunidade esco-
lar (alunos, professores e funcionários) por-
tadores de identificação, desde que estejam 
no uso do seu pleno direito. 
b) Elementos externos à comunidade esco-
lar, desde que se identifiquem perante o 
funcionário em serviço na portaria e infor-
mem qual o objetivo da sua visita que, por 
sua vez, se deve coadunar com o normal 
funcionamento da escola.  
5 - O funcionário em serviço na portaria 
deve ser informado sobre os elementos da 
comunidade escolar que estejam, eventual e 
temporariamente, suspensos das suas fun-
ções, a fim de proceder em conformidade 
caso pretendam aceder às instalações. 
6 - Na portaria deve existir um dossier com o 
horário de todas as turmas e professores 
para que o funcionário de serviço possa 
prestar esclarecimentos a encarregados de 
educação e/ou outros que os solicitem, bem 
como averiguar se o movimento de entradas 
e saídas de alunos está de acordo com o seu 
horário. 
7 - Toda a comunidade escolar deve registar 
a sua entrada na escola passando o cartão 
magnético individual nos leitores existentes 
junto ao portão. 

 
Artigo 160º 

Receção 
 
1 - Situa-se na entrada principal do edifício e 
destina-se a atender e encaminhar os visi-
tantes para os serviços que procuram.  
2 - Tem também como funções assegurar, 
via telefone, as comunicações internas e 
externas.  
3 - O horário de funcionamento deste servi-
ço coincide com o horário da escola. 
4 - Este serviço é assegurado, sempre que 
possível, por um funcionário, que tem as 
seguintes atribuições:  
a) Estabelecer ligações telefónicas e prestar 
informações;  
b) Registar as chamadas telefónicas efetua-
das;  
c) Receber e transmitir mensagens e infor-
mações;  
d) Efetuar, sempre que necessário, outras 
tarefas.  
 

Artigo 161º 
Aulas no exterior da escola 

 
 1 - As aulas a ministrar no exterior da esco-
la carecem apenas da autorização do dire-
tor, desde que se limitem à área circundante 
da escola e a qual não ofereça condições que 
possam pôr em perigo a integridade física 
dos alunos. 
2 - As aulas/atividades a ministrar em locais 
afastados da escola, carecem da autorização 
do diretor, assim como da autorização escri-
ta dos encarregados de educação, para além 
de um seguro escolar, sempre que a deslo-
cação assim o exige. 
3 - Quando as aulas/atividades a ministrar 
em locais afastados do recinto da escola 
impliquem anulação ou perturbação de au-
las de outras disciplinas ou grupos/turma 
previstos,  os professores envolvidos deve-
rão ter conhecimento prévio.  
 
 

Artigo 162º 
Visitas de estudo 

 
1 - As visitas de estudo devem ter corres-
pondência com os objetivos do currículo, do 
projeto educativo, estar inscritas no plano 
anual de atividades e ser encaradas como 
complemento das atividades letivas, compe-
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tindo a análise das propostas apresentadas 
e a sua aprovação ao conselho pedagógico.  
2 - Poderão ser extraordinariamente admi-
tidas visitas não previstas no plano de ativi-
dades aprovado no início do ano letivo nas 
seguintes situações:  
a) A pertinência dessa visita o justificar e ter 
sido comprovadamente impossível prever a 
sua necessidade ou a sua possibilidade no 
momento da definição do plano de ativida-
des;  
b) Surgir por proposta ou convite de entida-
des externas à escola e se tratar de uma 
visita de interesse relevante para a forma-
ção integral dos alunos.  
3 - Nas visitas de estudo devem participar 
todos os alunos a quem são destinadas, sal-
vaguardando situações excecionais devida-
mente justificadas.  
4 - O responsável pela organização da visita 
de estudo pode decidir pela exclusão de um 
aluno de uma visita de estudo se entender 
que os comportamentos habituais do aluno 
indiciam algum risco para o normal decurso 
da atividade.  
5 - Para os alunos que não participarem na 
visita de estudo devem ser garantidas ativi-
dades de substituição.  
6 - As visitas de estudo devem ser:  
a) Orientadas para proporcionar experiên-
cias práticas e, preferencialmente, interdis-
ciplinares que complementem conteúdos 
programáticos lecionados;  
b) Planificadas com rigor, em termos de 
objetivos/competências a alcançar, itinerá-
rios, atividades a desenvolver, recursos a 
solicitar/utilizar, destinatários preferenci-
ais, colaboradores, sua calendarização, etc., 
sendo a planificação submetida à apreciação 
do conselho pedagógico; 
c) Enriquecidas através de roteiros porme-
norizados, destinados a alunos, professores 
e demais acompanhantes;  
d) Formalizadas através de ofício do agru-
pamento, enviado às instituições a visitar, 
solicitando a devida autorização;  
e) Custeada através da entrega antecipada, 
por parte dos alunos, da quantia estipulada. 
No entanto nenhum aluno pode ficar excluí-
do da participação por razões económicas.  
7 - Goza de estatuto de professor acompa-
nhante qualquer professor direta ou indire-
tamente ligado ao objetivo da visita, que 
nela participe com o intuito de apoiar os 
professores dinamizadores.  

8 - O pessoal docente e não docente partici-
pante na visita como acompanhantes devem 
respeitar o rácio adequado:  
a) Um acompanhante por cada 10 alunos na 
educação pré-escolar e no 1º e 2º ciclos;  
b) Um acompanhante por cada 15 alunos no 
3º ciclo e secundário;  
c) Por razões pedagógicas ou atendendo ao 
perfil dos grupos/turma o número de 
acompanhantes pode ser aumentado.  
9 - O professor dinamizador/responsável da 
visita de estudo, em qualquer nível de ensi-
no, deve entregar antes da sua realização a 
lista dos alunos participantes, para efeitos 
de seguro escolar, ao funcionário dos servi-
ços administrativos responsável por essa 
área. 
10 - O professor dinamizador/responsável 
da visita de estudo em qualquer nível de 
ensino, deverá entregar ao coordenador de 
departamento/ diretor de turma uma avali-
ação da visita realizada. 
11 - Ao professor dinamizador/responsável 
compete:  
a) Promover e orientar os contactos a esta-
belecer com as entidades a visitar, referindo 
sempre o seu nome;  
b) Manter informado, desde o início, o dire-
tor de turma de todo o desenvolvimento do 
processo;  
c) Entregar ao diretor de turma a relação 
dos alunos que participam na visita;  
d) Solicitar, sempre que necessário, creden-
ciais para apresentar no local a visitar;  
e) Solicitar credenciais para acompanha-
mentos dos alunos; 
f) Entregar ao diretor de turma, atempada-
mente o plano da visita, do qual deve cons-
tar a identificação dos professores envolvi-
dos e as aulas a que irão faltar;  
g) Enviar, atempadamente, aos encarrega-
dos de educação os impressos requerendo 
autorização para a participação dos seus 
educandos, que recolhe e arquiva;  
h) Entregar ao coordenador de departamen-
to a avaliação da visita de estudo, no prazo 
de 7 dias úteis;  
i) Em visitas de estudo com grupos de alu-
nos com idades menores ou iguais a 16 anos 
providenciar as raquetes e os coletes de 
sinalização. 
12 - Sendo as visitas de estudo consideradas 
como atividades letivas, para a contagem 
das aulas dadas devem ser observadas as 
seguintes diretrizes:  
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a) Os professores dinamizadores da ativida-
de assim como os professores acompanhan-
tes, nas horas correspondentes às suas au-
las, devem numerar e sumariar a atividade 
da(s) turma(s) que levam à visita;  
b) Os professores referidos na alínea ante-
rior, em relação às turmas que não partici-
pam na visita de estudo mas que teriam 
aulas com eles no período de tempo em que 
a visita está a decorrer, devem sumariar 
sem numerar a lição, indicando os motivos 
pelos quais elas não foram dadas e disso 
dar, atempadamente, conhecimento ao dire-
tor, através do preenchimento de impresso 
próprio;  
c) Os professores que não participam na 
visita de estudo, mas que deveriam dar au-
las a turmas envolvidas na atividade, se to-
dos os alunos da turma participarem na 
visita de estudo, devem também efetuar os 
respetivos registos, sem numerar a lição, 
indicando os motivos pelos quais essas au-
las não foram dadas.  
12 - As visitas de estudo de âmbito cultural 
e recreativo devem ser encaradas como 
atividades não letivas.  
12.1 - As referidas visitas podem ser organi-
zadas por diferentes intervenientes da co-
munidade escolar, podendo nelas participar, 
para além dos alunos, os pais e encarrega-
dos de educação, professores e pessoal não 
docente.  
12.2 - Os projetos devem ser apresentados 
ao diretor, para integração no plano anual 
de atividades.  
12.3 - Devem ser realizadas fora do período 
letivo.  
13 - As visitas de estudo ao estrangeiro obe-
decem a regulamentações próprias, pelo que 
devem ser preparadas atempadamente e em 
conjunto com o diretor.  
14 - Outros aspetos não mencionados neste 
artigo constam no regulamento próprio das 
visitas de estudo. 
 

Artigo 163º 
Plano de emergência 

 
1 - A conjugação da correta gestão das con-
dições de habitabilidade, de utilização e de 
apropriação de boas práticas, numa perspe-
tiva integrada, é condição fundamental para 
o desenvolvimento de uma cultura de segu-
rança e bem-estar.  
2 - Esta cultura de segurança e bem-estar 
deve ser uma prioridade a par de outras 

prioridades e verificar-se de uma forma 
consciente e sistemática, articulada com 
todas as outras manifestações de cultura 
educativas no agrupamento.  
3 - Assim o plano de emergência: 
a) Tem por objetivo sistematizar um conjun-
to de normas, regras e procedimentos desti-
nados a minimizar as consequências de um 
eventual sinistro, gerindo de uma forma 
otimizada, os recursos disponíveis;  
b) Constitui instrumento preventivo adap-
tado a uma gestão operacional, já que ao 
caracterizar cada escola, identifica também 
os recursos aptos de combate a eventuais 
acidentes/incidentes, interiores ou exterio-
res, corporizados pelas diversas instituições, 
a serem mobilizadas sempre que ocorram 
situações de anormalidade que impliquem 
riscos coletivos de pessoas e bens. O plano 
de emergência deverá ser aprovado pelos 
serviços de proteção civil.  
   

Artigo 164º 
Instrução, formação e exercícios de 

segurança 
 
1 – O agrupamento deverá promover ações 
de instrução e treino, de modo a que a co-
munidade educativa saiba usar a informa-
ção prestada e agir face a situações de 
emergência. 
2 - Uma vez por ano devem ser realizados 
exercícios de simulação de situações de pe-
rigo (tremor de terra, ameaça de bomba, 
incêndio, etc.) que leve à evacuação do re-
cinto escolar, de acordo com o plano de 
emergência.  
 

Artigo 165º 
Procedimentos gerais de emergência 

 
1 - Em situação de perigo iminente, com 
necessidade de evacuar espaços escolares, 
dever-se-ão adotar os seguintes procedi-
mentos, previstos no plano de emergência 
da escola:  
a) Os professores diretores de turma devem 
fornecer previamente aos alunos as normas 
de evacuação da escola, assim como sensibi-
lizá-los para a importância do cumprimento 
das mesmas. Devem ainda eleger ou nomear 
um aluno da turma para exercer a função de 
chefe de fila. Este aluno deve:  
i - Estar situado numa carteira perto da por-
ta de saída da sala;  
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ii - Abrir rapidamente a porta ao soar o sinal 
de alarme depois de vestir colete fluores-
cente que se encontra na sala;  
iii - Conduzir os restantes alunos da turma 
atrás de si, através dos corredores ou esca-
das de saída, até ao local de concentração.  
b) O diretor dará ordem de ativação de uma 
sirene - se este procedimento for inviável 
por falta de energia a ordem de evacuação 
será dada oralmente;  
c) Os alunos que se encontram em aulas 
deverão obedecer e cumprir as indicações 
dadas pelo professor;  
d) Após o sinal de alarme, o professor deve 
providenciar que os alunos saiam, organiza-
damente, da sala de aula o mais rapidamen-
te possível, atrás do aluno chefe de fila;  
e) O professor será sempre o último a aban-
donar a sala de aula;  
f) O professor deverá acompanhar os seus 
alunos e permanecer nos locais indicados 
pelo diretor, ficando a aguardar instruções 
das autoridades competentes;  
g) Os locais de concentração em cada escola 
após a evacuação serão definidos em regu-
lamento próprio anexo a este regulamento;  
h) Após a concentração no local de reunião 
exterior, o professor deverá proceder à con-
tagem dos alunos e, se faltar algum dos ele-
mentos, deverá comunicar imediatamente 
ao órgão de gestão;  
i) O pessoal assistente operacional colabo-
rará ativa e calmamente na transmissão 
rigorosa de ordens superiores e no acompa-
nhamento dos alunos de acordo com o pre-
visto no plano de emergência;  
j) O pessoal docente, não docente e os alu-
nos que não se encontrem em salas de aula, 
deverão dirigir-se, ordeiramente, para os 
locais indicados pelo responsável previsto 
no plano de emergência e aí aguardar ins-
truções;  
k) O não cumprimento destas disposições 
será objeto de procedimento disciplinar.  
2 - Estas indicações e outras consideradas 
necessárias deverão ser objeto de divulga-
ção junto de toda a comunidade escolar. 
3 - As plantas de evacuação deverão estar 
afixadas nos locais previstos, sendo a sua 
vandalização objeto de procedimento disci-
plinar.  
 

Artigo 166º 
Cartões magnéticos/ eletrónicos dos 

alunos 
 

1 - O cartão de identificação do aluno é ele-
trónico, nas escolas ou estabelecimentos de 
ensino onde existe este sistema.  
2 - Este cartão tem a função de identificar os 
alunos, possibilitar o pagamento de bens e 
serviços na escola e controlar a entrada e 
saída do recinto escolar.  
3 - Não são aceites compras em dinheiro em 
nenhum setor da escola.  
4 - O cartão é pessoal e intransmissível, re-
correndo o aluno em processo disciplinar 
em caso de fraude ou tentativa de fraude.  
5 - Cartões sua utilização e funcionamento:  
5.1 - A primeira via do cartão é gratuita;  
5.2 - O aluno é responsável pelo uso e con-
servação do cartão, não sendo imputável ao 
agrupamento qualquer custo de substitui-
ção por uso indevido do mesmo;  
5.3 - Em caso de danificação do cartão ou da 
sua recusa por parte do sistema informático, 
o aluno deverá dirigir-se à secretaria e soli-
citar o empréstimo de um cartão temporá-
rio, e requisitar uma segunda via do seu 
cartão personalizado, mediante o pagamen-
to de um valor a ser definido anualmente 
pelo conselho administrativo; 
5.3.1 - Em caso de esquecimento do cartão, o 
aluno deverá dirigir-se à secretaria e solici-
tar o empréstimo de um cartão temporário; 
este empréstimo tem a duração de um dia; 
por cada dia a mais de empréstimo os uten-
tes pagam um valor a ser definido anual-
mente pelo conselho administrativo; situa-
ções de reincidência podem levar ao cance-
lamento dos empréstimos; este cancelamen-
to implica a impossibilidade por parte do 
aluno de utilizar qualquer serviço da escola, 
bem como a possibilidade de recusa da en-
trada no espaço escolar.  
5.4 - O cartão deverá ser carregado na pape-
laria contra a entrega de quantitativo em 
numerário; a quantia mínima de carrega-
mento é de 1€.  
5.5 - Não existe lugar a reembolso das quan-
tias carregadas; em casos excecionais, pode-
rá proceder-se ao reembolso do dinheiro 
constante no cartão, após solicitação por 
escrito, devidamente fundamentada, dirigi-
do ao diretor.  
5.6 - Em caso de extravio ou danificação, a 
quantia monetária existente no cartão pode-
rá ser recuperada.  
5.7 - As informações produzidas pelo siste-
ma de controlo de acessos à escola, poderá 
ser fornecida ao encarregado de educação 
pelo diretor de turma, a pedido do encarre-
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gado de educação, em casos em que seja 
necessário comprovar a presença ou ausên-
cia do aluno na escola.  
6 - Todos os alunos são obrigados a passar o 
cartão pelos leitores existentes, de forma a 
indicar a sua entrada ou saída no recinto 
escolar.  
6.1 - Quando o sistema informar que o aluno 
não pode sair é impedido pelo funcionário 
de serviço;  
6.1.1 - Poderá incorrer em processo disci-
plinar o aluno que desrespeitar esta ordem.  
7 - No bufete o aluno entrega o seu cartão à 
funcionária de serviço e pede o que preten-
de; a funcionária procede ao descarrega-
mento no cartão dos produtos solicitados.   
7.1 - O sistema informático está preparado 
para informar os funcionários do bufete, da 
atribuição de suplementos alimentares aos 
alunos beneficiários de apoio social escolar, 
após análise do seu processo e autorização 
do diretor.   
8 – O aluno tem, obrigatoriamente, de efe-
tuar as encomendas de refeições nos quios-
ques ou via net.  
8.1 - Não há lugar a reembolsos por refei-
ções não consumidas.  
8.2 - Salvo situações imprevistas, as refei-
ções marcadas, devem ser consumidas. 
8.3 - O custo das refeições encomendadas no 
próprio dia será acrescido de uma taxa defi-
nida anualmente.  
8.4 - O aluno terá de passar o seu cartão no 
sensor que se encontra no refeitório e a fun-
cionária deverá verificar através do sistema 
se o aluno adquiriu a refeição.  
8.5 - Se por qualquer motivo alheio ao agru-
pamento não se realizar almoços num dado 
dia, as refeições vendidas serão mudadas 
para outra data; esta mudança de datas nas 
refeições é efetuada com autorização do 
diretor; não há lugar a reembolsos em di-
nheiro.  
9 - Na papelaria, todos os artigos disponí-
veis serão pagos através do cartão eletróni-
co.   
9.1 - Só serão vendidos artigos a alunos 
com apoios da ação social escolar mediante 
a informação existente no sistema informá-
tico; no caso de recusa de venda, o aluno 
deve dirigir-se aos serviços de ação social 
escolar ou à secretaria para regularizar a 
sua situação.  
10 - Todos os trabalhos na reprografia são 
pagos através do cartão eletrónico; os traba-

lhos na reprografia não serão entregues 
antes do seu pagamento.   
10.1 - As impressões efetuadas na biblioteca 
da EBVN1 serão pagas na reprografia, medi-
ante um documento preenchido pelo funci-
onário da biblioteca.   
10.2 - O sistema está preparado para a atri-
buição de créditos de fotocópias nos cartões 
dos professores de acordo com a autoriza-
ção do diretor.   
11 - O aluno ao não passar o cartão na por-
taria, ficará impossibilitado de utilizar o 
cartão dentro do recinto escolar.   
12 - Aquando de saídas de alunos para reali-
zação de visitas de estudo ou outros eventos 
devidamente autorizados pelos serviços do 
agrupamento, os alunos não devem passar 
os respetivos cartões na portaria.  
13 - Os funcionários confirmam a fotografia 
do aluno constante no cartão, com o aluno 
que se apresenta no setor; no caso de não 
conformidade entre a fotografia e o aluno, o 
cartão é apreendido.  
14 - Nos cartões temporários, os funcioná-
rios confirmam a fotografia do aluno que 
aparece no computador com o aluno que se 
apresenta no setor, tendo o mesmo proce-
dimento descrito anteriormente, caso se 
confirme que o aluno e a fotografia não cor-
respondem.  
15 - As situações descritas nos dois pontos 
anteriores, podem significar fraude ou ten-
tativa de fraude por parte dos alunos, situa-
ção sujeita a procedimento disciplinar.  
16 - Em casos excecionais poderão ser ven-
didos em numerário os artigos e serviços 
que o agrupamento oferece, nomeadamente, 
a pessoas que utilizem a escola casualmente 
e não tenham cartão.   
  

Secção III 
Instalações escolares 

 
Artigo 167º 

Responsáveis 
 
 1-As instalações escolares possuem um 
corpo de pessoal próprio e responsável que 
as abre e encerra, de acordo com o horário 
estabelecido.  
 

Artigo 168º 
Direção de instalações, espaços e 

serviços 
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1 - Por forma, a garantir a otimização de 
recursos e o melhor funcionamento de de-
terminadas instalações, espaços e serviços, 
podem ser nomeados diretores de instala-
ções, os quais deverão sempre articular a 
sua ação com o respetivo coordenador de 
estabelecimento ou o diretor.  
2 - Os diretores de instalações devem ser 
professores que revelem capacidade de or-
ganização, preferencialmente com alguma 
experiência na área em que se inclui a insta-
lação, espaço ou serviço que vão gerir.  
3 - A designação dos diretores de instala-
ções é da competência do diretor, ouvido o 
respetivo coordenador de departamento 
curricular.  
4 - Aos diretores de instalações, espaços ou 
serviços poderá ser atribuída uma redução 
horária nos termos da lei em vigor.  
5 - Compete ao diretor de instalações, espa-
ços ou serviços:  
a) Gerir o material e equipamentos à sua 
guarda;  
b) Elaborar um regimento de funcionamen-
to, ouvidos os funcionários ligados à instala-
ção, espaço ou serviço;  
c) Planificar o modo de utilização das insta-
lações e propor a aquisição de novo material 
e equipamento, de acordo com as necessi-
dades das instalações, espaço ou serviço e as 
sugestões da comunidade escolar;  
d) Organizar o inventário do material exis-
tente nas instalações e zelar pela sua con-
servação;  
e) Elaborar os relatórios que lhe forem soli-
citados, sendo obrigatório a elaboração de 
um relatório no final do ano letivo;  
f) Providenciar que o material requisitado 
seja devolvido;  
g) Providenciar para que os equipamentos 
danificados sejam reparados.  
6 - São geridas por diretores de instalações 
as seguintes instalações, espaços ou servi-
ços:  
a) Salas de educação visual;  
b) Sala de educação tecnológica;  
c) Laboratórios de ciências físico-químicas e 
biologia;  
d) Instalações de educação física;  
e) Salas de informática; 
f) Material audiovisual do agrupamento.  
7 - As salas de informática e o material in-
formático do agrupamento serão geridos 
pela equipa de apoio ao parque informático. 
8 - Podem ser geridas por diretores outras 
instalações, espaços ou serviços, a determi-

nar pelo diretor, por sugestão do conselho 
pedagógico ou de estruturas de orientação 
educativa.  
 

Artigo 169º 
Normas de segurança 

 
1 - De forma a responder com eficácia às 
exigências de segurança do espaço escolar, 
são de observação obrigatória as seguintes 
medidas:  
a) Verificação e manutenção periódica das 
instalações e equipamentos escolares;  
b) Instalação de extintores em zonas de 
maior risco de incêndio, designadamente 
cozinha, bar, reprografia, biblioteca, salas de 
educação visual e tecnológica, laboratórios, 
ginásio e espaços mais frequentados, com 
verificação regular da sua operacionalidade;  
c) Manutenção dos acessos livres de obstá-
culos e de objetos, de modo a evitar aciden-
tes e facilitar a circulação nos percursos 
para o exterior dos edifícios, bem como nos 
espaços envolventes;  
d) Dinamização de atividades periódicas de 
sensibilização sobre a problemática da se-
gurança em geral e da segurança contra 
incêndios em particular;  
e) Promoção de atividades periódicas de 
evacuação da escola (pelo menos uma vez 
por ano);  
f) Elaboração e/ou atualização e divulgação 
do plano de emergência dos estabelecimen-
to de educação e ensino.  
  

Artigo 170º 
Cedências de instalações, serviços e 

equipamentos à comunidade 
 
1 - A cedência de instalações e equipamen-
tos a outros membros da comunidade não 
pode perturbar o normal funcionamento das 
atividades letivas e/ou previstas no plano 
anual de atividades.  
2 - A cedência de instalações só poderá ser 
autorizada através de acordo entre todas as 
partes interessadas e responsáveis pela 
gestão do recurso.  
3 - A cedência de instalações e equipamen-
tos é autorizada pelo diretor, em coordena-
ção com o Município de Vendas Novas nas 
situações que envolvam os espaços e equi-
pamentos da sua responsabilidade (equi-
pamentos do pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos).  
4 - O diretor pode, pela cedência de utiliza-
ção dos espaços, instalações escolares e 
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equipamentos da escola sede, exigir uma 
compensação e passar um documento com-
provativo da mesma, em função da utiliza-
ção realizada.  
 

Secção IV 
Ordens de serviço, convocatórias e outras 

informações 
 

Artigo 171º 
Procedimentos gerais a adotar 

 
1 - Todos têm direito a ser devidamente 
informados de tudo quanto lhes diga especi-
ficamente respeito.  
2 - A informação de interesse para os docen-
tes será afixada na sala de professores, ou 
comunicada por qualquer outro meio consi-
derado adequado e se as circunstâncias as-
sim o justificarem.  
3 - A informação de interesse para os alu-
nos, de caráter geral, será afixada nos pla-
cards da sala de convívio e, quando se justi-
fique, comunicada por qualquer outro meio 
considerado adequado.  
4 - A informação de interesse para o pessoal 
não docente afixar-se-á no local e ela desti-
nada ou comunicada por qualquer outro 
meio considerado adequado e se as circuns-
tâncias assim o justificarem.  
5 - A informação de interesse para o público 
será publicada no sítio e plataforma moodle 
do agrupamento ou em local a ela destinado.  
6 - Sempre que o diretor tiver por conveni-
ente, a informação será lida nas aulas ou, 
quando para conhecimento individual, apre-
sentada ao próprio e por este rubricada.  
 

Artigo 172º 
Convocatórias 

 
1- As reuniões de conselho geral, conselho 
pedagógico, de departamento e de diretores 
de turma são realizadas na escola sede.                                                                         
2- A divulgação de reuniões é feita através 
de convocatória escrita, elaborada em mo-
delo comum, e afixada nos expositores exis-
tentes na sala de professores e/ou em su-
porte digital; 
3- Para as reuniões ordinárias, as convoca-
tórias devem afixar-se ou ser enviadas com 
pelo menos 48 horas de antecedência;  
4- Não é permitida a realização de reuniões 
ordinárias com prejuízo das atividades leti-
vas, salvo situações excecionais, devidamen-

te fundamentadas e com a autorização do 
diretor.  
5 - A convocatória deve conter:  
a) Folha de presenças devidamente assina-
da; 
b) Destinatários;  
c) Assuntos a tratar, devidamente especifi-
cados;  
d) Local, data e hora de início e de fim da 
reunião;  
e) Identificação e assinatura de quem con-
voca. 
6 - Para as reuniões de avaliação, a calenda-
rização deve ser divulgada com oito dias de 
antecedência.  
7 - As convocatórias de reuniões extraordi-
nárias que, pela sua urgência, não possam 
respeitar o estipulado para as reuniões or-
dinárias, deverão ser feitas individualmente 
de forma a assegurar a tomada de conheci-
mento por parte de todos os elementos con-
vocados.  
8 - No caso de se verificar a marcação de 
várias reuniões, para o mesmo dia o interva-
lo entre o início de cada reunião, deve ser no 
mínimo de duas horas: Se esse período for 
insuficiente para o tratamento dos assuntos 
marcar-se-á nova reunião. 
9 - Das reuniões lavrar-se-á uma ata.     
 

Artigo 173º 
Duração 

 
1 - As reuniões têm, em princípio, a duração 
estipulada na convocatória não devendo 
contudo, ultrapassar os 120 minutos, a não 
ser por motivo de força maior.  
a) Cabe ao presidente da reunião decidir, 
auscultando os presentes, da eventual ne-
cessidade do seu prolongamento ou a sua 
interrupção e posterior continuação no (s) 
dia (s) seguinte (s).  
b) Não há lugar a nova convocatória na situ-
ação referida no ponto anterior mas há nova 
folha de presenças. 
 
 
 
 
 
 

Secção V 
Regimentos e atas 

 
Artigo 174º 

Regimentos internos 
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1 - Os órgãos colegiais de direção, adminis-
tração e gestão, das estruturas de orientação 
educativa e supervisão pedagógica e das 
estruturas de apoio à ação educativa elabo-
ram os seus próprios regimentos, definindo 
as respetivas regras de organização e funci-
onamento em conformidade com o disposto 
na legislação aplicável e no regulamento 
interno, nomeadamente no que se refere a:  
a) Presidência ou coordenação do órgão ou 
estrutura;  
b) Natureza, periodicidade e duração das 
reuniões;  
c) Divulgação das convocatórias;  
d)Quórum exigido para que o órgão possa 
funcionar e deliberar;  
e) Elaboração das atas: - Secretário (fixo ou 
rotativo); - Aprovação (na própria reunião 
ou na reunião seguinte);  
f) Alterações à ordem de trabalho;  
g) Deliberações e sua divulgação: - Forma de 
votação, - Maioria exigível.  
2 - De acordo com os normativos legais em 
vigor e o projeto educativo, devem ainda 
elaborar o respetivo regimento interno: 
a) Instalações TIC;  
b) Bibliotecas escolares/centros de recursos 
educativos;  
c) Desporto escolar;  
d) Clubes e projetos.  
3. Cada regimento interno deverá ser elabo-
rado e aprovado pelo próprio órgão, estru-
tura ou serviço, no prazo de trinta dias após 
a sua entrada em funcionamento ou defini-
ção de funcionamento.  
4. Os regimentos referidos neste artigo são 
homologados pelo diretor.  
 

Artigo 175º 
Regulamentos específicos 

 
1. Como complemento deste regulamento, 
qualquer órgão do agrupamento (departa-
mento, grupo disciplinar ou outro) poderá 
propor para apreciação e aprovação do con-
selho geral, normativos específicos. 
2.Os regimentos previstos neste regulamen-
to devem ser elaborados até noventa dias 
após a entrada em vigor deste regulamento.  
3. Os referidos regimentos devem ser revis-
tos nos primeiros trinta dias dos seus man-
datos.  
 

Artigo 176º 
Atas das reuniões 

 
1 - Todas as atas deverão ser elaboradas 
com recurso a software de edição de texto 
ou similar, em modelo comum. 
2 - A ata de uma reunião deve, no mínimo, 
conter:  
a) A data, a hora e o local da sua realização;  
b) Os elementos ausentes;  
c) O relato objetivo do conteúdo da reunião;  
d) As assinaturas, na última página, de quem 
a secretariou e de quem a presidiu e rubri-
cadas nas restantes páginas.  
3 - As atas, serão impressas e entregues ao 
respetivo coordenador no prazo de 5 dias 
úteis.  
 

Artigo 177º 
Voto de qualidade 

 
1- O presidente de qualquer órgão colegial, 
ou quem as suas vezes fizer, dispõe de voto 
de qualidade de acordo com o estipulado no 
código de procedimento administrativo.  
 

Artigo 178º 
Informação e publicidade 

 
1 - Todo o material afixado ou distribuído 
no recinto escolar deve ter a identificação 
dos responsáveis pelo seu conteúdo e pela 
sua afixação ou distribuição e a data em que 
a mesma foi efetuada.  
2 - A afixação de informação que decorre de 
funções docentes ou inerente a cargos não 
carece de autorização prévia.  
3 - Qualquer outro tipo de informação ou 
publicidade só poderá ser afixado ou distri-
buído após autorização do diretor.  
4 - A afixação de informação e publicidade é 
feita em locais destinados a esse fim, salvo 
situações excecionais autorizadas pelo dire-
tor.  
5 - O material afixado deverá ser fácil de 
remover de modo que não resulte qualquer 
dano para as instalações.  
6 - A remoção do material afixado é da res-
ponsabilidade de quem o afixou, devendo 
ser retirado logo que se encontre desatuali-
zado.  
7 - O tempo máximo de afixação é de dois 
meses, salvo situações excecionais previa-
mente autorizadas pelo diretor. 

 
CAPÍTULO XII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Artigo 179º 
Omissões 

 
 1-Os casos omissos serão analisados e deci-
didos, em tempo oportuno, pelo diretor, 
ouvindo, sempre que possível, outros órgãos 
competentes.  
 

Artigo 180º 
Divulgação do regulamento interno 

 
1 - Constituindo o regulamento interno um 
documento central na vida do agrupamento 
é fundamental a sua divulgação a todos os 
membros da comunidade educativa.  
2 - Para concretização deste objetivo devem 
ser estabelecidos os seguintes procedimen-
tos:  
a) Divulgar este regulamento a todos os 
membros da comunidade escolar, no início 
de cada ano letivo;  
b) Este regulamento estará disponível para 
consulta permanente dos membros da co-
munidade escolar, nomeadamente em su-
porte de papel em cada um dos estabeleci-
mentos de educação e ensino do agrupa-
mento e em formato digital no sítio do agru-
pamento, especificamente, destinado aos 
alunos, aos docentes, ao pessoal não docen-
te, aos pais e encarregados de educação, à 
autarquia e a todos os outros parceiros edu-
cativos.  
3-Os pais ou encarregados de educação e os 
alunos tomam conhecimento, no ato da ma-
trícula, nos termos do estatuto do aluno e 
ética escolar e do RI do agrupamento, medi-
ante a subscrição de uma declaração anual 
de aceitação dos mesmos e de compromisso 
no que diz respeito ao seu cumprimento 
integral.  
 

Artigo 181º 
Revisão do regulamento interno 

 
1-A revisão do regulamento interno do 
agrupamento será feita de acordo com a 
legislação em vigor.  
 

 
Artigo 182º 

Entrada em vigor 
 
1-O regulamento interno, com as presentes 
alterações, entrará em vigor após aprovação 
pelo conselho geral. 

2- Este regulamento interno revisto após 
parecer favorável do conselho pedagógico 
de dez de julho de 2014, foi aprovado em 
conselho geral de dezasseis de julho de 
2014. 
 

A Presidente do Conselho Geral, 
 
 

 
________________________________________________ 

(Florbela Martins Rêgo) 


