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CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 1º Regulamento Interno 
O Regulamento Interno (RI) é um instrumento normativo do 

Agrupamento e deve ser entendido como documento 

definidor do regime de funcionamento da mesma, de cada 

um dos seus órgãos de administração e gestão, das estruturas 

de orientação educativa e dos serviços especializados de 

apoio educativo, bem como os direitos e os deveres dos 

membros da comunidade escolar. 

É por isso que, neste contexto, emerge a importância do 

Regulamento Interno, não só como um dos pilares do 

desenvolvimento organizacional e estratégico, mas também 

como indispensável à concretização dos objetivos gerais do 

Agrupamento, definidos no seu Projeto Educativo. 

 

Artigo 2º - Objeto e Âmbito de aplicação 
1. O Regulamento Interno é o documento que define o 

regime de funcionamento do mesmo de cada um dos seus 

órgãos, bem como dos direitos e deveres dos membros da 

comunidade educativa, de acordo com a legislação aplicável, 

salvaguardando os princípios da Constituição da República 

Portuguesa e da Lei de Bases do Sistema Educativo. 

2. O Regulamento Interno aplica-se a todo o Agrupamento 

de Escolas de Arcozelo (AEA) e respetiva comunidade 

educativa, bem como a outros utilizadores das instalações e 

espaços escolares do mesmo. 

3. Todas as estruturas ficam sujeitas à elaboração de 

Regimentos específicos os quais serão alvos de atualização 

anual. 

 

Artigo 3º -  Divulgação do Regulamento Interno e do 
Estatuto do Aluno e Ética Escolar 

1. O Regulamento Interno é publicitado no Portal das 

Escolas e na Escola Sede, em local visível e adequado, sendo 

fornecido ao aluno (preferencialmente em suporte digital), 

quando inicia a frequência da Escola, e sempre que o 

regulamento seja objeto de atualização. 

2. Os Pais e EE devem, no ato da matrícula, conhecer o 

Regulamento Interno da Escola e subscrever uma declaração 

anual, de aceitação e compromisso quanto ao seu 

cumprimento integral, extensivo igualmente aos seus 

filhos/educandos. 

3. O Estatuto do Aluno, o Regulamento Interno e demais 

legislação relativa ao funcionamento do Agrupamento e das 

Escolas pode ser consultado na página Web do Agrupamento 

http://escolaarcozeloonline.webnode.pt/  

4. Em cada estabelecimento de ensino do Agrupamento 

existirá um exemplar do RI para consulta. 

 

 

CAPÍTULO II - ÓRGÃOS DE DIREÇÃO, 

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 
 

Artigo 4º - Órgãos do Agrupamento 
São órgãos de direção, administração e gestão do 

Agrupamento os seguintes: 

 O Conselho Geral 

 O Diretor 

 O Conselho Administrativo 

 O Conselho Pedagógico 

 

Secção I - Conselho Geral 
 

Artigo 5º - Definição 
1. O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica 

responsável pela definição das linhas orientadoras da 

atividade do Agrupamento, assegurando a participação e 

representação da comunidade educativa, nos termos e para 

os efeitos do nº 4 do artigo 48º da Lei de Bases do Sistema 

Educativo. 

2. O processo eleitoral do Conselho Geral é o definido por 

lei. 

 

Artigo 6º - Designação dos Representantes 
1. Os representantes dos pais e Encarregados de Educação 

são eleitos em assembleia-geral de Pais e Encarregados de 

Educação do Agrupamento de Escolas, sob proposta das 

respetivas organizações representativas.  

2. Na falta de propostas das organizações representativas 

dos Pais e Encarregados de Educação, ou de as mesmas se 

encontrarem desertas, o Presidente do Conselho Geral 

marcará uma reunião de Pais na sede do Agrupamento, a fim 

de eleger o respetivo representante que assumirá essa 

função nos termos das alíneas anteriores.  

3. Os representantes do pessoal docente e do pessoal não  

docente são eleitos por todos os docentes e não docentes em 

exercício de funções no Agrupamento nos termos das alíneas 

seguintes:  

a) Os representantes do pessoal docente e do pessoal não 

docente candidatam-se à eleição, apresentando-se em 

listas separadas pelos respetivos corpos.  

b) As listas devem conter a indicação dos candidatos a 

membros efetivos, em número igual ao dos respetivos 

representantes no conselho geral, bem como dos 

candidatos a membros suplentes.  

c) A representação dos docentes nas respetivas listas, 

sempre que possível, deve respeitar a seguinte 

distribuição:  

 Jardim de Infância – Um representante  

 1º Ciclo – Um ou dois representantes  

 2º Ciclo - Um ou dois representantes  

 3º Ciclo/Secundário - Dois representantes  

d) A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo 

com o método de representação proporcional da média 

mais alta de Hondt.  

4. Os membros da direção, os coordenadores de escolas ou 

de estabelecimentos de educação Pré-escolar, bem como 

os docentes que assegurem funções de assessoria da 

direção, não podem ser membros do Conselho Geral.  

5. O representante da comunidade local é indicado pela 

respetiva instituição, após convite endereçado pelo 

presidente do Conselho Geral, depois de ter sido decidido 

na primeira reunião do órgão, qual a instituição a 

http://escolaarcozeloonline.webnode.pt/
http://www.eb23-arcozelo.rcts.pt/
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convidar/cooptar.  

 

Artigo 7º - Composição/Competências 
1. A composição do Conselho Geral é a seguinte:  

 6 Representantes do Corpo Docente 

 1 Representante do Corpo Não Docente 

 4 Representantes dos Pais e EE 

 2 Representantes do Município 

 1 Representante da Comunidade Local (por cooptação) 

 1 Representante dos alunos (maior de 16 anos) 

2. O Diretor do Agrupamento participa nas reuniões do 

Conselho Geral sem direito a voto. 

3. As competências, as eleições, o modo de designação dos 

representantes e o mandato são os previstos na lei 

atualmente em vigor. 

 

Artigo 8º - Mandato  
1. O mandato dos membros do Conselho Geral tem a duração 

de quatro anos, cessando, no entanto, se, entretanto, 

perderem a qualidade que determinou a respetiva eleição ou 

designação.  

2. Em caso de ausência temporária de um membro, o mesmo 

poderá ser substituído por um dos elementos suplentes.  

3. Sempre que um membro cesse o seu mandato, será 

substituído da seguinte forma:  

a) As vagas resultantes da cessação do mandato dos 

membros eleitos são preenchidas pelo primeiro candidato 

não eleito, segundo a respetiva ordem de precedência, na 

lista a que pertencia o titular do mandato, com respeito pelo 

disposto na alínea d), n.º 2, artigo 6º;  

b) Na instituição cooptada, deve ser indicado pela respetiva 

instituição o elemento a substituir.  

4. Se no decorrer do mandato se esgotarem os elementos 

suplentes, deverão abrir-se tantos processos eleitorais 

intercalares quantos os necessários para se eleger (em) o (s) 

membro (s) efetivo (s) em falta, bem como os membros 

suplentes.  

5. A não justificação das faltas a 2/3 das reuniões origina 

perda de mandato.  

6. A não comparência a três reuniões seguidas ou cinco 

interpoladas equivale a perda de mandato. Excetuam-  

-se situações de força maior como por exemplo doença  

prolongada ou outras situações devidamente comprovadas e 

justificadas.  

7. A perda de mandato é decidida em reunião ordinária do 

plenário, cabendo ao Presidente informar o membro em 

causa da decisão tomada.  

 

Artigo 9º - Funcionamento 
1. O Conselho Geral reúne, ordinariamente, uma vez por 

trimestre e, extraordinariamente, sempre que seja 

convocado pelo respetivo Presidente, por sua iniciativa, a 

requerimento de um terço dos seus membros em efetividade 

de serviço ou por solicitação do Diretor. 

2. As deliberações do Conselho Geral devem ser dadas a 

conhecer à comunidade educativa através de minuta 

aprovada pelo referido Conselho, com afixação nos lugares 

habituais. 

3. Em caso de ausência temporária de um membro, o 

mesmo poderá ser substituído por um dos elementos 

suplentes. 

4. Este órgão elabora ou revê o seu Regimento no início de 

cada mandato. 

 

Artigo 10º - Comissão Permanente 
1. Comissão Permanente: 

a)É da competência do Conselho Geral a constituição de 

uma Comissão Permanente, na qual pode delegar 

competências de acompanhamento das atividades do 

Agrupamento entre as suas reuniões ordinárias; 

b) A comissão permanente constitui-se como uma fração 

do Conselho Geral, respeitada a proporcionalidade dos 

corpos que nele têm representação. 

2. Nos termos da lei, a Comissão Permanente é 

constituída pelos seguintes elementos: 

 3 Representantes do Corpo Docente 

 1 Representante do Corpo Não Docente 

 2 Representantes dos Pais e EE 

 1 Representante do Município 

 1 Representante da Comunidade Local 

 

Secção II - Diretor  
 

Artigo 11º - Definição 
O Diretor é o órgão de administração e gestão do 

Agrupamento de escolas nas áreas pedagógicas, cultural, 

administrativa, financeira e patrimonial. 

 

Artigo 12º - Subdiretor e adjuntos do Diretor 
1. O Diretor é coadjuvado no exercício das suas funções por 

um Subdiretor e por Adjuntos de acordo com o despacho do 

membro do governo responsável pela área da educação. 

 

Artigo 13º - Competências/ Recrutamento 
1. As competências do Diretor são as fixadas pela legislação 

em vigor.  

2. O Diretor é eleito pelo Conselho Geral. 

3. Para o recrutamento do Diretor dever-se-á cumprir a 

legislação em vigor. 

 

Artigo 14º - Direitos e Deveres do Diretor 
1. Direitos do Diretor: 

a) O Diretor goza, independentemente do seu vínculo de 

origem, dos direitos gerais reconhecidos aos docentes do 

Agrupamento de escolas ou escola não agrupada em que 

exerça funções; 

b) O Diretor conserva o direito ao lugar de origem e ao 

regime de segurança social por que está abrangido, não 

podendo ser prejudicado na sua carreira profissional por 

causa do exercício das suas funções, relevando para todos os 

efeitos no lugar de origem o tempo de serviço prestado neste 

cargo. 

2. Direitos específicos: 

a) O Diretor, o Subdiretor e os Adjuntos gozam do direito 

à formação específica para as suas funções definidas por 
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despacho do membro do Governo responsável pela área da 

educação; 

b) O Diretor, o Subdiretor e os Adjuntos mantêm o direito à 

remuneração-base correspondente à categoria de origem, 

sendo-lhes abonado um suplemento remuneratório pelo 

exercício da função, estabelecido pelo normativo legal. 

3. Para além dos deveres gerais dos trabalhadores que 

exercem funções públicas aplicáveis ao pessoal docente, o 

Diretor e os Adjuntos estão sujeitos aos seguintes deveres 

específicos: 

a) Cumprir e fazer cumprir as orientações da 

administração educativa; 

b) Manter permanentemente informada a administração 

educativa, através da via hierárquica competente, sobre 

todas as questões relevantes referentes aos serviços; 

c) Assegurar a conformidade dos atos praticados pelo 

pessoal com o estatuído na lei e com os legítimos interesses 

da comunidade educativa. 

 

Artigo 15º - Assessoria de Direção 
1. Para apoio à atividade do Diretor e mediante proposta 

deste, o Conselho Geral pode autorizar a constituição de 

assessorias técnico-pedagógicas, para as quais são 

designados docentes em exercício de funções na Escola. 

2. Os critérios para a constituição e dotação das assessorias 

são os definidos pelo respetivo despacho do membro do 

Governo responsável pela área da educação. 

3. O Diretor poderá delegar funções específicas nos 

assessores. 

 

Secção III – Conselho Administrativo 
 

Artigo 16º - Definição 
O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria 

administrativo-financeira do Agrupamento, nos termos da 

legislação em vigor. 

 

Artigo 17º - Composição 
O Conselho Administrativo tem a seguinte composição: 

1. O Diretor, que preside; 

2. O Subdiretor ou um dos Adjuntos do Diretor, por ele 

designado para o efeito e que exerce as funções de Vice-

Presidente. 

3. O Chefe dos Serviços Administrativos, ou quem o 

substitua, que exerce as funções de Secretário. 

 

Artigo 18º - Competências 
Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por 

lei, compete ao Conselho Administrativo: 

1. Aprovar o projeto de orçamento anual, em conformidade 

com as linhas orientadoras definidas pelo Conselho Geral; 

2. Elaborar o relatório de contas de gerência; 

3. Autorizar a realização de despesas e o respetivo 

pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e verificar a 

legalidade da gestão financeira; 

4. Zelar pela atualização do cadastro patrimonial; 

5. Rever o seu próprio Regimento. 

 

Artigo 19º - Funcionamento 
1. O Conselho Administrativo reúne ordinariamente uma 

vez por mês e extraordinariamente sempre que convocado 

pelo seu Presidente, ou a requerimento de qualquer dos 

restantes membros. 

2. As atas de reunião são elaboradas pelo Chefe de Serviços 

Administrativos, ou por quem o substitua, registadas em livro 

próprio, que ficará à sua guarda. 

 

Secção IV - Conselho Pedagógico 
 

Artigo 20º - Definição 
1. O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e 

supervisão pedagógica e orientação educativa do AEA, 

nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da 

orientação e acompanhamento dos alunos e da formação 

inicial e contínua do pessoal docente. 

 

Artigo 21º - Composição 
1. A composição Conselho Pedagógico é a seguinte: 

 Diretor 

 Coordenador do Departamento de Línguas 

 Coordenador do Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas 

 Coordenador do Departamento de Matemática e 

Ciências Experimentais 

 Coordenador do Departamento de Expressões 

 Coordenador do Departamento de 1º ciclo 

 Coordenador do Departamento de Educação 

Pré-escolar 

 2 Coordenadores dos Diretores de Turma 

 Coordenador de Projetos 

 Coordenador da Biblioteca Escolar 

 Coordenador da Equipa de Autoavaliação 

 R e p r e s e n t a n t e da Equipa Multidisciplinar 

de Apoio à Educação Inclusiva  

2. Os representantes do pessoal docente no Conselho Geral 

não podem ser membros do Conselho Pedagógico. 

3. O Diretor é por inerência o Presidente do Conselho 

Pedagógico. 

 

Artigo 22º - Mandato 
1. O mandato dos membros docentes está condicionado ao 

período de mandato que os mesmos têm nas estruturas ou 

órgãos que representam; 

2. Todos estes mandatos cessam se, entretanto, os 

membros em causa perderem a qualidade que determinou a 

respetiva eleição/ designação. 

 

Artigo 23º - Competências 
1. São competências do Conselho Pedagógico as atribuídas 

pela legislação em vigor.  

 

Artigo 24º - Funcionamento 
1. O Conselho Pedagógico reúne, ordinariamente, uma vez 

por mês e extraordinariamente, sempre que seja convocado 
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pelo respetivo Presidente, por sua iniciativa, a requerimento 

de um terço dos seus membros em efetividade de funções ou 

sempre que um pedido de parecer do Conselho Geral ou do 

Diretor o justifique. 

2. A duração máxima das reuniões será de três horas. 

3. Nas reuniões plenárias ou de comissões especializadas 

podem participar, sem direito a voto e a convite do 

Presidente do Conselho Pedagógico, representantes do 

pessoal não docente, dos Pais e EE e dos alunos.  

4. Compete ao Conselho Pedagógico rever o seu regime de 

funcionamento nos trinta dias subsequentes ao início do ano 

letivo, e submetê-lo à aprovação. 

 

Artigo 25º - Comissões ou Grupos de Trabalho 
1. O Conselho Pedagógico pode decidir da oportunidade de 

constituir as comissões ou grupos de trabalho que achar 

convenientes com o objetivo de elaborar ou compilar as 

propostas dos documentos a apresentar ao Diretor e ao 

Conselho Geral, dando assim eficácia a este órgão. 

2. A nomeação dos elementos das comissões tem a duração 

correspondente à atividade para a qual foram designados ou 

nomeados. 

 

Secção V - Coordenação de Escola ou de 

Estabelecimento de Educação Pré-Escolar 
 

Artigo 26º - Composição 
1. A Coordenação de cada Jardim de infância e EB1 com 

mais de dois docentes titulares de turma é assegurada por 

um Coordenador. 

2. O Coordenador é designado pelo Diretor, de entre os 

professores em exercício efetivo de funções no AEA. 

3. O mandato do Coordenador de Estabelecimento tem a 

duração de 4 anos e cessa com o mandato do Diretor. 

4. O Coordenador de Estabelecimento pode ser exonerado 

a todo o tempo por despacho fundamentado do Diretor. 

5. O Coordenador será substituído no exercício do cargo se 

entretanto, perder a qualidade que determinou a respetiva 

designação. O substituto completará o mandato do titular 

substituído. 

6. No caso dos estabelecimentos com menos de 3 docentes 

é eleito um representante pela coordenação. 

 

Artigo 27º - Competências 
1. Compete ao Coordenador de Escola ou Estabelecimento 

de Educação Pré-escolar: 

a) Coordenar as atividades educativas do 

estabelecimento, em articulação com o Diretor; 

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 EE, 

dos interesses locais e da autarquia nas atividades 

educativas; 

e) Cumprir e velar pelo cumprimento das deliberações 

do Conselho Geral, das orientações ou recomendações 

dos Departamentos Curriculares, do Conselho 

Pedagógico e das decisões do Diretor no respetivo 

estabelecimento de educação; 

f) Comunicar ao Diretor qualquer anomalia que se 

verifique no respetivo estabelecimento de educação; 

g) Colaborar na organização das turmas no respetivo 

estabelecimento de educação; 

h) Organizar e coordenar as tarefas relacionadas com 

o processo de avaliação dos alunos; 

i) Zelar pela disciplina no estabelecimento; 

j) Gerir e zelar pela conservação dos equipamentos e 

instalações do respetivo estabelecimento de educação 

solicitando, se necessária, a intervenção da autarquia 

local, da Associação de Pais e EE ou do Diretor no sentido 

de a reparar; 

l) Providenciar a deslocação e a prestação de socorros 

e de assistência a alunos sinistrados; 

m) Preencher os documentos relativos a acidentes, que 

envolvam alunos do respetivo estabelecimento de 

educação; 

n) Comunicar ao Diretor eventuais acidentes em 

serviço; 

o) Organizar e manter atualizado o inventário de bens e 

equipamentos do respetivo estabelecimento de 

educação; 

p) Dar parecer sobre a afetação e gestão de verbas do 

respetivo estabelecimento de educação; 

q) Coordenar a elaboração do relatório das atividades 

desenvolvidas pelo respetivo estabelecimento de 

educação; 

r) Coordenar o trabalho do pessoal docente e não 

docente; 

s) Anotar as faltas do pessoal docente e não docente 

informando os serviços administrativos do AEA; 

t) Assinar o expediente do respetivo estabelecimento 

de educação ou de ensino; 

u) Divulgar a correspondência recebida na escola de 

modo que todos os interessados dela tenham 

conhecimento e organizá-la em arquivo anual, assim 

como a expedida; 

v) Submeter à apreciação do Diretor os assuntos que 

excedam a sua competência; 

w) Participar na avaliação do pessoal não docente; 

x) Promover a eleição de Representantes dos Pais e EE, 

um efetivo e um suplente, por sala de atividades e por 

turma. 

 

 

CAPÍTULO III - ORGANIZAÇÃO 

PEDAGÓGICA 
Secção I - Estruturas de Coordenação e 

Supervisão 
 

Artigo 28º - Âmbito e Composição 
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1. Com vista ao desenvolvimento do Projeto Educativo, as 

estruturas de Coordenação e Supervisão colaboram com o 

Conselho Pedagógico e com o Diretor, no sentido de 

assegurar a coordenação, supervisão 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 são as seguintes: 

 Departamentos curriculares 

 Conselhos de Turma  

 Conselho de Diretores de Turma 

 Conselho de Ano no 1.º ciclo 

 Equipa de Autoavaliação 

 

Artigo 29º - Objetivos 
1. São objetivos destas estruturas: 

a) Reforçar a articulação e gestão curricular na aplicação 

nacional, bem como o desenvolvimento de componentes 

curriculares por iniciativa do Agrupamento; 

b) Organizar, acompanhar e avaliar as atividades da 

turma ou grupo de alunos; 

c) Fazer a coordenação pedagógica dos vários anos de 

escolaridade; 

d) Avaliar o desempenho do pessoal docente; 

e) Fomentar na Escola uma interpelação sistemática 

sobre a qualidade das suas práticas e dos seus resultados. 

 

Subsecção I - Estruturas de Articulação e 

Gestão Curricular 
 

Artigo 30º - Departamentos Curriculares  
1. A articulação e gestão curricular são asseguradas por 

Departamentos Curriculares nos quais se encontram 

representados os grupos de recrutamento e áreas 

disciplinares, de acordo com os cursos lecionados e o número 

de docentes. 

2. O número de Departamentos Curriculares é de seis, 

sendo quatro no 2º, 3º Ciclo e Secundário, um de Educação 

Pré-Escolar e um de Primeiro Ciclo do Ensino Básico. 

3. Os Departamentos organizam-se em secções (Conselhos 

de Área Disciplinar) que reúnem, sempre que necessário, de 

forma a garantir a coordenação pedagógica das disciplinas 

que os constituem.  

4. O Coordenador do Departamento é um Professor 

nomeado pelos professores do departamento, mediante 

uma lista de 3 nomes indicados pelo Diretor, de acordo com 

a lei em vigor. 

5. O mandato é de quatro anos, podendo cessar por decisão 

do Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico, e a qualquer 

momento a pedido do interessado ou no final do ano. 

6. O Coordenador do Departamento é apoiado por 

Representantes de Disciplina. 

 

Artigo 31º - Composição/Organização 

1. O Departamento Curricular da Educação Pré-Escolar é 

constituído por todos os docentes titulares de grupo e 

docentes do grupo 100 que desempenham outras funções. 

2. O Departamento Curricular do 1º ciclo é constituído por 

todos os docentes titulares de turma, docentes de Inglês do 

grupo 120 e docentes do grupo 110 que desempenham 

funções de Apoio Educativo. 

3. Os Departamentos Curriculares do 2.º, 3.º Ciclo e 

Secundário e as disciplinas que os constituem são os 

seguintes: 

 Departamento Curricular de Línguas  

 Português  

 Inglês 

 Francês 

 Espanhol 

 Departamento Curricular de Ciências Sociais 

e Humanas 

 História e Geografia de Portugal 

História 

 Geografia  

 Geografia A 

 Economia 

 Filosofia 

 Psicologia 

 Sociologia 

 Cidadania e Desenvolvimento 

 Educação Moral e Religiosa Católica 

e/ou outras  

 Departamento Curricular de Matemática e 

Ciências Experimentais 

 Matemática 

 Matemática A 

 MACS 

 Ciências Naturais 

 Biologia e Geologia 

 Biologia 

 Geologia 

 Físico-Química 

 Física e Química A 

 Física 

 Química 

 TIC 

 Aplicações Informáticas 

 Departamento Curricular de Expressões 

 Educação Visual - 2º e 3º ciclo 

 Educação Tecnológica - 2º e 3º ciclo 

 Educação Musical - 2º ciclo 

 Educação Física - 2º, 3º ciclo e 

secundário 

 Música - 3º ciclo 

 Geometria e arte - 2º e 3º ciclo 

 Geometria Descritiva – A – 

secundário 

 Educação Especial 

 

Artigo 32º - Competências dos Departamentos 
Curriculares 

1. São competências dos Departamentos Curriculares as 

atribuídas pela legislação em vigor. 

 

Artigo 33º - Regime de funcionamento 
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1. O Departamento Curricular deve reunir, ordinariamente, 

no início e no fim do ano letivo, para planificação/ avaliação 

do trabalho e, pelo menos, uma vez por período. Reunirá 

extraordinariamente sempre que o Coordenador, o Diretor 

ou o Conselho Pedagógico achar necessário, ou ainda por 

requerimento de um terço dos seus elementos. 

2. O Regimento do Departamento deverá definir a 

organização e o modo de funcionamento das reuniões. 

 

Artigo 34º - Coordenação 
1. No 1º, 2º, 3º Ciclo e Secundário os Coordenadores dos 

Departamentos Curriculares serão coadjuvados por um 

Subcoordenador de cada área disciplinar/coordenador de 

ano. 

2. A redução da componente letiva dos Coordenadores e 

dos Subcoordenadores de Departamentos Curriculares faz-se 

anualmente nos termos previstos na lei. 

 

Artigo 35º - Competências do 
Coordenador/Subcoordenador 

Compete ao Coordenador: 

1. Representar os docentes da respetiva estrutura no 

Conselho Pedagógico. 

2. Transmitir ao Departamento as informações emanadas 

do Conselho Pedagógico. 

3. Promover a troca de experiências e a cooperação entre 

todos os docentes que integram a estrutura. 

4. Assegurar a coordenação das orientações curriculares e 

Aprendizagens Essenciais, promovendo a adequação dos 

seus objetivos e conteúdos à situação concreta da (s) escola 

(s). 

5. Promover articulação com outras estruturas ou serviços, 

com vista ao desenvolvimento de estratégias de 

diferenciação pedagógica. 

6. Promover a realização de atividades de investigação, 

reflexão e de estudo, visando a melhoria da qualidade das 

práticas educativas. 

7. Orientar e coordenar a atuação pedagógica dos docentes 

em articulação com o Diretor. 

8. Apoiar e enquadrar os docentes menos experientes. 

9. Colaborar com as estruturas de formação, na 

identificação das necessidades de formação dos docentes 

que coordena. 

10. Promover medidas de planificação e avaliação das 

atividades do Conselho/ Departamento. 

11. Colaborar no levantamento do material didático 

necessário para os grupos e na sua inventariação. 

12. Coordenar a elaboração e aprovação no início do ano 

letivo das planificações a curto, médio e longo prazo. 

13. Apresentar ao Diretor um relatório crítico anual do 

trabalho desenvolvido. 

14. Organizar e manter atualizado o dossiê de 

Departamento Curricular. 

15. Avaliar os docentes do Departamento. 

 

 

 

Compete aos Subcoordenadores de Área Disciplinar / 

Conselho de Ano: 

1. Coadjuvar o Coordenador nas suas funções. 

2. Coordenar a ação pedagógica da sua disciplina. 

3. Colaborar na concretização das medidas tendentes a 

desenvolver a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade 

inerentes aos departamentos curriculares. 

4. Promover as planificações das suas disciplinas e zelar 

pelo seu cumprimento. 

5. Requisitar o material necessário para a sua disciplina. 

6. Inventariar o material da sua disciplina. 

7. Convocar e orienta reuniões da Área Disciplinar, tendo 

em vista. 

a) Discutir assuntos específicos relativos às disciplinas 

lecionadas pelo grupo; 
b) Colaborar na formulação de propostas para a 

organização do Plano Anual de Atividades; 
c) Colaborar na elaboração e acompanhamento das 

planificações das atividades letivas; 

d) Encontrar denominadores comuns a nível dos 

conteúdos, objetivos e estratégias; 

e) A recolha de informação sobre a situação 

programática no final de cada período. 

8. Organizar e manter atualizado o dossiê da Área 

Disciplinar, com a estrutura acordada no respetivo 

Departamento Curricular. 

9. Registar o respetivo sumário, do exercício da função que 

lhe é inerente, no Programa GIAE.  

10. No 1.º ciclo, compete-lhes orientar, dinamizar e articular 

os respetivos Conselhos de Ano. 

 

Artigo 36º - Equipa responsável pelas atividades de 
articulação entre Ciclos 

1. Foi constituída, no início do mandato do Diretor, uma 

equipa para a promoção e desenvolvimento da articulação 

entre ciclos, formada pelo Coordenador de cada um dos 

estabelecimentos da Educação Pré-escolar e do 1.º Ciclo do 

Agrupamento e dois docentes da Escola sede designados pelo 

Diretor. 

2. Esta equipa será responsável pela implementação e/ou 

desenvolvimento de ações de articulação entre os diferentes 

ciclos ou entre diferentes estabelecimentos do 

Agrupamento. 

3. A equipa será coordenada por um dos professores que 

dela fazem parte com assento no Conselho Pedagógico e na 

dependência direta de um dos Adjuntos a designar pelo 

Diretor, cabendo-lhe a apresentação do Plano de Atividades 

no início de cada ano letivo e do respetivo relatório final. 

4. Reúne obrigatoriamente no início e no fim do ano letivo 

e por sua livre iniciativa, sempre que necessário e oportuno. 

 

 

Subsecção II - Acompanhamento e avaliação 

das atividades de Turma 
 

Artigo 37º - Competências dos Educadores de Infância/ 
Titulares de Grupo 
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Compete ao Educador de Infância/Titular de Grupo: 

1. Promover a realização de ações conducentes à aplicação 

do Projeto Educativo do Agrupamento, numa perspetiva de 

envolvimento dos EE e de abertura à comunidade; 

2. Assegurar o desenvolvimento do Projeto Curricular de 

Grupo, do Plano de Atividades e do Projeto do Agrupamento 

de Escolas de Arcozelo. 

3. Cooperar na construção e avaliação do Projeto Educativo 

do Agrupamento. 

4. Conceber e gerir o Projeto Curricular de Grupo do seu 

grupo de crianças, em articulação com o Projeto Educativo e 

com o Plano de Atividades do Agrupamento; 

5. Desenvolver ações que promovam e facilitem a correta 

integração das crianças na vida escolar, criando-lhes as 

necessárias condições de segurança, acompanhamento e 

bem-estar. 

6. Organizar os espaços e os materiais, concebendo-os 

como recursos para o desenvolvimento curricular, de modo a 

proporcionar às crianças experiências educativas 

diversificadas, significativas e integradas. 

7. Mobilizar e gerir os recursos educativos, nomeadamente 

os ligados às tecnologias da informação e comunicação. 

8. Avaliar, numa perspetiva formativa, a sua intervenção, o 

ambiente e os processos educativos adotados, bem como o 

desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança e do 

grupo, tendo em conta as orientações curriculares definidas 

a nível nacional, as especificidades de cada comunidade 

educativa, o Perfil do Aluno e as Aprendizagens Essenciais. 

9. Elaborar uma avaliação descritiva das áreas de conteúdo 

a realizar no final de cada período. Dever-se- -á assegurar: 

a) A avaliação do Projeto Curricular de Grupo; 

b) A avaliação das aprendizagens e desenvolvimento 

das crianças; 

c) A avaliação do trabalho desenvolvido nas Atividades 

de Animação e Apoio à Família; 

d) A informação descritiva aos EE sobre as 

aprendizagens e os progressos de cada criança. 

10. No período de encerramento do ano letivo, além das 

alíneas anteriores dever-se-á assegurar também: 

a) A articulação com o 1º CEB dos Processos Individuais 

das Crianças que transitam para este nível de ensino; 

b) A elaboração/reformulação e avaliação do R.T.P. de 

acordo com o Decreto-Lei nº 54/2018; 

c) A preparação do ano letivo seguinte. 

11. Detetar dificuldades, ritmos de aprendizagem e outras 

necessidades das crianças, colaborando com os serviços de 

apoio existentes no Agrupamento, nos domínios psicológico 

e socioeducativo. 

12. Solicitar a avaliação especializada prevista nos diplomas 

legais sobre a avaliação das crianças. 

13. Promover um acompanhamento individualizado das 

crianças, divulgando, junto dos docentes de apoio, a 

informação necessária à adequada orientação educativa das 

crianças e fomentando a participação dos pais e EE na 

concretização de ações para a sua orientação e 

acompanhamento (crianças com dificuldades e crianças 

condicionais). 

14. Definir e afixar o horário de atendimento aos Pais e EE. 

15. Atender os EE dentro do horário previsto, garantindo 

uma informação atualizada, junto dos pais, acerca da 

integração das crianças na comunidade escolar, da avaliação 

formativa e das faltas às atividades educativas. 

16. Analisar situações de comportamentos atípicos, 

ocorridos com crianças do grupo e colaborar no 

estabelecimento das medidas de apoio que julgar mais 

ajustadas, no quadro de um programa específico de 

intervenção. 

17. Promover a rentabilização dos recursos e serviços 

existentes na comunidade escolar e educativa, mantendo as 

crianças e EE, informados da sua existência. 

18. Supervisão pedagógica das atividades de animação e de 

apoio à família, nomeadamente: 

a) Colaborar na planificação/ programação das 

atividades; 

b) Acompanhar as atividades através de reuniões com 

os respetivos animadores/ dinamizadores e avaliar a 

sua realização; 

c) Reunir com os EE. 

 

Artigo 38º - Competências dos Professores Titulares de 
Turma do 1º Ciclo/Diretor de Turma  

1. Ao Diretor de Turma / Professor Titular de Turma 

compete:  

a) Promover a colaboração Escola-Família-Comunidade;  

b) Organizar o dossiê de turma; 

c) Proceder à caracterização da turma;  

d) Promover a eleição do delegado e subdelegado de 

turma, preparando-os para as suas funções; 

e) Definir o dia e a hora para, semanalmente, receber os 

Pais e EE; 

f) Informar os Pais e EE sobre este regulamento interno, 

em particular no que se refere às normas de 

funcionamento da escola e aos direitos e deveres dos 

alunos e dos Pais e EE, fazendo-os subscrever a aceitação 

do mesmo; 

g) Promover a eleição dos dois representantes de Pais e 

EE no Conselho de Turma, na primeira reunião geral de 

Pais e EE; 

h) Controlar a assiduidade dos alunos e informar os Pais 

e EE, nos termos da lei em vigor e deste regulamento; 

i) Promover a comunicação e formas de trabalho 

cooperativo entre professores e alunos;  

j) Elaborar, no caso do docente titular de turma ou 

coordenar, no caso do DT, o Plano de Trabalho da Turma, 

assegurando o seu desenvolvimento, no âmbito do Plano 

Anual de Atividades e do Projeto Educativo; 

k) Decidir da transição e da progressão dos alunos para 

o ano de escolaridade seguinte e para o ciclo 

subsequente, no caso do docente titular de turma;  

l) Coordenar, em colaboração com os docentes da 

turma, a adequação de atividades, conteúdos, estratégias 

e métodos de trabalho à situação concreta do grupo e à 

especificidade de cada aluno; 

m) Promover a participação e acompanhamento dos Pais 

e EE na vida escolar dos seus educandos; 

n) Coordenar o processo de avaliação dos alunos, 
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garantindo o seu carácter globalizante e integrador; 

o) Dirigir as reuniões ordinárias do Conselho de Turma, 

garantindo e promovendo a participação democrática de 

todos os seus elementos; 

p) Atender às orientações do Conselho Pedagógico que 

se destinem a promover a qualidade da ação educativa e 

a execução dos projetos interdisciplinares; 

q) Promover a integração dos alunos na turma e na vida 

escolar; 

r) Acompanhar o aluno, na sequência da aplicação de 

medida corretiva ou disciplinar sancionatória, em 

articulação com os Pais e EE e com os professores da 

turma; 

s) Averiguar as razões das faltas dadas, decidir e 

informar o aluno e o EE sobre a sua justificação, de acordo 

com a legislação em vigor e com este RI; 

t) Colaborar com o Diretor com vista à instauração e 

instrução de procedimentos disciplinares; 

u) Secretariar o Diretor nos Conselhos de Turma 

disciplinares.  

 

Artigo 41º -Recrutamento do Diretor de Turma: 
1. O recrutamento do Diretor de Turma deverá ter em 

conta: 

a) O Diretor de Turma deve ser preferencialmente um 

professor do quadro do Agrupamento, com 

competência pedagógica e com capacidade de 

relacionamento com docentes e discentes. O Diretor de 

Turma é designado pelo Diretor; 
b) Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, 

deverá ser dada continuidade ao cargo de Diretor de 

Turma, durante um ciclo de estudos, ao professor que 

no ano anterior tenha exercido tal função com 

eficiência; 

c) O Diretor de Turma deve ser, preferencialmente, 

um professor que lecione a totalidade dos alunos da 

turma; 

d) O número máximo de direções de turma a atribuir 

a um docente é de duas; 

e) Caso o Diretor de Turma se encontre impedido de 

exercer funções por período superior a 2 semanas, é 

nomeado pelo Diretor outro professor da turma, 

assumindo os direitos e deveres da função. 

 

Artigo 38º - Organização, acompanhamento e avaliação 
das atividades de turma 

A organização, o acompanhamento e a avaliação das 

atividades a desenvolver com os alunos e a articulação entre 

a escola e as famílias são asseguradas: 

a) Pelos Educadores de Infância, a quem compete 

planificar as atividades tendo em conta o nível de 

desenvolvimento das crianças e a promoção das 

melhores condições de aprendizagem em articulação 

com as famílias; 

b) Pelos Professores Titulares de Turma no 1º Ciclo do 

Ensino Básico; 

c) Pelo Conselho de Turma, no 2º, 3º Ciclo do Ensino 

Básico e Ensino Secundário; 

 

Artigo 41º - Constituição e funcionamento do Conselho 
de Docentes do 1.º ciclo para efeitos de avaliação dos 

alunos 
1. O Conselho de Docentes será constituído, para efeitos de 

avaliação dos alunos, por todos os Professores Titulares de 

Turma do 1.º ciclo de cada estabelecimento constituinte do 

Agrupamento. 

2. No Conselho de Docentes podem ainda intervir, sem 

direito a voto, os serviços com competência em matéria de 

apoio educativo e serviços ou entidades cuja contribuição o 

Conselho Pedagógico considere conveniente. 

3. A classificação final a atribuir em cada área disciplinar é 

da competência do professor titular de turma, em articulação 

com os restantes professores da turma, ouvido o Conselho de 

Docentes. 

4. As deliberações do Conselho de Docentes devem resultar 

do consenso dos professores que o integram, admitindo-se o 

recurso ao sistema de votação, quando se verificar a 

impossibilidade de obtenção desse consenso. 

5. No caso de recurso a votação, todos os membros do 

Conselho de Docentes devem votar nominalmente, não 

havendo lugar a abstenção, sendo registado em ata o 

resultado da votação. 

6. A deliberação só pode ser tomada por maioria, tendo o 

Presidente do Conselho de Docentes, cooptado entre os seus 

membros, preferencialmente um dos Coordenadores de Ano, 

voto de qualidade em caso de empate. 

7. Na ata da reunião de Conselho de Docentes, devem ficar 

registadas todas as deliberações e a respetiva 

fundamentação. 

 

Artigo 42º - Constituição do Conselho de Turma do 2.º, 
3.º Ciclo e Secundário 

1. Os Conselhos de Turma são constituídos pelos docentes 

da turma, pelos dois Representantes dos Pais e EE e Delegado 

de Turma, no caso do 3.º Ciclo e Secundário. 

2. Sem prejuízo do referido no número anterior, no 

Conselho de Turma poderão ainda estar presentes o(a) 

Psicólogo(a), um elemento da Equipa de Educação Especial 

ou outros técnicos, quando necessários.  

3. Os Conselhos de Turma de Avaliação são apenas 

constituídos pelos professores da turma, sendo seu 

presidente o Diretor de Turma 

4. As reuniões de Conselho de Turma são presididas pelo 

respetivo Diretor de Turma. 

5. Sempre que um docente tutor acompanhar um aluno, 

deverá elaborar um relatório que contemple todo o trabalho 

desenvolvido com esse aluno para ser analisado em Conselho 

de Turma 

 

Artigo 43º - Funcionamento do Conselho de Turma do 
2.º, 3.º Ciclo e Secundário 

1.  O funcionamento dos Conselhos de Turma obedece ao 

previsto no normativo em vigor. 

2. O Conselho de Turma reúne-se, ordinariamente no início 

do ano letivo e no final de cada período. Reúne-se 

extraordinariamente sempre que um motivo de natureza 
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pedagógica ou disciplinar o justifique.  

3. As reuniões de Conselho de Turma de avaliação são 

convocadas pelo Diretor e a sua divulgação será feita com o 

mínimo de 48 horas de antecedência e, sempre que possível, 

via correio eletrónico.  

4. O Diretor pode, a qualquer momento, convocar o 

Conselho de Turma Extraordinário por sua iniciativa, por 

determinação do Conselho Pedagógico, por proposta do 

Diretor de Turma ou a pedido de dois terços dos seus 

membros.  

5. Quando a reunião não se puder realizar, por falta de 

quórum ou por indisponibilidade de elementos de avaliação, 

será convocada nova reunião, no prazo máximo de 48 horas, 

para a qual cada um dos docentes deve previamente 

disponibilizar, ao Diretor AEA, os elementos de avaliação de 

cada aluno.  

6. Nas situações previstas no número anterior, o Diretor de 

Turma, ou quem o substitui, apresenta ao respetivo Conselho 

os elementos de avaliação previamente disponibilizados. 

7. Sempre que se não disponha de forma diferente, os 

elementos do Conselho de Turma, reunidos em segunda 

convocatória, podem deliberar, desde que esteja presente, 

um terço dos seus membros com direito a voto. 

8. O parecer e as deliberações das reuniões dos Conselhos 

de Turma de Avaliação devem resultar do consenso dos 

professores que o integram. 

9. Nos Conselhos de Turma, podem ainda intervir, sem 

direito a voto, outros professores ou técnicos que participem 

no processo ensino aprendizagem, bem como outros 

elementos cuja participação o Conselho Pedagógico 

considere conveniente.  

10. As reuniões terão a duração máxima de duas horas. 

11. O Conselho de Turma é presidido pelo Diretor de 

Turma, salvo quando se verificar o impedimento do mesmo, 

cabe ao Diretor nomear, de entre os docentes do Conselho, 

o professor que assumirá a presidência. 

 

Artigo 44º - Competências do Conselho de Turma do 2.º, 
3.º Ciclo e Secundário 

1. Compete ao Diretor de Turma, coadjuvado pelo 

Secretário e restantes membros do Conselho de Turma, 

assegurar o bom funcionamento das reuniões, fazendo 

observar os normativos legais em vigor e as instruções 

emanadas do Conselho Pedagógico. 

2. Para além das atribuições que lhe são acometidas por lei, 

é da sua competência: 

a) Analisar a situação da turma e identificar 

características específicas dos alunos a ter em conta no 

processo de ensino e aprendizagem; 

b) Planificar o desenvolvimento das atividades a realizar 

com os alunos em contexto de sala de aula; 

c) Identificar os alunos com necessidade de Medidas de 

Suporte à Aprendizagem e à Inclusão selecionar as 

mesmas e proceder à sua monitorização; 

d) Assegurar a adequação do currículo às necessidades 

específicas dos alunos, estabelecendo prioridades, níveis 

de aprofundamento e sequências adequadas; 

e) Adotar estratégias de diferenciação pedagógica que 

favoreçam as aprendizagens dos alunos; 

f) Conceber e delinear atividades em complemento do 

currículo proposto; 

g) Preparar informação adequada a disponibilizar aos 

Pais e EE, relativo ao processo de aprendizagem dos 

alunos; 

h) Articular as atividades dos professores da turma com 

as dos Departamentos Curriculares, designadamente no 

que se refere ao planeamento e coordenação de 

atividades interdisciplinares a nível da turma; 

i) Dar parecer sobre todas as questões de natureza 

pedagógica e disciplinar e de avaliação que à turma digam 

respeito; 

j) Analisar os problemas de integração dos alunos e o 

relacionamento entre professores e alunos da turma; 

k) Colaborar nas ações que favoreçam a inter-relação da 

Escola com a Comunidade; 

l) Apreciar a proposta de classificação apresentada por 

cada professor, tendo em conta as informações que a 

suportam e a situação global do aluno;  

m) Deliberar sobre a classificação final a atribuir em cada 

disciplina. 

 

Subsecção III - Estruturas de Coordenação 
 

Artigo 45º - Âmbito e Composição 
1. As Estruturas de Coordenação de Ciclo pretendem 

articular e harmonizar as atividades desenvolvidas, pelas 

turmas de um mesmo Ciclo. 

2. As Estruturas de Coordenação de Ciclo são as seguintes: 

 Conselho de Docentes do Pré-escolar 

 Conselho de Docentes (1º ciclo) 

 Conselho de Diretores de Turma do 2º ciclo 

 Conselho de Diretores de Turma do 3º Ciclo / 

Secundário 

3. O Conselho de Docentes é constituído por todos os 

docentes do 1º ciclo. 

4. Os Conselhos de Diretores de Turma dos 2º e 3º 

Ciclos/Secundário são constituídos por todos os Diretores de 

Turma do 2º e 3º ciclo/Secundário, respetivamente. 

 

Artigo 46º - Competências do Conselho de Diretores de 
Turma 

1. São competências do Conselho de Diretores de Turma, 

para além das que lhe são acometidas por lei: 

a) Aferir critérios de atuação no trabalho de 

cada Conselho de Turma; 

b) Promover a execução das orientações do 

Conselho Pedagógico, visando a formação dos 

docentes e a realização de ações que estimulem 

a interdisciplinaridade; 

c) Analisar as propostas dos Conselhos de 

Turma /Ano e submetê-las, através do 

Coordenador de Ciclo, ao Conselho Pedagógico; 

d) Propor e planificar formas de atuação junto 

dos Pais e EE; 
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e) Promover a interação entre a Escola e a 

Comunidade. 

 

Artigo 47º - Funcionamento do Conselho de Diretores de 
Turma 

1. O Conselho de Diretores de Turma reúne ordinariamente 

no início do ano letivo, antes de cada momento de avaliação 

sumativa interna e, extraordinariamente, sempre que seja 

convocado pelo Diretor ou pelo Coordenador dos Diretores 

de Turma, por sua iniciativa ou a requerimento de um terço 

dos seus membros em efetividade de funções. 

2. Cada Conselho de Diretores de Turma definirá, 

anualmente, o seu próprio Regimento que será aprovado em 

reunião ordinária de Conselho Pedagógico. 

 

Artigo 48º - Competências do Coordenador dos Diretores 
de Turma 

1. Coordenar a ação do respetivo Conselho de Diretores de 

turma, articulando estratégias e procedimentos.  

2. Apoiar e enquadrar os novos Diretores de Turma. 

3. Submeter ao Conselho Pedagógico as propostas do 

Conselho de Diretores de turma que coordena.  

4. Transmitir a todos os Diretores de Turma as orientações 

do Conselho Pedagógico e do Diretor, a fim de serem 

cumpridas as atividades propostas no Projeto Educativo do 

Agrupamento.  

5. Propor ao Conselho Pedagógico, Ações de Formação para 

Diretores de Turma, de acordo com as necessidades e 

sugestões dos mesmos.  

6. Manter as atas e o dossiê atualizados.  

7. Participar na formação de turmas no final de cada ano 

letivo. 

 

Secção II – Atividades de Grupo/Turma 

Subsecção I – Prolongamento de Horário 
 

Artigo 49º - Atividades de Animação e Apoio à Família  
1. O tempo das atividades de animação e apoio à família é 

marcado por um processo educativo informal. Trata-se de um 

tempo em que a criança escolhe o que deseja fazer, não 

havendo a preocupação de proporcionar aprendizagens 

estruturadas como acontece com o período em que 

decorrem as atividades letivas e consta de documento 

próprio aprovado em reunião de Departamento do Ensino 

Pré-Escolar). 

2. A planificação das atividades de apoio à família é da 

responsabilidade dos órgãos competentes do Agrupamento, 

em articulação com as Associações de Pais e a Câmara 

Municipal, de acordo com a legislação em vigor, envolvendo, 

obrigatoriamente, a programação, o acompanhamento e a 

supervisão pedagógica dos Educadores de Infância 

responsáveis pelo grupo. 

3. As Atividades de Animação e Apoio à Família funcionam 

em todos os Jardins de Infância do Agrupamento. Destinam-

se às crianças inscritas nos Jardins de Infância e integram 

todos os períodos para além das 25 horas letivas (entrada das 

crianças, o período de almoço, os períodos após as atividades 

letivas e interrupções letivas). As atividades da Componente 

de Animação e Apoio à Família surgem como uma estratégia 

complementar do sistema educativo. 

4. Têm como objetivo dar resposta às famílias cujo horário 

laboral não seja compatível com o horário da componente 

letiva.  

5. A Componente de Animação e Apoio à Família funciona, 

em horário integral, nas interrupções letivas e até 31 de julho, 

de acordo com as necessidades das famílias, auscultadas 

através de questionários do AEA. 

6. Qualquer criança oficialmente inscrita no Jardim de 

Infância pode beneficiar dos serviços prestados pela 

Componente de Animação e Apoio à Família desde que 

necessite ou venha a necessitar dos mesmos. Além da 

intenção manifestada na ficha de inscrição do Jardim de 

infância, a Autarquia aprova as inscrições em ficha de 

inscrição própria. 

 

Artigo 50º - Atividades de Enriquecimento Curricular 
(1ºCiclo) 

1. Consideram-se Atividades de Enriquecimento Curricular 

no 1.ºCiclo do Ensino Básico as que incidem nos domínios 

desportivo, artístico, científico, tecnológico e das tecnologias 

da informação e comunicação, de ligação da escola com o 

meio; 

2. As Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo 

do Ensino Básico são selecionadas de acordo com os 

objetivos do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas e 

fazem parte do Plano Anual de Atividades. 

3. No Plano de Atividades do Agrupamento constam, para 

todo o 1.º ciclo, as Atividades de Enriquecimento Curricular. 

4. É da competência do professor Titular de Turma 

assegurar a articulação das Atividades de Enriquecimento 

Curricular, sendo a supervisão da responsabilidade do órgão 

de Gestão AEA tendo em vista garantir a qualidade das 

mesmas. 

5. A entidade promotora destas atividades é o 

Agrupamento (AEA). 

 

Subsecção II– Critérios de Formação de 

Grupos e Turmas 
 

Artigo 51º - Critérios a considerar 
1. Pré- Escolar 

1.1. A constituição dos grupos na educação Pré-Escolar é 

realizada tendo em conta a legislação em vigor. 

1.2. Nos Jardins de Infância a distribuição das novas 

inscrições é feita de acordo com a legislação em vigor 

constando os critérios de constituição dos grupos no 

documento de Organização do Serviço Letivo do 

Agrupamento. 

1.3. A constituição dos grupos tem por base o grupo do 

ano letivo anterior, mantendo no mesmo os alunos que 

continuam no mesmo jardim.  

1.4. Cada sala de Educação Pré-Escolar deve ter uma 

frequência mínima de 20 crianças e máxima de 25 crianças. 
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2. 1º Ciclo  

2.1. As turmas do 1.º Ciclo do Ensino Básico são 

constituídas por 24 alunos, de acordo com o calendário da 

legislação em vigor e 22 alunos, nas escolas com mais de 

uma turma que inclua alunos de mais de dois anos de 

escolaridade.  

2.2. Na organização das turmas deve dar-se prioridade à 

constituição de turmas de ano, devendo ter-se em atenção 

que, caso isso não seja possível, as mesmas apenas 

integrem alunos de dois anos de escolaridade. 

2.3. Na constituição das turmas de 1º ano, deve ter-se em 

conta a inclusão equilibrada de alunos relativamente à 

idade, ao sexo e alunos a usufruírem de Medidas de 

Suporte à Aprendizagem e à Inclusão/Medidas Adicionais, 

respeitando, neste caso, o estipulado legalmente.  

2.4. Na constituição das turmas de 1º ano deve ter-se em 

conta, a inclusão de grupos de alunos provenientes do 

mesmo Jardim de infância, sempre que isso seja possível e 

benéfico, tendo em linha de conta as informações dos 

Educadores de Infância.  

2.5. Alunos que ficam sem turma devem ser 

prioritariamente integrados numa turma do seu ano de 

escolaridade, tendo em atenção o seu nível etário e o 

desenvolvimento global que apresentam. 

2.6. Um aluno retido pode integrar a turma a que 

pertencia, por decisão do Diretor, sob proposta do 

professor titular de turma, ouvido o Conselho de Docentes. 

2.7. As mudanças de turma devidamente fundamentadas 

só podem efetuar-se para turmas onde haja vagas, em 

primeira instância, dentro da mesma escola e em segunda, 

numa outra escola do Agrupamento.  

2.8. 2.8 Quando por razões pedagógicas ou disciplinares se 

mostre conveniente a mudança de um aluno de uma turma 

para outra, em qualquer momento do ano letivo, tal poderá 

ser autorizado pelo Diretor, sob proposta do professor 

Titular de Turma, ouvido o Conselho de Docentes. 

2.9. No caso de Educação Moral e Religiosa Católica, a 

constituição de turmas não pode basear-se expressamente 

na frequência ou não dessa disciplina. Neste caso, poder-

se-ão juntar alunos de duas ou mais turmas desde que esse 

número não exceda o limite legal permitido. No entanto, 

não é permitida a junção de alunos de diferentes anos de 

escolaridade. 

2.10. Quando, num ano de escolaridade, o número total de 

alunos matriculados nesta disciplina for igual ou inferior a 

15 alunos, formar-se-á apenas uma turma. Na constituição 

das turmas do 1.º ciclo, a escola pode integrar alunos dos 

diversos anos desse ciclo de escolaridade; nos 2.º e 3.º 

ciclos e Ensino Secundário, por solicitação da autoridade 

religiosa dirigida ao membro do Governo responsável pela 

área da Educação, podem ser constituídas turmas com 

alunos provenientes dos diversos anos que integram o 

mesmo ciclo de escolaridade. 

 

3. 2º e 3º Ciclos / Secundário 

3.1. A constituição das turmas do 5.º ao 12.º Ano, 

obedece ao número de alunos o estipulado no calendário 

do normativo legal, com o número mínimo de 24 ou 26 

alunos e um máximo de 28 ou 30 alunos. 

3.2. O grupo/turma deverá ser mantido entre ciclos, 

exceto quando houver necessidade de reajustamentos, 

devido às disciplinas de opção. 

3.3. Na formação de turmas deverão ser tidas em linha de 

conta as informações dos Docentes e Diretores de turma. 

3.4. Dever-se-ão respeitar, dentro do possível, as opções 

curriculares dos alunos. 

3.5. A distribuição dos alunos pelas turmas deverá ser 

efetuada de forma a manter o equilíbrio relativamente à 

idade e sexo; as discrepâncias existentes na distribuição 

dos alunos beneficiários de ASE resultarão das opções dos 

EE dada a proveniência dos alunos, tendo em vista a 

continuidade dos alunos nas suas turmas que 

frequentaram a partir do pré-escolar.  

3.6. Os alunos retidos deverão ser distribuídos 

equitativamente por turmas do mesmo nível etário ou do 

nível mais próximo, exceto quando as áreas opcionais não 

o permitirem. 

3.7. A Turma deverá, sempre que possível, ser 

acompanhada até final do ciclo pela mesma equipa 

pedagógica, sem prejuízo da eventual integração de outros 

alunos na turma. 

3.8. No que diz respeito à separação de alunos da turma 

dever-se-á respeitar as indicações do CT. 

3.9. Os alunos com escolaridade irregular, provenientes 

do estrangeiro, devem, sempre que possível, ser agrupados 

para permitir apoio pedagógico, especialmente em 

Português.  

3.10. Quando por razões pedagógicas ou disciplinares se 

mostre conveniente a mudança de um aluno de uma turma 

para outra, em qualquer momento do ano letivo, tal poderá 

ser autorizada pelo Diretor, após parecer dos respetivos 

Conselhos de Turma. 

3.11. No caso de Educação Moral e Religiosa Católica, a 

constituição de turmas não pode basear-se expressamente 

na frequência ou não dessa disciplina. Neste caso, poder-

se-ão juntar alunos de duas ou mais turmas desde que esse 

número não exceda o limite legal permitido. No entanto, 

não é permitida a junção de alunos de diferentes anos de 

escolaridade.  

3.12. Quando num ano de escolaridade o número total de 

alunos matriculados nesta disciplina for igual ou inferior a 

15 alunos, formar-se-á apenas uma turma. Poderão ser 

organizadas várias turmas, não podendo, porém, cada uma 

delas ser constituída por menos de 10 alunos.  

3.13. No ensino básico ou no Ensino Secundário, as turmas 

de Língua Estrangeira são dedicadas exclusivamente a uma 

única língua e a sua constituição depende do número 

mínimo de 26 alunos no início de cada ciclo; 

3.14. No 7.º e 8.º anos de escolaridade, o número mínimo 

para a abertura de uma disciplina de opção do conjunto das 

disciplinas que integram as de oferta de escola é de 20 

alunos;  

3.15. O número mínimo para abertura de uma disciplina de 

opção, no Ensino Secundário é de 20 alunos.  

3.16. A frequência do ensino artístico em regime articulado 

constitui uma opção, em conformidade com o protocolo 
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assinado entre a Escola de Ensino Artístico - Academia de 

Música Fernandes Fão.  

3.17. A constituição de turma de ensino artístico em 

regime articulado obedece à exigência do número mínimo 

de 26 alunos. No caso de existir apenas uma turma, esta 

poderá funcionar com autorização do membro do Governo 

responsável pela área da educação; Desdobramentos de 

Turmas/Disciplinas  

3.18. O desdobramento das turmas e funcionamento de 

forma alternada de disciplinas dos ensinos básico, 

secundário, obedece a regulamentação própria.  

3.19. É autorizado o desdobramento de turmas nas 

disciplinas de Ciências Naturais e Físico Química do 3.º Ciclo 

do Ensino Básico, exclusivamente para a realização de 

trabalho prático ou experimental:  

a) Quando o número de alunos da turma for igual ou 

superior a 20;  

b) No tempo correspondente a um máximo de 100 

minutos.  

3.20. O desdobramento a que se refere o número anterior 

deverá funcionar para cada turno semanalmente numa das 

disciplinas, alternando na semana seguinte na outra 

disciplina.  

3.21. O AEA decidiu cumprir o desdobramento, atribuindo 

45 minutos a cada turno por disciplina semanalmente. 

3.22. É autorizado o desdobramento de turmas do Ensino 

Secundário, exclusivamente para a realização de trabalho 

prático ou experimental: 

a) Nos cursos científico-humanísticos no tempo 

semanal de lecionação correspondente a cento e 

cinquenta minutos, no máximo, quando o número de 

alunos da turma for superior a 20, nas seguintes 

disciplinas bienais: Biologia e Geologia; Física e Química 

A; Língua Estrangeira (da componente de formação 

específica do curso de Línguas e Humanidades).  

b) Nos cursos científico-humanísticos, no tempo 

semanal de lecionação correspondente a 100 minutos, no 

máximo, quando o número de alunos da turma for 

superior a 20, nas seguintes disciplinas anuais: Biologia; 

Física; Geologia; Química. 

 

Subsecção III – Atividades fora do espaço 

escolar  
 

Artigo 52º - Conceitos 
Para efeitos de aplicação do presente Regulamento Interno, 

entende-se por: 

a) «Visita de estudo», atividade curricular intencional e 

pedagogicamente planeada pelos docentes, decorrente do 

PE ou PAA do Agrupamento, destinada à aquisição, 

desenvolvimento ou consolidação de aprendizagens, 

realizada fora do espaço escolar, tendo em vista alcançar as 

áreas de competências, atitudes e valores previstos no 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

b) «Geminação», a cooperação entre o AEA e outra 

instituição de ensino, nacional ou estrangeiro, firmada 

através de protocolo, a partir do reconhecimento e partilha 

de valores e de princípios comuns, que permitem a 

realização conjunta de atividades escolares e culturais 

tendentes a promover a melhoria das aprendizagens, a 

solidariedade e cooperação entre a população escolar, 

familiares e instituições; 

c) «Intercâmbio escolar», atividade educativa que tem por 

finalidade a inserção de alunos e docentes na vivência letiva 

e escolar de outra escola, nacional ou estrangeira, por um 

determinado período de tempo; 

d) «Representação de escola», meio pelo qual o AEA, 

através da participação individual ou coletiva de membros 

da sua comunidade, comparecem em atividades de âmbito 

desportivo, cultural ou outras por si consideradas 

relevantes; 

e) «Passeio escolar», atividade lúdico-formativa 

institucionalmente planeada e a realizar fora do calendário 

das atividades letivas tendo em vista o desenvolvimento das 

competências, atitudes e valores previstos no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Artigo 53º - Objetivos 
1. As atividades previstas no artigo anterior assumem um 

lugar de destaque enquanto estratégia para o 

desenvolvimento de atividades de concretização do currículo, 

que se revestem de particular importância na qualidade das 

aprendizagens e na formação integral dos alunos, uma vez 

que promovem o conhecimento através de atividades e 

projetos multidisciplinares, a formação pessoal e social dos 

alunos e a articulação entre a escola e o meio. 

2. As atividades acima mencionadas são consideradas 

oportunidades de enriquecimento curricular e cultural para 

os alunos que nelas participam assumindo-se como fonte de 

aprendizagem e de desenvolvimento de competências. 

 

Artigo 54º - Condições para a realização das visitas de 
estudo 

1. As visitas de estudo devem integrar um conjunto de 

procedimentos pedagógicos, nomeadamente: 

1.1. Definir objetivos enquadrados nas planificações 

elaboradas pelo grupo de disciplina; 

1.2. Elaborar planificação cuidada, o mais completa 

possível, que inclua o local, a data, o guião com as 

informações básicas: 

a) incluir os produtos e a avaliação: afirmar-se como 

uma estratégia de ensino e aprendizagem que integre, 

de forma inequívoca, os conteúdos das disciplinas 

lecionadas, incluindo atividades de preparação, 

propostas de tarefas a realizar pelos alunos (produto) e 

avaliação do processo; 

b) resultar de uma ação concertada do Conselho de 

Turma e estar integrada no PTT, definidas, 

preferencialmente, no início do ano letivo; acentuar o 

caráter interdisciplinar; envolver o maior número 

possível de disciplinas do currículo; 

c) envolver os alunos em todas as fases do processo 

da visita de estudo - planificação, preparação, 

organização, participação e avaliação da visita. 
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1.3. Podem propor e organizar visitas de estudo, todos os 

professores do AEA. A marcação da visita de estudo é da 

responsabilidade do professor organizador, devendo ser 

aprovada pelo Conselho de Turma e pelo Conselho 

Pedagógico. 

1.4. A realização das visitas de estudo deve ser feita, 

preferencialmente, no decurso do primeiro e do segundo 

períodos, tendo em consideração os momentos de 

avaliação. A realização das mesmas durante o terceiro 

período só poderá acontecer a título excecional. 

1.5. Sempre que a duração das visitas de estudo em 

território nacional ultrapasse cinco dias úteis, as mesmas 

carecem de autorização da DGEstE, a solicitar com a 

antecedência mínima de 15 dias úteis, a contar da data 

prevista para o seu início. 

1.6. - A organização de visitas de estudo que impliquem 

deslocações ao estrangeiro estão dependentes de 

autorização da DGEstE, a solicitar com 30 dias úteis de 

antecedência, a contar da data prevista para o seu início. 

1.7. As propostas de Intercâmbio e de Visitas de Estudo 

ao estrangeiro devem ser aprovadas pela DGESTE, 

enviando-se o pedido de autorização para o efeito em 

documento regulamentar com a antecedência mínima de 

30 dias a contar da data de início da atividade. 

1.8. As atividades referidas deverão enquadrar-se, 

obrigatoriamente, nos objetivos decorrentes do Projeto 

Educativo de Escola. 

1.9. As atividades referidas podem resultar da exclusiva 

iniciativa do AEA ou de parcerias realizadas com a respetiva 

Associação de Pais e EE e/ou outros agentes educativos 

fora do espaço físico da escola em período não letivo e sem 

prejuízo das atividades letivas, como passeios, 

acampamentos ou colónias de férias. 

1.10. Os alunos e docentes que participam nestas 

atividades estão cobertos pelo seguro escolar, em território 

nacional, e por seguro a contratar, em território 

estrangeiro. 

1.11. Possíveis danos causados pelos alunos no decurso 

destas atividades, que se não enquadrem no âmbito do 

seguro escolar, serão da responsabilidade dos respetivos EE 

ou dos alunos, caso sejam maiores de idade. 

1.12. Considerando as características pedagógicas e 

didáticas das visitas de estudo e dos intercâmbios, assim 

como a sua integração no PEA e PAA ou PTT, a participação 

dos alunos tem carácter obrigatório decorrente do dever 

de assiduidade que lhe assiste. 

1.13. Poderá o aluno/EE (nos casos de menores de 18 

anos), em caso de não comparência, vir a justificar o motivo 

da mesma junto do Diretor de Turma e do professor 

responsável pela atividade em questão. 

1.14. Cabe aos docentes integrados na visita de estudo 

ou intercâmbio, desde que não sejam acompanhados pela 

totalidade dos alunos da(s) turma(s), a disponibilização 

prévia de um plano de aula e atividades a realizar no 

respetivo horário letivo. 

 

Artigo 55º - Planificação 
1. A planificação da visita de estudo ou intercâmbio será 

registada em documento próprio a apresentar ao Diretor 

pelos professores responsáveis, com a antecedência mínima 

de trinta dias. Do documento referido no artigo anterior deve 

constar: 

a) Tema, local, data e itinerário; 

b) Razões justificativas da visita; 

c) Objetivos específicos; 

d) Regime de avaliação dos alunos intervenientes e da 

atividade; 

e) Data da reunião de Pais e EE realizada para aprovação 

por parte dos mesmos (no caso das visitas com duração 

superior a 24h); 

f) Material necessário; 

g) Identificação dos responsáveis e acompanhantes; 

h) Orçamento; 

i) Guiões de exploração do local a visitar e/ou de 

orientação pedagógico-didática da atividade; 

j) Identificação do(s) planos de ocupação deixados 

pelos docentes participantes na atividade, tendo em vista 

os alunos não participantes e/ou outras turmas dos 

respetivos professores. 

2. Na planificação referente aos recursos humanos, 

nomeadamente na escolha dos acompanhantes da visita, 

deverá ter-se em conta: 

a) A relevância pedagógica da visita para as diferentes 

disciplinas/áreas curriculares e não curriculares, 

procurando envolver-se os docentes mais adequados 

para estes fins; 

b) O rácio professor/aluno: 1 docente por cada 10 alunos 

do Ensino Pré-escolar e 1º e 1 docente por cada 15 alunos 

do 2º, 3º Ciclo e Ensino Secundário; 

c) No cumprimento dos rácios previstos na alínea 

anterior, pode o diretor proceder à substituição de um 

dos responsáveis pela visita por outro trabalhador a 

exercer funções no AEA, desde que se garanta o mínimo 

de um docente por atividade, que deverá ser 

obrigatoriamente professor dos alunos envolvidos. 

3. Podem ainda participar nas visitas de estudo os 

encarregados de educação, ou pais de alunos, desde que 

autorizado pelo diretor e de acordo com a planificação 

previamente elaborada. 

4.  A viagem de finalistas de conclusão do 3.º Ciclo do Ensino 

Básico será planificada e organizada pelos Diretores de Turma 

desse ano e destina-se aos alunos que cumpram os seguintes 

requisitos: 

a) Apresentem até dois níveis inferiores a três desde 

que os mesmos não sejam cumulativamente, referentes 

às disciplinas de Português e Matemática; 

b) Tenham cumprido com os deveres enunciados no 

Regulamento Interno do AEA. 

5. Tendo em vista a promoção do sucesso escolar e a 

qualidade do mesmo, poderá ser promovida uma atividade 

para os alunos que no ano transato reuniram condições para 

integrar o Quadro de Mérito do AEA de acordo com as 

normas previstas no presente RI. 
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6. Compete ao Conselho de Turma, a decisão final da 

participação dos alunos nas visitas de estudo, nos casos em 

que o aluno não tenha cumprido na íntegra com os seus 

deveres, nomeadamente, apresente falta de assiduidade e 

participações disciplinares. 

 

Artigo 56º -Organização 
Cabe aos professores responsáveis pela visita de estudo: 

1. Estabelecer os contactos com os locais a visitar que serão, 

posteriormente, oficializados pelo AEA, através de ofício ou 

correio eletrónico institucional. 

2. Solicitar à Direção AEA o contrato com a empresa 

transportador. 

3. Enviar aos EE uma circular informativa sobre a visita de 

estudo, os seus objetivos, os locais a visitar, as disciplinas e 

turmas envolvidas, a data o preço e autorização. 

4. Recolher a verba paga pelos alunos e assumir o 

pagamento a quem de direito;  

5. Recolher as autorizações e fazer-se acompanhar por 

estas no decorrer da visita; 

6. Entregar o montante referente ao pagamento do 

transporte nos Serviços Administrativos; 

7. Convocar uma reunião de EE em caso de visitas ao 

estrangeiro ou de visitas em território nacional com duração 

superior a 24h: 

8. Organizar para as visitas ao estrangeiro, uma lista com os 

contactos dos EE de todos os alunos presentes e deixar uma 

cópia na Direção da escola. 

9. Informar o Diretor de Turma. 

10. Elaborar e entregar ao Diretor de Turma, até à véspera 

da visita, a lista dos alunos participantes, de acordo com os 

termos de autorização assinados pelos EE; o professor 

organizador deverá ainda, informar o Coordenador dos 

Assistentes Operacionais sobre os professores presentes na 

visita de estudo. 

11. Elaborar um relatório, no prazo de quinze dias após a 

conclusão da atividade, através do link disponível na página 

do AEA. 

12. É recomendável que o professor responsável em 

articulação com a Direção, tenha em consideração, na 

preparação e decurso da visita, o seguinte: 

a) Ter em sua posse “raqueta de sinalização”; 

b) Ter em sua posse a “declaração de idoneidade”; 

c) Ter em sua posse o “colete refletor”; 

d) Dar a contagem do número de participantes, com 

uma semana de antecedência, junto da Direção para 

providenciar a alimentação, quando for caso disso; 

e) Definir um local de embarque com condições 

mínimas de segurança; 

f) Verificar se o veículo tem menos de 16 anos; 

g) Comprovar se o veículo está licenciado para o 

transporte coletivo de crianças; 

h) Analisar a validade da vistoria; 

i) Analisar a validade do seguro; 

j) Verificar se todos os bancos dispõem de cintos de 

segurança; 

k) Assegurar no acompanhamento da viagem pelo 

menos um vigilante adulto. 

13. Cabe aos alunos / EE que participam na atividade: 

a) Entregar ao professor responsável o termo de 

responsabilidade, devidamente assinado pelo EE; (Todos 

os alunos são obrigados a entregar o modelo assinado, 

tenham ou não autorização para a visita de estudo. 

Nenhum aluno pode ir a uma visita de estudo sem a 

entrega da autorização escrita ao professor organizador). 

b) Efetuar o pagamento no prazo que lhes foi indicado; 

c) Solicitar, através do Diretor de Turma, apoio 

específico, no caso de dificuldades financeiras, de modo 

que os alunos não sejam impedidos de participar na visita 

de estudo por tais motivos; 

d) Cabe aos alunos que não participam na atividade, 

comparecer na escola às atividades previstas no 

respetivo horário da turma, sem o que deverá ser-lhes 

marcada falta de presença a todas as disciplinas 

coincidentes com o horário da visita de estudo, sendo 

informados os EE. 

e) A desistência da visita de estudo deve ser 

comunicada por escrito, pelo EE, ao professor 

organizador, indicando o motivo, até 5 dias úteis antes da 

mesma. Não haverá lugar a qualquer devolução de 

dinheiro, à exceção dos casos imprevistos e devidamente 

justificados (doença, falecimento de familiar, etc.). 

Nestes casos, o pedido de devolução deverá ser feito até 

3 dias úteis depois da visita de estudo. 

14. Cabe aos Diretores de Turma: 

a) Alertar, no início do ano letivo e sempre que se 

justificar, os EE para a importância da participação dos 

seus educandos nas visitas de estudo; 

b) Responder às dúvidas e pedidos de ajuda dos 

organizadores de visitas das suas turmas; 

c) Colaborar com o professor organizador nos 

procedimentos necessários. 

15. Cabe ao Conselho de Turma: 

a) Agendar as visitas de estudo e colaborar com o 

professor organizador de forma a melhor agilizar todo o 

processo;  

b) Fundamentar a exclusão dos alunos por motivos 

disciplinares e assegurar a ocupação plena dos que ficam. 

16. Cabe ao Órgão de Gestão da Escola: 

a) Disponibilizar aos interessados a legislação do 

Ministério da Educação sobre visitas de estudo; 

b) Analisar as propostas recebidas e autorizar ou recusar 

a sua execução; 

c) Levar a Conselho Pedagógico os pedidos de visitas ao 

estrangeiro; 

d) Comunicar a saída ao ASE., para este acionar o seguro 

escolar. 

17.  Cabe ao Conselho Pedagógico:  

a) Dar parecer sobre propostas de visitas que lhe sejam 

apresentadas;   

18.  Outras situações: 

a) Incidentes: Após a chegada à escola, os professores 

apresentam-se na Direção devendo participar 

imediatamente qualquer incidente ocorrido durante a 

visita de estudo. 
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b) Coincidência com aulas: Quando a visita tiver lugar 

apenas durante uma manhã ou uma tarde, alunos e 

docentes devem comparecer nas restantes aulas, 

salvaguardando-se um período para o almoço. 

 

Artigo 57º Geminação 
1. Os programas de geminação a que se refere a alínea b) do 

artigo 52.º pode resultar da iniciativa: 

a) Do AEA em resultado de apreciação do Conselho Geral e do 

Conselho Pedagógico; 

b) Do membro do Governo responsável pela área da educação 

ou dos respetivos serviços no âmbito de processos de 

cooperação internacional e mediante acordo das escolas. 

2. Nas situações a que se refere a alínea a) do número anterior 

as escolas envolvidas devem solicitar autorização à DGEstE e 

juntar os seguintes elementos: 

a) Identificação das escolas envolvidas; 

b) Fundamentação da proposta de geminação acompanhada 

da caracterização das escolas envolvidas; 

c) Definição dos objetivos e das atividades a desenvolver no 

âmbito do processo de geminação. 

 

Artigo 58º Intercâmbio Escolar 
1. O intercâmbio escolar, a que se refere a alínea c) do artigo 

52º, pode resultar ou não de programas de geminação. 

2. Aos intercâmbios escolares é aplicável, com as devidas 

adaptações, o disposto nos artigos 54º, 55º e 56º, com 

exceção do artigo 55º, n.º 2 c), no que se refere à 

obrigatoriedade de um dos responsáveis pela atividade ser 

docente dos respetivos alunos. 

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior o AEA deverá 

remeter à DGEstE, os seguintes elementos: 

a) A caracterização das escolas envolvidas; 

b) A identificação dos objetivos do programa e das 

atividades a desenvolver. 

4. O AEA pode ainda candidatar-se a outros projetos de 

intercâmbio escolar que exijam aprovação a nível nacional e 

europeu, nos termos dos respetivos regulamentos. 

 

Artigo 59º - Representação do AEA 

1. À representação do AEA é aplicável, com as devidas 

adaptações, o disposto no artigo 54º, 55º e 56º, com exceção 

do artigo 55º, n.º 2 c), no que se refere à obrigatoriedade de 

um dos responsáveis pela atividade ser docente dos 

respetivos alunos pela atividade ser docente dos respetivos 

alunos. 

2 - Exceciona-se do disposto no número anterior: 

a) O Programa Desporto Escolar e outros programas de 

representação regional, nacional e internacional que se 

regem por regulamentação própria; 

b) Outros programas de representação regional, nacional 

e internacional a autorizar pela DGEstE. 

  

Artigo 60º - Registo do sumário  

1.  Os professores organizadores/ acompanhantes devem 

sumariar e numerar a lição na(s) turma(s) que participam na 

visita de estudo. Nas turmas em que faltam registam o 

sumário escrevendo “O professor foi em visita de 

estudo/Intercâmbio escolar/ Germinação/Representação do 

AEA” e numeram a lição. 

2. O professor da turma que não participa na visita de 

estudo deve registar o sumário. Se tiver alunos, numera a 

lição e faz sumário; se não tiver alunos, numera a lição e 

regista no sumário “Visita de Estudo/Intercâmbio escolar 

Germinação/Representação do AEA”” informando as 

Assistentes operacionais do bloco. 

 

 

Subsecção IV – Projetos / Equipas 
 

Artigo 61º - Equipa de Projetos 

1. Definição: 

a) O Coordenador de Projetos coordena e assegura o 

desenvolvimento de atividades de enriquecimento do 

currículo de natureza eminentemente lúdica e cultural 

incidindo, nomeadamente, nos domínios desportivo, 

artístico, científico, ambiental e tecnológico, de ligação 

da Escola com o meio, de solidariedade e de voluntariado 

e da dimensão europeia na educação; 

b) As atividades desenvolvidas no âmbito dos projetos 

têm caráter facultativo e específico cabendo, nessas 

atividades, projetos como o Educar para a Saúde, Jornal 

Escolar, Desporto Escolar, Clubes, Oficinas e outros 

projetos de natureza semelhante. 

2. O Coordenador de Projetos é designado pelo Diretor. 

3. Competências do Coordenador de Projetos: 

a) Colaborar na atualização do Projeto Educativo; 

b) Colaborar na elaboração do Plano Anual de 

Atividades; 

c) Promover e coordenar atividades de enriquecimento 

curricular, datas festivas e outras atividades culturais, 

com a colaboração dos responsáveis dos diferentes 

projetos; 

d) Apresentar ao Diretor, no início do ano letivo, as 

propostas de projetos a desenvolver; 

e) Realizar reuniões periódicas com os responsáveis 

pelos projetos de desenvolvimento educativo; 

f) Apresentar ao Diretor, no final do ano letivo, um 

relatório de atividades. 

 

Artigo 62º - Desporto Escolar 
1. O Clube de Desporto Escolar é a unidade organizativa da 

escola que serve de suporte ao desenvolvimento e execução 

do programa do Desporto Escolar.  

2. O Coordenador de Desporto Escolar é designado pelo 

Diretor tendo em conta a sua formação, bem como a 

experiência no desenvolvimento de projetos e atividades no 

âmbito do Desporto Escolar.  

3. Funciona segundo as normas estabelecidas no Programa 

Nacional do Desporto Escolar. 

4. O Clube de Desporto Escolar deve desenvolver parcerias 

e protocolos de colaboração com Instituições e Clubes locais. 

5. A Escola deve acautelar que os transportes fretados para 

atividades no âmbito do Desporto Escolar estão de acordo 

com a lei que rege o transporte de crianças e jovens. 
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6. Nos momentos de competição todos os praticantes 

deverão ser contemplados com um lanche de reforço 

alimentar fornecido pela Escola. 

7. Os alunos não deverão ser prejudicados no seu 

desempenho escolar, devido à participação em eventos do 

Desporto Escolar, nos quais estiveram a representar a Escola. 

Devem ser encontradas formas de colmatar as faltas dos 

alunos, devendo estas ser acordadas entre os alunos e os 

respetivos professores. 

 

Artigo 63º - Promoção e Educação para a Saúde 
1. A Promoção e Educação para a Saúde pretende dotar as 

crianças e os jovens de conhecimentos, atitudes e valores que 

os ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas à sua 

saúde e ao seu bem-estar físico, social e mental, bem como a 

saúde dos que os rodeiam, conferindo-lhes assim um papel 

interventivo. 

2. O Diretor designa os elementos que integram a Equipa 

referida no número anterior, preferencialmente de entre os 

Diretores de Turma do Agrupamento ou de entre os 

professores de escolas do 1º ciclo e Pré-Escolar. 

3. O Diretor da Escola designa o respetivo professor 

Coordenador da Promoção e Educação para a Saúde, no qual 

se inclui a Educação Sexual, de entre os docentes que 

reúnam, sucessivamente, os requisitos de formação e 

experiência previstos na Lei. 

4. A Equipa responsável pela Promoção e Educação para a 

Saúde assegurará o acompanhamento, a monitorização e o 

desenvolvimento das atividades da saúde em meio escolar, 

nas vertentes da Educação para a Saúde e Educação Sexual. 

5. Ao Coordenador da Equipa de Promoção e Educação 

para a Saúde compete: 

a) Apresentar, no início do ano letivo, o Plano Anual de 

Atividades a desenvolver pela Equipa; 

b) Coordenar projetos e atividades no âmbito da 

Promoção e Educação para a Saúde; 

c) Articular com o Coordenador de Projetos do 

Agrupamento; 

d) Apresentar ao Diretor, no final do ano letivo, um 

relatório sobre o trabalho desenvolvido. 

6. Competências da Equipa: 

a) Desenvolver projetos em articulação com os 

Educadores do Ensino Pré-Escolar, os Titulares de Turma, 

os Diretores de Turma, as famílias e o Centro de Saúde, 

de acordo com as temáticas que constam no referencial 

em vigor. 

b) Estabelecer contactos com o exterior, necessários à 

realização de atividades; 

c) Elaborar programas e instrumentos de divulgação das 

atividades; 

d) Disponibilizar materiais facilitadores da inclusão da 

educação/promoção da saúde e estilos de vida saudáveis 

nos planos curriculares disciplinares e não disciplinares. 

e) Promover a aplicação do regime jurídico da Educação 

Sexual em meio escolar; 

f) Gerir o Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno 

(GIA). 

7. Os conteúdos curriculares da Educação Sexual devem 

respeitar os objetivos mínimos estabelecidos por Portaria. 

8. Sem prejuízo o disposto no número anterior, os 

conteúdos da Educação Sexual são ministrados nas áreas 

curriculares disciplinares. Ao nível dos 2º e 3º Ciclos do Ensino 

Básico, serão ministrados nas disciplinas de Formação 

Complementar e Cidadania e Desenvolvimento, em 

articulação com as áreas curriculares disciplinares. A gestão 

curricular da Educação Sexual deve ser estabelecida pelo 

Professor Coordenador da Promoção e Educação para a 

Saúde, em articulação com os Diretores de Turma.  

9. O Conselho Pedagógico deve assegurar que os Pais e EE 

sejam ouvidos em todas as fases de organização da Educação 

Sexual no respetivo AEA. 

10. O GIA destina-se a todos os alunos e/ou elementos da 

comunidade escolar que voluntariamente a ele se dirijam; 

11. O GIA funcionará num espaço próprio e estará aberto 2 

dias por semana por um período de 45 minutos. Durante este 

período, um professor da Equipa da Educação para a Saúde 

ou da Saúde Escolar (Unidade de Cuidados na Comunidade 

do Centro de Saúde de Ponte de Lima) estará disponível para 

apoiar os alunos e esclarecer dúvidas. 

 

Artigo 64º - Apoios Educativos 
1. O apoio educativo visa contribuir para a igualdade de 

oportunidades de sucesso educativo, promovendo respostas 

pedagógicas adequadas, através da aplicação de medidas de 

diferenciação pedagógica e didática, organizadas de forma 

integrada, para complemento e adequação do processo 

normal de ensino e aprendizagem, individualmente ou em 

grupo, preferencialmente dentro da sala de aula ou fora dela, 

quando assim se mostre mais adequado. 

2. O apoio a prestar aos alunos visa garantir a aquisição, 

consolidação e desenvolvimento da aprendizagem 

consagrada nos currículos do ensino básico e destina-se a 

alunos com dificuldades de aprendizagem. 

3. No 1. º ciclo aplicação das medidas de ensino e 

aprendizagem resultam do diagnóstico, planificação e 

reflexão resultantes da aplicação das medidas previstas no 

decreto-lei 54/2018 de 6 de Julho e no artº 12º da Portaria nº 

223-A/2018, cabendo ao Diretor mobilizar e coordenar os 

recursos existentes. 

4. Para afetação dos docentes de apoio educativo aos 

diferentes estabelecimentos do 1º Ciclo são observados, 

além dos critérios previstos na lei, os seguintes critérios:  

a) Turmas mistas;  

b) Alunos do PLNM;  

c) Número de alunos com dificuldades de 

aprendizagem;  

d) Alunos retidos;  

e) Número de alunos por turma;  

f) Número de professores em funções no Centro 

Educativo/EB1. 

5. No 2.º, 3º Ciclos e Secundário, as medidas de promoção 

do sucesso educativo concretizam-se, entre outras, através 

de: 

a )  Apoio ao estudo, orientado para a satisfação de 

necessidades específicas, contribuindo para um trabalho 

de proximidade e acompanhamento eficaz do aluno face 
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às dificuldades detetadas; 

b )  Atividades de apoio ao estudo através da 

consolidação e desenvolvimento das aprendizagens, 

visando o reforço do apoio nas disciplinas com maiores 

níveis de insucesso e o acompanhamento da realização 

de trabalhos que visem a aquisição de métodos de 

estudo; 

c )  Constituição temporária de grupos de alunos em 

função das suas necessidades e potencialidades, 

promovendo, num trabalho de articulação entre 

docentes, a superação das dificuldades e o 

prosseguimento do trabalho na turma; 

d )  Coadjuvação em sala de aula, valorizando as 

experiências e as práticas colaborativas; 

e )  Acompanhamento a alunos que progridam para o 2.º 

ou 3.º Ciclo com menção Insuficiente ou classificação final 

inferior a 3 a Português ou a Matemática no ano escolar 

anterior; 

f )  Implementação de tutorias, visando o 

acompanhamento com vista à melhoria das 

aprendizagens e ao desenvolvimento de competências 

pessoais e sociais dos alunos; 

g )  Acolhimento e acompanhamento dos alunos que não 

têm o Português como língua materna; 

h )  Integração dos alunos noutra oferta formativa, 

mediante parecer do Psicólogo Escolar e concordância do 

EE; 

i )  Outras que o AEA considere adequadas às 

dificuldades dos alunos. 

6. As atividades de reforço introduzidas nos horários dos 

alunos são de frequência facultativa, carecendo de inscrição 

por parte do aluno ou do respetivo Conselho de Turma, 

sempre com a anuência do EE. 

 

 

Secção III - Serviços Especializados de 

Educação Inclusiva  

 
Artigo 65º - Definição 

1. Os serviços especializados de educação inclusiva 

destinam-se a promover a existência de condições que 

assegurem a plena inclusão dos alunos e disponibilizar 

respostas educativas ajustadas às suas potencialidades, 

expectativas e necessidades com vista ao sucesso educativo. 

2. Constituem serviços especializados de educação 

inclusiva: 

a )  Serviços de Psicologia e Orientação (SPO); 

b )  Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação 

Inclusiva e Medidas de Suporte à Aprendizagem e à 

Inclusão; 

c )  Grupo de Docentes de Educação Especial; 

3. Os serviços especializados em Educação Inclusiva 

destinam-se ao desenvolvimento de atividades de inclusão e 

de aprendizagem, designadamente: 

a )  Contribuir para a igualdade de oportunidades de 

sucesso educativo para todas as crianças e jovens, 

promovendo a existência de respostas pedagógicas 

diversificadas adequadas às suas potencialidades, 

necessidades específicas e expectativas e ao seu 

desenvolvimento global; 

b )  Promover a existência de condições nas escolas para 

inclusão de todas e cada criança; 

c )  Colaborar na promoção da qualidade educativa, 

nomeadamente nos domínios relativos à orientação 

educativa, à interculturalidade, à saúde escolar e à 

melhoria do ambiente educativo; 

d )  Articular as respostas a barreiras educativas com os 

recursos existentes noutras estruturas e serviços, 

nomeadamente nas áreas da saúde, da segurança social, 

da qualificação profissional e do emprego, das autarquias 

e de identidades particulares e não governamentais. 

 

Subsecção I - Serviços de Psicologia e 

Orientação 
 

Artigo 66º - Definição 
O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) é uma unidade 

especializada que desenvolve a sua ação no AEA em estreita 

articulação com as estruturas de orientação educativa e com 

outros serviços especializados locais.  

 

Artigo 67º - Composição 
1. O SPO do Agrupamento de Arcozelo encontra-se 

integrado na rede nacional publicada no Despacho no 

9022/99, de 06/05, sendo constituído por um Psicólogo. 

2. O Psicólogo depende diretamente do Diretor, sem 

prejuízo da sua autonomia técnica e do respeito pela sua 

deontologia profissional. 

 

Artigo 68º - Atribuições e Competências  
1. O SPO assegura, na prossecução das suas atribuições, o 

acompanhamento dos alunos, individualmente ou em grupo, 

ao longo do processo educativo.  

2. O SPO colabora na identificação e prevenção de situações 

problemáticas de alunos, bem como na elaboração de planos 

de intervenção.  

3. Sem prejuízo das competências que lhe estão legalmente 

acometidas pelo Decreto-Lei no 190/91, de 17 de maio e pelo 

Decreto-Lei nº 300/97, de 31 de outubro, o SPO desenvolve 

a sua atividade, em três domínios:  

a )  Apoio psicológico e psicopedagógico a alunos e 

docentes;  

b )  Apoio no desenvolvimento do sistema de relações 

interpessoais no interior da escola e entre esta e a 

comunidade;  

c )  Desenvolvimento de ações de orientação escolar e 

profissional.  

 

Artigo 69º - Funcionamento 
1. O SPO desenvolve a sua atividade de acordo com um 

Plano Anual de Ação, o qual integra o Plano Anual de 

Atividades do Agrupamento.  

2. O horário de funcionamento e de atendimento é 

acordado com o Diretor, nos termos da legislação em vigor 
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no início de cada ano letivo, devendo ser afixado em local 

público. O horário deverá ser ajustado à disponibilidade dos 

alunos sem prejuízo do estipulado na lei.  

3. O SPO deve dispor de instalações próprias, adequadas ao 

exercício da sua atividade. 

4. Podem aceder diretamente ao SPO todos os membros da 

comunidade educativa. 

5. O responsável pelo Serviço deverá elaborar, anualmente, 

um relatório das atividades desenvolvidas.  

 

Artigo 70º - Modalidades de atendimento em apoio 
psicológico  

1. O SPO atua junto dos alunos das escolas pertencentes ao 

Agrupamento, de acordo com a sua disponibilidade e a 

urgência da intervenção.  

2. Qualquer elemento da comunidade educativa ou de 

serviços locais (técnicos de saúde, serviço social ou outros), 

bem como o EE ou o próprio aluno, pode solicitar apoio ou 

avaliação psicológica.  

3. No caso de um aluno menor de idade, a solicitação de 

avaliação ou apoio psicológico carece de autorização escrita 

do EE, a qual deve ficar arquivada no processo individual do 

aluno.  

4. No caso de o proponente (Educador/Professor Titular de 

Turma/ Diretor de Turma) solicitar concomitantemente a 

intervenção de outros técnicos de saúde, com autoridade 

para encaminhar para consulta de Psicologia de serviços 

externos (públicos ou privados), deve informar aqueles 

técnicos que o aluno se encontra em acompanhamento no 

SPO do Agrupamento, a fim de evitar sobreposição de apoio 

psicológico.  

5. O EE, ao autorizar o apoio psicológico pelo Serviço de 

Psicologia e Orientação do Agrupamento de Arcozelo, deverá 

garantir a não duplicação de intervenções, comprometendo-

se a cessar o apoio caso opte por outro psicólogo de serviço 

externo público ou privado.  

6. O Psicólogo integra a Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

Educação Inclusiva, no âmbito das suas atribuições, conforme 

o estabelecido no Decreto-Lei n.º54/2018, de 6 de julho.  

7. O Psicólogo participa no processo de identificação de 

necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão, procedendo à avaliação psicológica. Poderá ser 

chamada a dar o seu parecer técnico em situações em que os 

alunos tenham sido submetidos a avaliação psicológica em 

serviços externos, ou noutras situações, por decisão do 

Diretor.  

8. No final da avaliação psicológica, o Psicólogo deverá 

apresentar um relatório ao Educador/ Professor Titular de 

Turma/ Diretor de Turma do aluno, ou outros profissionais, o 

qual será arquivado no processo individual, em concordância 

com o previsto no Código Deontológico.  

9. A partilha de informação relativa aos alunos em 

atendimento é da responsabilidade da Psicóloga, a quem 

cabe decidir a sua necessidade e/ou pertinência, podendo, no 

final do acompanhamento psicológico dos alunos, apresentar 

um relatório ou uma síntese informativa ao Educador/ 

Professor Titular de Turma/ Diretor de Turma do aluno, ou 

outros profissionais, com observância do sigilo profissional 

defendido no Código Deontológico.  

10. Os relatórios psicológicos, por conterem informação 

sigilosa, não podem ser indiscriminadamente reproduzidos, 

nem devem ser fornecidos a entidades externas à escola sem 

conhecimento dos envolvidos na sua realização e sem 

autorização dos EE.  

11. O Psicólogo pode participar em reuniões de Conselhos 

de Turma, quando existam alunos acompanhados por este 

serviço estrutura; pode, ainda, ser chamada a participar em 

reuniões de Conselhos de Turma noutras situações, a fim de 

colaborar na análise de situações e proposta de estratégias.  

12. Quando os alunos forem propostos para apoio 

psicológico e não comparecerem três vezes consecutivas sem 

justificação, ou quando os Pais e EE não autorizarem, não se 

efetuará a avaliação ou o acompanhamento, situação que 

ficará registada em documento próprio e será arquivado no 

processo individual do aluno.  

 

Artigo 71º - Relações funcionais com outras 
estruturas da escola 

O Psicólogo trabalha em estreita colaboração com os 

Educadores/Professores Titulares de Turma/ Diretores de 

Turma no âmbito das suas atribuições, podendo integrar, por 

decisão do Diretor, diferentes estruturas educativas. 

 

Artigo 72º - Relações funcionais com serviços da 
comunidade  

O SPO assegura o apoio ao desenvolvimento do sistema de 

relações entre a escola e a comunidade, articulando a sua 

ação com outros serviços especializados, nomeadamente no 

âmbito da Saúde e da Segurança Social, da Educação, de 

Formação Profissional, Autarquias, Empresas, entre outros.  

 

Artigo 73º - Código deontológico  
Ao exercício das funções de Psicólogo escolar aplica-se o 

código deontológico da prática profissional da psicologia 

adotado pelas associações científico-profissionais 

portuguesas e internacionais, nomeadamente, a salvaguarda 

da privacidade dos alunos e das suas famílias, e o respeito 

pela sua cultura, seus interesses e suas decisões 

 

 
Subsecção II - Equipa Multidisciplinar de 

apoio à educação inclusiva 
 

Artigo 74º Definição 
1. A equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, 

designada EMAEI constitui um recurso organizacional 

específico de apoio à aprendizagem e à inclusão, tendo em 

vista uma leitura alargada, integrada e participada de todos 

os intervenientes no processo educativo.  

2. A EMAEI é composta por elementos permanentes e por 

elementos variáveis.  

3. Os elementos permanentes da equipa multidisciplinar, 

designados pelo diretor, são:  

a) Um docente que coadjuva o diretor;  

b) Um docente de educação especial;  
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c) Três membros do conselho pedagógico com funções de 

coordenação pedagógica de diferentes níveis de educação e 

ensino;  

d) Um psicólogo.  
4. O coordenador da EMAEI é designado pelo diretor, ouvidos 
os elementos permanentes da equipa multidisciplinar.  
5. São elementos variáveis da equipa multidisciplinar o 

educador, o professor titular de turma ou o diretor de turma 

do aluno, consoante o caso, outros docentes do aluno, 

técnicos do centro de recursos para a inclusão (CRI) e outros 

técnicos que intervêm com o aluno.  

6. Os elementos variáveis são identificados pelo coordenador 

da equipa multidisciplinar, em função de cada caso.  

7. Sempre que necessário solicita a colaboração de outros 

profissionais, que possam contribuir para o melhor 

conhecimento do aluno.  

Artigo 75.º – Competências da EMAEI 
1. Compete à EMAEI 

 a) Sensibilizar a comunidade educativa para a educação 

inclusiva;  

b) Propor as medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão a mobilizar;  

c) Acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão;  

d) Prestar aconselhamento aos docentes na 

implementação de práticas pedagógicas inclusivas;  

e) Elaborar o relatório técnico -pedagógico e, se aplicável, 

o programa educativo individual e o plano individual de 

transição;  

f) Acompanhar o funcionamento do centro de apoio à 

aprendizagem.  

2. As competências do Coordenador da EMAEI são as 

definidas pela lei em vigor. 

 

Artigo 76.º- Medidas de suporte à aprendizagem e à 
inclusão 

1. As medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão estão 

organizadas em 3 níveis de intervenção: medidas universais, 

medidas seletivas e medidas adicionais. 

2. As medidas universais correspondem às respostas 

educativas que a escola tem disponíveis para todos os alunos, 

incluindo os que necessitam de medidas seletivas e 

adicionais, com objetivo de promover a participação e a 

melhoria das aprendizagens. 

3. As medidas seletivas visam colmatar as necessidades de 

suporte à aprendizagem não supridas pela aplicação de 

medidas universais. 

4. As medidas adicionais visam colmatar dificuldades 

acentuadas e persistentes ao nível da comunicação, 

interação, cognição ou aprendizagem que exigem recursos 

especializados de apoio à aprendizagem e à inclusão. 

5. A mobilização das Medidas Adicionais depende da 

demonstração da insuficiência das Medidas Universais e 

Seletivas previstas nos níveis de intervenção universal e 

seletivo. 

6. A aplicação das medidas adicionais deve implicar a 

intervenção do docente de Educação Especial enquanto 

dinamizador, articulador e especialista em diferenciação dos 

meios e materiais de aprendizagem, sendo, 

preferencialmente, implementados em contexto de sala de 

aula. 

 

Subsecção III - Centro de apoio à 

aprendizagem 

 
Artigo 77.º 

1. O Centro de Apoio à Aprendizagem é uma estrutura de 

apoio agregadora dos recursos humanos e materiais, dos 

saberes e competências da escola. 

2. O CAA tem como objetivos gerais: 

a )  Apoiar a inclusão das crianças e jovens na turma e 

nas rotinas e atividades da escola, designadamente 

através da diversificação de estratégias de acesso ao 

currículo; 

b )  Promover e apoiar o acesso à formação, ao ensino 

superior e à integração na vida pós-escolar; 

c )  Promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação 

social e à vida autónoma. 

3. Constituem objetivos específicos do CAA: 

a )  Promover a qualidade da participação dos alunos 

nas atividades da turma a que pertencem e nos demais 

contextos de aprendizagem; 

b )  Apoiar os docentes do grupo ou turma a que os 

alunos pertencem; 

c )  Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e 

instrumentos de avaliação para as diversas componentes 

do currículo; 

d )  Desenvolver metodologias de intervenção 

interdisciplinares que facilitem os processos de 

aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao contexto 

escolar; 

e )  Promover a criação de ambientes estruturados, 

ricos em comunicação e interação, fomentadores da 

aprendizagem; 

f )  Apoiar a organização do processo de transição para 

a vida pós-escolar. 

4. O CAA deverá articular com as outras valências já 

existentes na escola nomeadamente SPO, Clubes, Biblioteca 

Escolar, Desporto Escolar entre outras. 

 

Subsecção IV -Grupo de Educação Especial 

 
Artigo 78.º- Definição e competências 

1. O grupo de Educação Especial é uma estrutura destinada 

a promover a existência de condições que assegurem a plena 

inclusão dos alunos e que conjuguem a sua atividade com as 

estruturas de orientação educativo em conformidade com o 

Decreto-lei nº 54/2018, de 6 de julho. 

2. O grupo é composto pelos docentes de educação especial 

3. As suas competências dividem-se em duas vertentes de 

intervenção: no trabalho colaborativo e no apoio direto às 

medidas adicionais. 

4. Na vertente de trabalho colaborativo, ao docente de 
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Educação Especial compete: 

a )  Como elemento da EMAEI: 

i. Colaborar no processo de avaliação da necessidade 

de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão;  

ii. Participar na mobilização de medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão;  

iii. Colaborar na elaboração do relatório técnico-

pedagógico (RTP), programa educativo individual 

(PEI) e plano individual de transição (PIT), de modo 

que estes documentos possam estar à disposição do 

órgão de administração e gestão do Agrupamento, 

para acesso às informações necessárias nas tomadas 

de decisões e outros procedimentos da sua 

competência;  

iv. Colaborar na monitorização da implementação de 

medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão. 

b) Como recurso humano específico:  

i. Garantir, no centro de apoio à aprendizagem, uma 

resposta que complemente o trabalho desenvolvido 

em sala de aula ou noutros contextos educativos com 

vista à inclusão;  

ii. Colaborar na definição de estratégias diferenciadas;  

iii. Colaborar na identificação de múltiplos meios de 

motivação, representação e expressão;  

iv. Participar na melhoria das condições e do 

ambiente educativo numa perspetiva de inclusão.  

c) Na vertente de apoio direto, ao docente de educação 

especial compete:  

i. Complementar o trabalho desenvolvido em sala de 

aula ou em outros contextos educativos. 

Subsecção V - Processo de identificação da 

necessidade de medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão  

 
Artigo 79º - Âmbito 

1.  A identificação da necessidade de medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão deve ocorrer o mais precocemente 

possível e efetua-se por iniciativa dos pais ou encarregados de 

educação, dos serviços de intervenção precoce, dos docentes 

ou de outros técnicos ou serviços que intervém com a criança 

ou aluno.  

2. O processo de encaminhamento das situações para a 

equipa obedece a critérios previamente definidos conforme 

o definido no DL n.º 54/2018, de 6 de julho: 

a )  Formulário de identificação devidamente 

preenchido; 

b )  Evidências da aplicação sistemática e do grau de 

eficácia das medidas na resposta às necessidades 

educativas da criança ou do aluno identificado: Registos/ 

fichas de avaliação/ trabalhos do aluno realizados, que 

fundamentem claramente a identificação; 

c )  Anexar, caso existam e se justifique, relatórios 

médicos e/ou psicológicos que já constem do processo do 

aluno; 

d )  Solicitar a colaboração de outros profissionais que 

possam contribuir para um melhor conhecimento do 

aluno; 

e )  Parecer do EE. 

 

Subsecção VI - Serviços Técnicos 

Pedagógicos de Apoio 

 
Artigo 80º Intervenção Precoce 

1. As crianças em idade pré-escolar são abrangidas pelo 

sistema nacional de intervenção precoce na infância (SNIPI). 

Este serviço dispõe de uma equipa local de intervenção (ELI), 

sediada em Ponte de Lima, que intervém diretamente nos 

jardins de infância através dos seus técnicos.  

2.  Na transição para o jardim de infância e para o 1.º ciclo 

e sempre que se preveja a necessidade de medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão, o coordenador da ELI 

deve: assegurar que são disponibilizados todos os dados 

(acordados com a família) à equipa multidisciplinar da 

unidade orgânica que irá acolher a criança. Deve ainda, 

colaborar na transição das medidas previstas no PIIP para o 

RTP e se for caso disso o PEI, de acordo com o determinado 

nos artigos 21.º e 24.º do Decreto -Lei n.º 54/2018, de 6 de 

julho.  

 

Artigo 81º Centro de Recursos para a Inclusão 
1. Os CRI são serviços especializados, acreditados pelo 

Ministério da Educação, que têm como missão apoiar as 

escolas na promoção do sucesso educativo dos alunos com 

medidas adicionais definidas no RTP e PEI.  

2. Os alunos do ensino básico identificados são 

acompanhadas pelos técnicos do centro de recursos para a 

inclusão (CRI), sediado na APPACDM, de Viana do Castelo, 

que avaliam, definem e prestam os apoios técnicos, em 

articulação com os docentes intervenientes.  

3. Os técnicos do CRI, enquanto elementos variáveis da 

equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, 

colaboram no processo de identificação de medidas de 

suporte, no processo de transição para a vida pós-escolar, no 

desenvolvimento de ações de apoio à família e na prestação 

de apoios especializados nos contextos educativos. O tipo de 

intervenção, bem como a frequência e a intensidade dos 

apoios especializados e o contexto educativo onde são 

prestados, devem estar definidos no RTP ou PEI.  

 

Artigo 82º Centro de Recursos de Tecnologias de 

Informação e Comunicação 

1. O Centro de Recursos de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (CRTIC) está sedeado no Agrupamento de 

Escolas da Abelheira, em Viana do Castelo, conforme o 

Despacho n.º 5291/2015, de 11 de maio, funciona como 

centro prescritor de produtos de apoio do Ministério da 

Educação e Ciência, no qual o Agrupamento de Escolas de 

Arcozelo está abrangido.  

2. O CRTIC, na qualidade de entidades prescritoras, têm como 

atribuições, a avaliação das necessidades dos alunos, 

solicitada pela escola, para efeitos da atribuição de produtos 

de apoio de acesso ao currículo a alunos com incapacidades, 

de natureza permanente ou temporária, concretizando uma 
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política global, de forma a compensar e a atenuar as suas 

limitações na atividade e restrições na participação. 

 

 

Secção IV - Bibliotecas Escolares 

 
Artigo 83º Definição 

3. As Bibliotecas Escolares (BE) do AEA são um espaço 

educativo essencial ao desenvolvimento da missão do 

Agrupamento.  

4. Os recursos disponibilizados nas BE são utilizados, em 

regime de livre acesso, como recursos pedagógicos, para 

atividades curriculares/não, curriculares e para ocupação de 

tempos livres.  

5. As BE integram espaços físicos distintos nos quais se 

disponibilizam documentos de diferente natureza e suporte: 

livros, jornais, revistas, materiais audiovisuais e multimédia – 

Internet.  

6. Os utentes têm acesso a diferentes serviços: estudo, 

realização de pesquisas, realização de trabalho individual e 

de grupo, impressão de documentos, leitura e requisição de 

livros para leitura domiciliária e leitura orientada.  

 

Artigo 84º Organização do Espaço 
1. No AEA existem três bibliotecas escolares, todas 

integradas na Rede Bibliotecas Escolares (RBE):  

 Centro Educativo de Arcozelo 

 Centro Educativo de Lagoas 

 Centro Educativo de Refoios  

2. As Bibliotecas do AEA são constituídas pelos seguintes 

espaços: zona atendimento, zona de leitura informal, zona de 

consulta de documentação, zona multimédia.  

 

Artigo 85º Funcionamento 
1. O horário de funcionamento das bibliotecas do AEA 

corresponde ao horário de funcionamento das respetivas 

escolas, nos Centros Educativos de lagoas e Refoios. No 

Centro Educativo de Arcozelo o horário de funcionamento é 

das 8:30 às 17:00 horas  

2. O horário de funcionamento está afixado no portal do 

AEA e nas BE, em local visível.  

3. O horário de funcionamento da BE deverá ser 

assegurado, sempre que possível, por um assistente 

operacional. Não sendo possível, deverão os docentes 

acompanhar as suas turmas (no caso específico do Ensino 

Pré-Escolar e do 1.º ciclo dos Centros Educativos de Lagoas e 

Refoios).  

4. De acordo com a legislação em vigor, o AEA conta com 

um Professor Bibliotecário (PB) que tem a seu cargo a gestão 

e coordenação das atividades das BE.  

5. Cada BE, através do seu PB, elabora o seu Regimento e 

revê-o anualmente, disponibilizando-o para consulta da 

comunidade educativa.  

 

Artigo 86º Professor Bibliotecário 
1. O PB é selecionado e designado pelo Diretor do AEA nos 

termos da legislação em vigor.  

2. O PB coordena/supervisiona sendo responsável pela sua 

articulação, gestão, funcionamento e avaliação. 

3. O PB é coadjuvado por uma equipa educativa.  

 

Artigo 87º Competências do Professor Bibliotecário 
As competências do PB estão definidas no artigo 3.º da 

Portaria n.º 192-A/2015, de 29 de junho.  

 

Artigo 88.º Coordenador das Bibliotecas Escolares 
O Coordenador das BE é designado pelo Diretor de entre os 

PB do AEA e representa as BE em Conselho Pedagógico.  

 

Artigo 89º Equipa da Biblioteca Escolar 
1. As BE do AEA são geridas por uma equipa educativa, 

orientada pelo PB.  

2. A equipa da BE é constituída por professores das 

diferentes áreas, sempre que possível, e por um assistente 

operacional.  

3. Os elementos da equipa da biblioteca são designados 

pelo Diretor, ouvido o PB.  

4. Podem ainda fazer parte da equipa das BE, como 

colaboradores: professores, alunos e outros elementos da 

comunidade educativa.  

5. Cada biblioteca, de acordo com a sua especificidade, 

definirá no seu Regimento a forma de recrutamento e as 

funções dos seus colaboradores. 

 

Secção V- Plano Tecnológico de Educação 
 

Artigo 90º - Definição 
A equipa PTE é uma estrutura de implementação, 

coordenação e acompanhamento das Tecnologias de 

Informação e Comunicação no AEA de forma integradora e 

atual. A equipa PTE deve garantir a execução e o 

acompanhamento de todos os projetos no âmbito do Plano 

Tecnológico da Educação em desenvolvimento. 
 

Artigo 91º - Composição 
1. Composição: 

a) Um docente, preferencialmente da área de 

informática, responsável pela componente pedagógica e 

técnica; 

b) O Coordenador das Bibliotecas Escolares; 

c) Um docente com competências TIC relevantes; 

d) Um não docente com competências TIC relevantes; 

 

Artigo 92º - Coordenador PTE 
O Coordenação da Equipa PTE é exercida por inerência, pelo 

Diretor do Agrupamento, podendo ser delegada num dos 

docentes do Agrupamento, que reúna competências ao nível 

pedagógico, técnico e de gestão, adequadas às funções de 

coordenação. 

 

Artigo 93º - Competências do Coordenador PTE 
1. A nível pedagógico: 

a) Elaborar um Plano de Ação Anual para as TIC 

(Plano TIC), o qual visa a promoção e integração 

da utilização das TIC nas atividades letivas e não 
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letivas, rentabilizando os meios informáticos 

disponíveis e generalizando a sua utilização por 

todos os meios informáticos disponíveis a todos 

os elementos da comunidade educativa; 

b) Colaborar no levantamento de necessidades 

de formação em TIC dos professores do 

Agrupamento dos Serviços Administrativos e 

assistentes operacionais; 

c) Incrementar o acesso e o uso da tecnologia 

pela comunidade educativa; 

d) Promover uma efetiva utilização das TIC nos 

processos de ensino, aprendizagem, e avaliação, 

nas tarefas administrativas e de gestão escolar; 

e) Estimular e consolidar atitudes e 

metodologias de trabalho colaborativo ao nível 

docente e discente desenvolvendo novas 

competências e partilhando recursos e boas 

práticas; 

f) Promover o uso das TIC em contextos inter e 

transdisciplinares, fomentando o 

desenvolvimento de projetos educacionais, 

colaborativos e comunidades virtuais de 

aprendizagem; 

g) Promover o acesso de toda a comunidade 

escolar; aos recursos online (página web, 

plataformas, etc.) disponibilizados pelo 

Agrupamento; 

h) Promover o reforço da utilização das TIC, nas 

práticas letivas das diferentes áreas curriculares 

disciplinares e não disciplinares; 

i) Respeitar as questões éticas relacionadas 

com as TIC, tais como direitos de autor, 

obrigações legais relacionadas com software e 

manifestar preocupação com questões 

pedagógicas relacionadas com a segurança no 

uso das TIC, em particular da Internet; 

j) Elaborar, no final de cada ano letivo, e em 

conjunto com os parceiros envolvidos, o balanço 

e a avaliação dos resultados obtidos, apresentar 

aos órgãos competentes; 

2. A nível técnico: 

a) Zelar em colaboração com as entidades institucionais 

pelo funcionamento do equipamento informático, 

infraestruturas e redes no Agrupamento na Escola sede e 

colaborar com as entidades responsáveis pelo Pré-

Escolar e 1.º ciclo, de acordo com os normativos legais. 

b) Ser interlocutor junto dos Serviços Centrais e 

Regionais de educação para todas as questões 

relacionadas com os equipamentos, redes e 

conectividade, estando disponível para receber a 

formação necessária proposta por aqueles Serviços; 

c) Articular com os técnicos da Câmara Municipal que 

apoiam o 1º Ciclo do Ensino Básico; 

d) Articular com as empresas que, eventualmente 

prestem serviço de manutenção ao equipamento 

informático; 

e) Proporcionar aos colegas educadores e professores o 

apoio técnico de que venham a necessitar na utilização 

das diversas aplicações informáticas e sistemas de 

tecnologia educativa, na diversificação de estratégias, no 

desenvolvimento de projetos e na produção de recursos 

educativos, contemplando mecanismos presenciais e à 

distância; 

f) Manter atualizados os recursos online 

disponibilizados pelo Agrupamento; 

g) Coordenar a criação de recursos on-line para a 

utilização no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Artigo 94º - Documentação on-line 
1. A criação de recursos on-line para a utilização no 

processo de ensino-aprendizagem será definida, ouvidos os 

Departamentos / outras estruturas e, se necessário, o 

Conselho Pedagógico. Estão incluídos os seguintes recursos: 

a) Blogues; 

b) Fóruns; 

d) Páginas Web; website do Agrupamento 

(Office 365); 

e) Cloud - EaaS - Everything as a Service, 

infraestrutura, plataformas, software, suporte. 

T.I.C. (Tecnologia da Informação e Comunicação) 

como um Serviço; 

f) Outros. 

 

Artigo 95 º - Formatos Digitais 
As especificações técnicas e formatos digitais 

disponibilizados devem, sempre que possível, estar de 

acordo com o Regulamento em vigor. 

 

Artigo 96 º - Comunicações eletrónicas 
Todas as comunicações são afixadas nos expositores da sala 

de professores da Escola sede e da secretaria e em todos os 

locais destinados à afixação de informação das outras escolas 

e, não obstante, a comunicação via correio eletrónico 

institucional (email – Office 365) será privilegiada. 

 

Artigo 97 º - Acesso às infraestruturas de rede 
O Agrupamento disponibiliza, nas áreas abrangidas, acesso 

sem fios às redes informáticas nos vários espaços escolares, 

desde que se disponha de equipamento informático 

devidamente equipado. 

a) O acesso será disponibilizado através da criação de um 

login de rede pela Equipa PTE ou equipa responsável. 

b) A utilização por parte dos alunos deverá ser do 

conhecimento dos EE no início do ano letivo. 

 

Secção VI – Equipa de Autoavaliação do 

Agrupamento 
 

Artigo 98º - Princípios Gerais 
1. No sentido de garantir o princípio da avaliação, o 

Agrupamento de Escolas instituiu uma equipa de 

autoavaliação com a finalidade de estabelecer formas de 

avaliação de todos os serviços e atividades escolares para 

promover o aperfeiçoamento e desenvolvimento da ação 

organizacional no sentido de melhorar a qualidade da ação 
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educativa. 

2. A avaliação constitui uma oportunidade para o 

Agrupamento se (re)conhecer, refletir, desenvolver uma 

racionalidade própria e melhorar o seu desempenho. 

 

Artigo 99º - Finalidades 
1. Registar aspetos positivos da organização e 

funcionamento da Escola; 

2. Identificar áreas mais problemáticas; 

3. Identificar aspetos a melhorar; 

4. Propor soluções mais adequadas; 

5. Potenciar aspetos positivos de organização e 

funcionamento da Escola. 

 

Artigo 100º - Procedimentos 
1. Recolha e tratamento de informação sobre a Escola. 

2. Diálogo entre membros da comunidade educativa 

(professores, funcionários, pais, alunos, etc.). 

3. Elaboração, aplicação e tratamento de questionários. 

4. Tratamento e análise de dados. 

5. Interpretação dos resultados. 

6. Elaboração e apresentação de relatórios. 

 

Artigo 102º - Composição 
1. A Equipa de Autoavaliação é formada por elementos da 

Comunidade educativa, nomeadamente representantes dos 

alunos, dos pais e EE, do pessoal não docente e por docentes 

dos diferentes níveis de ensino. 

2. A Equipa de Autoavaliação é constituída no início do 

mandato por decisão do Diretor, mantendo-se em funções 

durante os 4 anos de mandato, podendo os seus elementos 

ser substituídos a qualquer momento por motivos 

justificados. 

 

Artigo 102º - Coordenação 
A Equipa de Autoavaliação é coordenada por um docente, 

designado pelo Diretor. 

 

Artigo 103º - Competências 
1. Definir e adotar instrumentos de observação e 

acompanhamento das práticas educativas e dos seus 

resultados. 

2. Fomentar na Escola uma interpelação sistemática sobre a 

qualidade das suas práticas e dos seus resultados; 

3. Analisar resultados e, a partir deles, detetar necessidades 

de ajustamento. 

4. Organizar e acompanhar programas externos de 

avaliação da Escola. 

 

Artigo 104º - Participação da comunidade educativa 
1. Dar informação (responder a questionário e a entrevista, 

emitir opinião em reunião). 

2. Receber informação (ler relatório, ouvir apresentação). 

3. Pronunciar-se sobre a avaliação. 

 

Artigo 105º - Garantias específicas 
1. Confidencialidade da informação prestada por cada um. 

2. Tratamento agregado dos dados. 

 

 

CAPÍTULO IV - AVALIAÇÃO 
Secção I - Pré-Escolar 

 

Artigo 106º - Avaliação na Educação Pré-escolar 
A avaliação na Educação Pré-Escolar assume uma dimensão 

marcadamente formativa, desenvolvendo-se num processo 

contínuo e interpretativo que procura tornar a criança 

protagonista da sua aprendizagem, de modo a que vá 

tomando consciência do que já conseguiu, das dificuldades 

que vai tendo e como as vai ultrapassando. 

 

Artigo 107º - Finalidades 
1. A avaliação formativa é um processo integrado que 

implica o desenvolvimento de estratégias de intervenção 

adequadas às características de cada criança do grupo, incide 

preferencialmente sobre os processos, entendidos numa 

perspetiva de construção progressiva das aprendizagens e de 

regulação da ação. Avaliar assenta na observação contínua 

dos progressos da criança, indispensável para a recolha de 

informação relevante, como forma de apoiar e sustentar a 

planificação e o reajustamento da ação   educativa, tendo em 

vista a construção de novas aprendizagens. 

2. A avaliação formativa constitui-se, assim, como 

instrumento de apoio e de suporte da intervenção educativa, 

ao nível do planeamento e da tomada de decisões do 

Educador. 

3. Avaliar os processos e os efeitos, implica tomar 

consciência da ação para adequar o processo educativo às 

necessidades das crianças e do grupo e à sua evolução. Tem 

como principal função a melhoria da qualidade das 

aprendizagens, visando a criação de contextos facilitadores 

de um percurso educativo e formativo de sucesso. 

 

Artigo 108º - Procedimentos/Instrumentos de Avaliação 
1. De acordo com as suas conceções e opções pedagógicas, 

cada Educador utiliza técnicas e instrumentos de observação 

e registo diversificados, tais como: 

a) Observação Participante/Não participante, 

Intencional /Espontânea; Sistemática /Ocasional; 

Contínua/ Intermitente; Direta/indireta; 

Individual /Grupal; 

b) Ficha de Observação Diagnóstica Individual; 

c) Ficha de Observação Diagnóstica do 

Grupo/Turma; 

d) Registos gráficos individuais da criança; 

e) Registos gráficos coletivos das crianças; 

f) Bloco de Notas; Portefólio; 

g)  Ficha de Avaliação; 

h) FACE -Ficha de Avaliação para a Continuidade 

Educativa; 

i) Registos periódicos das aprendizagens das 

crianças; 

2. A diversidade de técnicas e instrumentos de observação 

e registo diversificados utilizados na recolha de informação 

permite ao Educador “ver” a criança sob vários ângulos, de 
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modo a poder acompanhar a evolução das suas 

aprendizagens, ao mesmo tempo que vai fornecendo 

elementos concretos para a reflexão e adequação da sua 

intervenção educativa. Neste sentido, os instrumentos de 

avaliação devem ser adaptados para responder às 

necessidades individuais das crianças. Considerando que a 

avaliação é realizada em contexto, qualquer momento de 

interação, qualquer tarefa realizada pode permitir ao 

Educador a recolha de informação sobre a criança e o grupo, 

tendo como finalidade registar evidências das aprendizagens 

realizadas pelas crianças que permitam documentar os seus 

progressos, acompanhar a sua evolução e simultaneamente 

recolher elementos concretos para a reflexão e adequação da 

sua intervenção educativa. 

 

Artigo 109º - Momentos de Avaliação 
Os momentos dedicados à avaliação correspondem ao 

definido no calendário escolar, por período letivo, sendo um 

deles obrigatoriamente coincidente com o calendário de 

avaliação estipulados para  os  outros  níveis de ensino, por 

forma a permitir a articulação entre os Educadores de 

Infância e os docentes do 1.º Ciclo do Ensino Básico, e tendo 

como objetivo a passagem de informação integrada sobre as 

aprendizagens  e  os progressos realizados por cada criança, 

a sequencialidade e a continuidade educativas, promotoras 

da articulação curricular. 

No final de cada período dever-se-á assegurar: 

a) A avaliação do Plano Anual de Atividades – 

em articulação com os outros níveis de ensino, 

privilegiando o 1ºCiclo do Ensino Básico; 

b) A avaliação do Projeto Curricular de Grupo; 

c) A avaliação das medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão previstas no R.T.P. 

d) A avaliação das aprendizagens das crianças; 

e) A avaliação das atividades desenvolvidas na 

Componente de “Atividades de Animação e Apoio 

à Família”; 

f) A informação descritiva aos EE sobre as 

aprendizagens e os progressos de cada criança. 

No período de encerramento do ano letivo, além das alíneas 

anteriores dever-se-á assegurar também: 

a) A articulação com o 1º Ciclo dos Processos 

Individuais das crianças que transitam para este 

nível de ensino; 
b) A elaboração de relatório de avaliação das 

medidas se suporte à aprendizagem e á inclusão 

previstas no RTP; 

c) A preparação do ano letivo seguinte. 

 

Secção II - Ensino Básico e Secundário 
 

Artigo 110º - Enquadramento legal 
A avaliação dos alunos do Ensino Básico é uma exigência 

decorrente dos princípios e competências definidos para este 

nível de ensino no artigo 7º da Lei nº 46/86, de 14 de outubro, 

Lei de Bases do Sistema Educativo e regulamentada pelos 

normativos legais atualmente em vigor, permitindo aferir, a 

cada momento, o estádio de realização dos mesmos. 

 

Artigo 111º - Procedimentos Avaliação Interna 
Os critérios de avaliação definidos nos termos legais, no início 

de cada ano letivo, estarão afixados em placard disponível 

para o efeito à entrada da Escola Sede e online, na página do 

Agrupamento, no átrio de cada um dos estabelecimentos em 

local acessível para consulta pelos EE. 

1. Os professores darão conhecimento, aos alunos, dos 

critérios específicos da sua disciplina, nas respetivas aulas, 

fazendo referência no sumário e consequentemente aos 

respetivos Encarregados de Educação. 

2. No 1.º Ciclo do Ensino Básico, a informação resultante da 

avaliação sumativa materializa -se na atribuição de uma 

menção qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e 

Insuficiente, em todas as disciplinas, sendo acompanhada de 

uma apreciação descritiva sobre a evolução das 

aprendizagens do aluno com inclusão de áreas a melhorar ou 

a consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na ficha de 

registo de avaliação 

3. No 2.º e 3.º ciclo / secundário, a classificação final de cada 

disciplina, em cada ano de escolaridade, é atribuída pelo 

Conselho de Turma no final do 3.º período. 

4. As tarefas realizadas com efeitos classificatório do 1º, 2.º 

e 3.º ciclos apresentarão uma menção qualitativa (Muito 

Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente), sendo que no 2.º e 3.º 

ciclos poderá também constar a respetiva correspondência 

percentual. 

5. Nos instrumentos de avaliação do Ensino Secundário, 

deve constar a classificação obtida, na escala de zero a vinte 

valores. 

6. Relativamente aos momentos de avaliação sumativa com 

propósito classificatório (Testagem), deve considerar-se o 

seguinte:  

a) proceder ao seu agendamento, preferencialmente, 
em negociação com os alunos;  
b) utilizar sempre a grelha de marcação da turma no 
respetivo Programa GIAE, evitando que se realizem dois 
no mesmo dia e mais de três por semana;  
c) utilizar a nomenclatura constante neste 
Documento;  
d) devolver os testes corrigidos aos alunos a curto 
prazo (máximo três semanas);  
e) devolver aos alunos os testes antes do término do 
período.  
f) no 3.º ciclo e Secundário, os testes devem conter a 
cotação de cada questão ou item; 
g) não permitir a utilização de corretor; 

7. Os EE deverão ser informados dos resultados de avaliação 

formal dos seus educandos. 

8. As informações relativas à avaliação sumativa interna 

serão entregues aos respetivos Encarregados de Educação, 

em reunião específica e de acordo com o calendário a definir 

pelo Conselho Pedagógico para cada momento de avaliação. 

9. As pautas são afixadas em cada um dos estabelecimentos 

do AEA em local acessível para   consulta pelos EE, após a 

realização da reunião e da respetiva homologação pelo   

Diretor, sendo também nessa altura disponibilizada a 

avaliação cada EE via Programa GIAE. 
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Artigo 112º - Procedimentos Avaliação Externa 
1. Todo o serviço e procedimentos relacionados com a 

Avaliação Externa são da responsabilidade do Secretariado 

de Exames. 

2. O acesso ao Bloco Escolar onde decorrem os exames está 

interdito a qualquer elemento da Comunidade educativa que 

não esteja diretamente envolvido na prova em curso. 

3. Toda a legislação, documentação e resultados referentes 

aos Exames Nacionais / Provas Finais/ Provas de Equivalência 

à Frequência e Provas de Aferição serão publicitados nos 

expositores destinados a tal, e na página do Agrupamento, 

sendo a sua consulta da responsabilidade de cada aluno. 

4. O material a utilizar nas Provas e Exames consta das 

Informações-Prova, seja Nacional ou ao nível de escola. 

5. Para uma melhor organização do serviço de exames 

realizar-se-ão reuniões parcelares de professores, onde serão 

dadas todas as informações oportunas e pertinentes; 

6. O serviço de exames será afixado na sala de professores. 

7. A permuta do serviço de exames carece de autorização 

prévia do Diretor e deverá seguir as disposições legais. 

8. Os professores coadjuvantes e vigilantes devem 

comparecer no Secretariado de Exames 30 minutos antes do 

início da cada prova. 

9. No caso de os professores não se encontrarem presentes 

na hora estipulada na convocatória, ser-lhes-á marcada falta. 

10. A justificação dessas faltas é da competência do 

Diretor. 

11. Os professores vigilantes devem permanecer dentro da 

sala de exame durante a sua realização exercendo uma 

vigilância efetiva, não sendo permitido conversar ou ler. 

12. Os professores coadjuvantes e vigilantes-suplentes 

deverão permanecer nas salas destinadas para o efeito 

durante o decorrer das provas. 

13. Os professores vigilantes de cada sala devem, no final do 

tempo regulamentar da prova, dirigir-se à sala do 

Secretariado de Exames, com toda a documentação, só a 

abandonando por ordem do mesmo. 

 

Artigo 113º - Composição do Secretariado de Exames 
O Secretariado de Exames, nomeado pelo Diretor, é 

composto por um grupo de docentes, sendo presidido pelo 

Coordenador ou pelo seu substituto e por um elemento dos 

serviços administrativos. 

 

 

CAPÍTULO V - AÇÃO SOCIAL 

ESCOLAR 
 

Artigo 114º - Âmbito 
1. O aluno que, pertencente aos agregados familiares 

integrados no 1º e no 2º escalão de rendimentos 

determinados para efeitos de atribuição do abono de família, 

tem direito a beneficiar de apoio sócio- educativo, atribuição 

de benefícios em espécie ou de natureza pecuniária, no que 

diz respeito ao apoio alimentar e atribuição de auxílios 

económicos. 

2. Para o efeito, os EE deverão requerer, em impresso 

próprio e fazer prova do seu posicionamento nos escalões de 

atribuição de abono de família nos Serviços Administrativos 

do AEA em data a fixar no final de cada ano letivo. 

 

Artigo 115º - Material escolar 
Os alunos economicamente carenciados recebem material 

escolar. 

 

Artigo 116º - Distribuição gratuita e reutilização dos 
manuais escolares 

1. Os manuais escolares, serão distribuídos, em regime de 

gratuitidade, a todos os alunos que frequentam a 

escolaridade obrigatória no ensino público. Desta forma, 

todos os alunos beneficiam nos mesmos termos da medida 

de gratuitidade dos manuais escolares, sem prejuízo da 

manutenção de outros apoios socioeducativos do âmbito da 

ASE para os alunos que estão abrangidos. 

2. O AEA, ao abrigo do programa MEGA, assegura a gestão 

e entrega de vales para a disponibilização dos manuais 

gratuitos (novos ou reutilizados).  

3. Quando recebem os manuais gratuitos (novos ou 

reutilizados), os EE ou os alunos, quando maiores, assinam 

uma declaração em que se comprometem a entregar os 

manuais ao estabelecimento de ensino, em bom estado, no 

final do ano letivo ou no final do ciclo de estudos, quando se 

trate de disciplinas sujeitas a exame.  

 

Artigo 117º - Devolução dos manuais escolares 
1. A devolução dos manuais escolares distribuídos 

gratuitamente ocorre no final do ano letivo ou no final do 

ciclo de estudos, quando se trate de disciplinas sujeitas a 

exame. 

2. Entre o final do ano letivo e o final de junho, deve estar 

concluído, pelo AEA, todo o circuito de recolha, triagem e 

introdução do número de manuais reutilizados, por 

disciplina, na plataforma MEGA, exceto para os anos em que 

haja exame. Nestes casos, os manuais devem ser entregues 

três dias após a realização dos exames. 

3. No ato da devolução dos manuais escolares, o AEA emite 

a correspondente declaração comprovativa. O dever de 

restituição a que se refere o presente artigo recai sobre o EE 

ou no aluno, quando maior.  

4. Sempre que se verifique a retenção do aluno beneficiário, 

mantém-se o direito a conservar na sua posse os manuais 

escolares relativos ao ciclo ou disciplinas em causa até à 

respetiva conclusão. 

5. Todos os manuais devem ser devolvidos, independente 

do estado em que se encontram. 

6. O AEA, no âmbito da sua autonomia, reserva, de entre o 

número de manuais reutilizados em bom estado de 

utilização, um número suficiente de manuais para a 

constituição de uma bolsa de manuais nas Bibliotecas 

Escolares. 

 

Artigo 118º – Penalidades 
1. Todos os manuais têm que ser entregues para que 
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sejam emitidos novos vales. 

2. A devolução de manuais em mau estado implica o 

pagamento do valor de capa do manual, exceto quando o 

manual já tenha atingido o tempo de vida útil da reutilização. 

Caso o valor não seja restituído, o aluno fica impedido de 

receber manual gratuito do ano letivo seguinte. 

3. Os EE ou os alunos, quando maiores, podem optar por 

não devolver o (s) manuais, devendo, nesse caso, pagar o 

valor de capa dos livros não devolvidos. 

 

Artigo 119º - Seguro Escolar 
O seguro escolar atribui aos alunos de todos os níveis de 

ensino o direito de serem indemnizados pelos danos 

recorrentes de eventuais acidentes escolares de acordo 

com a legislação aplicável em vigor. 

 

Artigo 120º - Leite Escolar 
Aos alunos da Educação Pré-Escolar e do 1º ciclo de todos os 

estabelecimentos do AEA é assegurada a distribuição diária 

de leite escolar. 

 

 

CAPÍTULO VI - COMUNIDADE 

ESCOLAR, AUTONOMIA E 

RESPONSABILIDADE 
 

 

Artigo 121º - Responsabilidade dos membros da 
comunidade educativa 

1. O AEA é responsável pela salvaguarda efetiva do direito à 

educação, à igualdade de oportunidades no acesso à escola 

bem como a promoção de medidas que visem o empenho e 

o sucesso escolares, a prossecução integral dos objetivos do 

referido PE. 

2. A comunidade escolar referida no nº 1 integra, sem 

prejuízo dos contributos de outras entidades, os alunos, os 

Pais ou EE, os professores, o pessoal não docente das escolas, 

as autarquias locais e os Serviços da Administração Central e 

Regional com intervenção na área da educação, nos termos 

das respetivas responsabilidades e competências. 

 

 

 

Secção I – Docentes 

 
Artigo 122º - Direitos dos docentes 

1. São garantidos ao pessoal docente os direitos 

estabelecidos para os funcionários e agentes do Estado em 

geral, bem como os direitos profissionais mencionados no 

Estatuto da Carreira Docente. 

2. São direitos profissionais específicos do pessoal docente: 

a) Direito de participação no processo educativo; 

b) Direito à formação e informação para o exercício da 

função educativa; 

c) Direito ao apoio técnico, material e documental; 

d) Direito à segurança na atividade profissional; 

e) Direito à consideração e ao reconhecimento da sua 

autoridade pelos alunos, suas famílias e demais membros 

da comunidade educativa; 

f) Direito à colaboração das famílias e da comunidade 

educativa no processo de educação dos alunos; 

g) Direito à negociação coletiva nos termos legalmente 

estabelecidos. 

 

Artigo 123º - Direitos específicos 
1. Ser atendido e esclarecido nas suas dúvidas e sobre os 

direitos que lhe assistem. 

2. Conhecer previamente toda a documentação sujeita a 

discussão. 

3. Ter acesso à documentação que seja classificada e 

emanada do Ministério da Tutela. 

4. Ser apoiado, no exercício da sua atividade, pelos órgãos 

de Direção, administração e gestão, estruturas de orientação 

educativa e por todos aqueles a quem cabe o dever de 

informar e colaborar. 

5. Apresentar propostas ou sugestões aos órgãos de 

Direção, administração e gestão, diretamente ou por 

intermédio das estruturas de orientação educativa. 

6. Ter à sua disposição o material didático em condições de 

poder ser utilizado. 

7. Beneficiar e participar em ações de formação que 

concorram para o seu enriquecimento profissional. 

8. Dispor de uma sala com condições para preparação de 

aulas ou atividades. 

9. Conhecer, com a devida antecipação, alterações no seu 

horário habitual (reuniões, interrupções de aulas, etc.). 

10. Dispor de salas destinadas a aulas, apoio pedagógico ou 

complemento curricular, nas devidas condições. 

11. Dispor de um cacifo ou espaço equivalente para 

guardar o seu material (sempre que possível e houver 

disponibilidade na escola). 

12. Conhecer as deliberações dos órgãos de Direção, 

administração e gestão e estruturas de orientação educativa, 

em tempo útil. 

13. Utilizar equipamento e serviços nas condições 

regulamentadas. 

14. Ser consultado antes de indigitado para qualquer cargo 

de gestão e administração e ouvido nas suas razões. 

15. Eleger e ser eleito para os órgãos diretivos e 

pedagógicos do Agrupamento, nos termos da Lei e do 

presente regulamento. 

16.  Intervir na correção de qualquer atitude menos própria 

por parte da comunidade escolar, conduzindo os factos 

graves ao órgão competente. 

17. Exercer a atividade sindical nos termos da legislação em 

vigor. 

 

Artigo 124º - Deveres 
1 O pessoal docente está obrigado ao cumprimento dos 

deveres estabelecidos para os funcionários e agentes da 

Administração Pública em geral. 

2 O pessoal docente, no exercício das funções que lhe 

estão atribuídas, está ainda obrigado ao cumprimento dos 
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seguintes deveres profissionais: 

a) Respeitar os alunos, colegas e funcionários, nas 

suas pessoas, bens e funções;  

b) Ser o primeiro a entrar e o último a sair do espaço 

onde decorre a aula; 
c) Cumprir o tempo integral da aula, salvo em caso 

excecional; 
d) Providenciar para que o espaço de aula, terminada 

a mesma, fique em ordem, nomeadamente arrumado, 

limpo e quando for o caso, com portas e janelas 

fechadas, computador e luzes desligadas; 
e) Comunicar os critérios de avaliação e as 

terminologias adotadas, aos alunos e EE, no início do 

ano letivo;  

f) Requisitar o material necessário para as aulas, a 

cargo dos funcionários, antecipadamente; 

g) Cuidar do material didático e equipamentos à sua 

responsabilidade; 

h) Comunicar à Direção qualquer dano e/ou 

anomalias verificadas;  

i) Sensibilizar os alunos para as boas práticas 

ambientais e colaborar com eles na conservação do 

edifício, do mobiliário e do material escolar, tanto na 

sala de aula como em qualquer espaço da Escola; 

j) Solicitar autorização à Direção e informar os EE 

para ministrar a aula fora do recinto escolar;  

k) Avisar com a devida antecedência o/s funcionário/s 

sempre que proceda a troca de sala ou de hora de aula 

(com consentimento prévio da Direção); 

l) Desenvolver nos alunos o sentido de 

responsabilidade e solidariedade com vista à sua 

formação integra; 

m) Cumprir as regras de funcionamento estabelecidas 

para os serviços que utiliza;  

n) Resolver com bom senso e espírito de tolerância, os 

problemas que surjam no contacto com os alunos ou 

com outros membros da comunidade escolar;  

o) Consultar o expositor da Sala de Professores e/ou 

ferramentas em formato digital, para se inteirar das 

convocatórias, ordens de serviço, avisos e demais 

informação;  

p) Informar-se da legislação que lhe diz respeito e das 

normas em vigor no AEA; 

q) Estar atualizado científica e pedagogicamente;  

r) Guardar sigilo profissional; 

s) Reconhecer e respeitar as diferenças pessoais e 

culturais dos alunos e demais membros da comunidade 

educativa, valorizando os diferentes saberes e culturas, 

combatendo processos de exclusão e discriminação;  

t) Sensibilizar os alunos para a participação nas 

atividades desenvolvidas pelo AEA; 

u) Colaborar com os órgãos do Agrupamento e seguir 

as suas diretrizes; 

v) Efetuar no GIAE todos os registos (sumário, faltas, 

momentos de avaliação, atividades do PAA, ocorrências 

disciplinares e outras), no prazo estipulado pela Direção;  

w) Informar atempadamente de acordo com o 

previsto nos normativos aplicáveis, o órgão de gestão 

das suas ausências ou impedimentos ao exercício das 

atividades letivas e não letivas; 

x) Colaborar, por iniciativa própria ou sempre que 

solicitado, com o Diretor de Turma e com Professor 

tutor, bem como com os serviços de apoio aos alunos 

fornecendo todas as informações acerca do 

aproveitamento e comportamento dos alunos;  

y) Assegurar as aulas ou atividades de 

substituição/apoio e elaborar os planos e materiais 

àquelas destinadas, nos termos previstos na lei e no 

presente regulamento, tendo presentes as regras e 

orientações operacionais específicas definidas no AEA; 

z) Não utilizar telemóveis ou outros equipamentos 

eletrónicos nos locais onde decorram aulas ou outras 

atividades formativas ou reuniões de órgãos ou 

estruturas da escola em que participe, exceto quando a 

utilização de qualquer dos meios acima referidos esteja 

diretamente relacionada com as atividades a 

desenvolver. 

 

Artigo 125º - Faltas, Licenças e Férias 
1. Serão marcadas faltas aos professores ausentes por 

quem estiver responsável por essa tarefa, salvo ordens em 

contrário, ou de informação de que os professores em causa 

se encontram na Escola disponíveis para dar a aula. 

2. As faltas serão justificadas nos termos e nos prazos da 

legislação em vigor. 

3. O professor, sempre que previr a sua ausência, deve 

solicitar autorização ao Diretor para fazer a 

permuta/substituição/falta e deixar na Direção o Plano de 

Aula, entregando a respetiva justificação nos Serviços 

Administrativos do AEA. 

 

Artigo 126º - Organização do serviço letivo do 
Agrupamento 

As regras de organização do serviço letivo e horários do AEA 

são efetuados no início de cada ano escolar, em documento 

próprio apresentado pelo Diretor do AEA e submetidos à 

aprovação em reunião do Conselho Pedagógico, o qual 

funcionará como anexo a este Regulamento Interno. 

 

Artigo 127º - Regras a observar na gestão do serviço 
docente em situação de ausência de curta duração 
1. Vigoram as regras definidas no documento interno anexo 

a este Regulamento. “Organização do serviço letivo do 

Agrupamento”, atualizado anualmente de acordo com o 

normativo em vigor. 

 

Artigo 128º - Livro de ponto digital 
1. O “livro de ponto digital” é o instrumento consagrado 

ao registo diário das atividades com os alunos, incluindo: 

sumários, participações, assiduidade e calendarização de 

testes. 

2. Os registos no “livro de ponto digital” são efetuados pelos 

professores das diferentes disciplinas, pelo DT, no exercício 

das suas competências, e pelos professores tutores ou de 

apoio educativo, quando o aluno deles beneficiar.  

3. Os EE e os alunos têm acesso a toda a informação que 
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lhes diz respeito, mediante a utilização de uma senha 

entregue pelos serviços administrativos. 

 

Artigo 129º - Permutas (2º, 3º ciclo e Secundário) 
1. A permuta de aulas deve ser utilizada como medida 

preferencial para ocupação plena dos tempos escolares dos 

alunos, evitando-se também que sejam marcadas faltas aos 

docentes que utilizem esta modalidade, os quais devem 

proceder à articulação com os alunos, colegas e Diretor. 

2. Será permitida a permuta como estratégia propiciatória 

do cumprimento do Currículo e das Aprendizagens Essenciais 

de cada disciplina/área, na observância das seguintes 

normas: 

a) Mediante troca direta entre docentes da mesma 

turma, na mesma semana; 

b) Troca entre docentes da mesma disciplina/área 

disciplinar. Esta modalidade de permuta tem como 

condição imprescindível a apresentação do respetivo 

Plano de Aula; 

c) No início do ano letivo, os Diretores de Turma devem 

informar os alunos e os Pais e EE sobre a possibilidade 

de ocorrerem permutas; 

d) A iniciativa da permuta deve partir do professor 

cuja ausência seja previsível; 

e) Com antecedência, este docente deve contactar 

outro professor do Conselho de Turma ou Área 

Disciplinar que com ele possa permutar; 

f) O mesmo docente deve confirmar com 48 horas de 

antecedência, no mínimo, a exequibilidade da permuta 

e outra informação relevante sobre a mesma, 

preenchendo uma ficha própria da Escola que será 

entregue na Direção; 

g) Confirmada a possibilidade de permuta, o docente 

deverá informar os alunos diretamente ou através do 

Diretor de Turma ou do Delegado de Turma, até ao 

início do último tempo letivo da turma no dia anterior, 

para que estes sejam portadores do material didático 

necessário; 

h) As aulas permutadas devem ser sumariadas na hora 

em que efetivamente decorreram, respeitando a 

numeração sequencial; 

i) A permuta não deverá representar alteração da 

mancha horária semanal dos alunos, nem ultrapassar as 

oito horas diárias de trabalho do docente; 

j) A lecionação de uma aula por outro professor do 

mesmo grupo disciplinar deve ser registada no 

respetivo sumário de LAC – Lecionação de Aula 

Correspondente; 

k) A permuta não representa qualquer falta para o 

docente. 

 

Artigo 130º - Formação contínua 
De acordo com a legislação em vigor, todos os docentes 

deverão frequentar ações de formação para progressão na 

Carreira Docente. 

 

Artigo 131º - Regime de avaliação 

A avaliação de desempenho do pessoal docente (ADD) 

desenvolve-se de acordo com a legislação em vigor. 

 

Secção II - Pessoal Não Docente 
 

Artigo 132º - Papel do Pessoal Não Docente  
1. O Pessoal Não Docente deve colaborar no 

acompanhamento e integração dos alunos na comunidade 

educativa incentivando o respeito pelas regras de 

convivência, promovendo um bom ambiente educativo e 

contribuindo, em articulação com os docentes, os Pais e EE, 

na prevenção e resolução de problemas comportamentais e 

de aprendizagem. 

2. O Pessoal Não Docente deve realizar formação em 

Gestão Comportamental, se tal for considerado útil para a 

melhoria do ambiente escolar. 

3. A necessidade de formação constante do número 

anterior é identificada pelo Diretor do AEA e deve, 

preferencialmente, ser promovida pela Equipa 

Multidisciplinar. 

 

Artigo 133º - Intervenção de outras entidades 
1. Perante situação de perigo para a segurança, saúde ou 

educação do aluno, designadamente por ameaça à sua 

integridade física ou psicológica, deve o Diretor do AEA não 

agrupada diligenciar para lhe pôr termo, pelos meios 

estritamente adequados e necessários, e sempre com 

preservação da vida privada do aluno e da sua família, 

atuando de modo articulado com os pais, representante legal 

ou quem tenha a guarda de facto do aluno. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, deve o 

Diretor do AEA, quando necessário, solicitar a cooperação 

das entidades competentes do setor público, privado ou 

social. 

3. Quando se verifique a oposição dos Pais, representante 

legal ou quem tenha a guarda de fato do aluno, à intervenção 

da escola no âmbito da competência referida nos números 

anteriores, o Diretor do AEA deve comunicar imediatamente 

a situação à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

(CPCJ). 

4. Se a Escola, no exercício da competência referida nos nºs 

1 e 2, não conseguir assegurar, em tempo adequado, a 

proteção suficiente que as circunstâncias do caso exijam, 

cumpre ao Diretor do AEA comunicar a situação às entidades 

referidas no número anterior. 

 

Artigo 134º - Direitos 
São direitos gerais do Pessoal Assistente Técnico e Assistente 

Operacional: 

a) Ser respeitado no exercício das suas funções de modo 

a salvaguardar a sua dignidade profissional e pessoal; 

b) Intervir e participar na vida escolar, conforme 

previsto na lei; 

c) Ter condições que permitam a sua formação; 

d) Reunir-se, de acordo com a lei geral, para discussão 

de problemas relacionados com o serviço; 

e) Ser informado sobre todos os assuntos que lhe digam 
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diretamente respeito; 

f) Usar o bufete da escola e outros serviços; 

g) Consultar os mapas onde se registam as suas faltas; 

h) Ser atendido nas suas solicitações e esclarecido nas 

suas dúvidas pelo Diretor ou serviços competentes; 

i) Ser escutado nas suas sugestões e críticas que se 

prendam com as suas tarefas. 

 

Artigo 135º - Deveres 
1. São deveres gerais do Pessoal Assistente Técnico e 

Assistente Operacional: 

a) Contribuir para o bom funcionamento da Escola; 

b) Tratar com respeito os restantes elementos da 

população escolar; 

c) Cumprir o que está superiormente legislado, o 

Regulamento Interno e quaisquer outras determinações 

do Diretor; 

d) Fazer o registo de assiduidade com o cartão GIAE, no 

terminal situado na portaria, em quatro momentos 

distintos, em conformidade com os seus horários de 

trabalho; 

e) Guardar segredo profissional relativamente aos 

factos de que tenha conhecimento em virtude do 

exercício das suas funções e que não se destinem a ser do 

domínio público; 

f) Comparecer regular e continuamente ao serviço 

dentro das horas que lhe forem designadas; 

g) Ser portador de identificação em local visível no seu 

vestuário, conforme o modelo aprovado para uso no 

Agrupamento; 

h) Conhecer as normas legais regulamentares e as 

instruções dos seus superiores hierárquicos, bem como 

possuir e aperfeiçoar os seus conhecimentos técnicos e 

métodos de trabalho de modo a exercer as suas funções 

com eficiência e correção. 

2. São deveres específicos do Pessoal Assistente Técnico: 

a) Atender com diligência e correção todo aquele que 

recorra aos seus serviços; 

b) Procurar informar com competência e clareza 

qualquer esclarecimento que lhe seja solicitado; 

c) Fazer com que seja comunicado aos elementos da 

comunidade escolar qualquer assunto oficial que lhes 

diga respeito; 

d) Desempenhar com eficiência o cargo para o qual foi 

nomeado, e empenhar-se com afinco na realização das 

tarefas que o Coordenador dos assistentes técnicos lhe 

atribuir de acordo com as normas legais em vigor; 

e) Divulgar pelos restantes elementos dos Serviços 

todas as instruções de que disponha; 

f) Sugerir as modificações e adaptações que, no seu 

entender, contribuam para o melhor funcionamento da 

Escola. 

3. São atribuições específicas do Coordenador dos 

Assistentes Operacionais: 

a) Orientar e coordenar o trabalho dos Assistentes 

Operacionais; 

b) Colaborar com o Diretor na elaboração da 

distribuição de serviço pelo pessoal em questão; 

c) Atender e apreciar reclamações ou sugestões sobre o 

serviço prestado, propondo soluções; 

d) Comunicar infrações disciplinares do pessoal a seu 

cargo; 

e) Comunicar estragos ou extravios de material e 

equipamento; 

f) Afixar e divulgar convocatórias, avisos, ordens de 

serviço, pautas, horários, etc.; 

g) Controlar a assiduidade do pessoal a seu cargo e 

elaborar o plano de férias, a submeter à aprovação do 

Diretor; 

h) Requisitar e fornecer material de limpeza, de 

primeiros socorros e de uso corrente nas aulas; 

i) Todas e demais funções que lhe forem atribuídas 

pelo Diretor. 

4. São deveres específicos dos Assistentes Operacionais: 

a) Ser responsáveis pelo setor que lhes for atribuído, 

participando toda e qualquer ocorrência que ponha em 

causa a conservação de instalações e equipamento; 

b) Diligenciar para que todas as instalações a si 

confiadas permaneçam nas melhores condições de 

apetrechamento e limpeza; 

c) Controlar, identificar e comunicar a presença de 

pessoas estranhas à Escola; 

d) Fazer-se anunciar antes de entrar nas salas em aula; 

e) Atuar com determinação, prudência e educação 

junto dos alunos, nunca usando de violência física ou 

verbal; 

f) Exercer vigilância, durante os intervalos e sempre que 

se verifique a permanência de alunos fora da sala de aula, 

de forma a evitar a ocorrência de acidentes; 

g) Estar vigilante e atento durante as aulas para poder 

responder imediatamente a qualquer solicitação da parte 

dos professores ou a circunstâncias que de algum modo 

impeçam o bom funcionamento das aulas; 

h) Não permitir que os alunos permaneçam dentro das 

salas de aula durante os intervalos, sozinhos; 

i) Impedir a permanência dos alunos junto das salas 

durante o funcionamento das aulas; 

j) Evitar a saída dos alunos da Escola sem prévia 

autorização, durante os tempos letivos; 

k) Providenciar todo o material didático solicitado pelos 

professores; 

l) Não abandonar o local de trabalho sem prévia 

autorização e substituição; 

m) Fazer circular convenientemente todas as 

convocatórias, ordens de serviço ou comunicações; 

n) Participar qualquer caso de desobediência às ordens 

ou comportamento incorreto, por parte de qualquer 

aluno à Direção, que tomará as medidas convenientes; 

o) Manter comportamento exemplar no trato com os 

alunos e outros membros da comunidade escolar. 

 

Artigo 136º - Faltas 
As faltas serão justificadas nos termos e nos prazos da 

legislação em vigor; a justificação de faltas deve ser entregue 

nos Serviços Administrativos do AEA. 
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Artigo 137º - Regime de avaliação 
1. A avaliação do Pessoal Não Docente é feita nos termos da 

legislação em vigor, considerando o acordo de transferência 

de competências para o Município de Ponte de Lima. 

2. O SIADAP visa o desenvolvimento coerente e integrado 

de um modelo global de avaliação que constitua um 

instrumento estratégico para a criação de dinâmicas de 

mudança, de motivação profissional e de melhoria. 

 

Secção III - Alunos 
 

Artigo 138º - Disposições Gerais 
1 O presente Regulamento consagra um código de conduta 

e explicita o estatuto do aluno na dupla componente de 

direitos e deveres. 

2 O aluno tem o direito e o dever, no desenvolvimento dos 

princípios do Estado de direito democrático e de uma cultura 

de cidadania capaz de fomentar os valores da dignidade da 

pessoa humana, da democracia, do exercício responsável, da 

liberdade individual e da identidade nacional, de conhecer e  

respeitar ativamente os valores e os princípios fundamentais 

inscritos na Constituição da República Portuguesa, a Bandeira 

e o Hino, enquanto símbolos nacionais, a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, a Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem, a Convenção sobre os Direitos da Criança 

e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 

enquanto matrizes de valores e princípios de afirmação da 

humanidade. 

 

Subsecção I – Direitos/Deveres 
 

Artigo 139º - Responsabilidades dos alunos 
1. Os alunos são responsáveis, em termos adequados à sua 

idade e capacidade de discernimento, pelo exercício dos 

direitos e pelo cumprimento dos deveres que lhe são 

outorgados pelo Estatuto do Aluno e Ética Escolar, pelo 

presente Regulamento Interno e pela demais legislação 

aplicável. 

2. A responsabilidade disciplinar dos alunos implica o 

respeito integral do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, do 

presente Regulamento Interno, do património do 

estabelecimento de ensino, dos demais alunos, funcionários 

e, em especial, dos professores. 

3. Nenhum aluno pode prejudicar o direito à educação dos 

demais. 

 

Artigo 140º - Direitos dos alunos 
1. O aluno tem direito a: 

a) Ser tratado com respeito e correção por qualquer 

membro da comunidade educativa, não podendo, em 

caso algum, ser discriminado em razão da origem étnica, 

saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade de 

género, condição económica, cultural ou social ou 

convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas; 

b) Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade 

de acordo com o previsto na lei, em condições de efetiva 

igualdade de oportunidades no acesso; 

c) Escolher e usufruir, nos termos estabelecidos no 

quadro legal aplicável, por si ou, quando menor, através 

dos seus Pais ou EE, o Projeto Educativo que lhe 

proporcione as condições para o seu pleno 

desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e 

cívico e para a formação da sua personalidade; 

d) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, 

a assiduidade e o esforço no trabalho e no desempenho 

escolar e ser estimulado nesse sentido; 

e) Ver reconhecido o empenhamento em ações 

meritórias, designadamente o voluntariado em favor da 

comunidade em que está inserido ou da sociedade em 

geral, praticadas na Escola ou fora dela, e ser estimulado 

nesse sentido; 

f) Usufruir de um horário escolar adequado ao ano 

frequentado, bem como de uma planificação equilibrada 

das atividades curriculares e extracurriculares, 

nomeadamente as que contribuem para o 

desenvolvimento cultural da comunidade; 

g) 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; 

h) Usufruir de prémios ou apoios e meios 

complementares que reconheçam e distingam o mérito; 

i) Beneficiar de outros apoios específicos, adequados às 

suas necessidades escolares ou às suas aprendizagens, 

através dos Serviços de Psicologia e Orientação ou de 

outros serviços especializados de apoio educativo; 

j) 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; 

k) Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso 

de acidente ou doença súbita, ocorrido ou manifestada 

no decorrer das atividades escolares; 

l) Ver garantida a confidencialidade dos elementos e 

informações constantes do seu processo individual, de 

natureza pessoal ou familiar; 

m) Participar, através dos seus representantes, nos 

termos da lei, nos Órgãos de Administração e Gestão da 

Escola, na criação e execução do respetivo Projeto 

Educativo, bem como na elaboração do Regulamento 

Interno; 

n) Eleger os seus representantes para os órgãos, cargos 

e demais funções de representação no âmbito da Escola, 

bem como ser eleito, nos termos da lei e pelo presente 

Regulamento Interno; 

o) Apresentar críticas e sugestões relativas ao 

funcionamento da Escola e ser ouvido pelos professores, 

Diretores de Turma e Órgãos de Administração e Gestão 

da Escola em todos os assuntos que justificadamente 

forem do seu interesse; 

p) Organizar e participar em iniciativas que promovam 

a formação e ocupação de tempos livres; 

q) Ser informado sobre o Regulamento Interno da 



Regulamento Interno 

 

 

Escola e pelos meios definidos pelo Agrupamento, em 

termos adequados à idade e ao ano frequentado pelo 

aluno, sobre todos os assuntos que justificadamente 

sejam do seu interesse, nomeadamente sobre o modo de 

organização do plano de estudos ou curso, as 

Aprendizagens Essenciais cada disciplina ou área 

disciplinar, os processos e critérios da avaliação, bem 

como sobre a matrícula, abono de família e apoios 

socioeducativos, as normas de utilização e de segurança 

dos materiais e equipamentos e das instalações, 

incluindo o Plano de Emergência, e, em geral, sobre todas 

as atividades e iniciativas relativas ao Projeto Educativo 

da Escola; 

r) Participar nas demais atividades da Escola, nos 

termos da lei e pelo presente Regulamento Interno; 

s) Participar no processo de avaliação, através dos 

mecanismos de auto e heteroavaliação; 

t) Beneficiar das medidas definidas pela escola, 

adequadas à recuperação da aprendizagem nas situações 

de ausência devidamente justificada às atividades 

escolares. 

2. A fruição dos direitos consagrados nas suas alíneas g), h) 

e r) do número anterior pode ser, no todo ou em parte, 

temporariamente vedada em consequência de medida 

disciplinar corretiva ou sancionatória aplicada ao aluno, nos 

termos previstos no presente Regulamento Interno. 

 

Artigo 141º - Direitos específicos dos alunos 
De acordo com as particularidades inerentes ao 

funcionamento deste Agrupamento, são direitos específicos 

dos alunos: 

1. Ter um cartão que o identifique (escola sede). 

2. Possuir uma caderneta escolar nos primeiro, segundo e 

terceiro ciclos. 

3. Usufruir, dentro dos edifícios escolares, de um ambiente 

saudável, em especial, pela limpeza e higiene das instalações: 

salas de aula, balneários, corredores, espaços desportivos, 

instalações sanitárias. 

4. Utilizar os cacifos para guardar materiais de cariz 

didático e/ou desportivo (escola sede). 

5. Afixar, no local determinado para o efeito, informação 

útil e do interesse dos alunos, após autorização do Diretor. 

6. Ser informado pelo professor do material indispensável 

às atividades escolares da respetiva disciplina. 

7. Ocupar um lugar adequado na sala de aula, sempre que 

tenha dificuldades de ordem física. 

8. Assistir à aula, quando chegar atrasado, mesmo que o 

professor já tenha marcado a respetiva falta. 

9. Gozar o período dos intervalos, desde que não esteja 

sujeito a uma medida disciplinar corretiva. 

10. Ter refeições bem confecionadas, com real valor 

nutritivo e em quantidade suficiente. 

 

Artigo 142º - Representação dos Alunos 
1. Assembleia de Turma 

O Delegado e o Subdelegado de Turma têm o direito de 

solicitar a realização de reuniões da Turma com o respetivo 

Diretor de Turma, sem prejuízo do cumprimento das 

atividades letivas, nos seguintes termos: 

1.1. O pedido é apresentado ao Diretor de Turma, sendo 

precedido de reunião informal da Turma para 

determinação das matérias a abordar; 

1.2. Por iniciativa dos alunos da Turma, o Diretor de 

Turma pode solicitar a participação do respetivo 

representante dos Pais e EE; 

1.3. A intenção de realizar a reunião deverá ser 

participada pelo Diretor de Turma ao Diretor. 

2. Assembleia de Delegados de Turma 

2.1 A Assembleia de Delegados de Turma, como órgão 

de representação e participação dos alunos, é composta 

pelos Delegados ou Subdelegados de todas as Turmas dos 

2.º, 3.º ciclos e secundário do Agrupamento. 

2.2 À Assembleia de Delegados de Turma compete o 

seguinte: 

a) Eleger anualmente, de entre os membros do 

ensino básico e secundário, os seus 

representantes. 

b) Dar parecer sobre todos os assuntos que lhe 

sejam apresentados pelos Diretor do 

Agrupamento. 

2.3 A primeira reunião anual da Assembleia de 

Delegados de Turma é convocada pelo Diretor e tem por 

finalidade eleger o Presidente, o Vice-presidente e o 

Secretário, que orientarão os trabalhos deste órgão.  

a) Em caso de impedimento do Diretor, este far-se-

á representar pelo Subdiretor. 

b) A eleição será feita por voto secreto, sendo 

elegíveis os Delegados ou Subdelegados do ensino 

básico (2º e 3º ciclos) e secundário. 

c) A Assembleia de Delegados de Turma será 

convocada pelo Diretor, por sua iniciativa ou a 

pedido do Presidente da Assembleia de Delegados, 

ou ainda a pedido de pelo menos um terço dos 

membros. 

3. Associação de Estudantes 

3.1. A Associação de Estudantes desta Escola é a 

estrutura associativa que representa os estudantes deste 

Estabelecimento de ensino e goza de autonomia na 

elaboração dos respetivos estatutos e demais normas 

internas, na eleição dos seus órgãos dirigentes, na gestão 

e administração do respetivo património e na elaboração 

de planos de atividades. 

3.2. A Associação de Estudantes tem direito a dispor de 

instalações próprias cedidas pelo Diretor, por forma a 

prosseguir o desenvolvimento das suas atividades, 

cabendo-lhe zelar pelo seu bom funcionamento. 

 

Artigo 143º - Delegado e Subdelegado de Turma 
1. No início do ano letivo, deve o Diretor de 

Turma/Professor Titular de Turma promover a eleição do 

Delegado e Subdelegado de Turma, após um período 

razoável de conhecimento dos alunos entre si e entre estes e 

o seu Diretor de Turma. 

2. O Diretor de Turma/ Professor Titular de Turma preside à 

eleição, da qual elabora uma ata a arquivar no dossiê de 
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Turma. 

3 Devem ser eleitos nominalmente, por voto direto e 

secreto, por todos os alunos da Turma. 

4. São elegíveis os alunos que frequentam todas as 

disciplinas, exceto as facultativas. 

5. Em caso de empate, efetua-se um segundo escrutínio, 

onde são candidatos os alunos que obtiveram, no primeiro 

escrutínio, maior ou igual número de votos. 

6. Destituição e/ou substituição do cargo 

a) Será destituído o Delegado ou Subdelegado a quem 

seja aplicada medida disciplinar. 

b) Será substituído, em qualquer momento, o aluno 

eleito se: 

i. Ele próprio o solicitar, mediante fundamentação 

a apresentar em Assembleia de Turma; 

ii. For solicitado pela maioria da Turma, mediante a 

apresentação de abaixo-assinado; 

iii. O Diretor de Turma apresentar proposta 

fundamentada nesse sentido e o Conselho de 

Turma a sufragar. 

7. Compete ao Delegado de Turma: 

a) Representar a Turma junto do Órgão de Direção da 

Escola e das estruturas educativas; 

b) Participar nas reuniões para que for convocado, 

designadamente nas reuniões de Conselho de Turma, 

exceto nos pontos da ordem de trabalhos relativos à 

avaliação e, ainda, no Conselho de Turma de natureza 

disciplinar; 

c) Solicitar a realização de reuniões da Turma com o 

respetivo Diretor de Turma, nos termos estipulados no 

presente RI; 

d) Consultar os colegas, antes das reuniões para que foi 

convocado, registando os problemas, preocupações e 

propostas a fim de serem apresentadas e discutidas na 

reunião; 

e) Manter-se informado e informar os colegas sobre os 

assuntos da Escola e/ou tratados nas reuniões em que 

participou; 

f) Promover a ligação entre os seus colegas e o Diretor 

de Turma, dando-lhe a conhecer as ocorrências e 

problemas que afetem a Turma ou algum colega, sempre 

que possível, por escrito; 

g) Auxiliar o Diretor de Turma e os restantes professores 

em tarefas do interesse da Turma, por iniciativa própria 

ou quando for solicitado; 

h) Colaborar com os professores e assistentes 

operacionais na supervisão da limpeza, da conservação 

das salas de aula, do mobiliário e material escolar, 

informando das anomalias constatadas; 

i) Intervir, assumindo papel mediador e apaziguador, 

na resolução de eventuais problemas ou conflitos entre 

colegas; 

j) Promover o cumprimento do Regulamento Interno; 

k) Integrar, desde que eleito em plenário de Delegados 

de Turma, a Equipa de Autoavaliação. 

8. O Subdelegado de Turma coadjuva o Delegado no 

desempenho das suas funções e substitui-o na sua ausência 

ou impedimento. 

9. Perfil do Delegado de Turma 

a) Ter um relacionamento fácil com todos os 

membros da Turma. 

b) Apresentar uma atitude responsável e cultivar 

valores de respeito e cooperação em relação a todos 

os elementos da comunidade escolar. 

c) Assumir com facilidade o papel de porta-voz dos 

colegas e interlocutor válido entre estes e os 

professores. 

d) Ser capaz de representar os colegas nas reuniões. 

 

Artigo 144º - Prémios de Mérito/ Cidadania/Expressões  
Disposições Gerais e Requisitos 

1. Os alunos que se distinguirem pelo seu desempenho 

escolar e pela sua dedicação farão parte do Quadro de 

Mérito. 

2. Os alunos que evidenciarem atitudes e valores de 

excelência, serão reconhecidos com o Prémio Cidadania. 

3. São proponentes do Quadro de Mérito, Prémio Cidadania 

e Expressões, os Conselhos de Turma nos 2º e 3º ciclos e 

secundário. 

4. Da proposta ao Quadro de Mérito devem constar a 

identificação do aluno (ano, número e turma), a média 

aritmética e a situação que motivou a proposta, de acordo 

com os critérios definidos. 

5. Da proposta ao Prémio Cidadania devem constar a 

identificação do aluno (ano, número e turma), bem como os 

critérios evidenciados, de acordo com o regulamento 

existente. 

6. As propostas deverão ficar lavradas em ata de reunião 

final de Conselhos de Turma, nos 2º e 3º ciclos e secundário. 

7. As propostas serão dirigidas ao Presidente do Conselho 

Pedagógico, através do Coordenador dos Diretores de Turma. 

8. A avaliação das propostas será sempre apresentada em 

Conselho Pedagógico, no final do ano letivo. Das decisões 

tomadas não haverá recurso. 

9. Aos alunos que constarem do Quadro de Mérito, 

propostos para o Prémio Cidadania, e Prémio Expressões, 

será atribuído um diploma e registada a informação no seu 

processo individual. 

10. O nome dos alunos considerados meritórios será dado 

a conhecer a toda a comunidade escolar. 

11. Do Quadro de Mérito constarão os alunos que, na 

avaliação contínua e no final do ano letivo, para os 2º e 3º 

ciclos e secundário, satisfaçam os seguintes critérios: 

a) Média da classificação interna de 4,50 ou superior 

contabilizando todas as disciplinas do Currículo, 

incluindo a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento 

nos 2º e 3º ciclos; 

b) Média aritmética das classificações internas de 17,0 

valores ou superior, sem arredondamento, 

classificação igual ou superior a catorze valores em 

todas as disciplinas e inscrição a todas as disciplinas do 

respetivo ano de escolaridade até ao final do ano letivo; 

c) Não apresentem faltas injustificadas; 

d) Demonstrem interesse generalizado pelo estudo; 

e) Revelem cooperação e aceitação de regras; 
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f) Revelem bom relacionamento com os diversos 

elementos da Comunidade educativa; 

g) Desenvolvam ações individuais ou em grupo e 

demonstrem solidariedade para com os elementos da 

Escola; 

h) Desenvolvam ações individuais ou em grupo que 

conduzam à organização, dinamização e divulgação de 

projetos e iniciativas do Agrupamento ou da Turma, dos 

quais resulte enriquecimento cultural ou patrimonial 

dos alunos e da Escola em geral; 

i) Promovam ações individuais ou em grupo que 

resultem em benefício da comunidade escolar em 

geral; 

j) Qualquer situação (requisito) que não esteja 

prevista neste Regulamento será objeto de análise e 

decisão do Conselho Pedagógico, mediante proposta 

fundamentada do Conselho de Turma, nomeadamente 

no que respeita à mudança de Curso. 

12. No caso dos alunos do ensino secundário que optem 

pela mudança de curso e que não se encontrem inscritos em 

todas as disciplinas pelo motivo descrito, a proposta do aluno 

para o “Quadro de Mérito” deve efetivar-se após a afixação 

dos resultados dos exames nacionais. 

13. O Prémio cidadania será atribuído ao aluno do 2º, 3º 

ciclo e secundário que reúna os seguintes requisitos: 

a) Comportamento considerado Muito Bom pelo 

Conselho de Turma, sem qualquer registo no decurso 

do ano letivo em causa, de alguma medida disciplinar; 

b) Bom relacionamento com os diversos elementos da 

comunidade escolar; 

c) Pontualidade e empenho no cumprimento dos 

deveres e constantes no Regulamento Interno; 

d) Respeito pelos bens e serviços ao seu dispor; 

e) Assiduidade excelente; 

f) Classificação de nível 5 ou, no caso do ensino 

secundário um desempenho considerado Muito Bom, 

na disciplina  de Cidadania e Desenvolvimento; 

g) Manifestação de um espírito de entreajuda 

relevante e continuado; 

h) Desenvolvimento de iniciativas e ações exemplares 

de benefício social ou comunitário, dentro e/ou fora do 

AEA; 

i) Participação empenhada nas atividades do PAA 

e/ou em atividades de complemento educativos 

(clubes, desporto escolar, etc.); 

j) Aplicação e empenho na superação das 

dificuldades. 

14. Os alunos dos 2º e 3º ciclos que se destaquem pelos 

resultados de excelência nas disciplinas do Departamento de 

Expressões, serão reconhecidos pelo Prémio de Mérito de 

Expressões mediante os seguintes requisitos: 

a) No 2º ciclo: obtenham um aproveitamento Muito 

Bom (nível 5), na avaliação final do 3º Período, às 

disciplinas Educação Visual, Educação Tecnológica, 

Educação Musical e Educação Física;  

b) No 3º ciclo: obtenham um aproveitamento Muito 

Bom (nível 5), na avaliação final do 3º Período, às 

disciplinas Educação Visual, Educação 

Tecnológica/Música e Educação Física;  

c) Para além do aproveitamento, os alunos devem 

apresentar Bom comportamento, estando excluídos os 

alunos que tenham participações disciplinares. 

d) No caso dos alunos que, devido ao seu currículo, 

não frequentem a totalidade das disciplinas do 

Departamento, não poderão ser contemplados pelo 

prémio. 

 
 

Artigo 145º - Deveres gerais dos alunos 
De acordo com o Estatuto do Aluno e Ética Escolar o aluno 

tem o dever de: 

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 podendo, em caso 

algum, ser discriminado em razão da origem étnica, 

saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade de 

género, condição económica, cultural ou social, ou 

convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou 

religiosas; 

e) Guardar lealdade para com todos os membros da 

comunidade educativa; 

f) Respeitar a autoridade e as instruções do Diretor, 

dos Professores e Pessoal Não Docente; 

g) Contribuir para a harmonia da convivência escolar 

e para a plena integração no AEA de todos os alunos; 

h) Participar nas atividades educativas ou formativas 

desenvolvidas no Agrupamento, 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 educativa, não praticando 

quaisquer atos, designadamente violentos, 

independentemente do local ou dos meios utilizados, 

que atentem contra a integridade física, moral ou 

patrimonial dos professores, Pessoal Não Docente e 

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 mesmos; 

k) Zelar pela preservação, conservação e asseio das 

instalações, material didático, mobiliário e espaços 

verdes do AEA, fazendo uso correto dos mesmos; 

l) Respeitar a propriedade dos bens de todos os 

membros da comunidade educativa; 

m) Permanecer nas respetivas Escolas do 

Agrupamento durante o seu horário, salvo autorização 

escrita do EE ou da Direção do AEA; 
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n) Participar na eleição dos seus representantes e 

prestar-lhes toda a colaboração; 

o) Conhecer e cumprir o Estatuto do Aluno e Ética 

Escolar, as normas de funcionamento dos Serviços do 

AEA e o presente Regulamento Interno, subscrevendo 

declaração anual de aceitação do mesmo e de 

compromisso ativo quanto ao seu cumprimento 

integral; 

p) Não possuir e não consumir substâncias aditivas, 

em especial drogas, tabaco e bebidas alcoólicas nem 

promover qualquer forma de tráfico, facilitação e 

consumo das mesmas; 

q) Não transportar quaisquer materiais, 

equipamentos tecnológicos, instrumentos ou 

engenhos passíveis de, objetivamente, perturbarem o 

normal funcionamento das atividades letivas, ou 

poderem causar danos físicos ou psicológicos aos 

alunos ou a qualquer outro membro da comunidade 

educativa; 

r) Não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, 

designadamente, telemóveis, equipamentos, 

programas ou aplicações informáticas, nos locais onde 

decorram aulas ou outras atividades formativas ou 

reuniões de Órgãos ou estruturas da escola em que 

participe, exceto quando a utilização de qualquer dos 

meios acima referidos esteja diretamente relacionada 

com as atividades a desenvolver e seja expressamente 

autorizada pelo professor ou pelo responsável pela 

Direção ou supervisão dos trabalhos ou atividades em 

curso; 

s) Não captar sons ou imagens, designadamente, de 

atividades letivas e não letivas, sem autorização prévia 

dos professores, dos responsáveis pela Direção do AEA 

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, no AEA ou fora dela, nomeadamente, 

via Internet ou através de outros meios de 

comunicação, sons ou imagens captados nos 

momentos letivos e não letivos, sem autorização do 

Diretor do AEA; 

u) Respeitar os direitos de autor e de propriedade 

intelectual; 

v) Apresentar-se com vestuário que se revele 

adequado, em função da idade, à dignidade do espaço 

e à especificidade das atividades escolares, no respeito 

pelas regras estabelecidas no AEA; 

w) Reparar os danos por si causados a qualquer 

membro da comunidade escolar ou em equipamentos 

ou instalações do AEA ou outras onde decorram 

quaisquer atividades decorrentes da vida escolar e, não 

sendo possível ou suficiente a reparação, indemnizar os 

lesados relativamente aos prejuízos causados. 

 

Artigo 146º - Deveres específicos dos alunos 
Constituem deveres específicos dos alunos, de acordo com o 

consagrado na legislação em vigor: 

a) Tratar os colegas como iguais, sem atitudes 

discriminatórias que os marginalizem em função da cor, 

de pele, religião, estatuto socioeconómico ou outros; 

b) Reparar e/ou indemnizar o AEA, através dos Pais ou 

EE, pelos danos que venha a cometer ou provocar, 

desde que possível, independentemente de qualquer 

sanção disciplinar que lhe seja aplicada; 

c) Ser assíduo e pontual, dirigindo-se para a sala de 

aula ao toque de chamada, esperando pelo docente 

junto à respetiva porta, de modo a permitir a livre e fácil 

circulação de outras pessoas, ausentando-se daquela 

ao toque de saída, após autorização expressa do 

professor, circulando e comportando- se sempre com 

calma e ordeiramente, sem empurrões, cotoveladas, 

gritos, atropelos ou descendo pelo corrimão; 

d) Serem os últimos a entrar na sala de aulas, os 

primeiros a abandoná-la, após autorização do docente, 

devendo deixar as mesas e as cadeiras limpas e 

arrumadas, bem como todo o material, com vista a 

permitir a sua utilização na aula seguinte; 

e) Registar o sumário da aula no caderno diário e 

participar em todas as atividades da aula sem perturbar 

o seu normal funcionamento, colaborando e realizando 

as tarefas especificadas pelo professor, tirando e 

registando, por sua iniciativa, apontamentos ou 

pequenas notas no seu caderno sem esperar que lhes 

sejam fornecidos ou ditados pelo professor; 

f) Fazer-se acompanhar sempre do material 

indispensável para as aulas, definido pelo professor de 

cada disciplina no início do ano letivo, bem como da 

caderneta escolar e do cartão de estudante; 

g) Não comer qualquer alimento na sala de aulas; 

h) Não utilizar qualquer tipo de jogo e brincadeiras 

perigosas durante os intervalos; 

i) Não permanecer na sala de aula durante os intervalos 

sem autorização do professor; 

j) Cumprir as normas estipuladas para as aulas de 

Educação Física e de todas as que lhe sejam lecionadas 

em instalações específicas; 

k) Acatar todas as ordens, comunicações e avisos que 

lhe digam respeito e proceder em conformidade com o 

seu conteúdo; 

l) Comunicar ao funcionário presente ou ao docente 

todos os danos ou anomalias verificados, ou ainda a 

presença de indivíduos estranhos ao AEA que estejam ou 

possam vir a causar danos ou perturbações na vida 

escolar, e entregar sempre ao funcionário do bloco 

qualquer objeto que encontre e não lhe pertença; 

m) Exercer convenientemente qualquer cargo para o 

qual seja eleito, de acordo com a Legislação e o 

Regulamento Interno; 

n) Durante as atividades organizadas pela Escola como, 

por exemplo, as visitas de estudo ou atividades de 

enriquecimento do currículo, os alunos estão sujeitos, em 

termos disciplinares, às normas aplicadas na Escola. 

o) Pagar, através dos Pais ou EE, nos prazos devidos, 

quaisquer despesas legalmente exigidas, nomeadamente 

da ASE ou Serviços Administrativos, sob pena de 
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suspensão dos respetivos direitos como, por exemplo, a 

obtenção, em qualquer altura, de documentos da Escola; 

p) Pagar as despesas clínicas provocadas por qualquer 

ato que seja considerado voluntário, designadamente a 

agressão contra outro membro da Comunidade Escolar; 

q) O aluno e o seu EE são os únicos e exclusivos 

responsáveis pelo desaparecimento ou danificação de 

quaisquer computadores, telemóveis e outros aparelhos 

de vídeo e áudio de uso pessoal que traga para a Escola. 

A Escola/Agrupamento declina qualquer 

responsabilidade por eventuais desaparecimentos. 
 

Subsecção II - Documentos Escolares do 

Aluno 
 

Artigo 147º - Cartão de Estudante - Identificação Pessoal 
1. O cartão de estudante magnético é distribuído a todos os 

alunos aquando do seu ingresso na escola sede, pelo Diretor 

de Turma, sendo a sua emissão da responsabilidade dos 

Serviços Administrativos. 

2. Deve acompanhar os alunos, sempre que se encontrem 

no espaço físico do Agrupamento, ou fora dele, no exercício 

de atividades decorrentes da sua situação escolar. 

3. Deve ser exibido quando solicitado por Docentes, 

Assistentes Operacionais ou Assistentes Técnicos. 

4. Se o aluno não puder exibir o cartão de estudante, 

quando lhe seja pedido, não poderá entrar ou permanecer 

nas instalações do Agrupamento, salvo se a sua identidade e 

qualidade de aluno for comprovada por um professor ou 

funcionário. 

5. Em caso de extravio/deterioração, o aluno terá de pedir 

nova via aos Serviços Administrativos, mediante pagamento 

de novo cartão de estudante. 

6. Considera-se falta grave a utilização indevida do cartão 

de estudante, bem como a sua falsificação. 

 

Artigo 148º - Processo individual do aluno. 
1. O Processo individual do aluno. acompanha-o ao longo de 

todo o seu percurso escolar, sendo entregue aos Pais ou EE 

ou ao aluno maior de idade, no termo da escolaridade 

obrigatória, por solicitação dos mesmos. 

2. São registadas no Processo individual do aluno. as 

informações relevantes do seu percurso educativo, 

designadamente as relativas a comportamentos meritórios e 

medidas disciplinares aplicadas e seus efeitos. 

3. Têm acesso ao processo individual do aluno., além do 

próprio, os Pais ou EE, quando aquele for menor, o Professor 

Titular da Turma ou o Diretor de Turma, os titulares dos 

Órgãos de Gestão e Administração da Escola e os funcionários 

afetos aos Serviços de Gestão de Alunos e da Ação Social 

Escolar. 

4. Podem ainda ter acesso ao Processo individual do aluno., 

mediante autorização do Diretor da Escola e no âmbito do 

estrito cumprimento das respetivas funções, outros 

professores da Escola, os Psicólogos e médicos escolares ou 

outros profissionais que trabalhem sob a sua égide e os 

serviços do Ministério da Educação e Ciência com 

competências reguladoras do sistema educativo, neste caso 

após comunicação ao Diretor. 

5. O Processo é da responsabilidade do Professor Titular de 

Turma, no ensino Pré-Escolar e Primeiro Ciclo do Ensino 

Básico, e do Diretor de Turma, nos 2º, 3º Ciclo/Secundário, 

acompanhando o aluno em caso de mudança de 

Estabelecimento de Ensino. 

6. A consulta do Processo é realizada na presença do 

Professor Titular de Turma/ Diretor de Turma, na hora de 

atendimento ou numa outra, desde que solicitado com um 

mínimo de dois dias úteis de antecedência. 

7. As informações contidas no Processo individual do aluno. 

estão sujeitas ao previsto na legislação sobre proteção de 

dados pessoais, no que diz respeito ao acesso e tratamento 

desses dados e sigilo profissional. 

 

Artigo 149º -Instrumentos de registo 
1. A caderneta escolar: 

a) Contém as informações da Escola e do EE, bem como 

outros elementos relevantes para a comunicação entre a 

Escola e os Pais ou EE; 

b) É propriedade dos alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos, que a 

devem conservar e tê-la sempre em sua posse; 

c) Visa estabelecer um relacionamento permanente 

entre a Escola, a Família e o Aluno, devendo conter os   

elementos recolhidos ao longo do processo ensino-

aprendizagem; 

d) É interdito aos alunos alterar, acrescentar ou apagar 

informações registadas na Caderneta Escolar pelos 

docentes, Diretor de Turma, EE e Órgãos de Gestão e 

Administração; 

e) Em caso de extravio, o aluno deve comunicá-lo ao 

Docente /Diretor de Turma para que a mesma seja 

substituída; 

f) A caderneta escolar não substitui o cartão de 

estudante enquanto documento de identificação pessoal 

do aluno. 

2. O registo biográfico digital contém os elementos relativos 

à assiduidade e aproveitamento do aluno. 

3. As fichas de registo da avaliação contêm, de forma 

sumária, os elementos relativos ao desenvolvimento dos 

conhecimentos, capacidades e atitudes do aluno e são 

entregues no final de cada momento de avaliação, 

designadamente, no final de cada período escolar, aos Pais 

ou ao EE pelo Professor Titular da Turma, no 1.º ciclo, ou pelo 

Diretor de Turma, nos restantes casos e arquivado no 

Processo individual do aluno. 

 

Subsecção III- Dever de assiduidade e efeitos 

da ultrapassagem do limite de faltas 
 

Artigo 150º - Assiduidade 
1. As questões da assiduidade estão legisladas na Secção IV 

do Capítulo III da Lei n.º 51/2012.  

2. O dever de assiduidade e pontualidade implica para o 

aluno a presença e a pontualidade na sala de aula e demais 

locais onde se desenvolva o trabalho escolar, munido do 
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material didático ou equipamento necessário, de acordo com 

as orientações dos professores, bem como uma atitude de 

empenho intelectual e comportamental adequada, em 

função da sua idade, ao processo de ensino. 

 

Artigo 151º - Faltas 
1. A falta é a ausência do aluno a uma aula ou a outra 

atividade de frequência obrigatória ou facultativa caso tenha 

havido lugar a inscrição, a falta de pontualidade ou a 

comparência sem o material didático ou equipamento 

necessários, nos termos estabelecidos no Estatuto do Aluno 

e Ética Escolar. 

2. Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, há tantas 

faltas quantos os tempos de ausência do aluno. 

3. As faltas são registadas pelo Professor Titular de Turma, 

ou pelos Professores de cada disciplina no Programa GIAE. 

4. As faltas ao primeiro tempo do horário do aluno, sem 

justificação prévia, são comunicadas ao EE, com a brevidade 

possível, via telefone, por uns assistentes operacionais. 

5. As faltas podem ser justificadas ou injustificadas. 

6. As faltas resultantes da aplicação da ordem de saída de 

sala de aula têm a natureza prevista no nº 1 do art.º 175º do 

presente Regulamento Interno. 

7. A participação em visitas de estudo segue o regime 

previsto no presente RI. 

 

Artigo 152º - Faltas de Material Didático 
1. É considerada falta de material sempre que o aluno não 

se faça acompanhar do material indispensável às atividades 

escolares. 

2. Cada disciplina deverá especificar o que entende por 

material indispensável a utilizar nas atividades letivas e 

comunicá-lo aos alunos no início do ano letivo. 

3. Sempre que o aluno não apresente o material necessário 

à execução das tarefas escolares serão marcadas faltas de 

material, em impresso próprio da responsabilidade de cada 

professor. 

4. A falta de material é justificável, não necessariamente por 

escrito, ao respetivo professor da disciplina. 

5. A marcação de três faltas de material injustificadas 

seguidas ou interpoladas, implica, obrigatoriamente, a 

comunicação ao EE, por parte do professor da disciplina em 

causa, através da caderneta do aluno, sendo-lhe marcada 

uma falta no Programa GIAE. 

 

Artigo 153º - Faltas de Pontualidade 
1. Sempre que o aluno não compareça   nas aulas/atividades 

no horário previsto será marcada falta de pontualidade, em 

documento próprio da responsabilidade de cada professor. 

2. A falta de pontualidade é justificável, não 

necessariamente por escrito, ao respetivo professor da 

disciplina. 

3. A marcação de três faltas de pontualidade injustificadas, 

seguidas ou interpoladas, implica, obrigatoriamente, a 

comunicação ao EE, por parte do professor da disciplina em 

causa, através da caderneta do aluno, sendo-lhe marcada 

uma falta no Programa GIAE. 

 

Artigo 154º - Dispensa da Atividade Física 
1. O aluno pode ser dispensado temporariamente das 

atividades de Educação Física ou Desporto Escolar por razões 

de saúde, devidamente comprovadas por atestado médico, 

que deve explicitar claramente as contraindicações da 

atividade física e a duração da dispensa. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o aluno 

deve estar sempre presente no espaço onde decorre a aula 

de Educação Física. 

3. Sempre que, por razões devidamente fundamentadas, o 

aluno se encontre impossibilitado de estar presente no 

espaço onde decorre a aula de Educação Física, deve este ser 

encaminhado para um espaço em que seja pedagogicamente 

acompanhado. 

 

Artigo 155º - Justificação de faltas 
1. As faltas podem ser justificadas de acordo com os 

motivos apresentados no ponto 1 do artigo 16.º da Lei n.º 

51/2012, e ainda se o aluno participar em atividades previstas 

no PAA do Agrupamento, nas quais tenha havido inscrição 

prévia.  

2. São consideradas justificadas todas as faltas dadas pelos 

motivos previstos na legislação em vigor.  

3. O pedido de justificação das faltas é apresentado por 

escrito pelos Pais ou EE, ao Professor Titular de Turma ou ao 

Diretor de Turma, com indicação do dia, hora e da atividade 

em que a falta ocorreu, referenciando os motivos 

justificativos da mesma na caderneta escolar ou em impresso 

próprio tratando-se de um aluno de Ensino Secundário.  

4. O Diretor de Turma ou o Titular de Turma, pode solicitar 

aos Pais ou EE, os comprovativos adicionais que entenda 

necessários à justificação da falta, devendo, igualmente, 

qualquer entidade que para o efeito for contactada contribuir 

para o correto apuramento dos factos.  

5. A justificação da falta deve ser apresentada previamente, 

sendo o motivo previsível, ou, nos restantes casos, até ao 

terceiro dia útil subsequente à verificação da mesma.  

Artigo 156º - Faltas injustificadas 
1. As faltas são injustificadas quando:  

a) Não tenha sido apresentada justificação nos termos 

do artigo anterior;  

b) A justificação tenha sido apresentada fora do prazo;  

c) A justificação não tenha sido aceite;  

d) A marcação da falta resulte da aplicação da ordem de 

saída da sala de aula ou de medida disciplinar 

sancionatória;  

2. Na situação prevista na alínea c) do número anterior, a 

não-aceitação da justificação apresentada deve ser 

devidamente fundamentada de forma sintética. 

3. As faltas injustificadas são comunicadas aos Pais ou EE 

pelo Diretor de Turma ou pelo Professor Titular de Turma, no 

prazo máximo de três dias úteis, pelo meio mais expedito. 

 

Artigo 157º - Excesso grave de faltas 
1. Em cada ano letivo, as faltas injustificadas não podem 

exceder:  
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a) Pré-Escolar - 20 dias consecutivos ou 30 interpolados;  

b) 1.º ciclo – 10 dias seguidos ou interpolados; 

c) 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário – 

o dobro do número de tempos letivos semanais por 

disciplina;  

 

Artigo 158º - Efeitos da ultrapassagem do limite de faltas 
injustificadas 

1. A ultrapassagem dos limites de faltas injustificadas, 

previstos no nº 1 do artigo anterior, constitui uma violação 

dos deveres de frequência e assiduidade e obriga o aluno 

faltoso ao cumprimento de medidas de recuperação e ou 

corretivas específicas, de acordo com o estabelecido nos 

artigos seguintes, podendo, ainda, conduzir à aplicação de 

medidas disciplinares sancionatórias, nos termos do presente 

Estatuto. 

2. A ultrapassagem dos limites de faltas previstas nas ofertas 

formativas constitui uma violação dos deveres de frequência 

e assiduidade e tem para o aluno as consequências 

estabelecidas nos regulamentos específicos da oferta 

formativa em causa, sem prejuízo das previstas no presente 

Regulamento Interno e no estipulado no Estatuto do Aluno. 

3. O previsto nos números anteriores não exclui a 

responsabilização dos Pais ou EE, designadamente, nos 

termos do Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 

4. Todas as situações, atividades, medidas ou suas 

consequências previstas no presente artigo são 

obrigatoriamente comunicadas, pelo meio mais expedito, 

aos Pais ou ao EE e registadas no processo individual do 

aluno. 

5. Sempre que cesse o incumprimento do dever de 

assiduidade por parte do aluno, o Conselho de Turma de 

avaliação do final do ano letivo pronunciar-se-á, em 

definitivo, sobre o efeito da ultrapassagem do limite de faltas 

injustificadas verificado. 

6. A manutenção da situação do incumprimento do dever 

de assiduidade, por parte do aluno, determina que o Diretor 

da Escola, na iminência de abandono escolar, possa propor a 

frequência de um Percurso Curricular Alternativo. 

7. O incumprimento reiterado do dever de assiduidade 

determina a retenção no ano de escolaridade que o aluno 

frequenta.  

 

Artigo 159º - Medidas de recuperação e integração 
1. Para os alunos menores de 16 anos, independentemente 

da modalidade de ensino frequentada, a violação dos limites 

de faltas previstos, pode obrigar ao cumprimento de 

atividade de recuperação e integração. 

2. As medidas corretivas são as previstas nos artigos 26º e 

27º do Estatuto do Aluno e no presente Regulamento 

Interno. 

3. As atividades de recuperação da aprendizagem, quando 

a elas houver lugar, são decididas pelo Professor Titular de 

Turma ou pelos professores das disciplinas em que foi 

ultrapassado o limite de faltas, de acordo com as regras 

aprovadas pelo Conselho Pedagógico e previstas no 

Regulamento Interno da Escola, as quais privilegiarão a 

simplicidade e a eficácia nos termos do presente 

Regulamento Interno. 

4. As atividades de recuperação de atrasos na 

aprendizagem, que podem revestir forma oral, bem como as 

medidas corretivas enunciadas no presente artigo ocorrem 

após a verificação do excesso de faltas e apenas podem ser 

aplicadas uma única vez no decurso de cada ano letivo. 

5. O disposto no número anterior é aplicado 

independentemente do ano de escolaridade ou do número 

de disciplinas em que se verifique a ultrapassagem do limite 

de faltas, sendo que as atividades de recuperação são 

realizadas até trinta dias após a cessação das faltas, 

atendendo a que as matérias a trabalhar são aquelas que 

ocorreram aquando das faltas dadas pelo aluno, competindo 

ao docente Titular de Turma ou ao Conselho de Turma, em 

reunião extraordinária, decidir, através de um plano simples 

e eficaz, as medidas específicas de recuperação do aluno. 

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 atividades e medidas 

a que se refere o presente artigo, com as consequências daí 

decorrentes para o aluno, de acordo com a sua concreta 

situação, sempre, que para o cômputo do número e limites 

de faltas nele previstos, tenham sido determinantes as faltas 

registadas na sequência da aplicação de medida corretiva de 

ordem de saída da sala de aula ou disciplinar sancionatória de 

suspensão. 

8. Ao cumprimento das atividades de recuperação por parte 

do aluno é aplicável, o previsto no artigo 167º do presente RI, 

com as necessárias adaptações e em tudo o que não contrarie 

o estabelecido nos números anteriores, quanto às matérias e 

à avaliação das mesmas, dando especial relevância e 

prioridade à respetiva eficácia, tendo as mesmas de ser 

aprovadas pelo Conselho Pedagógico. 

 

Artigo 160º - Incumprimento ou ineficácia das medidas 
1. 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 CPCJ ou, na falta desta, ao 

Ministério Público, junto do Tribunal de Família e menores 

territorialmente competentes, de forma a procurar 

encontrar, com a colaboração da Escola e, sempre que 

possível, com a autorização e corresponsabilização dos Pais 

ou EE, uma solução adequada ao processo formativo do 

aluno e à sua inserção social e socioprofissional, 

considerando, de imediato, a possibilidade de 

encaminhamento do aluno para diferente percurso 

formativo. 

2. A opção a que se refere o número anterior tem por base 

as medidas definidas na lei sobre o cumprimento da 

escolaridade obrigatória, podendo, na iminência de 

abandono escolar, ser aplicada a todo o tempo, sem 

necessidade de aguardar pelo final do ano escolar. 

3. Tratando -se de aluno com idade superior a 12 anos que 

já frequentou, no ano letivo anterior, o mesmo ano de 

escolaridade, poderá haver lugar, até final do ano letivo em 

causa, e por decisão do Diretor da Escola, à prorrogação da 
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medida corretiva aplicada nos termos do artigo anterior. 

4. Quando a medida a que se referem os nºs 1 e 2 não for 

possível, ou o aluno for encaminhado para oferta formativa 

diferente da que frequenta e o encaminhamento ocorra após 

31 de janeiro, o não cumprimento das atividades e medidas 

previstas no artigo anterior ou a sua ineficácia por causa não 

imputável à escola determinam, ainda, logo que definido pelo 

Professor Titular ou pelo Conselho de Turma: 

a) Para os alunos a frequentar o 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, a retenção no ano de escolaridade respetivo, com 

a obrigação de frequência das atividades escolares até 

final do ano letivo, ou até ao encaminhamento para o 

novo percurso formativo, se ocorrer antes; 

b) Para os restantes alunos, a retenção no ano de 

escolaridade em curso, sem prejuízo da obrigação de 

frequência da escola até final do ano letivo e até 

perfazerem os 18 anos de idade, ou até ao 

encaminhamento para o novo percurso formativo, se 

ocorrer antes. 

5. As atividades a desenvolver pelo aluno decorrentes do 

dever de frequência estabelecido na alínea b) do nº 4, no 

horário da turma ou das disciplinas de que foi retido ou 

excluído, são definidas de acordo com os procedimentos 

previstos no nº 9 do art.º 166º deste RI, com as necessárias 

adaptações, nomeadamente a sua aprovação pelo Conselho 

Pedagógico. 

6. O incumprimento ou a ineficácia das medidas e atividades 

referidas no presente artigo implica também restrições à 

realização de provas de equivalência à frequência ou de 

exames, sempre que tal se encontre previsto em 

regulamentação específica de qualquer modalidade de 

ensino ou oferta formativa. 

7. O incumprimento reiterado do dever de assiduidade e 

das atividades a que se refere o número anterior pode dar 

ainda lugar à aplicação de medidas disciplinares 

sancionatórias previstas no presente RI ou no estatuto do 

Aluno e Ética Escolar 

 

Subsecção IV - Disciplina 
Artigo 161º - Âmbito 

As questões disciplinares estão legisladas no Capítulo IV da 

Lei n.º 51/2012. O que a seguir se normaliza decorre das 

exigências da lei. 

 

Artigo 162º - Qualificação da infração 
Constitui infração, passível da aplicação de medida corretiva 

ou medida disciplinar sancionatória, qualquer 

comportamento do aluno que: 

1. Viole os deveres do aluno previstos no Estatuto do Aluno 

e Regulamento Interno de forma grave ou reiterada. 

2. Seja perturbador do regular funcionamento das 

atividades da Escola ou das relações no âmbito da 

comunidade educativa; 

 

Artigo 163º - Participação da ocorrência 
1. O professor ou membro do Pessoal Não Docente que 

presencie ou tenha conhecimento de comportamentos 

suscetíveis de constituir infração disciplinar nos termos do 

artigo anterior deve participá-los imediatamente ao Diretor 

do Agrupamento. 

2. O aluno que presencie comportamentos referidos no 

número anterior deve comunicá-los imediatamente ao 

Professor Titular de Turma ou ao Diretor de Turma, o qual, no 

caso de os considerar graves ou muito graves, os participa, no 

prazo de um dia útil, ao Diretor do Agrupamento. 

3. O registo de ocorrência/participação será feito em 

suporte informático e estará disponível na página do 

Agrupamento; 

4. O Diretor de Turma deve comunicar ao EE o ato de 

indisciplina praticado e as medidas a aplicar ao seu educando. 

 

Artigo 164º - Finalidades das medidas disciplinares 
1. As medidas disciplinares visam as seguintes finalidades: 

a) O cumprimento dos deveres do aluno;  

b) O respeito pela autoridade dos professores e dos 

funcionários;  

c)  A segurança da comunidade educativa;  

d) O normal prosseguimento das atividades da escola;  

e) A correção do comportamento perturbador;  

f) O equilíbrio da personalidade do aluno;  

g) O desenvolvimento do sentido de responsabilidade do 

aluno; 

h) A integração do aluno na comunidade escolar e a 

melhoria da sua capacidade de relacionamento;  

i) O desenvolvimento das aprendizagens do aluno. 

2. As medidas disciplinares são aplicadas ao aluno em 

duas situações distintas: 

a) Violação dos limites de faltas;  

b) Manifestação de comportamentos que não prossigam 

as finalidades referidas no ponto anterior.  

 

Artigo 165º - Medidas disciplinares corretivas 
1. As medidas disciplinares corretivas prosseguem 

finalidades pedagógicas, dissuasoras e de integração. São 

medidas corretivas: 

a) A advertência; 

b) A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde 

se desenvolva o trabalho escolar; 

c) A realização de tarefas e atividades de integração 

escolar, podendo, para esse efeito, ser aumentado o 

período de permanência obrigatória, diária ou semanal, 

do aluno na Escola, nos termos do artigo seguinte; 

d) 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; 

e) A mudança de Turma; 

f) A indemnização às escolas do Agrupamento ou às 

vítimas dos danos, comprovadamente causados quer por 

descuido, quer propositadamente; 

g) A reflexão sobre o seu comportamento, durante o 

intervalo das atividades letivas; 

h) A formalização de um pedido de desculpa à (s) pessoa 

(s) lesada (s) 

i) A comunicação da infração cometida ao respetivo EE, 
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via telefone da Escola. 

j) O condicionamento à participação em visitas de 

estudo ou outras atividades culturais ou desportivas 

previstas no Plano Anual de Atividades do Agrupamento; 

2. A aplicação das medidas previstas nas alíneas c), d) e) é 

da competência do Diretor do Agrupamento, que para o 

efeito procede sempre à audição do Diretor de Turma ou do 

Professor Titular de Turma a que o aluno pertença. 

3. A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas 

a), b), c), d), e) e f) do nº1 é comunicada aos Pais ou EE. 

4. O cumprimento das medidas realiza-se em período 

suplementar ao horário letivo, no espaço escolar ou fora 

dele, neste caso com acompanhamento dos Pais ou EE. 

5. O cumprimento das medidas corretivas realiza-se sempre 

sob supervisão da Escola, designadamente, através do 

Diretor de Turma. 

6. O previsto no nº 5 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. 

 

Artigo 166º - Execução das medidas disciplinares 
1. A tramitação do procedimento disciplinar e a execução 

das medidas disciplinares rege-se de acordo com o Estatuto 

do Aluno. 

2. No que respeita às equipas de integração previstas no 

Estatuto do Aluno e Ética Escolar, estas serão constituídas 

essencialmente por assistentes operacionais e/ou 

responsáveis pelas áreas/serviços onde o aluno cumpra as 

medidas. 

 

Artigo 167º - A Advertência 
A advertência consiste numa chamada verbal de atenção ao 

aluno, perante um comportamento perturbador do 

funcionamento normal das atividades escolares ou das 

relações entre os presentes no local onde elas decorrem, com 

vista a alertá-lo para que deve evitar tal tipo de conduta e a 

responsabilizá-lo pelo cumprimento dos seus deveres como 

aluno. 

a) Na sala de aula, a repreensão é da exclusiva 

competência do professor; 

b) Fora da sala, qualquer professor ou membro do 

Pessoal Não Docente tem competência para repreender 

o aluno; 

 

Artigo 168º - Ordem de saída da sala de aula 
1. A aplicação da medida disciplinar preventiva da ordem de 

saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o 

trabalho escolar, é da exclusiva competência do professor 

respetivo, implica a permanência do aluno na Escola, a 

marcação de falta injustificada e a enunciação de quais as 

atividades que o aluno deve desenvolver no decurso desse 

período de tempo. 

2. A aplicação no decurso do mesmo ano letivo e ao mesmo 

aluno da medida corretiva de ordem de saída da sala de aula 

pela terceira vez, por parte do mesmo professor, ou pela 

quinta vez, independentemente do professor que a aplicou, 

implica a análise da situação em Conselho de 

Turma/Conselho de Estabelecimento, tendo em vista a 

identificação das causas e a pertinência da proposta de 

aplicação de outras medidas disciplinares preventiva ou 

sancionatórias. 

3. Na sequência da aplicação desta medida, o aluno é 

encaminhado para a estrutura de orientação educativa 

designada para o efeito, devendo ser acompanhado por um 

Assistente Operacional, ou na impossibilidade deste pelo 

Delegado de Turma, no 2º e 3º Ciclo e Secundário. Nesse 

espaço o aluno: 

a) Preenche relatório individual de reflexão sobre o 

comportamento que originou a ordem de saída; 

b) Realiza a atividade estipulada pelo professor que 

aplicou a medida. 

4. O relatório de reflexão redigido pelo aluno é recolhido, 

entregue ao Diretor de Turma ou Coordenador da Escola 

e/ou Estabelecimento, no 1º ciclo, para dele dar 

conhecimento ao EE. 

5. O Diretor de Turma deve comunicar ao EE as ocorrências 

verificadas no momento da ordem de saída da sala de aula, 

bem como todos os registos escritos relativos à mesma. 

6. As tarefas realizadas serão registadas e entregues para 

verificação e/ou avaliação, pelo professor que deu a ordem 

de saída. 

 

Artigo 169º - Tarefas e atividades de integração escolar 
1. As tarefas e atividades de integração escolar consistem 

no desenvolvimento de tarefas e atividades de caráter 

pedagógico que contribuam para o reforço da formação 

cívica do aluno e promovam um bom ambiente educativo. 

2. A aplicação desta medida é da exclusiva competência do 

Diretor, podendo este para o efeito ouvir o Conselho de 

Turma/Conselho de Docentes ou EE. 

3. O período de aplicação das tarefas abaixo designadas 

será definido pelo responsável pela sua aplicação, visando o 

melhor ajuste a cada situação particular, não podendo este 

ultrapassar a duração de 30 dias úteis. 

4. As tarefas serão executadas em horário não coincidente 

com as atividades letivas e decorrem no período 

compreendido entre as 8.30h e as 16h55m de segunda a 

sexta-feira. 

5. Durante a realização destas tarefas o aluno é sempre 

supervisionado por um adulto. 

6. Compete ao Diretor de Turma ou ao Professor Titular de 

Turma, o acompanhamento do aluno na execução das tarefas 

e atividades a que foi sujeito, devendo aquele articular a sua 

atuação com os Pais e EE e com os professores da Turma, em 

função das necessidades educativas identificadas e de forma 

a assegurar a corresponsabilização de todos os 

intervenientes nos efeitos educativos da medida. 

7. Na prossecução das finalidades referidas no número 

anterior, a escola conta com a colaboração dos serviços 

especializados de apoio educativo. 

8. A não concordância com a aplicação desta medida 

corretiva, da parte do EE, não tem efeitos suspensivos da 

mesma. 

9. As tarefas e atividades de integração escolar que o aluno 

deve realizar no caso de o seu comportamento traduzir 
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incumprimento de um dever são as seguintes: 

a) Organização dos seus cadernos diários; 

b) Cópia dos direitos e deveres do aluno presentes neste 

Regulamento; 

c) Trabalhos individuais de pesquisa que abordem as 

temáticas implícitas na infração disciplinar cometida; 

d) Apresentação, à comunidade educativa, de reflexões 

críticas baseadas nos comportamentos irregulares que 

apresentou, bem como na análise dos direitos e deveres 

dos alunos especificados neste Regulamento; 

e) Cumprimento de um contrato pedagógico de 

responsabilização, acordado com o professor e com 

conhecimento do Diretor de Turma/Conselho de Turma, 

nos 2º e 3º ciclos/secundário; 

f) Apoio aos Assistentes Operacionais no controle e 

vigilância dos espaços escolares, apresentando relatório 

das ocorrências anómalas verificadas, nos 2º e 3º 

ciclos/secundário; 

g) Preservação do bem comum dentro do espaço 

escolar; 

h) Prestação apoio aos serviços escolares, 

designadamente: cantina, bufete e papelaria, nos 2º e 3º 

Ciclo e Secundário; 

i) Execução de trabalhos de jardinagem no recinto da 

escola; 

j) Prestação de serviço cívico numa entidade local, nos 

2º e 3º ciclos/secundário; 

k) Participação na reparação de instalações, 

equipamentos e/ou materiais danificados, sob a 

supervisão de um Docente ou Assistente Operacional ou 

Técnico, podendo para o efeito utilizar salas e 

ferramentas específicas pertencentes ao AEA; 

l) Colaboração na organização das instalações 

desportivas e das restantes salas específicas. 

 

Artigo 170º - Condicionamento no acesso aos espaços 
escolares ou na utilização de materiais ou equipamentos 

1. A aplicação da medida de condicionamento de acesso a 

certos espaços escolares ou da utilização de certos materiais 

e equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem afetos 

a atividades letivas é da competência do Diretor do AEA que, 

para o efeito, procede sempre à audição do Diretor de Turma 

ou do Professor Titular da Turma a que o aluno pertença. 

2. A aplicação, e, posterior execução desta medida 

corretiva, não pode ultrapassar o período de tempo 

correspondente a um ano letivo. 

 

Artigo 171º - Mudança de turma 
A aplicação da medida corretiva de mudança de Turma é da 

competência do Diretor que, para o efeito, procede sempre à 

audição do Diretor de Turma ou do Professor Titular de 

Turma a que o aluno pertença. 

 

Artigo 172º - Medidas disciplinares sancionatórias 
1. São medidas disciplinares sancionatórias: 

a) A repreensão registada; 

b) A suspensão até 3 dias úteis; 

c) Suspensão da Escola entre 4 e 12 dias úteis; 

d) Transferência de Escola; 

e) A expulsão da Escola. 

2. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de 

repreensão registada, quando a infração for praticada na sala 

de aula, é da competência do professor respetivo, 

competindo ao Diretor do AEA nas restantes situações, 

averbando-se no respetivo Processo individual do aluno. a 

identificação do autor e do ato decisório, a data em que o 

mesmo foi proferido e a fundamentação de facto e de direito, 

de tal decisão. 

3. A suspensão até três dias úteis, enquanto medida 

dissuasora, é aplicada, com a devida fundamentação dos 

factos que a suportam, pelo Diretor do AEA, após o exercício 

dos direitos de audiência e defesa do visado. 

4. Compete ao Diretor do AEA, ouvidos os Pais ou o EE do 

aluno, quando menor de idade, fixar os termos e condições 

em que a aplicação da medida disciplinar sancionatória 

referida no número anterior é executada, garantindo ao 

aluno um plano de atividades pedagógicas a realizar, com 

corresponsabilização daqueles e podendo igualmente, se 

assim o entender, estabelecer eventuais parcerias ou 

celebrar protocolos ou acordos com entidades públicas ou 

privadas. 

5. Compete ao Diretor a decisão de aplicar a medida 

disciplinar sancionatória de suspensão a Escola entre zero e 

12 dias úteis, após a realização do procedimento disciplinar, 

podendo previamente ouvir o Conselho de Docentes/Turma. 

6. O não cumprimento do plano de atividades pedagógicas 

a que se refere o número 4 pode dar lugar à instauração de 

novo procedimento disciplinar, considerando-se a recusa 

circunstância agravante. 

7. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de 

transferência de escola compete com possibilidade de 

delegação ao Diretor-Geral da Educação, após a conclusão do 

respetivo procedimento disciplinar, com fundamento na 

prática de factos notoriamente impeditivos do 

prosseguimento do processo de ensino dos restantes alunos 

da escola ou do normal relacionamento com algum ou alguns 

dos membros da comunidade educativa. 

8. A medida disciplinar sancionatória de transferência de 

escola apenas é aplicável a aluno de idade igual ou superior a 

10 anos e, frequentando o aluno a escolaridade obrigatória, 

desde que esteja assegurada a frequência de outro 

estabelecimento situado na mesma localidade ou na 

localidade mais próxima, servida de transporte público ou 

escolar. 

9. A aplicação da medida disciplinar de expulsão da escola 

compete, com possibilidade de delegação, ao Diretor - Geral 

da Educação, precedendo a conclusão do procedimento 

disciplinar e consiste na retenção do aluno no ano de 

escolaridade que frequenta quando a medida é aplicada e na 

proibição de acesso ao espaço escolar até ao final daquele 

ano escolar e nos dois anos escolares imediatamente 

seguintes. 

10. A medida disciplinar de expulsão da Escola é aplicada ao 

aluno maior quando, de modo notório, se constate não haver 

outra medida ou modo de responsabilização no sentido do 

cumprimento dos seus deveres como aluno. 
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11. Complementarmente às medidas previstas no n.º 2, 

compete ao Diretor do Agrupamento decidir sobre a 

reparação dos danos ou a substituição dos bens lesados ou, 

quando aquelas não forem possíveis, sobre a indemnização 

dos prejuízos causados pelo aluno à escola ou a terceiros, 

podendo o valor da reparação calculado ser reduzido, na 

proporção a definir pelo Diretor do AEA, tendo em conta o 

grau de responsabilidade do aluno e ou a sua situação 

socioeconómica. 

 

Artigo 173º - Cumulação de medidas disciplinares 
1. A aplicação das medidas corretivas previstas é cumulável 

entre si. 

2. A aplicação de uma ou mais das medidas corretivas é 

cumulável apenas com a aplicação de uma medida disciplinar 

sancionatória. 

3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, por 

cada infração apenas pode ser aplicada uma medida 

disciplinar sancionatória. 

 

Artigo 174º - Procedimentos Gerais para aplicação das 
Medidas Disciplinares Sancionatórias 

O procedimento disciplinar rege-se de acordo com o Estatuto 

do Aluno e Ética Escolar, do Regulamento Interno e 

subsidiariamente pelos demais normativos legais aplicáveis. 

 

Artigo 175º - Suspensão preventiva do aluno 
1. No momento da instauração do procedimento 

disciplinar, mediante decisão da entidade que o instaurou, ou 

no decurso da sua instauração por proposta do instrutor, o 

Diretor pode decidir a suspensão preventiva do aluno, 

mediante despacho fundamentado sempre que: 

a) A sua presença na escola se revelar gravemente 

perturbadora do normal funcionamento das atividades 

escolares; 

b) Tal seja necessário e adequado à garantia da paz 

pública e da tranquilidade na Escola; 

c) A sua presença na escola prejudique a instrução do 

procedimento disciplinar. 

2. A suspensão preventiva tem a duração que o Diretor do 

Agrupamento de Escolas considerar adequada na situação 

em concreto, sem prejuízo de, por razões devidamente 

fundamentadas, poder ser prorrogada até à data da decisão 

do procedimento disciplinar, não podendo, em qualquer 

caso, exceder 10 dias úteis. 

3. Sem prejuízo do disposto no Estatuto do Aluno, sempre 

que um aluno seja suspenso preventivamente, o Conselho de 

Turma/Conselho de Docentes reunirá extraordinariamente a 

fim de elaborar o plano de atividades pedagógicas aí referido, 

tendo em conta o período de aplicação e as necessidades 

curriculares do aluno visado. Deste plano será dado a 

conhecimento ao aluno e ao EE. 

4. Deverá a concretização deste plano de atividades 

pedagógicas ser valorada para efeitos de avaliação formativa 

do aluno. 

5. Os dias de suspensão preventiva cumpridos pelo aluno 

são descontados no cumprimento da medida disciplinar 

sancionatória prevista na alínea c) do nº 1, do presente 

Regulamento Interno a que o aluno venha a ser condenado 

na sequência do procedimento disciplinar. 

6. Os Pais e os EE são imediatamente informados da 

suspensão preventiva aplicada ao filho ou educando e, 

sempre que a avaliação que fizer das circunstâncias o 

aconselhe, o Diretor do AEA participa a ocorrência à respetiva 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. 

7. A suspensão preventiva do aluno é comunicada, por via 

eletrónica pelo Diretor do AEA, ao serviço do Ministério da 

Educação e Ciência responsável pela coordenação da 

segurança escolar, sendo identificados sumariamente os 

intervenientes, os factos e as circunstâncias que motivaram a 

decisão de suspensão. 

 

Artigo 176º - Suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis 
1. Nos termos do presente RI, o AEA poderá estabelecer 

eventuais parcerias ou celebrar protocolos ou acordos, para 

a execução da suspensão, com: 

a) Associações locais tais como: Bombeiros Voluntários, 

Associações culturais, recreativas e desportivas, 

Associações de cariz humanitário e Lares); 

b) Serviços públicos (Centro de Saúde, Juntas de 

Freguesia, Câmara Municipal, Guarda Nacional 

Republicana, PSP, Biblioteca Municipal, 

Estabelecimentos de Ensino). 

2. A execução da suspensão, recorrendo ao estabelecido no 

ponto anterior, só se pode verificar por acordo entre a Escola, 

o EE e as entidades públicas ou privadas envolvidas. 

3. Das parcerias protocolos ou acordos referidos no ponto 

devem constar: 

a) O local onde se executa a suspensão; 

b) Os dias de suspensão e o horário que o aluno terá que 

cumprir; 

c) As tarefas a desenvolver pelo aluno; 

d) O registo da assiduidade e pontualidade; 

e) As competências e responsabilidades de cada um dos 

intervenientes no acordo, bem como a sua identificação. 

f) A obrigatoriedade do aluno, no final da suspensão, 

apresentar um relatório reflexivo sobre a atividade 

desenvolvida. 

 

Artigo 177º - Efeitos das Faltas resultantes da aplicação 
de medidas disciplinares 

1. As faltas resultantes da aplicação da ordem de saída da 

sala de aula, ou de medidas disciplinares sancionatórias, 

consideram-se faltas injustificadas. 

2. Determina-se que as faltas dadas na sequência da 

aplicação da medida suspensão preventiva sejam 

consideradas justificadas se, na decisão final do 

procedimento, não for imputada infração ao aluno ou 

injustificadas se na decisão final for imputada infração ao 

aluno. 

3. As faltas dadas pelo aluno no decurso do período de 

aplicação da medida disciplinar sancionatória de suspensão 

da Escola são consideradas injustificadas para efeitos de 

retenção. O comportamento incorreto evidenciado pelo 

aluno deverá ser objeto de ponderação nos vários momentos 

de avaliação. 
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Tipificação/Qualificação de condutas infratoras e 

determinação da aplicação das medidas disciplinares 

 

Artigo 178º - Qualificação de condutas 
1. O comportamento que se traduza no incumprimento do 

dever geral ou específico do aluno pode ser qualificado de 

pouco grave, grave, muito grave ou extremamente grave, de 

acordo com o a seguir estipulado. 

2. São considerados comportamentos pouco graves, aqueles 

que por omissão não se encontrem expressos a seguir e que 

não possam vir a ser qualificados de outra forma. 

3. Para os comportamentos que venham o ocorrer e que 

não se insiram nas situações referidas nos pontos quatro, 

cinco e seis caberá ao Diretor, mediante auscultação do 

Diretor de Turma, definir o seu grau de gravidade. 

4. São considerados graves os seguintes comportamentos: 

a) Entrada de forma turbulenta na sala de aula; 

b) Saída da sala sem autorização; 

c) Perturbação do decorrer normal da aula com ações 

que ponham em causa a sua concentração ou a dos 

restantes   alunos (ex. conversas sobre temas exteriores 

à aula, uso indevido de aparelhos eletrónicos); 

d) Danificação ou destruição deliberada ou por desleixo 

do seu material escolar ou do (s) colega (s); 

e) Recusa sistemática e ostensiva em trazer o material 

escolar necessário às atividades letivas; 

f) Provocação a um colega ou resposta agressiva a 

provocações; 

g) Participação em brincadeiras que ponham em causa 

o bom ambiente escolar ou o normal funcionamento da 

aula; 

h) Incumprimento das disposições regulamentares, 

designadamente as relativas à utilização das instalações 

bem como à arrumação, manutenção de equipamento e 

outros utensílios de utilização comum; 

i) Agressão verbal a um colega; 

j) Falta injustificada às aulas, encontrando-se no recinto 

escolar; 

k) Desrespeito pela ordem estabelecida nas filas; 

l) Desrespeito pelas normas de higiene, segurança e 

saúde; 

m) Prática de jogos de azar ou fortuna; 

n) Transporte e exibição de objetos que notoriamente 

ponham em causa a integridade física dos elementos da 

comunidade educativa. 

5. São considerados muito graves os seguintes 

comportamentos: 

a) Atuação provocatória ou recusa no cumprimento de 

uma indicação legítima, pondo em causa a autoridade do 

professor ou funcionário não docente; 

b) Falta injustificada às aulas, estando presente no 

recinto escolar, com recusa, quando interpelado a dirigir-

se para a sala de aula; 

c) Prática intencional, ou com grave negligência, de 

atos lesivos do interesse patrimonial alheio; 

d) Injúria ou difamação em relação a um colega; 

e) Prestação de falsas declarações; 

f) Saída da Escola, durante o horário das atividades, 

sem prévia autorização; 

g) Provocação reiterada de conflitos com outros alunos; 

h) O incitamento a práticas de violência física ou outras; 

i) Uso indevido de objetos cortantes; 

j) Captação não autorizada e divulgação indevida da 

imagem de outrem; 

k) Danificação intencional de documentos como, por 

exemplo, a caderneta escolar, do cartão de estudante, 

entre outros; 

l) A utilização de telemóvel e outros equipamentos 

tecnológicos que perturbem o normal decorrer da aula; 

m) A violação do dever de respeito e correção para com 

qualquer elemento não discente; 

n) Consumo de tabaco, drogas ou álcool dentro do 

recinto escolar. 

6. São considerados extremamente graves os seguintes 

comportamentos: 

a) Ameaça ou intimidação a qualquer elemento da 

comunidade educativa; 

b) Injúria ou difamação de qualquer elemento da 

comunidade educativa; 

c) Agressão verbal a qualquer elemento da comunidade 

educativa; 

d) Agressão física a qualquer elemento da comunidade 

educativa; 

e) Furto ou extorsão de valores ou objetos com ou sem 

violência; 

f) Falsificação de documentos ou assinaturas; 

g) Reincidência sistemática no incumprimento dos 

deveres do aluno ou normas do Regulamento Interno; 

h) Utilização indevida do nome da Escola ou do 

Agrupamento, bem como dos símbolos a ela associados; 

i) Desrespeito ou incumprimento de ordens ou 

instruções do Órgão de Gestão do AEA; 

j) Utilização de substâncias tóxicas ou material 

explosivo; 

k) Prática ou incitação ao consumo de álcool, tabaco, 

estupefacientes ou quaisquer drogas que prejudiquem a 

saúde; 

l) Apresentação, na Escola, em estado de embriaguez ou 

sob o efeito de estupefacientes ou quaisquer drogas; 

m) Incitação sistemática para a prática de ações 

gravemente prejudiciais para a saúde, integridade física 

ou emocional dos membros da comunidade educativa; 

n) Prática ou incitação de atos de grande 

insubordinação ou indisciplina; 

o) Uso de objetos que coloquem em causa a integridade 

física dos elementos da comunidade educativa; 

p) Atos de Bullying ou Cyberbullying. 

 

Artigo 179º - Execução das medidas disciplinares 
corretivas e sancionatórias 

1. Compete ao Diretor de Turma ou ao Professor Titular o 

acompanhamento do aluno na execução da medida corretiva 

ou disciplinar sancionatória a que foi sujeito, devendo aquele 
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articular a sua atuação com os Pais ou EE e com os 

professores da turma, em função das necessidades 

educativas identificadas e de forma a assegurar a 

corresponsabilização de todos os intervenientes nos efeitos 

educativos da medida. 

2. A competência referida no número anterior é 

especialmente relevante aquando da execução da medida 

corretiva de atividades de integração na Escola ou no 

momento do regresso à Escola do aluno a quem foi aplicada 

a medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola. 

 

Artigo 180º - Recursos 
Da decisão final da aplicação de medida disciplinar cabe 

recurso nos termos do Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 

 

Artigo 181º - Salvaguarda da convivência escolar 
1. Qualquer professor ou aluno da turma contra quem outro 

aluno tenha praticado ato de agressão moral ou física, do 

qual tenha resultado a aplicação efetiva de medida disciplinar 

sancionatória de suspensão da Escola por período superior a 

oito dias úteis, pode requerer ao Diretor a transferência do 

aluno em causa para uma turma, que não lecione ou à qual 

não pertença, respetivamente, quando o regresso daquele à 

turma de origem possa provocar grave constrangimento aos 

ofendidos e perturbação da convivência escolar. 

2. O Diretor decidirá sobre o pedido no prazo máximo de 

cinco dias úteis, fundamentando a sua decisão. 

3. O indeferimento do Diretor só pode ser fundamentado na 

inexistência no AEA de outra turma na qual o aluno possa ser 

integrado, para efeitos da frequência da disciplina ou 

disciplinas em causa, ou na impossibilidade de corresponder 

ao pedido sem grave prejuízo para o percurso formativo do 

aluno agressor. 

 

Artigo 182º - Responsabilidade civil e criminal 
1. A aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar 

sancionatória não isenta o aluno e o respetivo representante 

legal da responsabilidade civil e criminal a que, nos termos 

gerais de direito, haja lugar. 

2. Sem prejuízo do recurso, por razões de urgência, às 

autoridades policiais, quando o comportamento do aluno 

maior de 12 anos e menor de 16 anos puder constituir facto 

qualificado como crime, deve a Direção da Escola comunicar 

o facto ao Ministério Público, junto do tribunal competente 

em matéria de menores. 

3. Caso o menor tenha menos de 12 anos de idade, a 

comunicação referida no número anterior deve ser dirigida à 

CPCJ ou, na falta desta, ao Ministério Público, junto do 

tribunal referido no número anterior. 

4. O início do procedimento criminal pelos factos que 

constituam crime e que sejam suscetíveis de desencadear 

medida disciplinar sancionatória depende apenas de queixa 

ou de participação pela Direção da Escola, devendo o seu 

exercício fundamentar-se em razões que ponderem, em 

concreto, o interesse da comunidade educativa no 

desenvolvimento do procedimento criminal perante os 

interesses relativos à formação do aluno em questão. 

5. O disposto no número anterior não prejudica o exercício 

do direito de queixa por parte dos membros da comunidade 

educativa que sejam lesados nos seus direitos e interesses 

legalmente protegidos. 

 

Subsecção V - Matrícula e Frequência 
 

Artigo 183º - Matrícula 
A frequência de qualquer das ofertas educativas deste 

Agrupamento implica a prática de um dos seguintes atos: 

a) Matrícula; 

b) Renovação de matrícula. 

 

Artigo 184º - Dever de matrícula e frequência 
1. Todos os alunos com idades compreendidas entre os 6 e 

os 18 anos devem frequentar o regime de escolaridade 

obrigatória nos termos previstos na lei. 

2. A responsabilidade pela matrícula cabe ao EE, quando o 

aluno seja menor. 

3. A primeira matrícula deve ser efetuada entre o dia 15 de 

abril e o dia 15 de junho de cada ano relativamente às 

crianças que, nesse ano, atinjam a idade legalmente 

fixada para ingresso na escolaridade obrigatória. 

4. A escolaridade obrigatória determina: 

a) Para o EE, o dever de proceder à matrícula do seu 

educando; 

b) Para o aluno, o dever de frequência. 

 
Artigo 185º - Renovação de matrícula e distribuição das 

crianças e dos alunos 
1. A renovação da matrícula tem lugar nos anos escolares 

subsequentes ao da matrícula, até à conclusão do ensino 

obrigatório. 

2. A renovação da matrícula realiza-se automaticamente 

neste Agrupamento ou no Estabelecimento frequentado pelo 

aluno no ano escolar anterior àquele em que se pretende 

inscrever. 

3. Excetuam-se do disposto no número anterior, as 

disciplinas de oferta obrigatória pela Escola e de frequência 

facultativa pelos alunos. 

4. A matrícula ou a sua renovação deve considerar-se 

condicional, só se tornando definitiva quando estiver 

concluído o processo de distribuição dos alunos pelos 

Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e de Ensino. 

5. A distribuição das crianças e dos alunos pelos 

Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e de Ensino a que 

se refere o número anterior obedece, em cada nível ou ciclo 

de educação e ensino, aos critérios, prioridades e prazos 

definidos por Despacho do Governo. 

 
Artigo 186º - Falsas declarações 

A prestação de falsas declarações no ato de matrícula ou da 

sua renovação implica procedimento criminal e disciplinar 

para os seus autores, nos termos da lei geral, podendo, no 

caso de alunos não abrangidos pela escolaridade obrigatória, 

levar à anulação da matrícula. 

 

Secção IV - Pais e EE 
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Artigo 187º Responsabilidade, direitos e deveres dos Pais 
e EE 

1. Os Pais e EE têm o direito e o dever de participar e 

cooperar ativamente em tudo o que se relacione com a 

educação do seu filho ou educando, bem como a aceder a 

toda a informação constante no processo individual do aluno. 

2. A responsabilidade dos Pais e EE está definida no artigo 

43.º da Lei n.º 51/2012, consignando o seu poder-dever de 

orientar a educação dos seus filhos e educandos, 

promovendo ativamente o desenvolvimento físico, 

intelectual e cívico dos mesmos.  

3. Nas questões relacionadas com medidas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão do seu educando e, mais 

propriamente, com intervenções no âmbito da EMAEI, os Pais 

e EE têm ainda direito a: 

a) Reunir com a EMAEI para discussão de assuntos 

relacionados com o seu educando; 

b) Participar na elaboração e na avaliação do Relatório 

Técnico Pedagógico (RTP); 

c) Caso sejam propostas adaptações curriculares 

significativas, participar na elaboração, monitorização e 

avaliação do Programa Educativo Individual (PEI) nos 

termos previstos no RTP; 

4. Além do consignado na lei, o AEA recomenda 

especificamente que os Pais e EE realizem o seguinte: 

a) Controlar os cadernos diários e verificar o 

cumprimento das tarefas propostas, nos prazos 

marcados; 

b) Verificar as informações registadas na caderneta 

escolar, nos níveis de Ensino do Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º 

ciclos, e no caderno diário no Ensino Secundário; 

c) Controlar a assiduidade do seu educando, 

justificando as faltas dentro do prazo legal; 

d) Contactar o professor responsável pela turma ao 

longo do ano letivo, de forma a acompanhar o percurso 

do seu educando;  

e) Verificar os resultados da avaliação formativa e 

sumativa, bem como as medidas estabelecidas para a 

resolução das dificuldades do seu educando, 

incentivando-o ao seu cumprimento;  

f) f) Participar nas reuniões ordinárias com o professor 

responsável pela turma. 

5. Os Pais e EE têm direito a apresentar queixas e 

reclamações, sempre que considerem a existência de 

condições para tal, devendo estas ser entregues no 

estabelecimento de ensino que os seus educandos 

frequentem ou nos serviços administrativos da Escola sede 

do AEA, e devendo estas queixas ser sempre fundamentadas 

e acompanhadas dos elementos necessários à sua 

apreciação.  

 

Artigo 188º Condições de Participação no Processo de 
Avaliação 

1. A participação dos Pais e EE no processo de avaliação dos 

seus educandos é assegurada por:  

a) Divulgação dos critérios de avaliação de cada 

disciplina ou área disciplinar no portal do Agrupamento, 

bem como a sua análise com o professor responsável pela 

turma;  

b) Convocatória aos representantes dos Pais e EE no 

Conselho de Turma, pelo meio mais expedito, a fim de 

estarem presentes nas reuniões intercalares;  

c) Convocatória de todos os Pais e EE para as reuniões 

gerais com o professor responsável pela turma; 

d) Atendimento individual semanal do professor 

responsável pela turma;  

e) Comunicação dos resultados da avaliação formativa e 

sumativa, bem como das medidas estabelecidas para a 

resolução das dificuldades do seu educando.  

2. Os Pais e EE ou o aluno, quando maior de idade, podem 

requerer a reapreciação dos resultados da avaliação do seu 

educando, respeitando os procedimentos constantes na lei 

em vigor. 

 

Artigo 189º Direito de Associação 
1. Os Pais e EE têm o direito de se integrarem ou 

constituir-se livremente em associação representativa.  

2. A Associação de Pais e EE rege-se pelas disposições do DL 

n.º 372/90, de 27 de novembro, com as alterações 

introduzidas pelo DL n.º 80/99, de 16 de março, e pela Lei n.º 

29/2006, de 4 de julho, e pelos respetivos estatutos 

publicados em Diário da República.  

 

Artigo 190º Direitos e Deveres da Associação de Pais e EE 
1. A associação de Pais e EE goza dos seguintes direitos e 

está obrigada aos deveres a eles inerentes:  

a) Pronunciar-se e apresentar propostas para o PE e o 

PAA do Agrupamento;  

b) Ser ouvida e apresentar propostas sobre o 

Regulamento Interno do AEA e respetivas alterações;  

c) Participar, nos termos da lei, na administração e 

gestão do AEA;  

d) Reunir com os órgãos de administração e gestão e 

com a coordenação de DT, designadamente para 

enquadrar a participação dos pais nas atividades do 

Agrupamento;  

e) Distribuir toda a documentação de interesse para os 

Pais e EE e afixá-la nos locais das escolas disponibilizados 

para esse efeito;  

f) Beneficiar de apoio documental a facultar pelo AEA; 

g) Utilizar instalações do Agrupamento para nelas 

reunir, mediante solicitação ao Diretor; 

h) h) Beneficiar, sempre que possível, de instalações 

próprias no Agrupamento, dotadas de mobiliário e outro 

equipamento necessário, para o funcionamento da Sede 

da associação; 

i) i) Receber apoio do Agrupamento na inscrição de 

novos associados, durante o período de matrículas; 

j) j) Solicitar ao Diretor a divulgação de informação 

respeitante à comunidade educativa.  

 

Secção V - Protocolos e Parcerias 
 

Artigo 191º - Protocolos e Parcerias 
1. O regime de Autonomia, Administração e Gestão das 
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Escolas prevê a participação de diversos intervenientes 

sociais como estruturas que podem assegurar a interligação 

da comunidade com a Escola, tratando-se de entidades 

portadoras de saberes e experiências em domínios 

relevantes para o Projeto Educativo, perspetivando-se, 

assim, a constituição de parcerias. 

2. Constituem contratos de parceria os acordos de 

cooperação ou de associação e protocolos entre a Escola e as 

entidades e organismos locais e extra locais de diversa índole, 

que se insiram nos objetivos do Projeto Educativo. 

3. São parceiros privilegiados as seguintes entidades: 

Câmara Municipal de Ponte de Lima; Juntas de Freguesia da 

Área Pedagógica do Agrupamento; Centro de Saúde de Ponte 

de Lima; Comissão de Proteção de Crianças e Jovens; Clube 

Náutico de Ponte de Lima; Academia de Música Fernandes 

Fão; AAPEL  –  Associação  de  Amigos  da  Pessoa  Especial 

Limiana; Associação Desportiva “Os Limianos”; Instituições 

de Ensino Superior; Escola Secundária de Ponte de Lima; 

CENFIPE; Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima; Forças de 

Segurança Pública (GNR e PSP); Empresas de acolhimento 

para a Formação em Contexto de Trabalho; Outros. 

4. Os acordos e protocolos serão sujeitos a negociação 

entre as partes interessadas de modo a definir, 

designadamente, o âmbito, objeto, compromissos de ambas 

as partes, recursos afetados, duração, avaliação e 

mecanismos de suspensão ou renovação. 

5.  No AEA será representado na negociação destes acordos 

e protocolos pelo Diretor ou por outro órgão ou estrutura da 

escola no qual o Diretor delegue essa responsabilidade, 

cabendo sempre ao Presidente do Conselho Geral a 

formalização definitiva do protocolo. 

6. O estabelecimento de um acordo ou protocolo 

formalizado entre o AEA e outra entidade será sempre 

antecedido de consulta ao Conselho Pedagógico e terá de ser 

ratificado pelo Conselho Geral. 

7. Constituem direitos e deveres gerais das entidades 

subscritoras de acordos e protocolos com o Agrupamento os 

seguintes: 

a) Acompanhar a execução dos protocolos e das 

convenções celebradas; 

b) Cooperar com todos os elementos da comunidade 

educativa no desenvolvimento de uma cultura de 

cidadania; 

c) Beneficiar das vantagens fiscais e outras previstas na 

lei para situações de parcerias e mecenatos. 

 

 

CAPÍTULO VII 

NORMAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO / 

RECURSOS 
 

Secção I - Espaços Comuns Prestadores de 

Serviços 
Artigo 192º - Serviços de Administração Escolar 

1. Tratando-se de um Serviço aberto à população escolar e 

ao público em geral, deve refletir a imagem de organização 

da Escola. 

2. Para além das demais funções previstas na Lei, o Pessoal 

da Secretaria deve: 

a) Assegurar a execução do expediente relativo aos 

Serviços Escolares e Administrativos, em horário 

determinado pelo Diretor, com a flexibilidade que o 

serviço exige, no respeito pelo usufruto dos cidadãos e 

direitos dos funcionários; 

b) Dar apoio técnico a todas as iniciativas do AEA; 

c) Facultar aos docentes, funcionários e alunos a consulta 

do Diário da República e restante Legislação; 

d) Afixar as normas relativas a requerimentos e outras 

petições; 

e) Afixar os avisos com a devida antecedência, sempre 

que para o cumprimento da Legislação existam prazos 

estabelecidos; 

f) Solicitar sempre ao Encarregado de Coordenação do 

Pessoal Não Docente a realização de qualquer serviço, no 

âmbito da sua competência. 

3. Os utentes deste Serviço têm o direito de: 

a) Solicitar um comprovativo da entrega de todos os 

documentos de carácter oficial e/ou oficioso; 

b) Solicitar um recibo comprovativo de qualquer 

pagamento efetuado neste Serviço. 

 

Artigo 193º - Laboratórios para atividades experimentais 
1. Os laboratórios são espaços destinados a atividades de 

experimentação, encontrando-se equipados com materiais 

específicos, devidamente arrumados e organizados em 

armários e nas arrecadações anexas. Destinam-se à utilização 

por professores e alunos, no âmbito das disciplinas que deles 

se servem. 

2. Os professores que utilizam os laboratórios são 

responsáveis pela correta utilização e preservação do 

material colocado à sua disposição. 

3. No final de cada utilização, o material utilizado deverá ser 

lavado e devidamente arrumado nos locais destinados para o 

efeito, no respeito pela organização do espaço da 

arrecadação onde se encontra. 

4. Deve existir sempre um grande cuidado e respeito pelas 

regras de segurança, no manuseamento e utilização do 

material, de forma a evitar os riscos de utilização indevida e 

preservar o equipamento existente. 

5. Qualquer situação anómala ou acidente ocorrido no 

laboratório ou sala de aula, deverá ser sempre comunicado 

superiormente (ao Coordenador de Instalações ou à Direção) 

e redigido o relatório de ocorrência. 

6. As faltas de material consumível ou sugestões de 

aquisição deverão ser comunicadas ao Coordenador de 

Instalações. 

7. Se, no início de qualquer atividade, o laboratório não se 

encontrar nas devidas condições, esse facto deverá ser 

comunicado à Direção. 

 

Artigo 194º - Complexo Desportivo 
1. O Complexo Desportivo é constituído por um espaço 

desportivo descoberto, um Pavilhão Gimnodesportivo 
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coberto e uma sala de apoio polivalente e os Polidesportivo e 

Pavilhões dos Centros Educativos do Agrupamento. 

2. Estas instalações destinam-se prioritariamente às 

atividades curriculares da disciplina de Educação e Expressão 

Físico-Motora, Educação Física e Desporto Escolar. No 

entanto, o espaço desportivo descoberto poderá ser utilizado 

pelos alunos na ocupação dos tempos livres. 

3. Desde que decorram atividades curriculares de Educação 

Física nas referidas instalações, não é permitido aos alunos 

não envolvidos em as mesmas entrar no recinto ou nos 

balneários, por forma a não prejudicarem o regular 

funcionamento das aulas. 

4. O Pavilhão Gimnodesportivo poderá ser utlizado por 

grupos/clubes externos à escola, em horário pós-letivo, 

tendo este tipo de utilização regulamento próprio. 

5. O Pavilhão Gimnodesportivo rege-se por Regimento 

Interno próprio. 

 

Artigo 195º - Auditório 
1. O Auditório da AEA destina-se à utilização pela 

comunidade educativa, devendo os interessados fazer a 

respetiva reserva através de formulário específico 

disponibilizado na página Web do Agrupamento. 

2. Este serviço rege-se por Regimento Interno próprio da 

responsabilidade do Diretor. 

 

Artigo 196º - Portaria 
1. Ao pessoal destacado na Portaria compete: 

a) Controlar as entradas e saídas dos elementos da 

comunidade escolar; 

b) Autorizar a entrada de visitantes, devendo registar, 

em impresso próprio, o local de deslocação, a hora de 

entrada e saída, os respetivos elementos identificativos 

(Cartão de Cidadão ou outra documentação com 

fotografia) e fornecer um cartão de visitante, de uso 

obrigatório e em local visível; 

c) Informar o PBX da chegada do visitante antes da sua 

entrada; 

d) Abrir e fechar o portão de forma a possibilitar o 

acesso às cargas e descargas a efetuar. 

 

Artigo 197º - PBX 
1. Este Serviço, na sede do Agrupamento, é composto por 

uma central telefónica a que toda a comunidade escolar tem 

acesso. 

2. Este Serviço rege-se por Regimento Interno próprio, da 

responsabilidade do Diretor. 

 

Artigo 198º - Reprografia e Papelaria 
1. A Reprografia e Papelaria funcionam num espaço único. 

2. Os serviços técnicos de Reprografia têm como objetivo 

fundamental prestar apoio aos vários setores da Escola. 

3. O serviço de Papelaria deverá permitir a aquisição de 

material de uso escolar por todos os elementos da 

comunidade escolar, devendo por isso ter material adequado 

a todos os níveis de ensino do Agrupamento. 

4. Este Serviço rege-se por Regimento Interno próprio, da 

responsabilidade do Diretor. 

 

Artigo 199º - Sala de Convívio dos Alunos 
1. A Sala de Convívio dos Alunos é um espaço destinado aos 

alunos e demais comunidade escolar. 

2. A Sala de convívio contempla dois espaços, a saber: 

a) espaço geral; 

b) bufete. 

3. Para além do usufruto do espaço geral, dentro das 

normas e orientações estabelecidas pelo Diretor, os 

utilizadores através da Associação de Estudantes devem 

propor iniciativas e atividades, por forma a potenciar e tornar 

cada vez mais apelativo este espaço de convívio. 

4. O serviço de bufete obedece a Regimento Interno 

próprio, da responsabilidade do Diretor. 

 

Artigo 200º - Sala de Convívio de Professores 
1. A Sala de Convívio de Professores é um espaço destinado 

exclusivamente aos docentes e aos auxiliares que nela 

prestem serviços. 

2. A Sala de convívio está dividida em três espaços, a saber: 

a) espaço geral; 
b) sala(s) de trabalho; 
c) bar de professores. 

3. Os gabinete(s) de trabalho são espaços abertos a todos 

os docentes, independentemente de poderem ser utilizados 

para reuniões informais, nas quais o acesso à mesma não 

pode, em circunstância alguma, ser vedado. 

4. O serviço de bar funciona em todos os intervalos dos 

tempos letivos e, caso se justifique, sempre que solicitado por 

algum docente. 

5. O serviço de bar obedece ainda a um Regimento Interno 

próprio, da responsabilidade do Diretor. 

 

Artigo 201º - Sala de Convívio do Pessoal Não Docente 
1. A Sala de Convívio do Pessoal Não Docente é um espaço 

destinado exclusivamente aos funcionários. 

2. O uso desta sala obedece às normas e orientações 

estabelecidas pelo Diretor; contudo, os utilizadores devem 

usar e preservar o espaço de forma a mantê-lo apelativo e de 

salutar convívio. 

 

Artigo 202º - Cantinas 
1. As cantinas do AEA têm de facultar à população escolar 

uma alimentação equilibrada e bem confecionada e estar 

equipadas com mobiliário adequado aos grupos etários a que 

se destinam as refeições. 

2. A cantina da Escola Sede rege-se por Regimento Interno 

próprio, da responsabilidade do Diretor. 

3. Ao Pessoal Não Docente e Docente é facultado o acesso 

à cantina, os quais formam fila própria por forma a valorizar 

a sua presença, através da transmissão de valores, respeito e 

educação no momento da refeição com os alunos, mas 

também para permitir agilizar o tempo disponível para a 

execução de outras tarefas de carácter auxiliar e pedagógico 

na Escola. 

 

Artigo 203º - Bufete 
1. O bufete destina-se a contribuir, como complemento da 
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cantina, para que a população escolar tenha uma 

alimentação saudável, promovendo a educação alimentar. 

2. Este serviço rege-se por Regimento Interno próprio, da 

responsabilidade do Diretor. 

 

Artigo 204º - Salas de Trabalho dos Docentes 
As Salas de Trabalho são para uso exclusivo de todos os 

docentes e estão sujeitas às normas e orientações 

estabelecidas pelo Diretor. 

 

Artigo 205º - Salas dos Diretores de Turma 
1. As Salas dos Diretores de Turma são salas de trabalho, de 

acesso a todos os docentes, sendo um espaço privilegiado 

para a realização das tarefas do Diretor de Turma. 

2. Esta sala deve ser usada prioritariamente pelos Diretores 

de Turma para o atendimento dos EE. 

 

 

Artigo 206º - Outros espaços e salas dos 
estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e 1º ciclo do 

Agrupamento 

Os espaços e salas com funções específicas dos restantes 

estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do AEA 

obedecem a Regimento Interno próprio, da responsabilidade 

dos Coordenadores de Estabelecimento ou Representantes 

de Coordenação. 

 

 

Secção II – Regime de Funcionamento 
 

Artigo 207º - Disposições Gerais 
1. O AEA funciona em regime diurno, de acordo com o 

Projeto Educativo. 

2. Este Agrupamento tem os seguintes níveis de Ensino 

Educação Pré-escolar; 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e 

Ensino Secundário. 
 

Artigo 208º - Horários de Funcionamento 
1. Os horários dos estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar 

e do 1.º Ciclo do Ensino Básico são definidos pelo Diretor no 

início de cada ano letivo, ouvidos os Coordenadores e 

Representantes de Coordenação de Estabelecimento. 

2. A Componente de Apoio à Família, nomeadamente a 

extensão de horário, é da iniciativa do Município de Ponte de 

Lima e/ou Associação de Pais, com a supervisão pedagógica 

dos Educadores. 

3. Em todas as Escolas do 1º ciclo desenvolvem-se 

atividades de enriquecimento curricular organizadas pelo 

Agrupamento, acontecem preferencialmente após as 

atividades letivas e terão a supervisão pedagógica do 

Professor designado pelo Diretor.  

4. A Escola Sede funciona em regime de desdobramento. A 

carga horária semanal a distribuir pelas diferentes disciplinas 

será organizada em blocos de 90 minutos e segmentos de 45 

minutos. 

 

 

 
 

Manhã Tarde 

08:30 – 10:00 Aulas 

15m Intervalo 

10:15 – 11:45 Aulas 

10m Intervalo 

11:55 – 13:25 Aulas 

13:40 – 15:10 Aulas 

15m Intervalo  

15:25 – 16:55 Aulas 

17:00 – 18:30 Reuniões 

5. Para os alunos, a carga curricular diária não deve exceder 

4 blocos de 90 minutos. Excetuando o 12.º ano, os alunos 

poderão ter até duas manhãs ou duas tardes livres por 

semana, sempre que a carga curricular o permita. 

6. A componente não letiva de trabalho dos docentes 

engloba a redução ao abrigo do artigo 79º do Estatuto da 

Carreira Docente (ECD), assim como o trabalho de 

estabelecimento, com a duração de dois ou três tempos 

letivos (do respetivo nível de ensino TE - 2T/3T), sendo que 

os três tempos apenas se aplicam aos docentes com a 

redução máxima ao abrigo do artigo 79º; 

7. Os tempos de estabelecimento destinam-se ao 

desempenho de cargos, ao atendimento dos EE e para a 

realização de reuniões de natureza pedagógica. Em casos 

excecionais poderão ser destinados a apoio individualizado 

de alunos no âmbito da Educação Inclusiva; 

8. A duração máxima das reuniões ocasionais (que não 

estejam marcadas no horário docente) deverá ser de duas 

horas. Caso se torne necessário, será marcada nova reunião 

no prazo máximo de quarenta e oito horas; 

9. O serviço docente realizado no âmbito da Componente 

Não Letiva de estabelecimento (CNL) está enquadrado no 

art.º 82º do ECD. No entanto, dentro desta componente, os 

docentes também poderão realizar atividades de Apoio 

Pedagógico Individualizado ou em pequenos grupos até dez 

alunos; 

10. Sempre que possível, a componente letiva dos 

docentes deverá ser composta, no máximo, por três níveis de 

ensino. Por outro lado, será desejável que o número máximo 

de turmas a atribuir a cada docente não seja superior a oito 

turmas; 

11. Os docentes do 2º, 3º Ciclos e Ensino Secundário 

deverão cumprir quinze tempos anuais relativos ao acerto 

para 1100 minutos da sua componente letiva, sendo que os 

docentes com turmas abrangidas pela Flexibilização 

Curricular deverão utilizar esses tempos para a correção dos 

tempos em falta. Cada docente deverá preencher o 

formulário digital, com o mínimo de uma semana de 

antecedência, a fim de permitir aos serviços a abertura da 

disciplina para os tempos supervenientes. 

12. O controlo de assiduidade dos docentes é da 

responsabilidade do Diretor devendo, para o efeito, os 

assistentes operacionais comunicar diariamente as ausências 

dos docentes aos Serviços Administrativos que, 

posteriormente, informarão aquele Órgão o qual decidirá, 

consoante a justificação apresentada, sobre a natureza da 

falta e seus efeitos, de acordo com a legislação em vigor. 

13. O controlo de assiduidade e pontualidade do Pessoal 

Não Docente é feito pelo Coordenador de 
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Estabelecimento/Representante de Coordenação (Educação 

Pré-Escolar e 1º Ciclo) e Encarregado de Coordenação do 

Pessoal Não-Docente (2º,3º ciclos e Secundário), na Escola 

Sede do Agrupamento. 

 

Artigo 209º - Requisição/Cedência de Bens e 
Equipamentos 

1. A requisição de materiais ou equipamento a adquirir é da 

competência dos responsáveis de cada Serviço ou 

Departamento, sendo para o efeito utilizado impresso 

próprio, a fornecer pelos Serviços de Administração Escolar, 

competindo ao Conselho Administrativo a sua análise e 

despacho. 

2. A cedência de qualquer bem ou equipamento da Escola 

será sempre objeto de autorização escrita do Diretor. O 

requisitante compromete-se a devolver o bem ou 

equipamento cedido em bom estado no prazo estipulado ou 

a indemnizar a Escola em caso de extravio ou dano, não 

devidamente justificado. 

3. Na situação prevista no ponto anterior, pode ser exigida 

ao requisitante uma caução, a definir pelo Conselho 

Administrativo, mediante recibo, que será devolvida 

aquando da devolução do bem ou equipamento cedido em 

bom estado e no prazo previsto. 

 

Artigo 210º - Cedência/Aluguer de Instalações 
1. Entende-se por cedência de instalações o empréstimo 

temporário de parte das mesmas sem qualquer contrapartida 

para a Escola. O aluguer refere-se à utilização temporária das 

instalações, mediante o pagamento de uma importância em 

dinheiro ou prestação de um serviço. 

2. A cedência/aluguer de instalações da Escola depende 

sempre de autorização escrita do Diretor e só deverá ser 

autorizada desde que não ponha em causa o normal 

funcionamento das atividades curriculares ou outras em 

curso na Escola. 

3. A cedência/aluguer de instalações deve obedecer a 

princípios de igualdade de tratamento para instituições 

similares, numa lógica de abertura à comunidade envolvente. 

4. A pessoa ou entidade a quem são cedidas/alugadas as 

instalações compromete-se, por escrito, a utilizar 

exclusivamente as instalações em causa, bem como a zelar 

pelo seu estado e a indemnizar a escola em caso de dano 

resultante dessa utilização. 

5. Pode ser exigido um seguro ou uma caução em dinheiro, 

mediante recibo, que será devolvida aquando da entrega das 

instalações em bom estado e no prazo previsto. 

6. Compete ao Conselho Administrativo definir as taxas, 

cauções ou prestação de serviços a aplicar no caso de 

aluguer, bem como todos os pormenores relativos a essa 

utilização. Caso se venha a justificar, deverá ser criado um 

regulamento para este fim. 

7. A utilização do Pavilhão Gimnodesportivo, em regime de 

aluguer, obedece a Regulamento específico. 

 

Artigo 211º - Estruturas e Serviços Sectoriais de Apoio 
As estruturas e Serviços Sectoriais de Apoio do 

Agrupamento são: 

a) Serviços Administrativos – Coordenador dos 

Assistentes Técnicos de Administração Escolar: Área de 

alunos; Área de pessoal; Área de vencimentos; Área de 

expediente geral; Área de contabilidade. 

b) ASE – Coordenação Técnica de Apoios Sócio–

Educativos: Refeitório; Bufete; Papelaria; Seguro escolar. 

c) Apoio ao Funcionamento de Instalações:  Serviços 

Laboratório de Ciências Físico-Químicas; Salas de 

Ciências; Sala de Matemática; Salas T.I.C.; Auditório; 

Biblioteca; Pavilhão Gimnodesportivo; Sala de Educação 

Musical; Sala de Educação Tecnológica; Sala de Educação 

Visual. 

 

Secção III – Acesso e circulação 
 

Artigo 212º - Acesso à escola 
1. Não é permitida a permanência nas Escolas do AEA de 

pessoas a ela estranhas. 

2. Na Escola Sede de Arcozelo, têm acesso condicionado os 

Pais e EE dos alunos que a frequentam   e   qualquer   outra 

pessoa que tenha assuntos a tratar nela pelo que deverão 

dirigir-se ao funcionário em serviço na Portaria ou nas suas 

imediações e solicitar o cartão de visitante que deverá ser 

devolvido à saída do Estabelecimento. 

3. Nos restantes estabelecimentos, se existir funcionário em 

serviço na Portaria, este deverá solicitar um documento 

identificativo e orientar os visitantes para local adequado. 

4. Estão impedidos de entrar nas instalações escolares 

quaisquer indivíduos que se recusem a ser identificados. 

 

Artigo 213º - Circulação 
1. A circulação dentro dos espaços das Escolas deve ser feita 

de forma a preservar a integridade física de todos os seus 

membros, utentes e visitantes. 

2. Nos momentos de reuniões de avaliação não é permitida 

a circulação ou permanência de alunos e EE nos blocos onde 

decorrerem essas reuniões. 

3. Durante a realização de exames unicamente se permite a 

permanência no bloco respetivo de examinandos, 

professores convocados, professores do Secretariado de 

Exames e funcionários de serviço. 

4. Não é permitida a entrada de veículos motorizados nos 

recintos escolares, exceção feita a veículos de abastecimento 

(gás e outros), a veículos de emergência ou outros 

devidamente autorizados pelo Diretor. 

 

Secção IV - Segurança 
 

Artigo 214º - Plano de Segurança Interna do 
Agrupamento (PSI) 

1. As Escolas Básica e Secundária de Arcozelo, Básica de 

Refoios com Jardim de Infância, Básica de Arcozelo e Básica 

das Lagoas com Jardim de Infância dispõem de um PSI 

devidamente aprovado pela Autoridade Nacional de 

Proteção Civil, Comando Distrital de Operações de Segurança 

de Viana do Castelo, o qual sistematiza um conjunto de 
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normas e regras de procedimento, de acordo com o disposto 

no Decreto-Lei nº 220/2008, de 12 de novembro, bem como 

na Portaria nº 1532/2008, de 29 de dezembro, destinadas a 

minimizar os efeitos das catástrofes que possam vir a ocorrer 

nestes Estabelecimentos em concreto, gerindo de uma forma 

otimizada, os recursos disponíveis.  

2. Os JI de Calheiros, Cepões, Brandara e Vilar-Arcozelo, 

dispõem de um Plano de Emergência simplificado, do qual 

fazem parte algumas regras básicas de procedimento numa 

situação de emergência, nomeadamente a evacuação e o 

ponto de reunião. 

3. Além das orientações presentes no presente 

Regulamento Interno em vigor dever-se-á fazer cumprir e 

considerar, envidando todos os esforços no cumprimento das 

orientações contempladas no: “Plano de Contingência 

Geral/Centros Educativos e JI” e “Roteiro 2021-22”, no 

âmbito da Covid19. 

 

Artigo 215º - Simulacros 
Com o objetivo de teste do Plano de Segurança Interno e de 

treino dos ocupantes, serão realizados exercícios, com vista à 

criação de rotinas de comportamento e de atuação, bem 

como ao aperfeiçoamento dos procedimentos em causa. 

Na realização dos simulacros: 

a) Serão observados os períodos máximos de 1 ano 

entre exercícios, conforme regulamentado (Quadro XLI, 

periodicidade da realização de simulacros, Artigo 207º da 

Portaria nº 1532/2008, de 29 de dezembro (RT-SCIE), a 

realizar no início do ano letivo; 

b) Os exercícios devem ser devidamente planeados, 

executados e avaliados, com a colaboração eventual do 

Corpo de Bombeiros da área de atuação própria onde se 

situa o edifício; 

c) A execução dos simulacros deve ser acompanhada 

por observadores que colaborarão na avaliação dos 

mesmos, tarefa que poderá ser desenvolvida pelas 

entidades referidas na alínea anterior; 

d) Deve ser sempre dada informação prévia aos 

participantes da realização de exercícios, podendo não 

ser rigorosamente estabelecidas a data e a hora 

programadas. 

 

Secção V - Direção de Instalações 
 

Artigo 216º - Diretor de Instalações 
1. O Diretor de Instalações é designado anualmente pelo 

Diretor, de entre os professores do 2.º, 3.º ciclo e Secundário 

do AEA, tendo em conta o seu grupo de recrutamento. 

2. O Diretor de Instalações tem a missão de zelar pela 

manutenção e conservação dos espaços e equipamentos 

confiados a um grupo ou conjunto de grupos afins. 

3. Considera-se no AEA as seguintes Direções de 

Instalações: 

 Ciências Físico-Químicas 

 Ciências Naturais 

 Educação Visual 

 Educação Tecnológica 

 Educação Musical 

 Educação Física 

 

Artigo 217º - Competências do Diretor de Instalações 
Compete ao Diretor de Instalações: 

a) Organizar o material e equipamento de apoio 

pedagógico entregue ao grupo e zelar pela sua 

conservação. 

b) Promover a manutenção e a inventariação do 

material e equipamento confiado ao grupo, nos 2.º, 3.º 

Ciclos e Secundário. 

c) Apresentar nos Serviços Administrativos propostas 

para a aquisição de material e equipamento necessário à 

prossecução dos objetivos curriculares ou de 

enriquecimento curricular. 

d) Apresentar ao Diretor o inventário e um relatório 

crítico anual do trabalho desenvolvido. 

 
Artigo 218º - Espaços e equipamentos sujeitos a 

requisição prévia 
1. A Escola Sede do AEA dispõe de vários espaços e 

equipamentos cuja utilização está sujeita a requisição prévia, 

tais como: Sala TIC, Auditório, Biblioteca/centro de recursos, 

material informático, audiovisual e didático. 

2. A requisição destes espaços e equipamentos é feita em 

documento próprio, com indicação do espaço a requerer, 

data e duração da atividade a desenvolver, professor 

responsável e Turma. 

 

Secção VI – Atitudes/atos proibidos no 

recinto escolar 
 

Artigo 219º - Unidades orgânicas do Agrupamento 
1. Nas Unidades Orgânicas do AEA e nas zonas circundantes, 

incluindo as zonas de proteção das escolas e as entradas é 

nos termos da lei, proibido: 

a) Promover qualquer tipo de tráfico, facilitação ou 

consumo de substâncias aditivas, tais como bebidas 

alcoólicas e drogas, bem como tê-las em sua posse; 

b) Transportar matérias, instrumentos ou engenhos 

passíveis de infligir danos físicos ao próprio e/ou a 

terceiros; 

c) Vender qualquer tipo de bens ou serviços, salvo nas 

situações expressamente autorizadas pelo Diretor. A 

venda de qualquer artigo nas Unidades Orgânicas do 

Agrupamento carece de autorização expressa do Diretor, 

que deverá informar o Conselho Geral sobre as 

autorizações concedidas. A venda de livros ficará 

reservada a eventos especiais como o lançamento de um 

livro ou visita de autor ou durante a Feira do Livro, desde 

que esta esteja devidamente integrada no PAA. 

d) Praticar qualquer ato ilícito; 

e) Entrar ou sair dos edifícios escolares excetuando 

pelos locais de entrada e saída de pessoas; 

f) Estabelecer contactos pelas vedações, nos dois 

sentidos; 

g) A permanência dos alunos nos átrios e pátios quando 
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estes, comprovadamente, estiverem a faltar às aulas 

previstas no seu horário; 

h) Usar equipamento eletrónico que produza som, nos 

pátios que circundam as salas de aula, durante os tempos 

letivos, salvo mediante a utilização de auscultadores; 

i) Tocar instrumentos musicais nos espaços referidos 

na alínea anterior, durante os tempos letivos; 

2. A violação destas proibições será passível de 

procedimento disciplinar. 

3. A violação destas proibições por elementos externos à 

Escola será comunicada às forças de segurança. 

4. Tudo o que possa constituir crime será comunicado às 

autoridades competentes. 

 

Artigo 220º - Política de utilização de serviços eletrónicos 
do AEA 

1. Entende-se por serviços eletrónicos todas as valências do 

cartão magnético, acesso aos ambientes de trabalho 

personalizado e acesso ao correio eletrónico. 

2. Os dados de acesso aos serviços mencionados no número 

anterior são pessoais e intransmissíveis. 

3. A plataforma Office 365 destina-se exclusivamente a 

atividades de âmbito educativo e cultural, não comercial, e a 

sua utilização está condicionada à aceitação dos seguintes 

termos: 

a) O utilizador é responsável pelo uso correto do seu 

nome de utilizador e respetiva palavra-passe; 

b) O utilizador é responsável por toda a informação que 

coloca na plataforma e dos eventuais aspetos ou atos que 

essa informação possa causar; 

c) O utilizador deve verificar regularmente o seu perfil e 

mantê-lo atualizado; 

d) Nos perfis, apenas devem ser utilizadas informações 

dos respetivos utilizadores. 

4. Por questões de segurança e de adequação à finalidade a 

que se destinam, o AEA mantém registos das atividades 

realizadas pelos utilizadores da plataforma Office 365 e das 

valências do cartão de magnético. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
Artigo 221º - Regime subsidiário 

Em matéria de procedimento, aplica-se subsidiariamente o 

disposto na lei e no Código de Procedimento Administrativo. 

 

Artigo 222º - Revisão do Regulamento Interno 
O Regulamento Interno pode ser revisto ordinariamente 

quatro anos após a sua aprovação e extraordinariamente, a 

todo o tempo, por deliberação do Conselho Geral, aprovado 

por maioria absoluta dos membros em efetividade de 

funções. 

 

Artigo 223º - Disposições Finais 
As situações omissas, que não possam ser definidas pela 

legislação em vigor, são decididas pelo Diretor, ouvido o 

Conselho Pedagógico sempre que se trate de áreas da sua 

competência. 

Os processos eleitorais previstos no Regulamento Interno 

devem realizar-se por sufrágio secreto e presencial. 

O presente Regulamento será submetido ao Conselho Geral 

do AEA para aprovação, no dia 29 de julho de 2022, entrando 

em vigor no dia seguinte à sua aprovação. 

 

Ponte de Lima, 25 de julho de 2022. 

O Diretor, 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em Conselho Geral no dia 29/07/2022 

 

O Presidente do Conselho Geral 

_______________________ 

( Carlos Cunha) 

 

 

 

 


