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INTRODUÇÃO 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º75/2008, de 22 de 

abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º224/2009, de 11 de 

setembro e pelo Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de julho, 

foram identificadas as necessidades de revisão do 

regime jurídico da autonomia, administração e gestão 

das escolas, no sentido do reforço da participação das 

famílias e comunidades na Direção estratégica dos 

estabelecimentos de ensino e no favorecimento da 

constituição de lideranças fortes, bem como a 

autonomia e a capacidade de intervenção dos órgãos de 

Direção das escolas, de modo a promover a eficácia da 

execução das medidas de política educativa e da 

prestação do serviço público de educação. 

Neste contexto, assume especial importância o 

Regulamento Interno (RI) das Escolas que, a par do 

Projeto Educativo e do Plano Anual de Atividades, se 

destaca como instrumento central do processo de 

construção da autonomia. Como instrumento 

veiculador do Projeto Educativo do Agrupamento, o 

Regulamento Interno será o documento onde se define 

o organigrama das estruturas com responsabilidades 

pedagógicas, administrativas e financeiras do 

Agrupamento, bem como as regras que se pretendem 

que sejam seguidas por todos os elementos da 

Comunidade Educativa (Alunos, Encarregados de 

Educação, Pessoal Docente e não Docente). 

A elaboração do Regulamento Interno do Agrupamento 

de Escolas Escalada, Pampilhosa da Serra – seguiu o 

estabelecido na legislação em vigor na República 

Portuguesa, sendo o instrumento por excelência, da 

expressão da autonomia do Agrupamento enquanto 

Comunidade Educativa, na medida em que concede um 

maior poder de regulação no âmbito da tomada de 

decisão sobre o seu próprio funcionamento e 

organização internos, para maior eficiência e eficácia no 

cumprimento da sua Missão. 

O Agrupamento de Escolas Escalada, Pampilhosa da 

Serra, integra o Projeto TEIP III com o objetivo de 

proporcionar condições de sucesso educativo. O 

Programa TEIP desenvolve-se neste Agrupamento 

desde o ano 2009 e materializa-se na apresentação de 

um plano de melhoria, visando, sem prejuízo da 

autonomia da escola, a persecução dos seguintes Eixos: 

Eixo 1 – Apoio à melhoria das aprendizagens; Eixo 2 - 

Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina; Eixo 

3 - Organização e Gestão; Eixo 4 - Relação Escola - 

Família - Comunidade e Parcerias. 

O Agrupamento de Escolas situa-se no concelho de 

Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra e cobre uma 

zona geográfica, constituída pelas freguesias de 

Pampilhosa da Serra, Portela do Fojo-Machio, Cabril, 

Pessegueiro, Unhais-o-Velho, Fajão-Vidual de Cima, 

janeiro de Baixo e Dornelas do Zêzere. 

É constituído pela Escola Sede e pelo Centro Educativo 

de Dornelas do Zêzere. 

O presente documento define o regime de 

funcionamento do Agrupamento de Escolas, de cada um 

dos seus Órgãos de Administração e Gestão, das 

estruturas de orientação e dos serviços administrativos, 

técnicos, técnico-pedagógicos e dos seus serviços 

especializados de apoio. Define ainda os direitos e 

deveres dos membros da Comunidade Educativa. 

 

  

CAPÍTULO I - Disposições gerais 

 

Artigo 1.º - Objeto 

O presente Regulamento Interno apoia-se no regime de 

autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos públicos da Educação Pré-Escolar e 

dos Ensinos Básico e Secundário e tem por objeto a sua 

aplicação no Agrupamento de Escolas Escalada, 

Pampilhosa da Serra. 

 

Artigo 2.º - Âmbito de aplicação 

1 - Aplica-se a todos os membros da população escolar 

(Docentes, funcionários e alunos), à Comunidade 

Educativa e aos utentes da escola sempre que usem as 

suas instalações ou solicitem algum dos seus serviços. 

2 - Tem por âmbito regular a ação dos seus órgãos nos 

domínios estratégico, pedagógico, administrativo, 

financeiro e organizacional, no quadro das 

competências e dos meios que lhe estão consignados. 

3 - A sua aplicação estende-se ainda aos atos praticados 

e factos ocorridos no exterior da escola, se os seus 

agentes estiverem no desempenho de funções oficiais. 

4 – O RI é dado a conhecer no início de cada ano letivo, 

aos alunos e respetivos Encarregados de Educação e 

publicitado na página eletrónica do Agrupamento, 

assim como, disponível para consulta em diferentes 

setores das Escolas que constituem o Agrupamento. 

5 - A violação deste Regulamento Interno implica: 

a) Responsabilidade disciplinar; 

b) Proibição de utilização das instalações ou 

serviços e reparação e/ou pagamento dos 

estragos, sem prejuízo de procedimento 

criminal, nos restantes casos. 

 

Artigo 3.º - Princípios gerais 

1 - A autonomia, a administração e a gestão do 

Agrupamento de Escolas orienta-se pelos princípios da 

igualdade, da participação e da transparência, 

subordinam-se particularmente aos princípios e 

objetivos consagrados na Constituição da República 
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Portuguesa e na Lei de Bases do Sistema Educativo, 

designadamente: 

a) Integrar as escolas nas comunidades que serve 

e estabelecer a interligação do ensino e das 

atividades económicas, sociais, culturais e 

científicas; 

b) Contribuir para o desenvolvimento do espírito 

e prática democráticos; 

c) Assegurar a participação de todos os 

intervenientes no processo educativo, 

nomeadamente dos Professores, do pessoal 

não Docente, dos alunos, das famílias, das 

autarquias e de entidades representativas das 

atividades e instituições económicas, sociais, 

culturais e científicas, tendo em conta as 

características específicas dos vários níveis e 

tipologias de educação e de ensino; 

d) Assegurar o pleno respeito pelas regras da 

democraticidade e representatividade dos 

órgãos de administração e gestão da escola, 

garantida pela eleição democrática de 

representantes da Comunidade Educativa. 

2 – A autonomia, a administração e a gestão do 

Agrupamento de Escolas funciona sob o princípio da 

responsabilidade e da prestação de contas ao Estado, 

assim como de todos os demais agentes ou 

intervenientes. 

3 – O presente Regulamento e os titulares dos cargos 

nele previsto no exercício das suas funções observam 

ainda o exercício dos valores fundamentais e princípios 

consagrados na constituição da República Portuguesa e 

na lei. 

 

Artigo 4.º - Princípios orientadores e objetivos 

1 - No quadro dos princípios e objetivos da autonomia, 

da administração e da gestão, o Agrupamento de 

Escolas organiza-se no sentido de: 

a) Promover o sucesso, prevenir o abandono 

escolar dos alunos, desenvolver a qualidade do 

serviço público de educação, em geral, e das 

aprendizagens e dos resultados escolares, em 

particular; 

b) Promover a equidade social, criando condições 

para a concretização da igualdade de 

oportunidades para todos; 

c) Assegurar as melhores condições de estudo e 

de trabalho, de realização e de 

desenvolvimento pessoal e profissional; 

d) Cumprir e fazer cumprir os direitos e os 

deveres constantes das leis, normas ou 

regulamentos e manter a disciplina; 

e) Privilegiar dos critérios de natureza 

pedagógica sobre os critérios de natureza 

administrativa nos limites de uma gestão 

eficiente dos recursos disponíveis para o 

desenvolvimento da sua missão; 

f) Assegurar a estabilidade e a transparência da 

gestão e administração escolar, 

designadamente através dos adequados meios 

de comunicação e informação; 

g) Proporcionar condições para a participação 

dos membros da Comunidade Educativa e 

promover a sua iniciativa. 

2 - No respeito pelos princípios e objetivos enunciados 

e das regras estabelecidas no presente Regulamento 

Interno, admite-se a diversidade de soluções 

organizativas a adotar pelo Agrupamento de Escolas no 

exercício da sua autonomia organizacional, em 

particular no que concerne à organização pedagógica. 

 

CAPÍTULO II - Regime de administração e gestão 

do Agrupamento 

 

SECÇÃO I - Órgãos 

 

Artigo 5.º - Administração e gestão 

1 - A administração e gestão do Agrupamento é 

assegurada por órgãos próprios, aos quais cabe cumprir 

e fazer cumprir os princípios e objetivos referidos nos 

Artigos 3º e 4º do presente Regulamento Interno. 

2 - Os órgãos de Direção, Administração e Gestão do 

Agrupamento de Escolas apresentam-se com base no 

seguinte organograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenador do departamento de línguas 

Coordenador do departamento de expressões 

Coordenador do departamento de matemática e ciências 

experimentais  
DIRETOR 

Conselho 

Administrativo 

Conselho 

Pedagógico 

(11 elementos) 

Chefe dos serviços administrativos 

Conselho 

Geral 

(21 elementos) 
1 Representantes dos alunos 

Representante dos cursos profissionais 

Coordenador da biblioteca escolar 

Representante da educação especial 

Coordenador dos Diretores de Turma do 2.º, 3.º ciclo e 

ensino secundário 

Diretor 

Subdiretor (ou um dos adjuntos do diretor) 

7 Representantes do pessoal docente 

2 Representantes do pessoal não docente 

5 Representantes dos pais e encarregados de educação 

3 Representantes do município 

3 Representantes da comunidade local 

Diretor 

Coordenador do departamento de educação pré-escolar 

Coordenador do conselho de docentes do 1º ciclo 

Coordenador do departamento de ciências sociais e 

humanas 



                        AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ESCALADA, PAMPILHOSA DA SERRA                                                            

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Regulamento Interno 2013/2017 
 

9 

 

SUBSECÇÃO I - Conselho geral 

 

 
Artigo 6.º - Definição 

1 - O Conselho Geral é o órgão de Direção estratégica 

responsável pela definição das linhas orientadoras da 

atividade da escola, assegurando a participação e 

representação da Comunidade Educativa, nos termos e 

para os efeitos do n.º 4 do Artigo 48.º da Lei de Bases 

do Sistema Educativo. 

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, a 

articulação com o município faz-se ainda através da 

Câmara Municipal no respeito pelas competências do 

Conselho Municipal de Educação, estabelecidos pelo 

Decreto-Lei n.º7/2003, de 15 de janeiro. 

 

Artigo 7.º - Composição  

1 - O Conselho Geral é constituído por 21 elementos: 

a) Sete representantes do pessoal Docente; 

b) Dois representantes do pessoal não Docente; 

c) Cinco representantes dos pais e Encarregados 

de Educação; 

d) Um representante dos alunos, maior de 16 

anos de idade; 

e) Três representantes do município; 

f) Três representantes da comunidade local, 

designadamente de instituições, organizações 

e atividades de carácter económico, social, 

cultural e científico. 

2 - O Diretor participa nas reuniões do Conselho Geral, 

sem direito, a voto. 

 

Artigo 8.º - Competências 

São competências do Conselho Geral as definidas no 

Decreto-Lei n.º75/2008, de 22 de abril, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º137/2012, 

de 2 de julho (Artigo 13.º). 

 

Artigo 9.º- Regime de funcionamento 

Conforme o definido no Decreto-Lei n.º75/2008, de 22 

de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º137/2012, de 2 de julho (Artigo 17º). 

 

Artigo 10.º- Competências do presidente do 

conselho geral 

Conforme o definido no Artigo 20.º do Decreto-Lei 

n.º75/2008, de 22 de abril, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de 

julho e as constantes no Regimento Interno do órgão. 

 

Artigo 11.º - Designação dos 

representantes/eleições 

Os membros do Conselho Geral são eleitos no termos 

do Decreto-Lei n.º75/2008, de 22 de abril, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º137/2012, 

de 2 de julho (cf. Artigos 14.º e 15.º do Regime de 

Autonomia e Gestão). 

 

Artigo 12.º - Homologação 

As atas das Assembleias Eleitorais serão entregues, nos 

três dias subsequentes ao da realização da eleição, ao 

Presidente do Conselho Geral, o qual as remeterá de 

imediato, acompanhadas dos documentos de designação 

dos representantes dos Pais e Encarregados de 

Educação e da Autarquia Local para homologação do 

respetivo Delegado Regional de Educação. 

 

Artigo 13.º - Mandato 

Conforme o definido no Decreto-Lei n.º75/2008, de 22 

de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º137/2012, de 2 de julho (Artigo 16.º). 

 

SUBSECÇÃO II - DIRETOR 

 
Artigo 14.º - Definição 

Conforme o consignado no Decreto-Lei n.º75/2008, de 

22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de julho (Artigo 18.º). 

 

Artigo 15.º - Subdiretor e Adjuntos do Diretor 

Conforme o definido no Decreto-Lei n.º75/2008, de 22 

de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º137/2012, de 2 de julho (Artigo 19.º do Regime 

de Autonomia e Gestão e no Artigo 6.º do Despacho 

normativo n.º 7/2013, de 11 de junho). 

 

Artigo 16.º - Competências 

Conforme o definido no Decreto-Lei n.º75/2008, de 22 

de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º137/2012, de 2 de julho (Artigo 20.º). 

 

Artigo 17.º - Recrutamento 

Conforme o consignado no Decreto-Lei n.º75/2008, de 

22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de julho (Artigo 21.º). 

 

Artigo 18.º - Abertura do procedimento concursal, 

candidaturas e avaliação 

Conforme o definido no Decreto-Lei n.º75/2008, de 22 

de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
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Lei n.º137/2012, de 2 de julho (Artigos 22.º, 22.º-A e 

22.º-B). 

Artigo 19.º - Eleição 

Conforme o consignado no Decreto-Lei n.º75/2008, de 

22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de julho (Artigo 23.º).  

 

Artigo 20.º - Posse 

Conforme o consignado no Decreto-Lei n.º75/2008, de 

22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de julho (Artigo 24.º)  

 

Artigo 21.º - Mandato 

Conforme o consignado no Decreto-Lei n.º75/2008, de 

22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de julho (Artigo 25.).  

 

Artigo 22.º - Regime de exercício de funções 

Conforme o definido no Decreto-Lei n.º75/2008, de 22 

de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º137/2012, de 2 de julho (Artigo 26.º). 

 

 

Artigo 23.º - Direitos do Diretor 

Conforme o consignado no Decreto-Lei n.º75/2008, de 

22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de julho (Artigo 27.º). 

 

Artigo 24.º - Direitos específicos 

Conforme o consignado no Decreto-Lei n.º75/2008, de 

22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de julho (Artigo 28.º). 

 

Artigo 25.º - Deveres específicos 

Conforme o consignado no Decreto-Lei n.º75/2008, de 

22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de jqulho (Artigo 29.º). 

 

Artigo 26.º - Assessoria da direção 

Conforme o consignado no Decreto-Lei n.º75/2008, de 

22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de julho (Artigo 30.º). 

 

SUBSECÇÃO III - Conselho pedagógico 

 

Artigo 27.º - Definição 

Conforme o consignado no Decreto-Lei n.º75/2008, de 

22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de julho (Artigo 31.º). 

 

Artigo 28.º - Composição  

1 - O Conselho Pedagógico é estabelecido pelo 

Agrupamento de Escolas, não podendo ultrapassar o 

máximo de 17 membros de acordo com o consignado no 

respetivo Regimento Interno. 

2 - O Diretor é, por inerência, presidente do Conselho 

Pedagógico. 

3 - Os representantes do Pessoal Docente, no Conselho 

Geral, não podem ser membros do Conselho 

Pedagógico. 

4 – O representante do Pessoal não Docente, Alunos, 

Pais e Encarregados de Educação, poderão participar 

nas reuniões do Conselho Pedagógico, a título de 

convite, sem direito a voto, a decidir e aprovar no início 

de cada ano letivo. 

 

Artigo 29.º - Competências 

Conforme o consignado no Decreto-Lei n.º75/2008, de 

22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de julho (Artigo 33.º). 

 

Artigo 30.º - Funcionamento 

Conforme o consignado no Decreto-Lei n.º75/2008, de 

22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de julho (Artigo 34.º) e 

do Regimento Interno do órgão. 

 

 

SUBSECÇÃO IV - Garantia do serviço público 

 

Artigo 31.º - Dissolução dos órgãos 

Conforme o definido no Decreto-Lei n.º75/2008, de 22 

de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º137/2012, de 2 de julho (Artigo 35.º). 

 

 

SUBSECÇÃO V - Conselho administrativo 

 

Artigo 32.º - Definição 

Conforme o definido no Decreto-Lei n.º75/2008, de 22 

de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º137/2012, de 2 de julho (Artigo 36.º). 

 

Artigo 33.º - Composição 

Conforme o consignado no Decreto-Lei n.º75/2008, de 

22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de julho (Artigo 37.º). 

 

Artigo 34.º - Competências 

Conforme o consignado no Decreto-Lei n.º75/2008, de 

22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de julho (Artigo 38.º). 

 

Artigo 35.º - Funcionamento 

Conforme o consignado no Decreto-Lei n.º75/2008, de 

22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de julho (Artigo 39.º). 
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SUBSECÇÃO VI - Coordenação de escolas ou 

estabelecimento de educação pré-escolar 

 
Artigo 36.º - Coordenador e competências 

Conforme o consignado no Decreto-Lei n.º75/2008, de 

22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de julho (Artigo 40.º e 

41.º). 

 

 

CAPÍTULO III - Organização pedagógica 

 

 

No sentido de assegurar o acompanhamento eficaz do 

percurso escolar dos alunos, na perspetiva da promoção 

da qualidade educativa, são fixadas neste Regulamento 

Interno as Estruturas de Orientação Educativa e 

Outras Estruturas Educativas que nele intervêm, bem 

como os Serviços Especializados de Apoio Educativo e 

os Serviços Gerais – Serviços Administrativos, 

Auxiliares e Outros – necessários à conveniente 

organização escolar. 

 

SECÇÃO I - Estruturas de organização educativa e 

serviços especializados de apoio educativo 

 

Artigo 37.º - Estruturas de coordenação educativa 

e supervisão pedagógica 

1 - Com vista ao desenvolvimento do Projeto 

Educativo, 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 

desempenho do pessoal Docente, as seguintes 

estruturas: 

a) Departamentos Curriculares; 

b) Conselho de Diretores de Turma; 

c) Conselho de Docentes; 

d) Conselho de Turma; 

e) Equipa Multidisciplinar TEIP III; 

f) Representante de Cursos Profissionais; 

g) Serviços Especializados de Apoio Educativo; 

h) Equipa de coordenação clubes/projetos; 

i) Equipa do Plano Anual de Atividades; 

j) Equipa do Projeto Educativo; 

k) Equipa do Regulamento Interno; 

l) Equipa de Organização de Eventos; 

m) Equipa da Biblioteca Escolar; 

n) Serviço de Psicologia e Orientação; 

o) Equipa do Gabinete de Apoio ao Aluno e à 

Família; 

p) Secção de Avaliação de Desempenho Docente. 

2 - A constituição de estruturas de coordenação 

educativa e supervisão pedagógica seguem o definido 

no Decreto-Lei n.º75/2008, de 22 de abril, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º137/2012, 

de 2 de julho (n.º 2 do Artigo 42.º). 

 

Artigo 38.º - Articulação e gestão curricular 

Conforme o consignado no Decreto-Lei n.º75/2008, de 

22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de julho (Artigo 43.º). 

 

SUBSECÇÃO I - Departamentos curriculares 

 

Artigo 39.º - Composição 

Os Departamentos Curriculares são constituídos por 

Docentes de áreas disciplinares diversas, áreas estas, 

que se relacionam entre si, ou lecionadas por um mesmo 

Docente. Assim temos: 

Departamentos 

Curriculares 

Disciplinas 

 

Educação Pré-

Escolar 

 

 

Docente da Educação Pré-

Escolar 

 

1º Ciclo 

 

 

Docentes do 1º Ciclo 

 

 

Línguas 

 

Português  

Francês  

Inglês  

Espanhol  

 

 

 

 

Ciências Sociais 

e Humanas 

 

História  

História e Geografia de 

Portugal (2º Ciclos)  

Educação Moral e Religiosa 

Geografia 

Economia 

Gestão e Controlo 

Área de Integração 

 

 

Matemática e 

Ciências 

Experimentais 

 

Ciências Naturais 

Matemática 

Físico-Química 

TIC 

 

 

 

 

Expressões 

 

Educação Musical (2º Ciclo)  

Educação Visual (2 º e 3º 

Ciclos)  

Educação Tecnológica (2 º e 3º 

Ciclos) 

Educação Física (2º e 3º Ciclos 

e Secundário) 

Educação Especial – 910 
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Artigo 40.º - Funcionamento 

Conforme o consignado no Decreto-Lei n.º75/2008, de 

22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de julho (Artigo 43.º). 

 

Artigo 41.º - Competências dos departamentos 

São competências dos Departamentos Curriculares as 

consignadas nos respetivos Regimentos Internos 

(conforme Regimentos em Anexo). 

 

Artigo 42.º - Competências do coordenador dos 

departamentos curriculares 

Na coordenação das atividades desenvolvidas pelo 

Departamento Curricular, são competências do 

Coordenador as consignadas nos respetivos 

Regimentos Internos. 

 

 

SUBSECÇÃO II - Coordenação do pré-escolar, 1º, 2º e 3º 

ciclos, ensino secundário e cursos profissionais 

 

Artigo 43.º - Coordenação  

1 - A coordenação pedagógica destina-se a articular e 

harmonizar as atividades desenvolvidas pelas turmas de 

um mesmo ano de escolaridade, de um ciclo de ensino 

ou de um curso. 

2 - A coordenação referida no número anterior é 

realizada pela Coordenação da Educação Pré-Escolar, 

do 1° Ciclo, e pelo Conselho de Diretores de Turma (2.° 

e 3.° Ciclos do Ensino Básico, Ensino Secundário e 

Cursos Profissionais.  

 

Artigo 44.º - Competências da coordenação 

pedagógica de turma, ciclos ou curso 

São competências do Conselho de Diretores de Turma, 

Ciclos ou Curso, as consignadas nos respetivos 

Regimentos Internos. 

 

Artigo 45. º - Competências dos coordenadores de 

ciclos ou curso 

São competências dos Coordenadores, de Ciclos ou de 

Curso as consignadas nos respetivos Regimentos 

Internos. 

 

SUBSECÇÃO III - Direção de turma 

 

Artigo 46º - Organização das atividades de turma 

1 - Em cada escola, a organização, o acompanhamento 

e a avaliação das atividades a desenvolver com os alunos 

e a articulação entre a escola e as famílias é assegurada: 

a) Pelos Educadores de Infância, na Educação 

Pré-Escolar; 

b) Pelos Professores Titulares das turmas, no 1.º 

Ciclo do Ensino Básico; 

c) Pelo Conselho de Turma, nos 2.º e 3.º Ciclos 

do Ensino Básico, Ensino Secundário e Cursos 

Profissionais com a seguinte constituição: 

i. Os Professores da Turma; 

ii. Dois representantes dos Pais e 

Encarregados de Educação; 

iii. Um representante dos Alunos, no caso do 

3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 

Secundário. 

2 - Para coordenar o trabalho do Conselho de Turma 

ou Curso, o Diretor designa um Diretor de Turma ou 

Curso de entre os Professores da mesma, sempre que 

possível pertencente ao quadro do Agrupamento de 

Escolas. 

3 - Nas reuniões do Conselho de Turma ou Curso em 

que seja discutida a avaliação individual dos alunos 

apenas participam os membros Docentes. 

4 - No desenvolvimento da sua autonomia, o 

Agrupamento pode ainda designar Professores tutores 

para acompanhamento em particular do processo 

educativo de um grupo de alunos. 

 

Artigo 47.º - Competências do Conselho de 

Turma/Professor Titular da turma 

Conforme o consignado no respetivo Regimento 

Interno, anexo a este documento. 

 

Artigo 48.º - Competências do Diretor de Turma 

Conforme o consignado no respetivo Regimento 

Interno, anexo a este documento. 

SECÇÃO II - Outras estruturas 

 

 

SUBSECÇÃO I - Coordenação de cursos profissionais 

 

Artigo 49.º - Funcionamento dos cursos 

profissionais 

O funcionamento dos Cursos Profissionais está 

consignado na Portaria n.º 74-A/2013, de 15 de 

fevereiro e no respetivo Regimento Interno. 

 

 

SUBSECÇÃO II - Serviços especializados 

 

Artigo 50.º - Definição 

Os Serviços Especializados destinam-se a promover a 

existência de condições que assegurem a plena 

integração escolar dos alunos, devendo conjugar a sua 

atividade com as estruturas de orientação educativa. 
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Artigo 51.º - Composição 

1 - Os serviços especializados compreendem as 

seguintes estruturas: 

a) Educação Especial; 

b) Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 

(GAAF);  

c) Serviço de Psicologia e Orientação (SPO). 

 

Artigo 52.º - Funcionamento 

1 - Sem prejuízo das atribuições genéricas que lhe estão 

legalmente cometidas, nomeadamente no Decreto-Lei 

n.º3/2008, de 7 de janeiro e respetivos Regimentos 

Internos, o modo de organização e funcionamento dos 

serviços especializados constam do Regulamento 

Interno do Agrupamento, no qual se estabelece a sua 

articulação com outros serviços locais que prossigam 

idênticas finalidades. 

2 - Para a organização, acompanhamento e avaliação 

das suas atividades, o Agrupamento pode fazer intervir 

outros parceiros ou especialistas em domínios que 

considere relevantes para o processo de 

desenvolvimento e de formação dos alunos, 

designadamente no âmbito da saúde e segurança social. 

 

SUBSECÇÃO III - Serviços de psicologia e orientação 

 
Artigo 53.º - Funcionamento dos Serviços de 

psicologia e orientação 

1 – O Agrupamento pode, se possível, possuir Serviço 

de Psicologia e Orientação (SPO) especializado em 

apoio educativo, que se rege pelo Decreto-Lei 

n.º190/91, de 17 de maio, e pelo seu Regimento Interno. 

 

SUBSECÇÃO IV - Serviços especializados de apoio 

educativo 

 
Artigo 54.º - Funcionamento dos serviços 

especializados de apoio educativo 

O funcionamento dos Serviços Especializados de Apoio 

Educativo está consignado no Decreto-Lei n.º3/2008, 

de 7 de janeiro e no respetivo Regimento Interno. 

 

  

SECÇÃO II - Disposições comuns 

 

Artigo 55.º - Inelegibilidade 

Conforme o previsto no Artigo 50º do Decreto-Lei 

n.º75/2008, de 22 de abril, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de 

julho. 

 

Artigo 56.º - Responsabilidade 

Conforme o previsto no Artigo 51º do Decreto-Lei 

n.º75/2008, de 22 de abril, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de 

julho. 

 

Artigo 57.º - Direitos à informação e colaboração 

da administração educativa 

Conforme o previsto no Artigo 52º do Decreto-Lei 

n.º75/2008, de 22 de abril, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de 

julho. 

 

Artigo 58.º - Redução da componente letiva 

Conforme o previsto no Artigo 53º do Decreto-Lei 

n.º75/2008, de 22 de abril, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de 

julho. 

 

Artigo 59.º - Suplementos remuneratórios 

Conforme o previsto no Artigo 54º do Decreto-Lei 

n.º75/2008, de 22 de abril, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de 

julho, e do Decreto Regulamentar n.º 1-B/2009, de 5 de 

janeiro. 

 

 

CAPÍTULO IV - Organização e gestão do 

currículo 

 

SECÇÃO I - Ofertas formativas 

 

Artigo 60.º - Ofertas formativas no ensino básico 

1 - O ensino básico visa assegurar uma formação geral 

comum a todos os portugueses, proporcionando a 

aquisição dos conhecimentos basilares que permitam o 

prosseguimento de estudos e compreende o Ensino 

Básico Geral. 

2 - O funcionamento de cursos de nível básico previstos 

no presente diploma depende de parecer favorável dos 

serviços do Ministério da Educação e Ciência com 

competências no âmbito da definição da rede nacional 

de oferta formativa. 

 

Artigo 61.º - Ofertas formativas no ensino 

secundário 

1 - O ensino secundário visa proporcionar uma 

formação e aprendizagens diversificadas e compreende 

Cursos Profissionais Vocacionados para a qualificação 

profissional dos alunos, privilegiando a sua inserção no 

mundo do trabalho e permitindo o prosseguimento de 

estudos. 

 

Artigo 62.º - Reorientação do percurso formativo 

dos alunos 

1 - É assegurada a possibilidade de reorientação do 

percurso formativo dos alunos com recurso à 

permeabilidade entre cursos com afinidade de planos de 

estudos e ao regime de equivalências nas outras 
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situações com vista a possibilitar ao aluno o 

prosseguimento de estudos em outro curso. 

2 - A reorientação do percurso formativo dos alunos é 

regulada pelas escolas de acordo com orientações gerais 

do ministro responsável pela área da educação. 

 

 

SECÇÃO II - Organização do currículo do ensino 

básico 

 

Artigo 63.º - Organização 

1 - As matrizes curriculares do 1.º, 2.º e 3.ºciclos do 

ensino básico são as constantes dos anexos I a III do 

Decreto-Lei nº 139/2012 de 5 de julho. 

2 - O desenvolvimento das áreas disciplinares e 

disciplinas assume especificidades próprias, de acordo 

com as características de cada ciclo, sendo da 

responsabilidade do Professor Titular de Turma, no 

caso do 1.º ciclo em articulação com o Conselho de 

Docentes, e do Conselho de Turma, no caso dos 2.º e 

3.ºciclos. 

 

Artigo 64.º - Línguas estrangeiras 

1 - O Agrupamento pode, de acordo com os recursos 

disponíveis, proporcionar a iniciação da língua inglesa, 

com ênfase na sua expressão oral, no 1.º ciclo. 

2 - A língua estrangeira de Inglês inicia-se 

obrigatoriamente no 2.º ciclo e prolonga -se no 3.º ciclo, 

num mínimo de cinco anos, de modo a garantir uma 

aprendizagem mais consolidada da língua. 

3 - A aprendizagem de uma segunda língua estrangeira 

inicia-se obrigatoriamente no 3.º ciclo. 

 

Artigo 65.º - Português língua não materna 

O currículo do ensino básico pode integrar a oferta da 

disciplina de Português Língua não Materna (PLNM), 

que tem como objetivo a aprendizagem do Português 

por alunos com outra língua materna. 

 

Artigo 66.º - Tecnologias de informação e 

comunicação e oferta de escola 

1 - A disciplina de Tecnologias de Informação e 

Comunicação inicia -se no 7.º ano de escolaridade, 

garantindo aos alunos mais jovens uma utilização 

segura e adequada dos recursos digitais e 

proporcionando condições para um acesso universal à 

informação, funcionando sequencialmente nos 7.º e 8.º 

anos, em articulação com uma disciplina criada pela 

escola, designada por oferta de escola – Educação 

Tecnológica, de acordo com a sua especificidade e no 

âmbito do seu Projeto Educativo. 

 

Artigo 67.º - Apoio ao estudo 

1 - No 2.º ciclo, a oferta de Apoio ao Estudo é 

obrigatória para o Agrupamento de Escolas. 

2 - A oferta de Apoio ao Estudo é de frequência 

obrigatória, para os alunos para tal indicados pelo 

Conselho de Turma, desde que obtido o acordo dos 

Encarregados de Educação.  

 

Artigo 68.º - Atividades de enriquecimento do 

currículo 

O Agrupamento de Escolas, no desenvolvimento do seu 

Projeto Educativo, proporciona aos alunos do 1º ciclo, 

atividades de enriquecimento do currículo de caráter 

facultativo e de natureza eminentemente lúdica, 

formativa e cultural, incidindo, nomeadamente, nos 

domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico, 

de ligação da escola com o meio, de solidariedade e 

voluntariado e da dimensão europeia na educação. 

 

Artigo 69.º - Formação pessoal e social dos alunos 

O Agrupamento de Escolas, no âmbito da sua 

autonomia, desenvolve projetos e atividades que 

contribuem para a formação pessoal e social dos alunos, 

designadamente educação cívica, educação para a saúde, 

educação financeira, educação para os media, educação 

rodoviária, educação para o consumo, educação para o 

empreendedorismo e educação moral e religiosa, de 

frequência facultativa. 

 

 

SECÇÃO III - Organização do currículo do ensino 

secundário 

 

Artigo 70.º - Organização 

1 - As matrizes curriculares dos cursos profissionais 

constam do anexo VI, respetivamente, do Decreto-Lei 

n.ºnº 139/2012 de 5 de julho. 

 

 

 

SECÇÃO IV - Gestão do currículo dos ensinos 

básico e secundário 

 

Artigo 71.º - Gestão 

1 - A gestão do currículo e da oferta formativa do 

Agrupamento compete aos respetivos órgãos de 

administração e gestão, aos quais incumbe desenvolver 

os mecanismos que considerem adequados para o efeito. 

2 - No âmbito da promoção da autonomia pedagógica e 

organizativa do Agrupamento, assume particular 

importância: 

a) A gestão e a aplicação do currículo por ano ou 

ciclo, adaptando-o às características dos alunos 

do Agrupamento; 

b) A criação de condições necessárias, incluindo 

oferta de complemento de currículo, 
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permitindo a todos os alunos colmatar 

dificuldades de aprendizagem e desenvolver as 

suas capacidades; 

c) A valorização das experiências e das práticas 

colaborativas que conduzam à melhoria do 

ensino. 

3 - Tendo em consideração os objetivos e conteúdos 

definidos nos programas e metas curriculares, deve o 

Agrupamento atender às suas especificidades e 

necessidades, selecionando, entre outros aspetos, as 

metodologias e a duração dos tempos letivos que se 

afigurem mais adequados. 

4 - No respeito pelos limites constantes das matrizes 

curriculares que se referem os artigos 8.º e 16.º, e sem 

prejuízo dos regimes próprios aplicáveis ao ensino 

profissional, compete ao Agrupamento estabelecer o 

tempo semanal por disciplina no cumprimento do total 

de carga horária semanal de cada ano de escolaridade 

ou ciclo, de forma a facilitar o estabelecimento de 

estratégias que permitam atingir os objetivos 

preestabelecidos em determinadas disciplinas. 

5 - O Agrupamento pode adotar projetos próprios, 

otimizando os seus recursos materiais e humanos, tendo 

em vista a promoção de um ensino de qualidade. 

6 - Em complemento das atividades curriculares dos 

ensinos básico e secundário, deve o Agrupamento 

organizar e realizar, valorizando a participação dos 

alunos, ações de formação cultural e de educação 

artística, de Educação Física e de Desporto Escolar, de 

educação para a cidadania, de inserção e de participação 

na vida comunitária, visando especialmente a utilização 

criativa e formativa dos tempos livres, orientadas, em 

geral, para a formação integral e para a realização 

pessoal dos alunos. 

7 - Na organização dos horários das turmas, assim como 

na organização das ofertas de apoio ao estudo, 

atividades extracurriculares e outras, o Agrupamento 

deve otimizar os recursos globais e promover parcerias 

de forma a permitir a partilha e coordenação de ofertas 

e recursos. 

 

Artigo 72.º - Promoção do sucesso escolar 

1 - Com o objetivo de assegurar o cumprimento da 

escolaridade obrigatória e combater a exclusão, 

compete ao Agrupamento, no desenvolvimento da sua 

autonomia e no âmbito do seu Projeto Educativo: 

a) Conceber, propor e gerir medidas específicas 

de diversificação da oferta curricular; 

b) Promover, através dos Serviços de Psicologia 

e Orientação, ações de orientação escolar e 

profissional e de apoio ao desenvolvimento 

psicológico individual dos alunos; 

c) Desenvolver, através da ação social escolar, 

medidas destinadas a compensar os alunos 

economicamente mais carenciados, mediante 

critérios objetivos e de discriminação positiva, 

previstos na lei; 

d) Implementar ações de acompanhamento e 

complemento pedagógico, orientadas para a 

satisfação de necessidades específicas; 

e) Desenvolver ações de apoio ao crescimento e 

ao desenvolvimento pessoal e social dos 

alunos, visando igualmente a promoção da 

saúde e a prevenção de comportamentos de 

risco; 

f) Reorientar o percurso de alunos que revelem 

insucesso escolar repetido ou problemas de 

integração na Comunidade Educativa, após 

uma avaliação da situação e posterior 

certificado de qualificação profissional. 

2 - Tendo especialmente em vista a promoção do 

sucesso escolar dos alunos do ensino básico, o 

Agrupamento pode: 

a) Adotar medidas que favoreçam a igualdade de 

oportunidades, criando temporariamente 

grupos de homogeneidade relativa em 

disciplinas estruturantes, ao longo de todo o 

ensino básico, atendendo aos recursos da 

escola e às circunstâncias concretas; 

b) Fomentar, no 1.º ciclo, a colaboração nas áreas 

das expressões de Professores de outros ciclos 

do Agrupamento que pertençam aos grupos de 

recrutamento destas áreas; 

c) Promover, no 1.º ciclo, e através de apoios 

específicos, um acompanhamento mais eficaz 

face ao desempenho dos alunos, através de 

apoios específicos; 

d) Dar continuidade ao apoio ao estudo no 1.º 

ciclo, a par das outras Atividades de 

Enriquecimento Curricular; 

e) Prestar um maior acompanhamento aos 

alunos, através de uma oferta de apoio ao 

estudo, no 2.º ciclo, aulas de reforço de 

aprendizagem, no 3.º ciclo, e dinamização de 

salas de estudo, no 2.º e 3.º ciclos. 

 

Artigo 73.º - Funcionamento de turmas 

Compete ao Diretor do Agrupamento, dentro dos 

limites a estabelecer em despacho do membro do 

Governo responsável pela área da educação, autorizar o 

desdobramento das turmas ou funcionamento de forma 

alternada de disciplinas dos ensinos básico e secundário. 

 

 

CAPÍTULO V - Avaliação 

 

SECÇÃO I - Princípios gerais 

 

Artigo 74.º - Avaliação da aprendizagem 

1 - A avaliação constitui um processo regulador do 

ensino, orientador do percurso escolar e certificador dos 
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conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas 

pelo aluno. 

2 - A avaliação tem por objetivo a melhoria do ensino 

através da verificação dos conhecimentos adquiridos e 

das capacidades desenvolvidas nos alunos e da aferição 

do grau de cumprimento das metas curriculares 

globalmente fixadas para os níveis de ensino básico e 

secundário. 

3 - A verificação prevista no número anterior deve ser 

utilizada por Professores e alunos para, em conjunto, 

melhorar o ensino e suprir as dificuldades de 

aprendizagem. 

4 - A avaliação tem ainda por objetivo conhecer o estado 

do ensino, retificar procedimentos e reajustar o ensino 

das diversas disciplinas aos objetivos curriculares 

fixados. 

5 - Na avaliação dos alunos intervêm todos os 

Professores envolvidos, assumindo particular 

responsabilidade neste processo o Professor Titular de 

Turma, no 1.º ciclo, e nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico 

e no ensino secundário, os Professores que integram o 

Conselho de Turma, sem prejuízo da intervenção de 

alunos e Encarregados de Educação. 

6 - O regime de avaliação é regulado por despacho do 

membro do Governo responsável pela área da educação, 

em função dos níveis e ciclos de ensino e da natureza 

dos cursos de nível secundário de educação. 

 

Artigo 75.º - Modalidades de avaliação 

1 — A avaliação da aprendizagem compreende as 

modalidades de avaliação diagnóstica, de avaliação 

formativa e de avaliação sumativa. 

2 — A avaliação diagnóstica realiza -se no início de cada 

ano de escolaridade ou sempre que seja considerado 

oportuno, devendo fundamentar estratégias de 

diferenciação pedagógica, de superação de eventuais 

dificuldades dos alunos, de facilitação da sua integração 

escolar e de apoio à orientação escolar e vocacional. 

3 — A avaliação formativa assume caráter contínuo e 

sistemático, recorre a uma variedade de instrumentos 

de recolha de informação adequados à diversidade da 

aprendizagem e às circunstâncias em que ocorrem, 

permitindo ao professor, ao aluno, ao Encarregado de 

Educação e a outras pessoas ou entidades legalmente 

autorizadas obter informação sobre o desenvolvimento 

da aprendizagem, com vista ao ajustamento de 

processos e estratégias. 

4 — A avaliação sumativa traduz -se na formulação de 

um juízo global sobre a aprendizagem realizada pelos 

alunos, tendo como objetivos a classificação e 

certificação, e inclui: 

a) A avaliação sumativa interna, da 

responsabilidade dos Professores e do órgão de 

gestão e administração do Agrupamento; 

b) A avaliação sumativa externa, da 

responsabilidade dos serviços ou entidades do 

Ministério da Educação e Ciência designados 

para o efeito. 

 

Artigo 76.º - Efeitos da avaliação no ensino básico 

1 - A evolução do processo educativo dos alunos no 

ensino básico assume uma lógica de ciclo, progredindo 

para o ciclo imediato o aluno que tenha adquirido os 

conhecimentos e desenvolvido as capacidades definidas 

para cada ciclo de ensino. 

2 - A avaliação diagnóstica visa facilitar a integração 

escolar do aluno, apoiando a orientação escolar e 

vocacional e o reajustamento de estratégias de ensino. 

3 - A avaliação formativa gera medidas pedagógicas 

adequadas às características dos alunos e à 

aprendizagem a desenvolver. 

4 - A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de 

decisão sobre a progressão, retenção ou reorientação do 

percurso educativo do aluno. 

5 - Em situações em que o aluno não adquira os 

conhecimentos nem desenvolva as capacidades 

definidas para o ano de escolaridade que frequenta, o 

Professor Titular de Turma, no 1.º ciclo, ouvido o 

Conselho de Docentes, ou o Conselho de Turma, nos 2.º 

e 3.º ciclos, deve propor as medidas necessárias para 

colmatar as deficiências detetadas no percurso escolar 

do aluno, designadamente, nos 1.º e 2.ºciclos, o eventual 

prolongamento do calendário escolar para esses alunos. 

6 - Caso o aluno não adquira os conhecimentos 

predefinidos para um ano não terminal de ciclo que, 

fundamentadamente, comprometam a aquisição dos 

conhecimentos e o desenvolvimento das capacidades 

definidas para um ano de escolaridade, o Professor 

Titular de Turma, no 1.º ciclo, ouvido o Conselho de 

Docentes, ou o Conselho de Turma, nos 2.º e 3.º ciclos, 

pode, a título excecional, determinar a retenção do 

aluno no mesmo ano de escolaridade. 

7 - O previsto no número anterior não se aplica ao 1.º 

ano de escolaridade. 

8 - Verificando-se retenção, compete ao Professor 

Titular de Turma, no 1.º ciclo, e ao Conselho de Turma, 

nos 2.º e 3.º ciclos, identificar os conhecimentos não 

adquiridos e as capacidades não desenvolvidas pelo 

aluno, as quais devem ser tomadas em consideração na 

elaboração do plano da turma em que o referido aluno 

venha a ser integrado no ano escolar subsequente. 

9 - A disciplina de Educação Moral e Religiosa não é 

considerada para efeitos de progressão dos alunos. 

 

Artigo 77.º - Avaliação sumativa 

1 - A avaliação sumativa no ensino básico traduz-se na 

formulação de um juízo global sobre a aprendizagem 

realizada pelos alunos, tendo como objetivos a 

classificação e a certificação e inclui: 

a) A avaliação sumativa interna que se realiza no 

final de cada período letivo e é da 
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responsabilidade dos Professores e dos Órgãos 

de Gestão Pedagógica da escola; 

b) A avaliação sumativa externa, da 

responsabilidade dos serviços ou entidades do 

Ministério da Educação e Ciência designados 

para o efeito, que compreende a realização de 

provas finais nos 4.º, 6.º e 9.º anos de 

escolaridade, as quais incidem, 

respetivamente, sobre os conteúdos dos 1.º, 2.º 

e 3.º ciclos nas disciplinas de Português, 

Matemática e na disciplina de PLNM. 

2 - No 1.º ciclo do ensino básico, a informação resultante 

da avaliação sumativa interna materializa-se de forma 

descritiva em todas as áreas curriculares, com exceção 

do 4.º ano de escolaridade, a qual se expressa numa 

escala de 1 a 5, nas áreas disciplinares de Português e 

matemática. 

3 - No 2.º e 3.ºciclos, a informação resultante da 

avaliação sumativa materializa-se numa escala de 1 a 5, 

em todas as disciplinas. 

4 - Quando, em sequência da aplicação das medidas 

previstas no n.º 5 do artigo anterior, houver lugar ao 

prolongamento da duração do ano letivo pode o aluno 

aceder à 2.ª fase das respetivas provas finais. 

 

Artigo 78.º - Conclusão e certificação 

1 - Aos alunos que concluam com aproveitamento o 

ensino básico é passado o diploma do ensino básico pelo 

Órgão de Administração e Gestão do Agrupamento. 

2 - A requerimento dos interessados, devem, ainda, ser 

emitidas pelo órgão de administração e gestão do 

respetivo Agrupamento ou escola não agrupada, em 

qualquer momento do percurso escolar do aluno, 

certidões das habilitações adquiridas, as quais devem 

discriminar as disciplinas concluídas e os respetivos 

resultados de avaliação. 

3 - Pela emissão das certidões, prevista no número 

anterior, é devida uma taxa de montante a fixar por 

portaria dos membros do Governo responsáveis pelas 

áreas das finanças e da educação, que constitui receita 

própria da escola. 

 

 

Artigo 79.º - Efeitos da avaliação no ensino 

secundário/profissional 

1 - A avaliação diagnóstica visa facilitar a integração 

escolar do aluno, o apoio à orientação escolar e 

vocacional e o reajustamento de estratégias. 

2 - A avaliação formativa determina a adoção de 

medidas pedagógicas adequadas às características dos 

alunos e à aprendizagem a desenvolver. 

3 - A avaliação sumativa conduz à tomada de decisão, 

no âmbito da classificação e da aprovação em cada 

disciplina ou módulo, quanto à progressão nas 

disciplinas não terminais, à transição para o ano de 

escolaridade subsequente, à admissão à matrícula e à 

conclusão do nível secundário de educação. 

4 - Exceto quando o aluno pretenda prosseguir estudos 

nesta área, a classificação na disciplina de Educação 

Física é considerada para efeitos de conclusão do nível 

secundário de educação, mas não entra no apuramento 

da média final. 

5 - A disciplina de Educação Moral e Religiosa não é 

considerada para efeitos de progressão dos alunos. 

 

Artigo 80.º - Avaliação sumativa 

1 - A avaliação sumativa consiste na formulação de um 

juízo global, tem como objetivos a classificação e a 

certificação e inclui: 

a) A avaliação sumativa interna, da 

responsabilidade dos Professores e dos Órgãos 

de Gestão Pedagógica do Agrupamento; 

b) A avaliação sumativa externa, da 

responsabilidade dos serviços ou entidades do 

Ministério da Educação e Ciência designados 

para o efeito, concretizada através da 

realização de provas e de exames finais 

nacionais. 

2 - A avaliação sumativa externa aplica-se: 

a) A todos os alunos dos outros cursos que 

pretendam prosseguir estudos no ensino 

superior. 

3 - A avaliação sumativa externa dos alunos dos cursos 

profissionais realiza-se nos termos seguintes: 

a) Na disciplina de Português da componente de 

formação geral dos cursos científico-

humanísticos; 

b) Numa disciplina trienal da componente de 

formação específica, escolhida de entre as que 

compõem os planos de estudo dos vários 

cursos científico-humanísticos; 

c) Numa disciplina bienal da componente de 

formação específica, escolhida de entre as que 

compõem os planos de estudo dos vários 

cursos científico-humanísticos. 

4 - É facultada aos alunos dos cursos regulados pelo 

presente diploma a realização dos exames a que se 

refere o n.º 3, na qualidade de autopropostos, de acordo 

com as disposições do Regulamento de Exames do 

Ensino Secundário em vigor. 

5 - Em todas as disciplinas constantes dos planos de 

estudo são atribuídas classificações na escala de 0 a 20 

valores. 
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Artigo 81.º - Conclusão 

1 - A conclusão do nível secundário depende de 

aprovação em todas as disciplinas do plano de estudos 

do curso frequentado pelo aluno. 

2 - Nos cursos profissionais, o aluno deve ainda obter 

aprovação na formação em contexto de trabalho e na 

prova de aptidão profissional. 

  

Artigo 82.º - Certificação 

1 - Para certificação da conclusão de um curso 

profissional, de um curso artístico especializado, de um 

curso na modalidade de ensino recorrente ou de um 

curso vocacional não é considerada a realização de 

exames finais nacionais. 

2 - No caso de um aluno que, previamente, haja 

concluído um curso profissional, de ensino artístico 

especializado ou científico -humanístico ingressando, 

em ano letivo posterior, em curso científico -

humanístico na modalidade de ensino recorrente, a 

classificação final do ensino secundário a considerar 

para efeitos de prosseguimento de estudos resulta da 

avaliação sumativa externa realizada no ano terminal: 

a) Na disciplina de Português da componente da 

formação geral; 

b) Na disciplina trienal da componente de 

formação geral; 

c) Em duas disciplinas bienais da componente de 

formação específica, ou numa das disciplinas 

bienais da componente de formação específica 

e na disciplina de Filosofia da componente de 

formação geral, de acordo com a opção do 

aluno. 

3 - O aluno que, por via do disposto no número anterior, 

fique com a classificação final do ensino recorrente 

indexada às classificações dos exames finais não perde o 

direito de usar a classificação final que obteve no curso 

de origem, nomeadamente para efeitos de 

prosseguimento de estudos, de acordo com regime de 

avaliação desse curso. 

4 - A formação obtida nos cursos a que se refere o n.º 2 

do artigo 6.º é certificada e creditada para efeitos de 

prosseguimento de estudos de nível secundário ou 

superior, conforme a tipologia do curso. 

5 - A certificação dos cursos de nível secundário de 

educação não dispensa o aluno, para efeitos de 

candidatura ao ensino superior, do cumprimento dos 

restantes requisitos a que estiver sujeito. 

 

Artigo 83.º - Emissão de certidões 

1 - A conclusão de um curso de nível secundário é 

comprovada através da emissão dos respetivos 

diplomas ou certificados. 

2 - É emitido certificado de qualificação aos alunos que 

concluam qualquer das ofertas de ensino secundário. 

3 - Para a emissão de diplomas e certificados, referidos 

nos números anteriores, é competente o Órgão de 

Administração e Gestão do Agrupamento.  

4 - Por requerimento dos interessados devem também 

ser emitidas, pelo órgão de administração e gestão do 

respetivo Agrupamento, em qualquer momento do 

percurso escolar do aluno, certidões das habilitações 

adquiridas, as quais devem discriminar as disciplinas 

concluídas e os respetivos resultados de avaliação. 

5 - Pela emissão das certidões, prevista no número 

anterior, é devida uma taxa de montante a fixar por 

portaria conjunta dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas das finanças e da educação, que 

constitui receita própria para a escola. 

 

 

SECÇÃO II - Avaliação  

 

Artigo 84º - Avaliação do pessoal Docente 

1 - A Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente 

rege-se pelo Estatuto da Carreira Docente e legislação 

subsidiária, nomeadamente o Decreto Regulamentar nº 

26/2012, de 21 de fevereiro. 

2 - A Avaliação de Desempenho Docente ocorre, em 

cada ciclo de avaliação, de acordo com a calendarização 

decidida pela Secção da Avaliação do Desempenho 

Docente do Conselho Pedagógico em coordenação com 

os avaliadores. 

3 - As situações não previstas no RI são decididas pelo 

Diretor, depois de ouvida a Secção da Avaliação do 

Desempenho Docente do Conselho Pedagógico. 

 

Artigo 85.º - Avaliação do pessoal não Docente 

A partir de 2013, a Avaliação de Desempenho do Pessoa 

não Docente (SIADAP) passa a realizar-se por ciclo 

avaliativo bienal, nos termos do artigo 9.º da Lei n.º 66-

B/2007. 

O primeiro ciclo bienal do SIADAP inicia-se em 1 de 

janeiro de 2013 e termina em 31 de dezembro de 2014, 

devendo, em regra, a homologação das avaliações do 



                        AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ESCALADA, PAMPILHOSA DA SERRA                                                            

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Regulamento Interno 2013/2017 
 

19 

desempenho do mencionado ciclo bienal ser efetuada até 

30 de abril de 2015. 

 

 

CAPÍTULO VI - Participação da Comunidade 

Escolar 

 

SECÇÃO I - Princípios e normas de carácter geral 

 

Artigo 86.º - Princípios e normas comuns a toda a 

comunidade 

1 - São deveres e direitos de todo e qualquer elemento 

do Agrupamento ou seu eventual utilizador:  

a) Cooperar com todos os elementos da 

Comunidade Educativa no desenvolvimento 

de uma cultura de cidadania, nomeadamente 

através da promoção de regras de convivência 

na escola; 

b) Fomentar no Agrupamento o são convívio, 

sendo correto no relacionamento com os 

demais elementos do mesmo; 

c) Promover um relacionamento conducente à 

aproximação entre os diversos elementos da 

Comunidade Educativa; 

d) Colaborar, no âmbito das suas funções, em 

todas as iniciativas de carácter cultural e 

recreativo, ou quaisquer outras, que tenham 

como fim a valorização do indivíduo enquanto 

elemento do Agrupamento, ou elemento do 

meio em que ele está inserido; 

e) Colaborar em campanhas levadas a efeito pelo 

Agrupamento, no sentido da valorização do 

Homem no seu todo; 

f) Ser informado e procurar informar-se sobre a 

legislação que direta ou indiretamente lhe diga 

respeito; 

g) Expressar livremente a sua opinião, 

reconhecendo aos outros o mesmo direito; 

h) Ser ouvido em assuntos que lhe digam 

respeito; 

i) Pugnar sempre pelo sentido de justiça, 

cultivando-a e aceitando-a; 

j) Procurar valorizar e contribuir para o 

desenvolvimento moral, intelectual e sócio 

afetivo dos restantes elementos do 

Agrupamento; 

k) Ser assíduo e pontual, responsabilizando-se 

pelo cumprimento das tarefas que lhe são 

atribuídas; 

l) Saber, com devida antecedência, das alterações 

do seu horário ou local de trabalho; 

m) Usar de moderação nas atitudes e nas palavras; 

n) Manter os estabelecimentos de ensino do 

Agrupamento no mais perfeito estado de 

limpeza, não deitando lixo para o chão e 

procurando aconselhar os menos cumpridores 

neste campo; 

o) Manter os edifícios e mobiliário em pleno 

estado de limpeza e conservação; 

p) Respeitar e conservar tudo o que tiver por 

finalidade embelezar ou melhorar o ambiente 

nomeadamente plantas e zonas verdes, 

colaborando nesse embelezamento; 

q) Utilizar racionalmente as instalações, 

equipamentos e materiais didáticos para o fim 

a que são destinados; 

r) Informar o Diretor ou Professor Titular de 

Turma de quaisquer anomalias de que tenha 

conhecimento; 

s) Participar no processo de elaboração do 

Projeto Educativo e acompanhar o respetivo 

desenvolvimento, nos termos da lei; 

t) Apresentar sugestões e críticas relativas ao 

funcionamento de qualquer sector do 

Agrupamento; 

u) Conhecer as normas e horários de 

funcionamento de todos os serviços do 

Agrupamento; 

v) Conhecer, cumprir e fazer cumprir o presente 

Regulamento Interno; 

w) Responsabilizar financeiramente cada 

elemento da Comunidade Educativa pelos 

estragos provocados por negligência ou má-fé, 

nos edifícios e equipamentos pertencentes ao 

Agrupamento. 

 

Artigo 87.º - Medidas de conduta para toda a 

comunidade 

1 - Toda a Comunidade Escolar se encontra obrigada 

ao cumprimento das seguintes medidas de conduta: 

a) Deverá cumprir-se o estabelecido na Lei n.º 

37/2007, de 14 de agosto, referente à 

prevenção do tabagismo; 

b) É proibido o consumo de tabaco pelo Pessoal 

Docente e Não Docente e Discentes, dentro da 

escola;  

c) Não é permitido o consumo de drogas e outras 

substâncias ilícitas; 

d) Não é permitido o consumo de bebidas 

alcoólicas, no recinto escolar, salvo em casos 

particulares, para os quais exista uma 

autorização específica por parte da Diretor; 

e) São igualmente proibidos todos os jogos que 

envolvam a obtenção de dinheiro ou proveito 

para benefício próprio ou de terceiros, ou ainda 
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que ponham em perigo a integridade física de 

outrem; 

f) É proibido o uso de pastilhas elásticas nas salas 

de aula; 

g) É proibido comer ou beber dentro da sala de 

aula, excetuando água ou mediante 

apresentação de declaração médica; 

h) É proibido usar chapéu/boné dentro da sala de 

aula; 

i) Não são permitidas brincadeiras 

carnavalescas, sem autorização prévia da 

direção, no recinto escolar; 

j) Cada espaço e instalação escolar terá critérios 

e regras de utilização estabelecidas em 

regimento próprio de cada espaço ou serviço 

específico; 

k) Não é permitido a utilização do telemóvel 

durante os tempos letivos e no decorrer de 

reuniões; 

l) Não são permitidas palavras, atitudes ou atos 

que ofendam a moral e dignidade pessoal; 

m) Todas as pessoas estranhas ao Agrupamento 

deverão identificar-se ao funcionário da 

portaria. 

 

 

SECÇÃO II - Alunos 

 

SUBSECÇÃO I - Direitos e deveres dos alunos 

 

Artigo 88.º - Direitos gerais dos alunos 

1 - São direitos gerais dos alunos os consagrados no 

Estatuto do Aluno e Ética Escolar, Lei n.º51/2012 de 5 

de setembro, Capítulo III, secção I, Artigo 7.º. 

Deste modo cada aluno tem o 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 Encarregados 

de Educação, 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 à 

sua aprendizagem, 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 do Regulamento Interno do 

Agrupamento; 

o) Apresentar críticas e sugestões relativas ao 

funcionamento da escola e ser ouvido pelos 
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Professores, Diretores de Turma e Órgãos de 

Administração e Gestão do Agrupamento 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 

do Agrupamento e, por meios a definir por esta 

e em termos adequados à sua idade e ao ano 

frequentado, sobre todos os assuntos que 

justificadamente sejam do seu interesse, 

nomeadamente sobre o modo de organização 

do plano de estudos ou curso, o programa e 

objetivos essenciais de cada disciplina ou área 

disciplinar e os processos e critérios de 

avaliação, bem como sobre a matrícula, o 

abono de família e apoios 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 do Agrupamento; 

r) Participar nas demais atividades do 

Agrupamento, nos termos da lei e do respetivo 

Regulamento Interno; 

s) Participar no processo de avaliação, através de 

mecanismos de auto e heteroavaliação; 

t) Beneficiar de medidas, a definir pelo 

Agrupamento, 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 referido Estatuto. 

 

Artigo 89.º - Direitos de representação dos alunos 

Conforme o consignado na Lei n.º51/2012, de 5 de 

setembro (Artigo 8.º). 

1 - Os alunos podem reunir-se em Assembleia de 

Alunos ou Assembleia Geral de Alunos e são 

representados pela Associação de Estudantes, Delegado 

ou Subdelegado de Turma e pela Assembleia de 

Delegados de Turma, nos termos da lei e do presente 

Regulamento.  

2 - A Associação de Estudantes tem o direito de solicitar 

ao Diretor do Agrupamento a realização de reuniões 

para apreciação de matérias relacionadas com o 

funcionamento do mesmo. 

3 - O Delegado e o Subdelegado de Turma têm o direito 

de solicitar a realização de reuniões da turma para 

apreciação de matérias relacionadas com o 

funcionamento da turma, sem prejuízo do cumprimento 

das atividades letivas. 

4 - Por iniciativa dos alunos ou por sua própria 

iniciativa, o Diretor de Turma ou o Professor Titular 

de Turma pode solicitar a participação dos 

Representantes dos Pais e Encarregados de Educação 

dos alunos da turma na reunião referida no número 

anterior.  

 

Artigo 90.º - Delegado de turma 

1 - Para cada turma deverá existir um Delegado e 

Subdelegado, que serão eleitos de entre e pelos alunos, 

no primeiro mês de aulas e na presença do Diretor de 

Turma. É de considerar a substituição dos alunos 

eleitos nas seguintes circunstâncias: 

a) Desejo manifestado pelo interessado, depois de 

apreciada a justificação da sua atitude; 

b) Proposta justificada de, pelo menos, um terço 

dos alunos e/ou pelo Diretor de Turma. 

 

Artigo 91.º - Competências do 

Delegado/Subdelegado de turma 

1 - São competências do Delegado de Turma: 

a) Velar pela disciplina da turma na ausência do 

professor; 

b) Manter uma ligação permanente entre o 

Diretor de Turma e a turma; 

c) Representar a sua turma sempre que 

necessário; 

d) Manter a turma ao corrente de todos os 

assuntos que possam ser do seu interesse; 

e) Promover e colaborar na manutenção da 

ordem e higiene da sala de aula. 

2 - São competências do Subdelegado, prestar apoio ao 

Delegado e substituí-lo na sua ausência. 

3 - O Delegado e Subdelegado de Turma poderão ser 

destituídos a qualquer momento pelo Diretor, mediante 

proposta fundamentada do Diretor de Turma. 

 

Artigo 92.º - Responsabilidade dos alunos 

1 - Os alunos são responsáveis, em termos adequados à 

sua idade e capacidade de discernimento, pelos direitos 

e deveres que lhe são conferidos pelo estatuto, pelo 

presente regulamento e demais legislação aplicável.  

2 - A responsabilidade disciplinar dos alunos implica o 

respeito integral do presente Estatuto, do Regulamento 

Interno do Agrupamento, do património da mesma, dos 
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demais alunos, funcionários e em especial dos 

Professores. 

3 - Os alunos não podem prejudicar o direito à educação 

dos restantes alunos. 

 

Artigo 93.º - Prémios de Mérito e Excelência  

Conforme o consignado na Lei n.º51/2012, de 5 de 

setembro (Artigo 9.º). 

1 - Os Quadros de Mérito e de Excelência destinam-se 

a reconhecer as aptidões e atitudes dos alunos do 1º, 2º, 

3º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário, 

matriculados no Agrupamento de Escolas Escalada, 

Pampilhosa da Serra, que tenham evidenciado valor e 

excelência nos domínios cognitivo, cultural, pessoal e 

social. 

2 - Aos alunos que integram os Quadros de Mérito e 

Excelência serão entregues os respetivos diplomas. 

3 - Os Quadros de Mérito e de Excelência visam 

estimular os alunos para a realização do trabalho 

escolar. 

4 - Os Quadros de Mérito e de Excelência pretendem, 

ainda, reconhecer a capacidade ou atitudes exemplares 

de superação de dificuldades de aprendizagem, 

nomeadamente dos alunos com Necessidades 

Educativas Especiais de carácter permanente. 

5 - A distribuição dos certificados de inclusão nos 

Quadros de Mérito e de Excelência processar-se-á, em 

sessão solene, no Dia da Escola.  

 

Artigo 94.º - Critérios para integrar o Quadro de 

Mérito  

1. As condições gerais para integrar o Quadro de 

Mérito anual são: 

a) Os alunos do 1º Ciclo terão de obter Muito 

Bom em todas as disciplinas e áreas 

curriculares não disciplinares; 

b) Os alunos dos 2º e 3º Ciclos terão de obter 

média igual ou superior a 4.5 nas disciplinas, 

sem nenhuma classificação inferior a 4 e 

Satisfaz Bem nas áreas curriculares não 

disciplinares, no final do 3º período; 

c) Os alunos do Ensino Secundário terão de obter 

média igual ou superior a 17 nas disciplinas, 

sem nenhuma classificação inferior a 14 no 

final do 3º período; 

d) Os alunos com Necessidades Educativas 

Especiais de carácter permanente terão de 

realizar progressos ou superar dificuldades, 

em virtude do seu empenhamento e 

determinação; 

e) Ter comportamento considerado de 

Exemplar, pelo Conselho de Turma; 

f) Para atribuição de comportamento de 

Exemplar, atender-se-á ao seguinte: o aluno 

não pode ter sido sujeito, ao longo do seu 

percurso escolar, a participação que origine 

quaisquer medidas corretivas ou disciplinares 

sancionatórias. 

 

Artigo 95.º - Critérios para integrar o Quadro de 

Excelência 

1 - As condições gerais para integrar o Quadro de 

Excelência são: 

a) No 1º Ciclo permanecer no Quadro de Mérito 

durante 2 anos;  

b) No 2º Ciclos permanecer no Quadro de Mérito 

durante 2 anos; 

c) No 3º Ciclo permanecer no Quadro de Mérito 

durante 3 anos. 

 

Artigo 96.º - Deveres gerais dos alunos 

1 - São deveres gerais dos alunos os consagrados no 

Estatuto do Aluno e Ética Escolar, Lei n.º51/2012 de 5 

de setembro, Capítulo III, secção II, Artigo 10º. 

O aluno tem o dever, sem prejuízo do disposto no 

Artigo anterior de:  

a) Estudar, empenhando-se 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 e aprendizagem;  

d) Tratar com respeito e correção qualquer 

membro da Comunidade Educativa;  

e) Guardar lealdade para com todos os membros 

da Comunidade Educativa;  

f) Respeitar as instruções dos Professores e do 

pessoal não Docente;  

g) Contribuir para a harmonia da convivência 

escolar e para a plena integração na escola de 

todos os alunos;  

h) Participar nas atividades educativas ou 

formativas desenvolvidas nas Escolas do 

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;  

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 



                        AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ESCALADA, PAMPILHOSA DA SERRA                                                            

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Regulamento Interno 2013/2017 
 

23 

espaços verdes da escola, fazendo uso correto 

dos mesmos;  

l) Respeitar a propriedade dos bens de todos os 

membros da Comunidade Educativa;  

m) Permanecer na escola durante o seu horário, 

salvo autorização escrita do Encarregado de 

Educação ou da Direção do Agrupamento;  

n) Participar na eleição dos seus representantes e 

prestar-lhes toda a colaboração;  

o) Conhecer e cumprir o estatuto do aluno, as 

normas de funcionamento dos serviços do 

Agrupamento e o Regulamento Interno do 

mesmo, 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 psicológicas aos alunos ou a 

terceiros; 

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 Agrupamento ou 

supervisão dos trabalhos ou atividades em 

curso, bem como, quando for o caso, de 

qualquer membro da Comunidade Escolar ou 

educativa cuja imagem possa, ainda que 

involuntariamente, ficar registada; 

t) Não difundir, na escola ou fora dela, 

nomeadamente, via Internet ou através de 

outros meios de comunicação, sons ou imagens 

captados nos momentos letivos e não letivos, 

sem autorização do Diretor da escola; 

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 Agrupamento; 

w) Reparar os danos por si causados a qualquer 

membro da Comunidade Educativa ou em 

equipamentos ou instalações da escola ou 

outras onde decorram quaisquer atividades 

decorrentes da vida escolar e, não sendo 

possível ou suficiente a reparação, indemnizar 

os lesados relativamente aos prejuízos 

causados; 

x) Respeitar a autoridade do professor; 

y) Fazer-se acompanhar sempre da caderneta 

escolar. 

 

Artigo 97.º - Processo individual do aluno 

1 - O processo individual do aluno acompanha-o ao 

longo de todo o seu percurso escolar, sendo devolvido 

aos Pais ou Encarregado de Educação ou, se maior de 

idade, ao aluno, no termo da escolaridade obrigatória, 

ou, não se verificando interrupção no prosseguimento 

de estudos, aquando da conclusão do Ensino 

Secundário.  

2 - São registadas no processo individual do aluno as 

informações relevantes do seu percurso educativo, 

designadamente as relativas a comportamentos 

meritórios e a medidas disciplinares sancionatórias 

aplicadas e seus efeitos. 

3 - O processo individual do aluno constitui-se como 

registo exclusivo em termos disciplinares. 

4 - As informações contidas no processo individual do 

aluno referentes a matéria disciplinar e de natureza 

pessoal e familiar são estritamente confidenciais, 

encontrando-se vinculados ao dever de sigilo todos os 

membros da Comunidade Educativa que a elas tenham 

acesso.  

 

Artigo 98.º - Outros instrumentos de registo 

1 - Constituem ainda instrumentos de registo de cada 

aluno: 

a) O registo biográfico; 

b) A caderneta escolar; 

c) As fichas de registo da avaliação. 

2 - O registo biográfico contém os elementos relativos 

à assiduidade e aproveitamento do aluno, cabendo à 

escola a sua organização, conservação e gestão. 

3 - A caderneta escolar contém as informações da escola 

e do Encarregado de Educação, bem como outros 

elementos relevantes para a comunicação entre a escola 

e os Pais ou Encarregados de Educação, sendo 
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propriedade do aluno e devendo ser por este 

conservada. 

4 - 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 Encarregado de Educação pelo Professor 

Titular da Turma, no 1.º ciclo, ou pelo Diretor de 

Turma, nos restantes casos. 

5 – A pedido, do interessado as fichas de registo de 

avaliação serão ainda entregues ao progenitor que não 

resida com o aluno menor de idade. 

6 - Os modelos do processo individual, registo 

biográfico, caderneta do aluno e fichas de registo da 

avaliação, nos seus diferentes formatos e suportes, são 

definidos por despacho do membro do Governo 

responsável pela área da educação. 

 

Artigo 99.º - Dever de assiduidade 

1 - Para além do dever de frequência da escolaridade 

obrigatória, os alunos são responsáveis pelo 

cumprimento dos deveres de assiduidade e 

pontualidade, nos termos estabelecidos na alínea b) do 

artigo 58.º.  

2 - Os Pais ou Encarregados de Educação dos alunos 

menores de idade são responsáveis, conjuntamente com 

estes, pelo cumprimento dos deveres referidos no 

número anterior.  

3 - 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 material didático ou equipamento 

necessários, 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.  

4 - O controlo da assiduidade dos alunos é obrigatório, 

nos termos em que é definida no número anterior, em 

todas as atividades escolares letivas e não letivas em que 

participem ou devam participar. 

 

 

SUBSECÇÃO II - Faltas 

 

Artigo 100.º - 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, Lei n.º51/2012 de 5 

de setembro. 

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, pelo professor responsável pela aula ou 

atividade ou pelo Diretor de Turma em suportes 

administrativos adequados.  

4 - As faltas resultantes da aplicação da ordem de saída 

da sala de aula, ou de medidas disciplinares 

sancionatórias, consideram -se faltas injustificadas. 

5 - Sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo anterior, 

o presente Regulamento define o processo de 

justificação das faltas de pontualidade do aluno e ou 

resultantes da sua comparência sem o material didático 

e ou outro equipamento indispensáveis, bem como os 

termos em que essas faltas, quando injustificadas, são 

equiparadas a faltas de presença. 

6 – Entende-se por pontualidade a comparência na sala 

de aula ou local indicado para a atividade, o momento 

de entrada do professor. 

7 – A acumulação de três faltas de pontualidade, são 

consideradas uma falta de presença, sendo esta 

injustificada. Cabe ainda ao professor avaliar a 

pertinência da justificação da falta de pontualidade e 

assim, considera-la no que se refere o ponto anterior. 

8 - Compete ao Diretor garantir os suportes 

administrativos adequados ao registo de faltas dos 

alunos e respetiva atualização, de modo que este possa 

ser, em permanência, utilizado para finalidades 

pedagógicas e administrativas. 

9 - A participação em visitas de estudo previstas no 

Plano Anual de Atividades do Agrupamento não é 

considerada falta relativamente às disciplinas ou áreas 

disciplinares envolvidas, considerando-se dadas as aulas 

das referidas disciplinas previstas para o dia em causa 

no horário da turma. 

 

Artigo 101.º - 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. 

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 
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Educação Física deve ser encaminhado para um espaço 

em que seja pedagogicamente acompanhado. 

 

Artigo 102.º - Justificação de faltas 

1 - São consideradas justificadas as faltas dadas pelos 

seguintes motivos: 

a) Doença do aluno, devendo esta ser informada 

por escrito pelo Encarregado de Educação ou 

pelo aluno quando maior de idade quando 

determinar um período inferior ou igual a três 

dias úteis, ou por médico se determinar 

impedimento superior a três dias úteis, 

podendo, quando se trate de doença de caráter 

crónico ou recorrente, uma única declaração 

ser aceite para a totalidade do ano letivo ou até 

ao termo da condição que a determinou; 

b) Isolamento profilático, determinado por 

doença infetocontagiosa de pessoa que coabite 

com o aluno, comprovada através de 

declaração da autoridade sanitária competente; 

c) Falecimento de familiar, durante o período 

legal de justificação de faltas por falecimento 

de familiar previsto no regime do contrato de 

trabalho dos trabalhadores que exercem 

funções públicas; 

d) Nascimento de irmão, durante o dia do 

nascimento e o dia imediatamente posterior; 

e) Realização de tratamento ambulatório, em 

virtude de doença ou deficiência, que não possa 

efetuar-se fora do período das atividades 

letivas; 

f) Assistência na doença a membro do agregado 

familiar, nos casos em que, comprovadamente, 

tal assistência não possa ser prestada por 

qualquer outra pessoa; 

g) Comparência a consultas pré-natais, período 

de parto e amamentação, nos termos da 

legislação em vigor; 

h) Ato decorrente da religião professada pelo 

aluno, desde que o mesmo não possa efetuar-se 

fora do período das atividades letivas e 

corresponda a uma prática comummente 

reconhecida como própria dessa religião; 

i) Participação em atividades culturais, 

associativas e desportivas reconhecidas, nos 

termos da lei, como de interesse público ou 

consideradas relevantes pelas respetivas 

autoridades escolares; 

j) Preparação e participação em atividades 

desportivas de alta competição, nos termos 

legais aplicáveis; 

k) Cumprimento de obrigações legais que não 

possam efetuar-se fora do período das 

atividades letivas; 

l) Outro facto impeditivo da presença na escola 

ou em qualquer atividade escolar, desde que, 

comprovadamente, não seja imputável ao 

aluno e considerado atendível pelo Diretor, 

pelo Diretor de Turma ou pelo Professor 

Titular; 

m) As faltas decorrentes de suspensão preventiva 

aplicada no âmbito de procedimento 

disciplinar, no caso de ao aluno não vir a ser 

aplicada qualquer medida disciplinar 

sancionatória, lhe ser aplicada medida não 

suspensiva da escola, ou na parte em que 

ultrapassem a medida efetivamente aplicada; 

n) Participação em visitas de estudo previstas no 

Plano Anual de Atividades do Agrupamento, 

relativamente às disciplinas ou áreas 

disciplinares não envolvidas na referida visita; 

2 - A justificação das faltas exige um pedido escrito 

apresentado pelos Pais ou Encarregados de Educação 

ou, quando maior de idade, pelo próprio, ao Professor 

Titular da Turma ou ao Diretor de Turma, com 

indicação do dia e da atividade letiva em que a falta 

ocorreu, referenciando os motivos justificativos da 

mesma na caderneta escolar, tratando-se de aluno do 

ensino básico, ou em impresso próprio, tratando -se de 

aluno do ensino secundário. 

3 - O Diretor de Turma, ou o Professor Titular da 

Turma, pode solicitar aos Pais ou Encarregado de 

Educação, ou ao aluno maior de idade, os 

comprovativos adicionais que entenda necessários à 

justificação da falta, devendo, igualmente, qualquer 

entidade que para esse efeito for contactada, contribuir 

para o correto apuramento dos factos. 

4 - A justificação da falta deve ser apresentada 

previamente, sendo o motivo previsível, ou, nos 

restantes casos, até ao 3.º dia útil subsequente à 

verificação da mesma. 

5 - Nas situações de ausência justificada às atividades 

escolares, o aluno tem o direito a beneficiar de medidas, 

a definir pelos Professores responsáveis e ou pelo 

Agrupamento, adequadas à recuperação da 

aprendizagem em falta. 

 

Artigo 103.º - Faltas injustificadas 

Conforme o consignado na Lei n.º51/2012, de 5 de 

setembro (Artigo 17.º). 

 

Artigo 104.º - Excesso grave de faltas 

1 - Em cada ano letivo as faltas injustificadas não podem 

exceder: 

a) 10 dias, seguidos ou interpolados, no 1.º ciclo 

do ensino básico; 

b) O dobro do número de tempos letivos 

semanais por disciplina nos restantes ciclos ou 

níveis de ensino, sem prejuízo do disposto no 

número seguinte. 

2 - Nas ofertas formativas profissionalmente 

qualificantes, designadamente nos cursos profissionais, 
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ou noutras ofertas formativas que exigem níveis 

mínimos de cumprimento da respetiva carga horária, o 

aluno encontra-se na situação de excesso de faltas 

quando ultrapassa os limites de faltas justificadas e ou 

injustificadas daí decorrentes, relativamente a cada 

disciplina, módulo, unidade ou área de formação, nos 

termos previstos na regulamentação própria. 

3 - Quando for atingido metade dos limites de faltas 

previstos nos números anteriores, os Pais ou o 

Encarregado de Educação ou o aluno maior de idade são 

convocados à escola, pelo meio mais expedito, pelo 

Diretor de Turma ou pelo professor que desempenhe 

funções equiparadas ou pelo Professor Titular de 

Turma. 

4 - A notificação referida no número anterior tem como 

objetivo alertar para as consequências da violação do 

limite de faltas e procurar encontrar uma solução que 

permita garantir o cumprimento efetivo do dever de 

assiduidade. 

5 - Caso se revele impraticável o referido nos números 

anteriores, por motivos não imputáveis à escola, e 

sempre que a gravidade especial da situação o justifique, 

a respetiva Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

em risco deve ser informada do excesso de faltas do 

aluno menor de idade, assim como dos procedimentos e 

diligências até então adotados pelo Agrupamento e 

pelos Encarregados de Educação, procurando em 

conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de 

assiduidade. 

 

Artigo 105.º - Efeitos da ultrapassagem dos limites 

de faltas 

1 - A ultrapassagem dos limites de faltas injustificadas 

previstos no n.º 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 previstos nas 

ofertas formativas a que se refere o n.º 2 do artigo 

anterior constitui uma violação dos deveres de 

frequência e assiduidade e tem para o aluno as 

consequências estabelecidas na regulamentação 

específica da oferta formativa em causa e ou em 

Regimento próprio, sem prejuízo de outras medidas 

expressamente previstas no presente Estatuto para as 

referidas modalidades formativas. 

3 - O previsto nos números anteriores não exclui a 

responsabilização dos Pais ou Encarregados de 

Educação do aluno, designadamente, nos termos dos 

artigos 44.º e 45.º 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 Encarregado de Educação ou 

ao aluno, quando maior de idade, ao Diretor de Turma 

e ao Professor Tutor do aluno, sempre que designado, e 

registadas no processo individual do aluno. 

5 - A ultrapassagem do limite de faltas estabelecido 

neste Regulamento Interno relativamente às atividades 

de apoio ou complementares de inscrição ou de 

frequência facultativa implica a imediata exclusão do 

aluno das atividades em causa. 

 

Artigo 106.º - Medidas de recuperação de 

aprendizagens e de integração 

1 - Para os alunos menores de 16 anos, 

independentemente da modalidade de ensino 

frequentada, a violação dos limites de faltas previstos no 

artigo 105.º pode obrigar ao cumprimento de 

atividades, definidas neste RI, que permitam recuperar 

atrasos na aprendizagem e ou a integração escolar e 

comunitária do aluno e pelas quais os alunos e os seus 

Encarregados de Educação são corresponsáveis. 

2 - As atividades de recuperação da aprendizagem, 

quando a elas houver lugar, são decididas pelo 

Professor Titular da turma ou pelos Professores das 

disciplinas em que foi ultrapassado o limite de faltas, as 

quais privilegiarão a simplicidade e a eficácia. 

3 - As atividades de recuperação da aprendizagem, 

previstas no n.º anterior, devem ser aplicadas de acordo 

com as seguintes regras:  

a) O Diretor de Turma comunica a situação ao 

professor da disciplina que deverá entregar ao 

Diretor de Turma, em impresso próprio nos 

cinco dias úteis à comunicação, a planificação 

das atividades da recuperação da 

aprendizagem a aplicar ao aluno; 

b) Informa o Encarregado de Educação ou o 

aluno quando maior de idade, através de 

impresso próprio sobre a realização das 

atividades de recuperação da aprendizagem, 

onde conste a calendarização, o local de 

realização, modalidade e conteúdos a avaliar. 

4 - O cumprimento das atividades de recuperação da 

aprendizagem por parte do aluno realizam-se em 

período suplementar ao horário letivo e em espaço 

escolar, preferencialmente, no GAAF, na Biblioteca 

Escolar com registo de presença (impresso próprio) e 

com a supervisão de um Docente (Docente com 

insuficiência de horário; Docente em componente não 

letiva; professor da disciplina ou do Conselho de 

Turma) ou em último recurso, de um Assistente 

Operacional.  

5 - As atividades de recuperação da aprendizagem 

poderão ter o formato de trabalhos de pesquisa; fichas 

de trabalho de revisão e de consolidação; atualização de 

registos; trabalhos práticos; exercícios de oralidade 

entre outros. A sua duração não poderá ultrapassar o 
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número de blocos letivos semanais de cada disciplina 

que a integra.  

6 - O previsto no número anterior não isenta o aluno da 

obrigação de cumprir o horário letivo da turma em que 

se encontra inserido.  

7 - As atividades de recuperação de atrasos na 

aprendizagem é aplicado independentemente do ano de 

escolaridade ou do número de disciplinas em que se 

verifique a ultrapassagem do limite de faltas e apenas 

podem ser aplicadas uma única vez no decurso de cada 

ano letivo por disciplina.  

8 - A ausência do aluno, de forma injustificada, à 

atividade de recuperação da aprendizagem à disciplina 

visada e/ou às horas de formação do módulo, no caso do 

ensino profissional, conduz, de imediato ao cessamento 

do cumprimento da medida tendo como consequências 

o previsto na lei e neste Regulamento Interno.  

9 - Sempre que cesse o incumprimento do dever de 

assiduidade por parte do aluno são desconsideradas as 

faltas em excesso. 

10 - 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. 

11 - Tratando-se de aluno de idade igual ou superior a 

16 anos, a violação dos limites de faltas previstos no 

artigo 104.º pode dar também lugar à aplicação das 

medidas previstas no ponto 5 deste artigo, desde que se 

revelem adequadas, tendo em vista os objetivos 

formativos, preventivos e integradores a alcançar, em 

função da idade, do percurso formativo e sua 

regulamentação específica e da situação concreta do 

aluno. 

12 - O disposto no n.º 2 é também aplicável aos alunos 

maiores de 16 anos, com as necessárias adaptações, 

quando a matéria não se encontre prevista em sede de 

Regulamento Interno. 

13 - No ensino profissional, quando for previsível a 

ausência de um aluno, a equipa pedagógica deverá 

organizar atividades/tempos de recuperação, de modo 

a que o aluno possa trabalhar, por antecipação, em 

alguns objetivos e competências de aprendizagem e 

evitando que se corra o risco de não poder prosseguir o 

seu curso, por falta de assiduidade. 

14 - As medidas enunciadas no ponto anterior deverão 

ser também assumidas pela equipa pedagógica sempre 

que um aluno atinja um conjunto de faltas considerável. 

15 - Sempre que um aluno ultrapasse o limite de faltas 

justificadas previsto, a equipa pedagógica desencadeará 

o prolongamento das atividades letivas até ao 

cumprimento da totalidade das horas de formação ou 

desenvolverá outros mecanismos de recuperação, como 

por exemplo: 

a) A realização de trabalhos práticos que 

correspondam à compensação das horas de 

formação em falta; 

b) Recuperação das aulas em falta num dia da 

semana, quando não ocorreram atividades 

letivas; 

c) Organização de aulas individualizadas de 

compensação; 

d) Realização de trabalhos de natureza 

interdisciplinar mediante planificação da 

equipa pedagógica. 

O prolongamento destas atividades ocorrerá no período 

de interrupção das atividades letivas ou em turnos 

livres do horário da turma. Estas deverão ser 

acompanhadas pelo professor da disciplina e 

coordenadas pelo Diretor de Curso e ou Diretor de 

Turma. 

16 – Nas reuniões de final de período, serão registadas 

as faltas justificadas e injustificadas. As faltas que foram 

objeto de mecanismos de recuperação devem ser 

registadas em livro de ponto e em ata, e ser dado 

conhecimento ao Encarregado de Educação ou ao aluno 

quando maior de idade. 

17 - Em situações excecionais quando a falta de 

assiduidade do aluno for devidamente justificada, 

poderá ser prolongado o período da formação em 

contexto de trabalho (FCT), a fim de permitir o 

cumprimento do número de horas estabelecido.  

    

Artigo 107.º - Avaliação das medidas e dos 

mecanismos de recuperação 

1 - A avaliação dos mecanismos de recuperação de horas 

de formação no ensino profissionalizante e a avaliação 

das medidas de recuperação e de integração devem 

atender ao empenho evidenciado na execução das 

tarefas propostas e aos critérios definidos no âmbito da 

disciplina para a tipologia de atividade listada.  

2 - Após a realização das atividades de recuperação da 

aprendizagem, o professor deve informar o Diretor de 

Turma relativamente ao resultado da execução do 

mesmo. Esse resultado será expresso, em impresso 

próprio, exclusivamente nos seguintes termos: 

“realizou com sucesso”, “realizou sem sucesso”, que fica 

arquivado no processo individual do aluno.  

3 - Sempre que as atividades de recuperação da 

aprendizagem sejam implementadas em mais que uma 

disciplina, a avaliação final será o resultado maioritário:  

a) Se a avaliação expressa em cada uma das 

disciplinas resultar no mesmo número de 

“realizou com sucesso” e “realizou sem 

sucesso”, a avaliação final deverá ser 

determinada pelo resultado maioritário das 
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disciplinas com maior carga horária letiva 

semanal;  

b) Se a situação de igualdade persistir, o resultado 

deverá ser determinado pela avaliação 

atribuída à disciplina em que o aluno tenha 

acumulado maior número de faltas 

injustificadas.  

4 - O Diretor de Turma dá a conhecer o resultado da 

avaliação das atividades de recuperação da 

aprendizagem ao Encarregado de Educação e ao aluno, 

informando-os sobre as consequências do mesmo.  

5 - Sempre que cesse o cumprimento do dever de 

assiduidade por parte do aluno, são desconsideradas as 

faltas em excesso.  

6 - As faltas que foram objeto de mecanismos de 

recuperação devem ser registadas em ata de Conselho 

de Turma.  

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 - Tratando-se de aluno de idade igual ou superior a 16 

anos, a violação dos limites de faltas previstos no n.º 1 

do artigo 104.º, dá lugar à aplicação das medidas 

previstas neste Regulamento.  

9 - O professor da disciplina, onde se verificou a violação 

dos limites de faltas previstos no artigo 60.º, pode 

propor a adoção de medidas corretivas, encaminhando 

o processo para a Direção do Agrupamento, exceto no 

caso das medidas corretivas de advertência e ordem de 

saída de sala de aula que são da competência do 

professor. 

 

Artigo 108.º - Incumprimento ou ineficácia das 

medidas 

Conforme o consignado na Lei n.º51/2012, de 5 de 

setembro (Artigo 21.º). 

 

Artigo 109.º - Faltas de material 

1 - No caso das disciplinas de Educação Física, 

Educação Musical, Educação Tecnológica e Educação 

Visual, cujo carácter é essencialmente prático, assim 

como, na disciplina de Matemática aquando da 

lecionação do conteúdo “Geometria”, ou quando 

solicitado pelo professor previamente, a ausência de 

material indispensável ao desenvolvimento das 

atividades escolares, determina a marcação de falta ao 

aluno no respetivo livro de ponto. O Encarregado de 

Educação será informado desta situação, pelo professor 

da disciplina ou pelo Diretor de Turma através da 

caderneta e convocado quando esta situação se verificar 

pela segunda vez. 

2 - Nas disciplinas omissas no n.º 1 do presente Artigo, 

sempre que o aluno se apresente sem o material 

indispensável ao seu trabalho, o Encarregado de 

Educação deverá ser informado do facto. Quando esta 

situação ocorrer pela terceira vez e, consequentemente 

de três em três vezes, haverá lugar a marcação de falta 

no respetivo livro de ponto e à convocatória do 

Encarregado de Educação para averiguar os motivos de 

tal conduta.  

 

SUBSECÇÃO III - Regime disciplinar 

 

Artigo 110.º - Qualificação de infração disciplinar 

e participação de ocorrência 

Conforme o consignado na Lei n.º51/2012, de 5 de 

setembro (Artigo 22.º e 23.º). 

1 - A violação pelo aluno de algum dos deveres 

previstos no artigo 10.º ou no Regulamento Interno do 

Agrupamento, de forma reiterada e ou em termos que 

se revelem perturbadores do funcionamento normal das 

atividades da escola ou das relações no âmbito da 

Comunidade Educativa, constitui infração disciplinar 

passível da aplicação de medida corretiva ou medida 

disciplinar sancionatória. 

2 - O professor ou membro do pessoal não Docente que 

presencie ou tenha conhecimento de comportamentos 

suscetíveis de constituir infração disciplinar deve 

participá-los imediatamente ao Diretor do 

Agrupamento. 

3 - O aluno que presencie comportamentos suscetíveis 

de constituir infração disciplinar deve comunicá-los 

imediatamente ao Professor Titular de Turma, ao 

Diretor de Turma ou equivalente, o qual, no caso de os 

considerar graves ou muito graves, os participa, no 

prazo de um dia útil, ao Diretor do Agrupamento. 

 

Artigo 111.º - Finalidades das medidas corretivas e 

disciplinares sancionatórias 

1 - Todas as medidas corretivas e medidas disciplinares 

sancionatórias prosseguem finalidades pedagógicas, 

preventivas, dissuasoras e de integração, visando, de 

forma sustentada, o cumprimento dos deveres do aluno, 

o respeito pela autoridade dos Professores no exercício 

da sua atividade profissional e dos demais funcionários, 

bem como a segurança de toda a Comunidade 

Educativa. 

2 - As medidas corretivas e as medidas disciplinares 

sancionatórias visam ainda garantir o normal 

prosseguimento das atividades da escola, a correção do 

comportamento perturbador e o reforço da formação 

cívica do aluno, com vista ao desenvolvimento 

equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de 

se relacionar com os outros, da sua plena integração na 
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Comunidade Educativa, do seu sentido de 

responsabilidade e das suas aprendizagens. 

3 - As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em 

conta a especial relevância do dever violado e gravidade 

da infração praticada, prosseguem igualmente, para 

além das identificadas no número anterior, finalidades 

punitivas.  

4 - As medidas corretivas e disciplinares sancionatórias 

devem ser aplicadas em coerência com as necessidades 

educativas do aluno e com os objetivos da sua educação 

e formação, no âmbito, do desenvolvimento do plano de 

trabalho da turma e do Projeto Educativo do 

Agrupamento, e nos termos do respetivo Regulamento 

Interno.  

 

Artigo 112.º - Determinação da medida disciplinar 

1 - Na determinação da medida corretiva ou disciplinar 

sancionatória a aplicar, deve ter-se em consideração a 

gravidade do incumprimento do dever, as 

circunstâncias, atenuantes e agravantes apuradas, em 

que esse incumprimento se verificou, o grau de culpa do 

aluno, a sua maturidade e demais condições pessoais, 

familiares e sociais. 

2 - São circunstâncias atenuantes da responsabilidade 

disciplinar do aluno o seu bom comportamento 

anterior, o seu aproveitamento escolar e o seu 

reconhecimento, com arrependimento, da natureza 

ilícita da sua conduta. 

3 - São circunstâncias agravantes da responsabilidade 

do aluno a premeditação, o conluio, bem como a 

acumulação de infrações disciplinares e a reincidência, 

em especial se no decurso do mesmo ano letivo. 

 

Artigo 113.º - Medidas corretivas 

1 - As medidas corretivas prosseguem finalidades 

pedagógicas, dissuasoras e de integração, nos termos do 

n.º 1 do Artigo 24º, da Lei n.º51/2012, de 5 de setembro, 

assumindo uma natureza eminentemente preventiva. 

2 - São medidas corretivas, sem prejuízo de outras que, 

obedecendo ao disposto no número anterior, estão 

contempladas neste Regulamento Interno do 

Agrupamento: 

a) A advertência; 

b) A ordem de saída da sala de aula, e demais 

locais onde se desenvolva o trabalho escolar, 

com o devido encaminhamento para o 

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família ou, 

caso não seja possível, para a Biblioteca escolar 

com a indicação de uma tarefa para realizar; 

c) A realização de tarefas e atividades de 

integração escolar, tais como a limpeza de 

salas de aula, corredores e o recinto escolar; 

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. 

3 - 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. 

4 - Na sala de aula, a repreensão é da exclusiva 

competência do professor, enquanto, que fora dela, 

qualquer professor ou membro do pessoal não Docente 

tem competência para repreender o aluno. 

5 - A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde 

se desenvolva o trabalho escolar é da exclusiva 

competência do professor respetivo e implica a 

permanência do aluno na escola, competindo àquele 

determinar o período de tempo durante o qual o aluno 

deve permanecer fora da sala de aula, se a aplicação da 

medida corretiva acarreta ou não marcação de falta e, se 

for caso disso, quais as atividades que o aluno deve 

desenvolver no decurso desse período de tempo. 

6 - 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, tendo em vista a identificação das 

causas e a pertinência da proposta de aplicação de outras 

medidas corretivas ou disciplinares sancionatórias, nos 

termos do Estatuto do aluno e Ética escolar. 

7 - A aplicação das medidas corretivas previstas nas 

alíneas c), d) e e) do n.º 2 é da competência do Diretor 

do Agrupamento que, para o efeito, pode ouvir o 

Diretor de Turma ou o Professor Titular da turma a 

que o aluno pertença. 

8 - A aplicação, e posterior execução, da medida 

corretiva prevista na alínea d) do n.º 2 não pode 

ultrapassar o período de tempo correspondente a um 

ano letivo. 

9 - A aplicação das medidas corretivas previstas no n.º 

2 é comunicada aos Pais ou ao Encarregado de 

Educação, tratando-se de aluno menor de idade. 

 

Artigo 114.º - Atividades de integração na escola 

ou na comunidade 

Conforme o consignado na Lei n.º51/2012, de 5 de 

setembro (Artigo 27.º). 

 

Artigo 115.º - Medidas disciplinares sancionatórias 

1 - As medidas disciplinares sancionatórias traduzem 

uma sanção disciplinar imputada ao comportamento do 

aluno, devendo a ocorrência dos factos suscetíveis de a 

configurarem ser participada de imediato, pelo 

professor ou funcionário que a presenciou, ou dela teve 
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conhecimento, à Direção do Agrupamento de Escolas 

com conhecimento ao Diretor de Turma. 

2 - São medidas disciplinares sancionatórias:  

a) A repreensão registada;  

b) A suspensão até três dias úteis; 

c) A suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis;  

d) A transferência de escola; 

e) A expulsão da escola. 

3 - A aplicação da medida disciplinar sancionatória de 

repreensão registada, quando a infração for praticada, 

na sala de aula, é da competência do professor respetivo, 

sendo do Diretor do Agrupamento, nas restantes 

situações, averbando-se no respetivo processo 

individual do aluno, a identificação do autor do ato 

decisório, data em que o mesmo foi proferido e a 

fundamentação, de facto e de direito, que norteou tal 

decisão.  

4 - A suspensão até três dias úteis, enquanto medida 

dissuasora, é aplicada, com a devida fundamentação dos 

factos que a suportam, pelo Diretor do Agrupamento, 

após o exercício dos direitos de audiência e defesa do 

visado. 

5 - Compete ao Diretor, ouvidos os Pais ou o 

Encarregado de Educação 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. 

6 - Compete ao Diretor a decisão de aplicar a medida 

disciplinar sancionatória de suspensão da escola entre 4 

e 12 dias úteis, após a realização do procedimento 

disciplinar previsto no artigo 30.º, podendo 

previamente ouvir o Conselho de Turma, para o qual 

deve ser convocado o professor tutor, quando exista e 

não seja professor da turma. 

7 - O não cumprimento do plano de atividades 

pedagógicas a que se refere o número anterior pode dar 

lugar à instauração de novo procedimento disciplinar, 

considerando-se a recusa circunstância agravante, nos 

termos do n.º 3 do artigo 25.º da Lei n.º51/2012, de 5 

de setembro. 

8 - A aplicação da medida disciplinar sancionatória de 

transferência de escola compete, com possibilidade de 

delegação, ao Diretor Geral da Educação, precedendo a 

conclusão do procedimento disciplinar a que se refere o 

artigo 30.º da Lei n.º51/2012, de 5 de setembro, 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. 

9 - A medida disciplinar sancionatória de transferência 

de escola apenas é aplicada 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, desde que 

servida de transporte público ou escolar. 

10 - A aplicação da medida disciplinar de expulsão da 

escola compete, com possibilidade de delegação, ao 

Diretor Geral da Educação precedendo conclusão do 

procedimento disciplinar a que se refere o artigo 30.º da 

Lei n.º51/2012, de 5 de setembro 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. 

11 - 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. 

12 - Complementarmente às medidas previstas no n.º 2, 

compete ao Diretor do Agrupamento de Escolas 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, tendo em conta o grau de responsabilidade do 

aluno e ou a sua situação socioeconómica. 

 

Artigo 116.º - Cumulação de medidas disciplinares 

1 - A aplicação das medidas corretivas previstas nas 

alíneas a) a e) do n.º 2 do Artigo 109.º 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 117.º - Tramitação do procedimento 

disciplinar 

1 - A competência para a instauração de procedimento 

disciplinar por comportamentos suscetíveis de 

configurarem a aplicação de alguma das medidas 

previstas nas alíneas c), d) e e) do n.º 2 do Artigo 28.º da 

Lei n.º51/2012, de 5 de setembro, é do Diretor do 

Agrupamento, devendo o Despacho instaurador e de 

nomeação do instrutor, que deve ser um professor da 



                        AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ESCALADA, PAMPILHOSA DA SERRA                                                            

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Regulamento Interno 2013/2017 
 

31 

escola, ser proferido no prazo de dois dias úteis após o 

conhecimento da situação. 

2 - No mesmo prazo, o Diretor notifica os Pais ou 

Encarregados de Educação do aluno, quando este for 

menor, pelo meio mais expedito, designadamente 

eletrónico, telefónico ou por via postal simples para a 

morada constante no seu processo. 

3 - Tratando -se de aluno maior de idade, a notificação 

é feita ao próprio, pessoalmente. 

4 - O Diretor do Agrupamento deve notificar o 

instrutor da sua nomeação no mesmo dia em que 

profere o Despacho de instauração do procedimento 

disciplinar. 

5 - A instrução do procedimento disciplinar é efetuada 

no prazo máximo de seis dias úteis, contados da data de 

notificação ao instrutor do Despacho que instaurou o 

procedimento disciplinar, sendo obrigatoriamente 

realizada, para além das demais diligências 

consideradas necessárias, a audiência oral dos 

interessados, em particular do aluno e, sendo este 

menor de idade, do respetivo Encarregado de Educação. 

6 - Os interessados são convocados com a antecedência 

de um dia útil para a audiência oral, não constituindo a 

falta de comparência motivo do seu adiamento, embora, 

se for apresentada justificação da falta até ao momento 

fixado para a audiência, esta possa ser adiada. 

7 - No caso de o respetivo Encarregado de Educação 

não comparecer, o aluno menor de idade pode ser 

ouvido na presença do Docente que integra a Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens, do Diretor de Turma 

ou, no impedimento destes, de outro professor da turma 

designado pelo Diretor. 

8 - Da audiência é lavrada ata de que consta o extrato 

das alegações feitas pelos interessados. 

9 - Finda a instrução, o instrutor elabora, no prazo de 

três dias úteis, e remete ao Diretor do Agrupamento, 

um documento do qual constam, obrigatoriamente, em 

termos concretos e precisos: 

a) Os factos cuja prática é imputada ao aluno, 

devidamente circunstanciados quanto ao 

tempo, modo e lugar; 

b) Os deveres violados pelo aluno, com referência 

expressa às respetivas normas legais ou 

regulamentares; 

c) Os antecedentes do aluno que se constituem 

como circunstâncias atenuantes ou agravantes 

nos termos previstos no Artigo 111.º; 

d) A proposta de medida disciplinar sancionatória 

aplicável ou de arquivamento do 

procedimento. 

10 - No caso da medida disciplinar sancionatória ser a 

transferência de escola ou de expulsão da escola, a 

mesma é comunicada para decisão ao Diretor Geral da 

Educação, no prazo de dois dias úteis. 

 

Artigo 118.º - Celeridade do procedimento 

disciplinar 

1 - A instrução do procedimento disciplinar prevista nos 

n.ºs 5 a 8 do artigo anterior pode ser substituída pelo 

reconhecimento individual, consciente e livre dos 

factos, por parte do aluno maior de 12 anos e a seu 

pedido, em audiência a promover pelo instrutor, nos 

dois dias úteis subsequentes à sua nomeação, mas nunca 

antes de decorridas vinte e quatro horas sobre o 

momento previsível da prática dos factos imputados ao 

aluno. 

2 - Na audiência referida no número anterior, estão 

presentes, além do instrutor, o aluno, o Encarregado de 

Educação do aluno menor de idade e, ainda:  

a) O Diretor de Turma ou o professor -tutor do 

aluno, quando exista, ou, em caso de 

impedimento e em sua substituição, um 

professor da turma designado pelo Diretor; 

b) Um professor da escola livremente escolhido 

pelo aluno. 

3 - A não comparência do Encarregado de Educação, 

quando devidamente convocado, não obsta à realização 

da audiência. 

4 - Os participantes referidos no n.º 2 têm como missão 

exclusiva assegurar e testemunhar, através da 

assinatura do auto a que se referem os números 

seguintes, a total consciência do aluno quanto aos factos 

que lhe são imputados e às suas consequências, bem 

como a sua total liberdade no momento da respetiva 

declaração de reconhecimento. 

5 - Na audiência é elaborado auto, no qual constam, 

entre outros, os elementos previstos nas alíneas a) e b) 

do n.º 9 do artigo anterior, o qual, previamente a 

qualquer assinatura, é lido em voz alta e explicado ao 

aluno pelo instrutor, com a informação clara e expressa 

de que não está obrigado a assiná-lo. 

6 - O facto ou factos imputados ao aluno só são 

considerados validamente reconhecidos com a 

assinatura do auto por parte de todos os presentes, 

sendo que, querendo assinar, o aluno o faz antes de 

qualquer outro elemento presente. 

7 - O reconhecimento dos factos por parte do aluno é 

considerado circunstância atenuante, nos termos e para 

os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 25.º, encerrando a 

fase da instrução e seguindo-se-lhe os procedimentos 

previstos no artigo anterior. 

8 - A recusa do reconhecimento por parte do aluno 

implica a necessidade da realização da instrução, 

podendo o instrutor aproveitar a presença dos 
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intervenientes para a realização da audiência oral 

prevista no artigo anterior. 

 

Artigo 119.º - Participação 

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 de Escolas. 

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 de Escolas. 

 

Artigo 120.º - Suspensão preventiva do aluno 

1 - No momento da instauração do procedimento 

disciplinar, mediante decisão da entidade que o 

instaurou, ou no decurso da sua instauração, por 

proposta do instrutor, o Diretor pode decidir a 

suspensão preventiva do aluno, mediante Despacho 

fundamentado, sempre que: 

a) A sua presença na escola se revelar 

gravemente perturbadora do normal 

funcionamento das atividades escolares; 

b) Tal seja necessário e adequado à garantia da 

paz pública e da tranquilidade na escola;  

c) A sua presença na escola prejudique a 

instrução do procedimento disciplinar. 

2 - A suspensão preventiva tem a duração que o Diretor 

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 - Os efeitos decorrentes da ausência do aluno no 

decurso do período de suspensão preventiva, no que 

respeita, à avaliação das aprendizagens, são 

determinados em função da decisão que vier a ser 

proferida no procedimento disciplinar, nos termos 

estabelecidos no presente Regulamento e no Estatuto 

do Aluno e Ética Escolar. 

4 - Os dias de suspensão preventiva cumpridos pelo 

aluno são descontados no cumprimento da medida 

disciplinar sancionatória prevista na alínea c) do n.º 2 

do Artigo 28.º do Lei n.º51/2012, de 5 de setembro a 

que o aluno venha a ser condenado na sequência do 

procedimento disciplinar previsto no Artigo 30.º da 

mesma Lei. 

5 - O Encarregado de Educação é imediatamente 

informado da suspensão preventiva aplicada ao seu 

educando e, sempre que a avaliação que fizer das 

circunstâncias o aconselhe, o Diretor do Agrupamento 

deve participar a ocorrência à respetiva Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens. 

6 - Ao aluno suspenso preventivamente é também 

fixado, durante o período de ausência da escola, o plano 

de atividades previsto no n.º 5 do Artigo 28.º, Lei 

n.º51/2012, de 5 de setembro. 

7 - A suspensão preventiva do aluno é comunicada, por 

via eletrónica, pelo Diretor do Agrupamento ao 

Gabinete Coordenador de Segurança Escolar do 

Ministério da Educação e à Direção Regional de 

Educação respetiva, sendo identificados sumariamente 

os intervenientes, os factos e as circunstâncias que 

motivaram a decisão de suspensão. 

 

Artigo 121.º - Decisão final do procedimento 

disciplinar 

1 - A decisão final do procedimento disciplinar, 

devidamente fundamentada, é proferida no prazo 

máximo de dois dias úteis, a contar do momento em que 

a entidade competente para o decidir receba o relatório 

do instrutor, sem prejuízo do disposto no n.º 4, do 

presente artigo. 

2 - A decisão final do procedimento disciplinar fixa o 

momento a partir do qual se inicia a execução da medida 

disciplinar sancionatória, sem prejuízo da possibilidade 

de suspensão da execução da medida, nos termos do 

número seguinte.  

3 - A execução da medida disciplinar sancionatória, com 

exceção das referidas nas alíneas d) e e) do n.º 2 do 

Artigo 28.º, Lei n.º51/2012, de 5 de setembro, pode ficar 

suspensa pelo período de tempo e nos termos e 

condições em que a entidade decisora considerar justo, 

adequado e razoável, cessando logo que ao aluno seja 

aplicada outra medida disciplinar sancionatória no 

decurso dessa suspensão. 

4 - Quando esteja em causa a aplicação da medida 

disciplinar sancionatória de transferência de escola, o 

prazo para ser proferida a decisão final é de cinco dias 

úteis, contados a partir da receção do processo 

disciplinar na Direção-Geral de Educação. 

5 - Da decisão proferida pelo Diretor-Geral de 

Educação que aplique a medida disciplinar 

sancionatória de transferência de escola, deve 

igualmente constar a identificação do estabelecimento 

de ensino para onde o aluno vai ser transferido, para 

cuja escolha se procede previamente à audição do 

respetivo Encarregado de Educação, quando o aluno for 

menor de idade.  

6 - A decisão final do procedimento disciplinar é 

notificada pessoalmente ao aluno no dia útil seguinte 

àquele em que foi proferida, ou, quando menor de idade, 

aos Pais ou respetivo Encarregado de Educação, nos 

dois dias úteis seguintes.  

7 - Sempre que a notificação prevista no número 

anterior não seja possível, é realizada através de carta 

registada com aviso de receção, considerando-se o 
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aluno, ou, quando este for menor de idade, os pais ou o 

respetivo Encarregado de Educação, notificado na data 

da assinatura do aviso de receção. 

8 – Tratando-se de alunos menores, a aplicação de 

medida disciplinar sancionatória igual ou superior à de 

suspensão de escola por período superior a cinco dias 

úteis e cuja execução não tenha sido suspensa, nos 

termos previstos nos n.ºs 2 e 3 anteriores, é 

obrigatoriamente comunicada pelo Diretor do 

Agrupamento à respetiva Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens em risco.  

 

Artigo 122.º - Execução das medidas corretivas ou 

disciplinares sancionatórias 

1 - Compete ao Diretor de Turma ou ao Professor 

Titular da Turma, o acompanhamento do aluno na 

execução da medida corretiva ou disciplinar 

sancionatória a que foi sujeito, devendo aquele articular 

a sua atuação com os Pais e Encarregados de Educação 

e com os Professores da turma, em função das 

necessidades educativas identificadas e de forma a 

assegurar a coresponsabilização de todos os 

intervenientes nos efeitos educativos da medida.  

2 - A competência referida no número anterior é 

especialmente relevante aquando da execução da 

medida corretiva de atividades de integração na escola 

ou no momento do regresso à escola do aluno a quem 

foi aplicada a medida disciplinar sancionatória de 

suspensão da escola.  

3 - O disposto no número anterior aplica-se também 

aquando da integração do aluno na nova escola para que 

foi transferido na sequência da aplicação dessa medida 

disciplinar sancionatória.  

4 - Na prossecução das finalidades referidas no n.º 1, a 

escola conta com a colaboração dos serviços 

especializados de apoio educativo e ou de equipas 

multidisciplinares. 

 

Artigo 123.º - Recurso hierárquico 

1 - Da decisão final de aplicação de medida disciplinar 

cabe recurso, a interpor no prazo de cinco dias úteis, 

apresentado nos Serviços Administrativos do 

Agrupamento e dirigido: 

a) Ao Conselho Geral do Agrupamento, 

relativamente a medidas aplicadas pelos 

Professores ou pelo Diretor; 

b) Para o Membro do Governo Competente, 

relativamente às medidas disciplinares 

sancionatórias aplicadas pelo Diretor Geral da 

Educação. 

2 - O recurso tem efeito meramente devolutivo, exceto 

quando interposto de decisão de aplicação as medidas 

disciplinares sancionatórias previstas as alíneas c) a e) 

do n.º2 do artigo 28.º da Lei n.º51/2012, de 5 de 

setembro. 

3 - O Presidente do Conselho Geral designa, de entre 

os seus Membro, um relator, a quem compete analisar 

o recurso e apresentar ao Conselho Geral uma proposta 

de decisão. 

4 - Para os efeitos previstos no n.º anterior, o Conselho 

Geral poderá constituir uma comissão especializada, 

composta, entre outros, por Professor e Pais ou 

Encarregados de Educação cabendo a um dos seus 

membros o desempenho da função de relator. 

5 - A decisão do Conselho Geral é tomada no prazo 

máximo de 15 dias úteis e notificada aos interessados 

pelo Diretor nos termos dos n.ºs 6 e 7 do artigo 33.º do 

Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 

6 - O despacho que apreciar o recurso referido na alínea 

b) do n.º 1 é remetido à escola, no prazo de cinco dias 

úteis, cabendo ao respetivo Diretor a adequada 

notificação, nos termos referidos no número anterior. 

 

Artigo 124.º - Intervenção dos Pais e 

Encarregados de Educação 

Entre o momento da instauração do procedimento 

disciplinar ao seu educando e a sua conclusão, os Pais e 

Encarregados de Educação devem contribuir para o 

correto apuramento dos factos e, sendo aplicada medida 

disciplinar sancionatória, diligenciar para que a 

execução da mesma prossiga os objetivos de reforço da 

formação cívica do educando, com vista ao 

desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da 

sua capacidade de se relacionar com os outros, da sua 

plena integração na Comunidade Educativa, do seu 

sentido de responsabilidade e das suas aprendizagens.  

 

Artigo 125.º - 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 turma à 

qual não lecione ou não pertença, quando o regresso 

daquele à turma de origem possa provocar grave 

constrangimento aos ofendidos e perturbação da 

convivência escolar. 

2 - O Diretor do Agrupamento decidirá sobre o pedido 

no prazo máximo de cinco dias úteis, fundamentando a 

sua decisão. 

3 - O indeferimento do Diretor do Agrupamento de 

Escolas só pode ser fundamentado na inexistência no 

Agrupamento, de outra turma na qual o aluno possa ser 

integrado, para efeitos da frequência da disciplina ou 

disciplinas em causa ou na impossibilidade de 
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corresponder ao pedido sem grave prejuízo para o 

percurso formativo do aluno agressor. 

 

Artigo 126.º - Responsabilidade civil e criminal 

1 - A aplicação de medida corretiva ou medida 

disciplinar sancionatória, prevista na lei, não isenta o 

aluno e o respetivo representante legal da 

responsabilidade civil a que, nos termos gerais de 

direito, haja lugar, sem prejuízo do apuramento da 

eventual responsabilidade criminal daí decorrente. 

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 

comunicar o facto ao Ministério Público junto do 

tribunal competente em matéria de menores. 

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

comunicação referida no número anterior deve ser 

dirigida à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

ou, na falta deste, 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, 

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. 

6 - Quando o procedimento criminal pelos factos a que 

alude o número anterior depender de queixa ou de 

acusação particular, competindo este direito à própria 

Direção da escola, deve 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. 

 

 

SECÇÃO III - Pessoal Docente 

 

A atividade do Pessoal Docente desenvolve-se de 

acordo com os princípios consagrados na Constituição 

da República Portuguesa, na Lei de Bases do Sistema 

Educativo e a sua atuação não se restringe à sala de aula, 

antes se alarga a todo o espaço escolar e à relação 

escola-meio, exigindo o cumprimento do Regulamento 

Interno, assim como os seus direitos consignados no 

Estatuto da Carreira Docente previstos no Decreto-Lei 

n.º41/2012 de 21 de fevereiro. 

Considera-se Pessoal Docente, todo aquele que 

preencher os requisitos constantes no artigo 2.º do 

capítulo I do Decreto-Lei n.º41/2012, de 21 de 

fevereiro. 

 

Artigo 127.º - Definição 

1 - O Docente é um profissional que intervém na 

sociedade para salvaguarda dos valores éticos de 

igualdade de oportunidades para todos os cidadãos e, 

ainda, para a prossecução dos padrões de excelência 

educativa a que todos podem chegar. 

2 - A atividade Docente desenvolve-se com e para os 

alunos, no Agrupamento ou fora dele, mediante uma 

participação que se deseja interveniente e formativa. 

3 - O Docente deverá assumir-se como incentivador da 

descoberta, partilha e espírito crítico, tendo em vista 

preparar os alunos para uma cidadania ativa. 

 

Artigo 128.º - Direitos dos Docentes 

São direitos do Pessoal Docente, além dos consagrados 

Estatuto de Carreira Docente e os estabelecidos para os 

funcionários e agentes do Estado em geral, os seguintes: 

a) Ser alvo de um processo de Avaliação de 

Desempenho visando a melhoria do resultado 

escolar dos alunos, de acordo com a lei vigente; 

b) Intervir ativamente nas diversas instâncias do 

Agrupamento; 

c) Eleger e/ou ser eleito para órgãos colegiais ou 

singulares;  

d) Participar diretamente na 

elaboração/alteração do presente 

Regulamento Interno, mediante a 

apresentação prévia de propostas/sugestões;  

e) Participar nos Órgãos de Gestão em que tem 

assento, intervindo na orientação pedagógica 

do quadro de planos e estudos aprovados e no 

Projeto Educativo, na escolha dos métodos de 

ensino, nas tecnologias e nos tipos e meios 

auxiliares de ensino mais adequados;  

f) Participar na organização e funcionamento do 

seu Grupo de Recrutamento e ou 

Departamento;  

g) Emitir recomendações no âmbito da análise 

crítica do sistema educativo;  

h) Participar em experiências pedagógicas;  

i) Participar no processo de elaboração do 

Projeto Educativo e acompanhar o respetivo 

desenvolvimento;  

j) Ser informado, de todas as deliberações 

respeitantes à vida escolar e seus órgãos de 

funcionamento, através do seu Representante 

de Grupo ou Departamento; 

k) Ser informado, através de correio eletrónico e 

da afixação nos painéis das salas de 
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Professores, das diversas reuniões a realizar, 

sendo observado o prazo mínimo de 

antecedência para cada uma das respetivas 

convocatórias;  

l) Ser informado, atempadamente, por todos os 

sectores do Agrupamento, sobre todos os 

assuntos que lhe digam respeito 

individualmente ou em função do seu estatuto 

profissional;  

m) Ser tratado com igual respeito por qualquer 

dos membros da Comunidade Educativa;  

n) Ser apoiado, nomeadamente pelos Órgãos de 

Administração e Gestão, de forma necessária e 

suficiente para poder concretizar o direito à 

liberdade pedagógica;  

o) Propor e organizar visitas de estudo, 

intercâmbios escolares ou outras atividades 

que considere estarem no âmbito da sua 

disciplina ou tenham carácter interdisciplinar 

e possam vir a contribuir para um melhor 

aproveitamento e enriquecimento pessoal dos 

alunos;  

p) Exigir que nas zonas envolventes das salas de 

aula não ocorram atividades suscetíveis de 

causar perturbação;  

q) Ter direito à proteção por acidente em serviço, 

nos termos da legislação aplicável;  

r) Ter um correto atendimento em todos os 

sectores de serviços escolares;  

s) Exigir condições de ordem material ou 

estrutural para a realização do seu trabalho e 

contribuir para a existência de condições 

organizativas e de funcionamento escolar, que 

favoreçam um bom desempenho e valorização 

profissional;  

t) Direito de exercer livremente a sua atividade 

sindical, de acordo com a legislação em vigor. 

 

Artigo 129.º - Deveres dos Docentes 

1 - Os deveres profissionais dos Professores 

consignados no Estatuto da Carreira Docente na sua 

atual redação serão cumpridos pela observância, entre 

outros, dos seguintes comportamentos:  

a) Contribuir para a formação e realização 

integral dos alunos, nomeadamente: 

I) Comunicando da forma mais expedita, e 

exigindo o conhecimento dos Pais ou 

Encarregados de Educação, o conjunto de 

regras, quer as referentes ao 

comportamento cívico quer as 

respeitantes à aprendizagem e avaliação 

de conhecimentos, na sua aula, de acordo 

com o estabelecido tanto no presente 

Regulamento Interno, no Conselho de 

Turma e no Projeto Educativo, e ser 

exigente no seu cumprimento;  

II) Cumprindo os toques de entrada e de 

saída, marcando falta aos alunos que 

entrem depois da tolerância na sala de aula 

e, não permitindo, salvo casos de evidente 

força maior, a saída antecipada dos alunos; 

III) Estimulando os alunos à participação nos 

Órgãos de Gestão em que têm assento, na 

organização e funcionamento da sua 

Associação e nos “Clubes de Atividades de 

Desenvolvimento Educativo”.  

b) Reconhecer e respeitar as diferenças culturais 

e pessoais dos alunos: 

I) Aplicando e aprofundando metodologias 

que concretizem situações de pedagogia 

diferenciada na sala de aula;  

II) Participando na organização e aplicação 

de medidas de apoio pedagógico;  

III) Colaborando com as estruturas de 

orientação educativa na deteção e 

acompanhamento de alunos em risco de 

integrarem processos de exclusão e ou de 

discriminação.  

2 - Colaborar com todos os intervenientes no processo 

educativo favorecendo a criação e o desenvolvimento de 

relações de respeito mútuo, em especial entre Docentes, 

Alunos, Encarregados de Educação e Pessoal não 

Docente;  

3 - Comunicar, por escrito, ao Diretor, ao Diretor de 

Turma, às adequadas estruturas de orientação 

educativa, e através da forma mais conveniente, aos 

Encarregados de Educação, todas as informações ou 

sugestões que entendam contribuir para a melhoria da 

formação dos alunos, do ensino-aprendizagem ou das 

condições de trabalho; 

4 - Cumprir os prazos e os modelos estabelecidos pelos 

Órgãos de Gestão , para a execução de tarefas;  

5 - Responder, no prazo de quarenta e oito horas úteis, 

às solicitações dos Diretores de Turma ou das 

estruturas de orientação educativa; 

6 - Participar na organização e assegurar a realização 

das atividades educativas: 

a) Empenhando-se nas atividades do seu grupo 

de recrutamento e respeitando as decisões aí 

tomadas; 

b) Propondo, no seio do seu Departamento 

Curricular, estratégias de lecionação de cada 

unidade didática e participando na construção 
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dos materiais didáticos e avaliativos que as 

justificam;  

c) Dirigindo aos Órgãos de Gestão propostas de 

organização escolar, particularmente quanto a:  

I) Critérios de formação de turmas, de 

elaboração de horários e de aplicação de 

medidas de apoio educativo;  

II) Definição das disciplinas de opção;  

III) Funcionamento dos Serviços de Apoio 

Educativo;  

IV) Organização de atividades de 

acompanhamento de alunos;  

V) Utilização de instalações, espaços e 

equipamentos.  

7 - Gerir o processo de ensino aprendizagem.  

a) Colocando os alunos perante formas de 

trabalho diferenciadas: 

b) Aplicando os instrumentos avaliativos 

respeitando o estabelecido no presente 

Regulamento Interno;  

c) Cooperando com os seus colegas de grupo no 

âmbito dos Departamentos Curriculares, 

Conselhos de Grupo e/ou de Disciplina e 

cumprindo as suas deliberações.  

8 - Enriquecer e partilhar os recursos educativos, 

arquivando e partilhando com os demais colegas do 

grupo, materiais de interesse recíproco.  

9 - Corresponsabilizar-se pela preservação e uso 

adequado das instalações e equipamentos:  

a) Respeitando os regulamentos específicos de 

cada instalação;  

b) Participando as anomalias que constate quer 

no uso quer na conservação do equipamento;  

c) Solicitando a aquisição ou a renovação do 

equipamento indispensável;  

d) Ser o primeiro a entrar e o último a sair da sala 

de aula, verificando se tudo ficou nas devidas 

condições e exigindo que os alunos deixem a 

sala e todo o equipamento devidamente 

cuidado e arrumado;  

e) Marcar falta e fazer uma participação por 

escrito ao Diretor de Turma sempre que um 

aluno seja convidado a sair de uma aula por 

comportamento incorreto e que tal atitude o 

justifique;  

f) Deixar o quadro limpo sempre que termine a 

aula; 

g) Intervir pedagogicamente em todo o espaço 

escolar perante atos praticados pelos alunos 

que violem este regulamento, e proceder à 

respetiva participação aos Órgãos de Gestão . 

 

Artigo 130.º - Autoridade do professor  

1 - A lei protege a autoridade dos Professores nos 

domínios pedagógico, científico, organizacional, 

disciplinar e de formação cívica.  

2 - A autoridade do professor exerce-se dentro e fora da 

sala de aula, no âmbito das instalações escolares ou fora 

delas, no exercício das suas funções.  

3 - Consideram-se suficientemente fundamentadas, para 

todos os efeitos legais, as propostas ou as decisões dos 

Professores relativas à avaliação dos alunos quando 

oralmente apresentadas e justificadas perante o 

Conselho de Turma e sumariamente registadas na ata, 

as quais se consideram ratificadas pelo referido 

conselho com a respetiva aprovação, exceto se o 

contrário daquela expressamente constar.  

4 -Os Professores gozam de especial proteção da lei 

penal relativamente aos crimes cometidos contra a sua 

pessoa ou o seu património, no exercício das suas 

funções ou por causa delas, sendo a pena aplicável ao 

crime respetivo agravada em um terço nos seus limites 

mínimo e máximo.  

 
Artigo 131.º - Papel especial dos Professores  

1 - Os Professores, enquanto principais responsáveis 

pela condução do processo de ensino, devem promover 

medidas de caráter pedagógico que estimulem o 

harmonioso desenvolvimento da educação, em 

ambiente de ordem e disciplina nas atividades na sala de 

aula e na escola.  

2 - O Diretor de Turma ou, tratando-se de alunos do 1.º 

ciclo do ensino básico, o Professor Titular de Turma, 

enquanto coordenador do plano de turma, é o principal 

responsável pela adoção de medidas tendentes à 

melhoria das condições de aprendizagem e à promoção 

de um bom ambiente educativo, competindo-lhe 

articular a intervenção dos Professores da turma e dos 

Pais ou Encarregados de Educação e colaborar com 

estes no sentido de prevenir e resolver problemas 

comportamentais ou de aprendizagem. 

 

 

SECÇÃO IV - Pessoal não Docente 

 

SUBSECÇÃO I - Direitos e deveres 

 

 

Artigo 132.º - Direitos e deveres profissionais 

gerais e específicos 

1 - São direitos e deveres gerais do Pessoal Não 

Docente os consagrados no Decreto-Lei n.º24/84, de 16 
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de janeiro conjugado com a Lei n.º99/2003, de 27 de 

agosto e Lei n.º35/2004, de 29 de julho. 

 

 

SUBSECÇÃO II - Coordenação do pessoal não Docente 

 

Artigo 133.º - Coordenador dos assistentes 

operacionais 

1 - Os serviços de apoio e de assistente operacional são 

chefiados por um Encarregado de Coordenação de 

Pessoal Assistente Operacional nos termos da 

legislação aplicável. 

2 - Ao Encarregado de Coordenação de Pessoal 

compete genericamente coordenar e supervisionar as 

tarefas do pessoal que está sob a sua dependência 

hierárquica nos termos da legislação em vigor. 

 

SUBSECÇÃO III - Conteúdos funcionais gerais das 

carreiras 

 

Artigo 134.º - Conteúdos funcionais gerais das 

carreiras 

1 - As respetivas categorias profissionais do Pessoal não 

Docente abarcam os seguintes conteúdos gerais: 

a) Pessoal Administrativo a quem compete 

desenvolver as atividades relacionadas com o 

expediente, arquivo, procedimentos 

administrativos, contabilidade, pessoal, 

aprovisionamento e economato, tendo em vista 

assegurar o eficaz funcionamento do 

Agrupamento; 

b) Assistentes Operacionais aos quais está 

incumbida, genericamente, nas áreas de apoio 

à atividade pedagógica, de ação escolar e de 

apoio geral, uma estreita colaboração no 

domínio do processo dos discentes, 

desenvolvendo e incentivando o respeito e 

apreço pelas escolas do Agrupamento; 

 

Artigo 135.º - Direitos do Assistente Técnico 

1 - São direitos do assistente técnico:  

a) Ter duas pausas (para pequeno almoço e para 

o lanche), outras sob consentimento da 

hierarquia;  

b) Ser respeitado por todos os utentes que 

recorram à prestação dos seus serviços;  

c) Apresentar sugestões que, contribuam para a 

melhoria da organização e funcionamento dos 

serviços, das condições de trabalho ou das 

relações interpessoais; 

d) Direito de participar nas ações de formação 

que venham a ser dinamizadas, que concorram 

para a sua valorização profissional;  

e) Ser informado dos procedimentos a seguir 

numa situação de emergência de acordo com o 

constante no plano de emergência; 

f) Direito de exercer livremente a sua atividade 

sindical, de acordo com a legislação em vigor. 

 

Artigo 136.º - Deveres do Assistente Técnico 

1 - O Assistente Técnico está abrangido pelo Decreto-

Lei n.º24/84, de 16 de janeiro conjugado com a Lei 

n.º99/2003, de 27 de agosto e Lei n.º35/2004, de 29 de 

julho, pelo que em matéria de deveres devem 

considerar-se os de zelo, isenção, obediência, lealdade, 

sigilo, correção, assiduidade e pontualidade. 

2 - São deveres do Assistente Técnico: 

a) Tomar conhecimento de toda a legislação e 

diretrizes referentes ao exercício das suas 

funções; 

b) Conhecer o Regulamento Interno do 

Agrupamento de Escolas e zelar pelo seu 

cumprimento, comunicando ao Chefe dos 

Serviços Administrativos qualquer 

impedimento ou dificuldade; 

c) Atender eficiente, cordial e corretamente 

todos os que procuram os seus serviços; 

d) Observar um posicionamento ético, sigiloso e 

profissional; 

e) Assegurar os serviços de expediente; 

f) Intervir pedagogicamente em todo o espaço 

escolar perante atos praticados pelos alunos 

que violem este Regulamento, e proceder à 

respetiva participação aos Órgãos de Gestão; 

g) Cumprir os procedimentos constantes no 

plano de emergência e de evacuação. 

 

Artigo 137.º - Direitos dos Assistentes 

Operacionais 

1 - Ao Assistente Operacional incumbe, genericamente, 

apoiar e desenvolver o processo educativo dos 

discentes, nas áreas de apoio à atividade pedagógica, de 

ação social escolar e de apoio em geral.  

2 - São direitos do Assistente Operacional:  

a) Ter uma pausa (para pequeno almoço ou para 

o lanche);  

b) Ser respeitado por todos aqueles que recorram 

à prestação dos seus serviços;  

c) Expor, ao Diretor, as sugestões 

fundamentadas que, no seu entender, 

contribuam para a melhoria e funcionamento 
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da organização, das condições de trabalho ou 

das relações interpessoais;  

d) Ser informado dos procedimentos a seguir 

numa situação de emergência de acordo com o 

constante no plano de emergência;  

e) Direito de ser previamente informado da sua 

nomeação para o desempenho de qualquer 

cargo ou tarefa;  

f) Direito de participar nas ações de formação 

que venham a ser dinamizadas, que concorram 

para a sua valorização profissional;  

g) Ter acesso, através dos Serviços 

Administrativos, a toda a legislação que lhe 

diga respeito;  

h) Direito de exercer livremente a sua atividade 

sindical, de acordo com a legislação em vigor;  

i) Direito de usufruir das instalações e serviços 

existentes na Escola / Agrupamento, sem 

prejuízo das normas de utilização; 

 

Artigo 138.º - Deveres gerais dos Assistentes 

Operacionais 

1 - O assistente operacional está abrangido pelo 

Decreto-Lei n.º24/ 84 de 16 de janeiro, conjugado com 

a Lei n.º99/2003 de 27 de agosto e Lei n.º35/2004 de 

29 de julho, devendo pautar a sua atuação pelo estrito 

respeito dos deveres de zelo, isenção, obediência, 

lealdade, sigilo, correção, assiduidade e pontualidade.  

2 - São deveres de todos os assistentes operacionais:  

a) Cumprir um horário de trabalho de acordo 

com a lei geral de trabalho para a função 

pública;  

b) Conhecer o Regulamento Interno do 

Agrupamento e zelar pelo seu cumprimento, 

comunicando ao Chefe de Pessoal qualquer 

impedimento ou dificuldade;  

c) Atender eficiente, cordial e corretamente 

todos quantos procuram os seus serviços;  

d) Observar um posicionamento ético, sigiloso e 

profissional;  

e) Colaborar no acompanhamento e integração 

dos alunos na Comunidade Educativa, 

incentivando o respeito pelas regras de 

convivência, promovendo um bom ambiente 

educativo e contribuindo, em articulação com 

os Docentes, os Pais e Encarregados de 

f) Educação, para prevenir e resolver problemas 

comportamentais e de aprendizagem;  

g) Sensibilizar os alunos para que colaborem na 

manutenção da conservação e asseio das 

instalações e materiais utilizados;  

h) Colaborar na organização e realização das 

atividades escolares, quando solicitado;  

i) Participar ao Diretor os atos praticados pelos 

alunos que violem o Regulamento Interno;  

j) Limpar e manter limpa a sua área de 

competência;  

k) Cumprir os procedimentos constantes no 

plano de emergência e de evacuação. 

 

SUBSECÇÃO IV - Competências do pessoal não Docente 

 

Artigo 139.º - Apoio de ação escolar 

Sem prejuízo dos artigos anteriores compete ainda ao 

Pessoal Não Docente no âmbito do Apoio à Ação 

Escolar: 

a) Prestar assistência em situações de primeiros 

socorros e, em caso de necessidade 

acompanhar o aluno à unidade de saúde mais 

próxima; 

b) Controlar, requisitar, preparar e vender 

produtos no bar de alunos; 

c) Vender na papelaria material escolar, 

impressos e outros, assim como, efetuar 

carregamentos nos cartões magnéticos; 

d) Apurar, diariamente, a receita realizada no bar 

e papelaria; 

e) Zelar, limpar e arrumar o espaço e proceder à 

conservação de todo o equipamento existente; 

f) Comunicar a quem de direito estragos ou 

extravios de material. 

 

Artigo 140.º - Área de apoio geral 

1 - É ainda da competência do Pessoal Não Docente: 

a) Prestar informações na portaria, encaminhar 

pessoas, controlar as entradas e saídas de 

pessoas estranhas e proceder à abertura e 
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b) encerramento de portas e portões de acesso às 

instalações; 

c) Evitar a permanência dos alunos junto à porta 

de entrada e saída da escola; 

d) Impedir a saída dos alunos durante o horário 

das atividades letivas (exceto com autorização 

especial); 

e) Assegurar apoio de reprografia com respeito e 

sigilo obrigatório pelos documentos 

reproduzidos; 

f) Assegurar as ligações e comunicações 

telefónicas, com respeito e sigilo obrigatório. 

2 - Estará delegada a responsabilidade a um dos 

Assistentes Operacionais da Escola de: 

a) Controlar a portaria e impedir a entrada de 

estranhos nas instalações; 

b) Abrir e fechar os portões, as portas, as janelas, 

desligar o quadro de eletricidade, bem como, o 

desenvolvimento de pequenas tarefas 

compatíveis com as exigências da segurança 

das instalações; 

c) Chamar as autoridades policiais sempre que tal 

se revele necessário, comunicando 

oportunamente ao Diretor do Agrupamento a 

ocorrência dos factos. 

 

SECÇÃO V - Pais e Encarregados de Educação 

 

 

SUBSECÇÃO I - Princípios e representação 

 

Artigo 141.º - Princípio geral 

Aos Pais, ou Encarregados de Educação, enquanto 

entidade integrante da Comunidade Educativa, devem, 

em colaboração com todos os intervenientes escolares 

do Agrupamento, assegurar a formação moral, cívica e 

escolar dos seus filhos/educandos. 

 

Artigo 142.º - Representação 

1 - O direito de participação dos Pais e Encarregados de 

Educação na vida do Agrupamento processa-se de 

acordo com o disposto na Lei de Bases do Sistema 

Educativo e no Decreto-Lei n.º372/90, de 27 de 

novembro, com as alterações que lhe foram 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º80/99, de 16 de 

março, e pela Lei n.º 29/2006, de 4 de julho, bem como 

a Lei n.º51/2012, de 5 de setembro que aprova o 

compromisso dos Pais ou Encarregados de Educação, 

na educação e formação dos seus educandos. 

2 - O direito à participação dos Pais/Encarregados de 

Educação na vida do Agrupamento processa-se de 

acordo com o disposto na Lei de Bases do Sistema 

Educativo e concretiza-se, para além do disposto no 

Decreto-Lei n.º75/2008, de 22 de abril, e demais 

legislação aplicável, designadamente através dos 

Delegados de Turma, do Conselho de Delegados de 

Turma e das Assembleias de Alunos, definidos no 

presente Regulamento Interno. 

 

 

SUBSECÇÃO II- Direitos e deveres 

 

Artigo 143.º - Direitos gerais 

1 - São direitos gerais dos Pais e Encarregados de 

Educação nomeadamente: 

a) Exercer os direitos que a lei lhe confere – o de 

Associação e o de participação na Gestão do 

Agrupamento; 

b) Participar diretamente na 

elaboração/alteração do Regulamento 

Interno, mediante a apresentação prévia de 

propostas/sugestões; 

c) Expor ao Diretor, as críticas fundamentadas 

que no seu entender, contribuam para a 

melhoria do ensino aprendizagem, das 

condições de trabalho ou das relações 

interpessoais; 

d) Ser informado sobre o processo de 

aprendizagem do seu educando após cada 

momento de avaliação e semanalmente, no dia 

e hora fixados para o efeito; 

e) Ser informado acerca do funcionamento do 

Agrupamento, Atividades de Enriquecimento 

Curricular, materiais necessários para as 

diferentes disciplinas e todo o tipo de 

informações que sejam úteis ao 

acompanhamento adequado das necessidades 

do seu educando; 

f) Ser informado pelo Educador, Professor 

Titular de Turma/Diretor de Turma da 

assiduidade, pontualidade, aproveitamento e 

comportamento do seu educando; 

g) Solicitar ao Educador, Professor Titular de 

Turma/ Diretor de Turma as medidas de 

apoio educativo que entenda que o seu 

educando deve necessitar; 

h) Ser atendido corretamente por todos os 

Professores e funcionários do Agrupamento; 

i) Conhecer o Plano de Acompanhamento 

Pedagógico Individual do seu educando, de 

forma a poder ajudá-lo na sua vida escolar; 

j) Recorrer e ser atendido pela Direção do 

Agrupamento, sempre que o assunto a tratar 

ultrapasse a competência do 

Diretor/Professor Titular de Turma, ou na 

ausência deste, por motivo inadiável; 

k) Autorizar ou recusar a participação do seu 

educando em Atividades de Enriquecimento 
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Curricular e em atividades de orientação 

vocacional; 

l) Ser representado no Conselho Geral desde que 

não aborde assuntos de provas de exame ou de 

avaliação global; 

m) Participar em reuniões de turma, quando 

solicitado pelo Diretor/Professor Titular de 

Turma; 

n) Ter acesso ao Regulamento Interno. 

 

Artigo 144.º - Deveres gerais  

1 - Aos Pais e Encarregados de Educação incumbe, para 

além das suas obrigações legais, uma especial 

responsabilidade, inerente ao seu poder-dever de 

dirigirem a educação dos seus filhos e educandos, no 

interesse destes, e de promoverem ativamente o 

desenvolvimento físico, intelectual e moral dos mesmos. 

2 - Nos termos da responsabilidade referida no número 

anterior, deve cada um dos Pais e Encarregados de 

Educação, em especial: 

a) Informar-se da organização e funcionamento 

do Agrupamento; 

b) Eleger os Representantes dos Pais e 

Encarregados de Educação aos Órgãos de 

Gestão do Agrupamento ou outros que 

designadamente representem os Encarregados 

de Educação por grupo/turma;  

c) Inteirar-se, junto do seus educandos, da 

progressão das suas atividades escolares, 

nomeadamente no que diz respeito a: 

i. Incentivando-o na realização das tarefas 

escolares; 

ii. Consultando cadernos, manuais e 

caderneta escolar; 

iii. Justificando as faltas nos prazos legais e 

pronunciando-se sobre as faltas 

injustificadas; 

iv. Verificando e assinando os testes e outras 

provas de avaliação; 

v. Verificando a correspondência enviada 

pela escola, assinando e devolvendo os 

respetivos destacáveis. 

d) Promover a articulação entre a educação na 

família e o ensino escolar; 

e) Ajudar os seus educandos a desenvolver 

hábitos de trabalho e atitudes de cooperação, 

motivando-os para a assiduidade, pontualidade 

e cumprimento atempado das obrigações 

escolares, ensinando-lhes a respeitar o 

trabalho dos outros e a disponibilidade para a 

entreajuda; 

f) Diligenciar para que o seu educando beneficie 

efetivamente dos seus direitos e cumpra 

pontualmente os deveres que lhe incumbem, 

com destaque para os deveres de assiduidade, 

de correto comportamento escolar e de 

empenho no processo de aprendizagem; 

g) Contribuir para a criação e execução do 

Projeto Educativo e do Regulamento Interno 

do Agrupamento e participar na vida da escola; 

h) Cooperar com os Professores no desempenho 

da sua missão pedagógica, em especial quando 

para tal forem solicitados, colaborando no 

processo de ensino e aprendizagem dos seus 

educandos; 

i) Contribuir para a preservação da disciplina na 

escola e para a harmonia da Comunidade 

Educativa, em especial quando para tal forem 

solicitados; 

j) Contribuir para o correto apuramento dos 

fatos em procedimento de índole disciplinar 

instaurado ao seu educando e, diligenciar para 

que as eventuais medidas sancionatórias 

aplicadas prossiga os objetivos de reforço da 

sua formação cívica, do desenvolvimento 

equilibrado da sua personalidade, da sua 

capacidade de se relacionar com os outros, da 

sua plena integração na Comunidade 

Educativa e do seu sentido de 

responsabilidade; 

k) Contribuir para a preservação da segurança e 

integridade física e moral de todos os que 

participam na vida da escola; 

l) Integrar ativamente a Comunidade Educativa 

no desempenho das suas responsabilidades, em 

especial, informando-se, sendo informado e 

informando sobre todas as matérias relevantes 

no processo educativo dos seus educandos; 

m) Responder às solicitações de presença na 

escola, tendo a plena noção que a não 

comparência implica uma a aceitação tácita das 

decisões que daí resultarem para o seu 

educando; 

n) Solicitar ao Educador, Professor Titular de 

Turma/Diretor de Turma informações 

referentes à integração na vida escolar, 

evolução do processo de aprendizagem, 

avaliação contínua, assiduidade, pontualidade, 

comportamento, atitudes e outras 

comunicações que entenda pertinentes dos 

seus educandos; 

o) Conhecer o Estatuto do Aluno e o 

Regulamento Interno do Agrupamento e 

subscrever, fazendo subscrever igualmente aos 

seus filhos e educandos, declaração anual de 
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aceitação do mesmo e de compromisso ativo 

quanto ao seu cumprimento integral. 

p) Identificar-se ao chegar a qualquer escola do 

Agrupamento, aguardando na entrada até ser 

atendido. 

3 - Os Pais ou Encarregados de Educação são 

responsáveis pelos deveres dos seus filhos e educandos, 

em especial quanto à assiduidade, pontualidade e 

disciplina. 

4 - Para efeitos do disposto no Estatuto do Aluno e 

Ética Escolar, considera-se Encarregado de Educação 

quem tiver menores a residir consigo ou confiado aos 

seus cuidados: 

a) Pelo exercício das responsabilidades parentais; 

b) Por decisão judicial;  

c) Pelo exercício de funções executivas na direção 

de instituições que tenham menores, a 

qualquer título, à sua responsabilidade; 

d) Por mera autoridade de facto ou por delegação, 

devidamente comprovada, por parte de 

qualquer das entidades referidas nas alíneas 

anteriores. 

5 - Em caso de divórcio ou de separação e, na falta de 

acordo dos progenitores, o Encarregado de Educação 

será o progenitor com quem o menor fique a residir. 

6 - Estando estabelecida a residência alternada com 

cada um dos progenitores, deverão estes decidir, por 

acordo ou, na falta deste, por decisão judicial, sobre o 

exercício das funções de Encarregado de Educação. 

7 - O Encarregado de Educação pode ainda ser o pai ou 

a mãe que, por acordo expresso ou presumido entre 

ambos, é indicado para exercer essas funções, 

presumindo-se ainda, até qualquer indicação em 

contrário, que qualquer ato que pratica relativamente 

ao percurso escolar do filho é realizado por decisão 

conjunta do outro progenitor. 

 

SECÇÃO VI - Autarquia e outros elementos 

 

Artigo 145.º - Princípios 

1 - Enquanto membro da Comunidade Educativa, o 

Município, nomeadamente, através das suas políticas na 

área da educação, tem a responsabilidade de promover 

a evolução qualitativa do sistema de educação em 

conformidade com as necessidades e interesses do 

desenvolvimento local. 

2 - Para cumprimento do número anterior, compete ao 

Município: 

a) Estar representado no conselho Geral, 

devendo os seus representantes ser designados 

pela Câmara Municipal, a qual pode delegar tal 

competência nas Juntas de Freguesia; 

b) Celebrar com o Agrupamento, com o 

Ministério da Educação e, eventualmente, com 

outros parceiros, contratos de autonomia; 

c) Apoiar ou comparticipar iniciativas de ação 

social e atividades complementares no âmbito 

de Projetos Educativos; 

d) Organizar e gerir os transportes escolares; 

e) Promover a articulação da política educativa 

com outras políticas sociais, designadamente 

através do Conselho Municipal de Educação; 

f) Dinamizar ações e projetos que promovam o 

sucesso educativo e pessoal dos munícipes e 

previnam a exclusão e abandono escolar 

precoce; 

g) Dinamizar e apoiar, em articulação com a 

comunidade, entidades e serviços competentes, 

a construção de conteúdos curriculares locais e 

a criação de mecanismos facilitadores do 

processo de transição entre a escola e o 

trabalho; 

h) Desenvolver contactos e propor a celebração 

de acordos e protocolos com as instituições 

educativas públicas e particulares, 

coletividades, organizações juvenis e outras 

consideradas de interesse para a melhoria do 

sistema educativo; 

i) Colaborar com a restante Comunidade 

Educativa em projetos e iniciativas que 

potenciem a função cultural e social da escola; 

j) Participar, através da promoção de Projetos 

Educativos Especiais, em Programas 

Integrados de Desenvolvimento Local. 

 

SUBSECÇÃO I - Direitos e deveres 

 

Artigo 146.º - Direitos dos representantes do 

município no conselho geral 

1- Constituem direitos dos representantes do Município 

no Conselho Geral: 

a) Serem respeitados por toda a Comunidade 

Educativa; 

b) Verem respeitadas a confidencialidade das 

declarações proferidas em contexto escolar; 

c) Terem acesso aos elementos, informações e 

publicações oficiais que considerem úteis para 

o exercício das suas funções;  

d) Emitir sugestões que contribuam para o bom 

funcionamento das escolas do Agrupamento; 

e) Elegerem e serem eleitos para grupos de 

trabalho e comissões no âmbito do Concelho 

Geral. 
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Artigo 147.º - Deveres dos representantes do 

município no conselho geral 

1 - São deveres dos representantes do Município no 

Conselho Geral: 

a) Respeitar toda a Comunidade Educativa; 

b) Respeitar a confidencialidade das declarações 

proferidas em contexto escolar; 

c) Comparecer às reuniões para que forem 

convocados ou convidados; 

d) Desempenhar conscienciosamente as tarefas 

que lhes forem confiadas e os cargos para que 

forem designados; 

e) Contribuírem, pela sua diligência, para o 

prestígio do Agrupamento; 

f) Observarem os normativos previstos na 

legislação vigente e no presente Regulamento 

Interno; 

g) Colaborar com as escolas nas tarefas de 

planeamento e concretização das suas 

atividades enumeradas no Projeto Educativo e 

Plano Anual de Atividades, de acordo com os 

protocolos estabelecidos e na legislação em 

vigor. 

 

 

CAPÍTULO VII - Organização e normas de 

funcionamento dos espaços escolares e serviços 

 

SECÇÃO I - Serviços e espaços escolares 

 

Artigo 148.º - Definição 

Consideram-se serviços e espaços escolares todas as 

instalações e recursos humanos a eles ligados que 

contribuam para o desenvolvimento da função 

educativa e formativa da Escola, nos planos 

pedagógicos, culturais e administrativos. 

 

Artigo 149.º - Gestão dos espaços escolares 

1 - Têm livre acesso à Escola e Jardim de Infância do 

Agrupamento todos os Docentes, Alunos e Pessoal não 

Docente pertencente às mesmas, bem como os Órgãos 

Diretivos da Associação de Pais e Encarregados de 

Educação dos alunos quando legalmente constituída. 

2 - A entrada ou saída da Escola é feita pelo portão 

principal. 

3 - Os elementos exteriores à Escola Sede, que queiram 

ter acesso à mesma, depois de devidamente 

identificados, receberão um cartão de visitante, bem 

como um formulário com os assuntos a tratar na Escola. 

4 - O formulário deve ser rubricado pelo responsável do 

serviço contactado e devolvido na portaria da Escola, 

juntamente com o cartão de visitante. 

5 - O acesso às Escolas e Jardins-de-Infância do 

Agrupamento e permanência nas suas instalações fica 

vedado nas seguintes situações: 

a) Aos indivíduos que não apresentem motivo 

justificativo ou recusem a identificação; 

b) Aos portadores de objetos que possam pôr em 

perigo a integridade física de outrem; 

c) A qualquer pessoa, com exceção do guarda de 

serviço e das pessoas devidamente autorizadas 

pela Direção, fora do período das atividades 

letivas diárias; 

d) A todos aqueles que possam perturbar o 

normal funcionamento da Escola. 

6 - Qualquer professor ou funcionário no exercício das 

suas funções, sempre que a situação o aconselhe, pode 

averiguar o motivo da permanência de estranhos nas 

instalações escolares e exigir a sua identificação. 

7 - Para efeitos de identificação, os alunos deverão ser 

portadores do cartão de estudante, o qual será exibido à 

entrada e à saída da escola, ou sempre que solicitado por 

um responsável. 

8 - O acesso e permanência de veículos nas instalações 

da escola só serão permitidos em casos excecionais, com 

prévia autorização na Direção Executiva. 

 

Artigo 150.º - Princípios orientadores 

1 - Os princípios que regem a gestão dos espaços 

escolares e dos serviços são os que a lei consagra e ainda 

os seguintes: 

Primazia dos fatores de ordem pedagógica sobre os de 

ordem administrativa; 

a) Adequação à função educativa da Escola e à 

implementação do Projeto Educativo; 

b) Articulação com os restantes organismos da 

administração educativa, nomeadamente a 

Direção de Serviços da Região Centro; 

c) Acesso aos espaços, instalações e serviços por 

parte de elementos da Comunidade Local, de 

acordo com as normas e condicionantes 

definidas. 

 

Artigo 151.º - Planificação e utilização dos espaços 

1 - A planificação e utilização dos espaços escolares 

obedecem a um horário previamente definido; 

2 - Os utentes só poderão utilizar o espaço quando dele 

têm direito; 

3 - Cada espaço deverá ser coordenado por um 

responsável, seja ele o Diretor de Turma, o Diretor de 
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Instalações, o Coordenador das TIC, o 

Professor/Educador /Coordenador, ou um Assistente; 

4 - Aquando da utilização de um espaço próprio, deverá 

o utente cumprir e respeitar as regras de utilização do 

mesmo. 

 

Artigo 152.º - Tipologia e estrutura 

1 - A Escola Sede é uma escola de construção recente. 

O seu edifício é constituído por 20 salas de aulas, 

incluindo dois laboratórios, uma sala de Educação 

Visual e Tecnológica, uma sala de Informática, uma sala 

de eventos, um ginásio e balneários de apoio. Tem ainda 

uma sala de convívio do Pessoal Docente, uma sala de 

Pessoal não Docente, uma sala de Serviços 

Administrativos, uma sala de Direção, Biblioteca, 

refeitório, bar/sala de alunos, papelaria/reprografia e 

uma sala onde funciona a Educação Pré-Escolar. 

Existem ainda alguns gabinetes que servem de apoio às 

diferentes estruturas. Tem um polidesportivo ao ar 

livre com piso de alcatrão, um pavilhão 

gimnodesportivo e outros espaços disponíveis para 

atividades ao ar livre. 

2 - Espaços Exteriores: 

a) Os espaços físicos exteriores da escola 

identificam-se por arruamentos, jardins e 

campos de jogos; 

b) Os jardins, para além da sua função estética, 

devem ter um estatuto didático-pedagógico; 

c) Os arruamentos destinam-se a possibilitar o 

trânsito de veículos e acesso da população 

escolar. 

3 - Na Escola Sede do Agrupamento funcionam os 

seguintes serviços: 

a) Serviços Administrativos; 

b) Ação Social Escolar; 

c) Refeitório; 

d) Bar; 

e) Papelaria/Reprografia; 

f) PBX. 

4 - As prioridades na utilização dos espaços e serviços 

da escola ficam assim definidas: 

a) Alunos, Docentes e funcionários em atividades 

que os envolvam diretamente; 

b) Atividades ligadas aos serviços da escola; 

c) Pais e Encarregados de Educação; 

d) Comunidade Local; 

e) Outros. 

 

Artigo 153.º - Organização e funcionamento 

1 - A definição dos serviços existentes e a criar depende 

do Diretor, de acordo com a sua natureza, devendo estes 

estar bem identificados, de maneira a facilitar o seu 

acesso. 

2 - Nos regimentos de organização e funcionamento dos 

diferentes serviços e espaços escolares, deverão constar 

os seguintes pontos: 

a) Horário de funcionamento; 

b) Normas de acesso e conduta; 

c) Mecanismo de requisição de serviço; 

d) Gestão de equipamentos, incluindo a 

comunicação de estragos e 

aquisições/reposições. 

3 - A requisição de material, equipamentos ou serviços 

é feita em documento próprio, do qual constam, pelo 

menos, a identificação do requerente, 

equipamento/material a requisitar, sala, data e hora 

onde será utilizado. 

4 - Após parecer do Conselho Pedagógico, o Diretor 

define no início do ano letivo, o disposto no n.º 2. 

 

Artigo 154.º - Utilização das instalações por 

elementos não pertencentes ao 

Agrupamento/cedência de instalações 

1 - O Agrupamento permitirá a utilização das suas 

instalações desportivas, cozinha e refeitório a entidades 

exteriores, desde que essa utilização não se faça em dias 

e horas, que colidam com atividades letivas ou 

organizadas pela própria escola, para a realização de 

atividades culturais, desportivas, cívicas ou de 

reconhecida necessidade, com pagamento de verba a 

acordar. 

2 - Os utilizadores farão, no ato de marcação, o depósito 

de uma caução, de importância a fixar, aquando da 

decisão sobre a sua utilização. 

3 - A utilização das instalações só poderá ser feita com 

a presença de um funcionário da escola, que será 

responsável pelo relato das ocorrências havidas durante 

a utilização e pela tomada de medidas necessárias à 

preservação das mesmas, sendo o pagamento dos 

encargos com esse elemento da responsabilidade dos 

utilizadores. 

4 - A autorização da utilização será da competência do 

Diretor, para a ocupação de curta duração (um dia), 

média duração (até dez dias) e do Conselho Geral para 

a ocupação de longa duração. 

5 - Em casos de entidades não lucrativas e de utilidade 

pública, poderá o Diretor aplicar uma taxa reduzida ou, 

em circunstâncias especiais, devidamente 

fundamentadas, dispensar essas entidades de 

pagamento. 

6 - A escola poderá fornecer serviços de alimentação a 

entidades ligadas à Educação ou ao Desporto, mediante 

o pagamento dos custos reais do serviço prestado, 
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incluindo-se nestes custos os encargos com o pessoal e 

outras despesas de funcionamento. 

7 - Os utilizadores responsabilizar-se-ão pela reparação 

dos danos causados durante a utilização em todas as 

instalações. 

8 - Os balneários existentes, apenas poderão ser 

utilizados por grupos devidamente organizados, 

mediante protocolo estabelecido com a Escola Sede do 

Agrupamento. 

 

Artigo 155.º - Direção de Instalações 

1 - Sempre que se justifique, pela dimensão ou 

especificidade dos equipamentos ou das instalações 

afetos a um determinado Departamento Curricular, a 

Direção poderá criar o cargo de Diretor de Instalações. 

2 - O Diretor de Instalações será um Docente nomeado 

pelo Diretor, por um período de um ano. 

3 - Compete ao Diretor de Instalações: 

a) Proceder à elaboração do Regulamento de 

utilização dos equipamentos ou instalações, 

onde constem as regras da sua organização e 

funcionamento, o qual será submetido ao 

parecer do Conselho Pedagógico; 

b) Organizar e manter atualizado o cadastro do 

património existente nas respetivas 

instalações e zelar pela sua conservação, 

transmitindo à Direção Executiva as 

anomalias detetadas; 

c) Propor a aquisição de novo material e 

equipamento, depois de ouvidos todos os 

utilizadores de material; 

d) Responsabilizar cada utilizador pela devolução 

dos materiais e pela manutenção das 

instalações nas mesmas condições em que os 

encontrou; 

e) Elaborar um relatório, a apresentar no final de 

cada ano letivo a Direção Executiva, bem como 

uma listagem de bens e materiais a adquirir, 

justificando devidamente a sua necessidade e 

apresentando custos previsíveis. 

 

 

SECÇÃO II - Serviços de apoio à Comunidade 

Escolar 

 

SUBSECÇÃO I - Biblioteca escolar 

 

Artigo 156.º - Organização e funcionamento 

A organização e funcionamento da Biblioteca Escolar 

estão consignados no respetivo Regimento Interno. 

 

SUBSECÇÃO II - Instalações desportivas 

 

Artigo 157.º - Pavilhão gimnodesportivo 

A organização e funcionamento do Pavilhão 

Gimnodesportivo estão consignados no respetivo 

Regimento Interno. 

 

SECÇÃO III - Serviços administrativos, técnicos e 

técnico-pedagógicos 

 

Artigo 158.º - Serviços Administrativos, Técnicos 

e Técnico-pedagógicos 

1 - O Agrupamento dispõe de Serviços Administrativos, 

Técnicos e Técnico-pedagógicos que funcionam na 

dependência do Diretor. 

2 - Os Serviços Administrativos são chefiados por um 

Chefe de Serviços de Administração ou Coordenador 

Técnico Escolar nos termos da legislação aplicável. 

3 - Os Serviços Técnicos podem compreender as áreas 

de administração económica e financeira, gestão de 

edifícios, instalações e equipamentos e apoio jurídico. 

4 - Os Serviços Técnico-pedagógicos podem 

compreender as áreas de apoio socioeducativo, 

orientação vocacional e Biblioteca. 

5 - Os Serviços Técnicos e Técnico-pedagógicos 

referidos nos números anteriores são assegurados por 

Pessoal Técnico Especializado ou por Pessoal Docente, 

sendo a sua organização e funcionamento estabelecida 

no Regulamento Interno, no respeito das orientações a 

fixar por Despacho do membro do Governo responsável 

pela área da educação. 

6 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, as 

áreas que integram os Serviços Técnicos e Técnico-

pedagógicos e a respetiva implementação podem ser 

objeto dos contratos de autonomia previstos no capítulo 

VII do Decreto-Lei n.º75/2008, de 22 de abril, 

republicado pelo Decreto-Lei n.º137/2012, de 3 de 

julho. 

7 - Os Serviços Técnicos e Técnico-pedagógicos podem 

ser objeto de partilha entre os Agrupamentos de 

escolas, devendo o seu funcionamento ser enquadrado 

por protocolos que estabeleçam as regras necessárias à 

atuação de cada uma das partes. 

8 - Para a organização, acompanhamento e avaliação 

das atividades dos Serviços Técnico-pedagógicos, o 

Agrupamento de Escolas pode fazer intervir outros 

parceiros ou especialistas em domínios que considere 
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relevantes para o processo de desenvolvimento e de 

formação dos alunos, designadamente no âmbito da 

saúde, da segurança social, cultura, ciência e ensino 

superior. 

 

SUBSECÇÃO I - Serviços de administração escolar 

 

Artigo 159.º - Funcionamento 

1 - Os Serviços de Administração Escolar prestam apoio 

ao funcionamento da escola nas áreas de expediente, 

arquivo, gestão de pessoal e alunos, aprovisionamento, 

património, tesouraria e contabilidade. 

2 - Os funcionários destes serviços respondem perante 

o Chefe dos Serviços de Administração ou Coordenador 

Técnico Escolar e este perante o Diretor. 

3 - O Horário de atendimento dos Serviços de 

Administração Escolar compreende o período das: 

09.00 às 17.00 horas de segunda a quinta-feira; das 

9:00h às14:00h à sexta-feira, para atendimento ao 

público. 

 

SUBSECÇÃO II - Serviços de ação social escolar 

 

Artigo 160.º - Definição e composição 

1 - Os Serviços de Ação Social Escolar incluídos nos 

Serviços de Administração Escolar destinam-se, 

primordialmente, a satisfazer as necessidades dos 

alunos pertencentes aos estratos sociais mais 

desfavorecidos em matéria de alimentação, material 

escolar e material específico para alunos com 

Necessidades Educativas Especiais e/ou portadores de 

deficiência. 

2 - Estes serviços são coordenados pelo Diretor e/ou 

Subdiretor e orientados pelo Chefe de Serviços 

Administrativos Escolares. 

 

Artigo 161.º - Competências 

1- Compete ao SASE: 

a) Atender Professores, alunos e Encarregados 

de Educação que solicitem informações sobre 

os serviços; 

b) Colaborar com a autarquia, na organização da 

rede de transportes escolares e na organização 

dos processos da Ação Social Escolar; 

c) Criar as condições necessárias ao 

funcionamento do refeitório, bufete, papelaria 

e seguro escolar; 

d) Organizar e supervisionar o funcionamento 

daqueles serviços; 

e) Divulgar, organizar, analisar e propor a 

atribuição de subsídios (em alimentação, 

material escolar, manuais) aos alunos que a 

eles se candidatem, de acordo com o 

estabelecido na lei; 

f) Assegurar aos alunos o direito ao seguro 

escolar; 

g) Assegurar o preenchimento de mapas, no 

âmbito da Ação Social Escolar, relativamente 

ao 1º. Ciclo; 

h) Assegurar atividades relacionadas com o 

aprovisionamento e economato. 

2 - A Autarquia presta apoio aos alunos do Pré-escolar 

e do 1º Ciclo do Ensino Básico, de acordo com as 

competências que lhe são conferidas por lei. 

 

Artigo 162.º - Transportes 

1 - Os transportes escolares são da responsabilidade 

financeira e organizativa da Câmara Municipal de 

Pampilhosa da Serra para os alunos da Educação Pré-

Escolar e Ensino Básico. 

2 - Compete à A.S.E., no âmbito dos transportes 

escolares, enviar o número provisório de alunos à 

Câmara Municipal com necessidade de transporte. 

 

Artigo 163.º - Seguro escolar 

1 - Todos os alunos matriculados neste Agrupamento 

estão abrangidos pelo seguro escolar. Os Serviços de 

Ação Social Escolar facultam aos interessados todos os 

esclarecimentos complementares necessários, 

nomeadamente, a leitura das instruções completas 

sobre o seguro escolar – Portaria nº 413/99, de 8 de 

junho. 

2 - Considera-se acidente escolar o que ocorra durante 

as atividades programadas pela escola ou no percurso 

casa - escola - casa, dentro do período considerado 

necessário para o aluno efetuar esse percurso. 

3 - O seguro escolar funciona em regime de 

complementaridade do sistema/subsistema público de 

saúde e apenas cobre danos pessoais do aluno. 

4 - Apenas está coberta pelo seguro escolar a assistência 

prestada em estabelecimentos de saúde públicos, com 

exceção dos casos de impossibilidade de tratamento 

naqueles estabelecimentos, devidamente comprovados 

pelos respetivos serviços. 

5 - Sempre que ocorra um acidente escolar, o 

aluno/professor/funcionário deve dirigir-se aos 

Serviços de Ação Social Escolar e comunicar a 

ocorrência. Sempre que recorra aos serviços de saúde 

deve fazer-se acompanhar pelo cartão de beneficiário da 

assistência ou de ficha de identificação do aluno 

entregue pelos Serviços de Ação Social Escolar. 

6 - Nos casos de prescrição de medicamentos, deve ser 

apresentado nos Serviços de Ação Social Escolar o 

recibo das despesas efetuadas, acompanhado de cópia do 
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receituário médico, a fim de ser reembolsado da parte 

não suportada pelo sistema/subsistema de assistência. 

 

Artigo 164.º - Leite escolar 

1 - O programa de leite escolar, conforme a legislação 

em vigor, tem finalidades educativas e de saúde. 

 

SECÇÃO IV - Outros serviços de apoio à ação 

educativa 

 

SUBSECÇÃO I - Bar/refeitório/papelaria/reprografia 

 

Artigo 165.º - Refeitório/Bar 

1 - O refeitório e o bar da Escola Sede do Agrupamento 

destinam-se a satisfazer as necessidades diárias de 

alunos, professores, funcionários e outros elementos 

devidamente autorizados pelo Diretor. 

2 - A alimentação racional, saudável e equilibrada a 

fornecer nestas estruturas deverá ter em conta as regras 

da alimentação racional, incluindo as respeitantes à 

higiene das instalações, dos utensílios, dos géneros 

alimentares e do pessoal. 

3 - O serviço de bar faz-se através da utilização do 

cartão magnético, segundo a ordem de chegada. 

4 - Os produtos do bar são vendidos com uma margem 

mínima e as receitas obtidas devem apoiar a 

conservação das instalações e dos equipamentos 

escolares e a aquisição de bens que se mostrem 

necessários ao prosseguimento das atividades da escola. 

5 - O utente que leve material do bufete para as mesas 

deve entregá-lo no balcão logo após a sua utilização. 

6 - No refeitório, semanalmente é afixada a ementa das 

refeições a servir na semana seguinte. 

7 - Na Sede do Agrupamento só poderá tomar as suas 

refeições no refeitório quem estiver munido da 

respetiva senha/cartão: 

a) A marcação de refeições deverá ser efetuada 

em data anterior pelo professor,

b)  aluno/Encarregado de Educação, até às 17:30 

horas; 

c) A marcação da refeição no próprio dia está 

sujeita a uma taxa adicional de acordo com a 

lei em vigor e só poderá fazer-se até às 9 horas; 

d) Os alunos que se apresentem para almoçar sem 

marcação de refeição, não será garantida o 

fornecimento da mesma. 

10 - Desde que se detete a utilização de senhas 

fraudulentas, ao portador ser-lhe-á acrescido um 

agravamento no valor, em dobro, do preço da senha. 

11 - A ementa pode estar sujeita a alterações de última 

hora. 

12 - Em casos excecionais, devidamente justificados, 

poderá ser servida uma refeição do tipo "dieta", devendo 

a refeição ser solicitada com um dia de antecedência. 

13 - A espera para o almoço na cantina faz-se em fila 

única. 

14 - Todos os utentes do refeitório devem respeitar as 

filas de espera ordeiramente. 

15 - Após a refeição, os utentes devem entregar no 

balcão próprio o tabuleiro utilizado com todos os 

utensílios de que se serviram. 

16 - Na cozinha, é interdita a entrada/permanência de 

pessoas estranhas ao serviço. 

17 - O horário do refeitório/bufete é definido, no início 

de cada ano letivo e devidamente divulgado à 

Comunidade Escolar. 

 

Artigo 166.º - Papelaria 

1 - A papelaria destina-se a satisfazer as necessidades da 

Comunidade Escolar em material escolar. 

2 - A papelaria visa proporcionar à Comunidade Escolar 

a aquisição de material escolar de primeira necessidade. 

3 - A papelaria funciona na Escola Sede em local 

próprio. 

4 - O regime de funcionamento da papelaria é definido, 

no início de cada ano letivo e devidamente divulgado à 

Comunidade Escolar. 

 

Artigo 167.º - Reprografia 

1 - O serviço de reprodução de documentos destina-se, 

primordialmente, aos materiais para utilização escolar, 

sendo os pedidos para uso particular autorizados desde 

que não prejudiquem a realização dos primeiros. 

2 - Todos os serviços de reprodução de documentos são 

prestados mediante requisição escrita em impresso 

próprio, com uma antecedência de 24 horas. 

3 – O registo do n.º de exemplares de reprodução dos 

utilizadores, ficará registado no cartão magnético 

respetivo. 

4 - Consideram-se indispensáveis os documentos 

relativos a: 

a) Funcionamento da Direção Executiva, 

Conselho Pedagógico, Conselho 

Administrativo, Conselho de 

Docentes/Departamento; 

b) Documentos para avaliação dos alunos; 

c) Outras estruturas de Coordenação; 

d) Funcionamento dos Serviços de 

Administração Escolar; 

e) Funcionamento dos Serviços Especializados 

de Apoio Educativo. 

5 - A reprodução de documentos indispensáveis é 

custeada pelo orçamento da Escola, sendo os restantes 

trabalhos pagos no ato de entrega segundo as taxas em 

vigor para documentos complementares ou para 

documentos particulares, salvo autorização especial do 

Diretor que poderá isentar certos trabalhos deste 

pagamento. 

6 - As tarifas a cobrar pelos serviços prestados são 

estipuladas por Despacho do Presidente do Conselho 

Administrativo em função dos custos do material e da 
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conservação da maquinaria utilizada; as taxas a aplicar 

à reprodução de documentos particulares devem incluir 

um valor moderador da sua solicitação. 

7 - O horário da reprografia é definido, no início de cada 

ano letivo e devidamente divulgado à Comunidade 

Escolar. 

 

SECÇÃO V - Saúde e segurança 

 
Artigo 168.º - Medidas de segurança 

1 - As principais medidas a aplicar e a fazer cumprir nos 

estabelecimentos de ensino são: 

a) Verificação e manutenção periódica das 

instalações e equipamentos escolares; 

b) Instalação de extintores em zonas de maior 

risco de incêndio, nomeadamente cozinhas, 

salas de educação visual e tecnológica, 

laboratórios, reprografia, ginásio e espaços de 

maior utilização, com verificação regular da 

sua operacionalidade, com o apoio e 

cooperação dos bombeiros voluntários; 

c) Promoção de atividades periódicas de fogo 

simulado, coordenadas pelos organismos de 

proteção civil ou bombeiros do concelho onde 

se encontra localizado o estabelecimento 

escolar, na presença do responsável pelo Plano 

de Segurança do Agrupamento; 

d) Manutenção dos acessos livres de obstáculos e 

de objetos, de modo a evitar acidentes e 

facilitar a circulação nos percursos para o 

exterior do edifício, bem como, nos respetivos 

espaços exteriores envolventes; 

e) Dinamização de ações de sensibilização sobre 

a problemática da segurança, e em especial da 

segurança contra incêndios; 

f) Nomeação de um professor, encarregado de 

segurança e proteção civil, o qual deverá 

propor auxiliares para a realização de tarefas 

necessárias à execução das presentes medidas, 

dando sempre conhecimento ao Centro 

Educativo de Coimbra; 

g) Atualização do plano de Emergência das 

Escolas do Agrupamento; 

h) Nomeação da pessoa responsável, a fim de 

acionar o alarme, no caso de falta de energia; 

i) Consciencialização do Pessoal Docente, não 

Docente e Discente para a importância do 

cumprimento e difusão destas e de outras 

medidas de segurança. 

2 - Os planos de emergência deverão ser testados, pelo 

menos, uma vez em cada ano letivo, preferencialmente 

até ao final do 2° período. 

3 - Em caso algum se poderão executar obras de 

alteração de espaços, ou em portas e janelas, sem prévia 

aprovação e autorização escrita da Direção de Serviços 

da Região Centro. 

4 - Relativamente à marginalidade é obrigatório 

participar, todas as ações ocorridas no Agrupamento 

através do preenchimento de impresso próprio de 

comunicação de ação marginal, ao Gabinete de 

Segurança do Ministério da Educação, com 

conhecimento à Direção de Serviços da Região Centro. 

 

CAPÍTULO VIII - Funcionamento geral do 

Agrupamento 

 

SECÇÃO I - Regime de organização e 

funcionamento oferta educativa 

 

Artigo 169.º - Organização 

O Agrupamento organiza-se, em termos de ofertas 

educativas, do seguinte modo: 

     

1 - Pré-escolar: 

a) Componente letiva a partir dos três anos de 

idade até ao ingresso na escolaridade 

obrigatória; 

b) Atividades de Animação e de Apoio à Família 

a funcionar antes e após o horário letivo, bem 

como nas interrupções letivas, dinamizado, 

sempre que possível, por pessoal com formação 

específica; 

c) Atividades de Enriquecimento Curriculares, 

no âmbito do Inglês (Brincar com Inglês no 

Jardim de Infância), das Ciências (Oficinas da 

Descoberta), da Educação Física (Movimento 

para Todos), Educação Musical (Artistas de 

Palmo e Meio) e Tecnologias de Informação e 

Comunicação (A Página Online dos Mais 

Pequenos).  

2 - Primeiro Ciclo: 

a) Primeiro, segundo, terceiro e quarto anos de 

escolaridade a funcionar na Escola Sede do 

Agrupamento e no Centro Educativo de 

Dornelas do Zêzere; 

b) Atividades de Enriquecimento Curricular no 

âmbito da Atividade Física e Desportiva, 

Atividade Lúdico-Expressiva (ALE) e Ensino 

do Inglês; 

c) Integração em algumas atividades do 

Desporto Escolar dinamizadas pela Escola 

Sede do Agrupamento; 

d) Apoios Individualizado como forma de 

contribuir para a igualdade de oportunidades 

do sucesso educativo para todas as crianças e 

jovens, promovendo a existência de respostas 
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diversificadas adequadas às suas necessidades 

específicas e ao seu desenvolvimento global; 

3 - Segundo e terceiro Ciclos: 

a) Quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono anos de 

escolaridade; 

b) Acompanhamento dos alunos com 

Necessidades Educativas Especiais pela equipa 

de Docentes dos apoios educativos do 

Agrupamento; 

c) Atividades de acompanhamento e orientação 

no âmbito dos Serviços de Psicologia e 

Orientação e do Gabinete do Apoio ao Aluno e 

à Família; 

d) Aulas de Reforço e Aprendizagem; 

e) Salas de Estudo; 

f) Clubes e Projetos; 

g) Desporto Escolar; 

h) Aulas de Substituição (existência de um grupo 

de Professores, que assegurarão estas 

atividades, de acordo com a sua a carga horária 

semanal); 

i) Educação tecnológica, como Oferta de Escola 

(7.º e 8.º anos). 

4 - Ensino Secundário: 

a) Cursos de Carácter Geral; 

b) Curso Profissional de Restauração - variante 

Restaurante/Bar. 

5 - Todos os alunos matriculados no Agrupamento, 

desde que justificado podem usufruir das medidas 

educativas de ensino/educação Especial ao abrigo do 

Decreto-Lei n.ºn.º3/2008 e pelo Despacho Normativo 

n.º 24-A/2012, de 6 de dezembro. 

 

SUBSECÇÃO I - Atividades de Enriquecimento 

Curricular/Extra Curricular 

 

Artigo 170.º - Definição 

1 - As Atividades de Enriquecimento Curricular 

desenvolvem-se predominantemente fora do tempo 

letivo dos alunos, têm carácter facultativo e revestem-

se de uma natureza eminentemente lúdica, cultural e 

formativa. 

2 - Estas atividades incidem particularmente nos 

domínios desportivo, artístico, científico, técnico, de 

ligação da escola com o meio e de educação para a 

cidadania, e visam quer a melhoria da qualidade de 

ensino, quer a inserção dos alunos na comunidade. 

3 – As Atividades de Enriquecimento Curricular estão 

protocoladas num Acordo de Colaboração celebrado 

entre a Direção de Serviços da Região Centro, a Câmara 

Municipal de Pampilhosa da Serra e este Agrupamento 

de Escolas.   

 

Artigo 171.º - Oferta  

 1- A fim de contribuir para o sucesso educativo e 

melhoria do processo de ensino-aprendizagem, as 

escolas que integram este Agrupamento irão 

desenvolver diversas Atividades de Enriquecimento 

Curricular selecionadas de acordo com os objetivos 

definidos no Projeto Educativo do Agrupamento de 

Escolas, devendo constar do respetivo Plano Anual de 

Atividades, destacando-se as seguintes: 

     1º CEB: 

a) Ensino do Inglês; 

b) Atividade Lúdico-Expressiva (ALE)  

c) Atividade Física e Desportiva (AFD) 

     2º/3º CEB e Ensino Secundário: 

a) Dinamização de Clubes e Projetos; 

b) Desporto Escolar. 

 

Artigo 172.º - Funcionamento  

1 - A frequência das Atividades de Enriquecimento 

Curricular depende da inscrição por parte dos 

Encarregados de Educação, no 1º CEB, aquando da 

matrícula do seu educando ou sua renovação, e por 

parte dos alunos, no 2º e 3º CEB e Ensino Secundário, 

no início do ano letivo. Uma vez realizada a inscrição, é 

assumido um compromisso de honra de frequência das 

atividades até final do ano letivo. No caso de não haver 

lugar à inscrição, é da responsabilidade do Encarregado 

de Educação garantir a ocupação do seu educando 

durante esse período.  

2 - Findo o prazo para a inscrição, esta ficará 

condicionada à existência de vaga na Atividade para a 

qual se inscreve. 

3 - Devem ser comunicadas aos Encarregados de 

Educação dos alunos do 1º CEB, no momento da 

inscrição e confirmadas no início do ano letivo as 

atividades das AEC´s a desenvolver. 

4 - Os alunos deverão ser portadores do material 

indicado para a realização da AEC. 

5 - Estas Atividades de Enriquecimento Curricular 

contam com a intervenção dos Alunos, Docentes, 

Pessoal não Docente e outros parceiros. Uma vez por 

período, os Professores Titulares de Turma deverão 

fazer a observação de cada atividade de enriquecimento. 

6 - É da competência dos Professores Titulares de 

Turma assegurar a supervisão pedagógica e o 

acompanhamento da planificação das AEC’s, de acordo 

com o Despacho n.º 9265-B/2013, de 15 julho. 

7 - Sempre que o comportamento do aluno impeça o 

regular funcionamento das atividades, contrariando as 

normas de convivência e conduta, o facto deve ser 

comunicado ao Professor Titular de Turma/Diretor de 

Turma que informará o respetivo Encarregado de 

Educação. 

 

Artigo 173.º - Desistências  

1 - A desistência dos alunos das Atividades de 

Enriquecimento Curricular deverá ser efetuada por 

escrito ao Professor Titular da turma/Diretor de 
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Turma que por sua vez dá conhecimento à Direção e ao 

professor que leciona a Atividade. 

2 - As faltas dadas às AEC´s /Atividades Extra 

Curriculares serão contabilizadas pelo respetivo 

professor/dinamizador. 

 

Artigo 174.º - Regime de inscrição e frequência 

1 - As AEC’s são de frequência facultativa e gratuita, 

não se sobrepondo às atividades curriculares. 

2 – Uma vez realizada a inscrição, os Encarregados de 

Educação comprometem-se a que os seus educandos 

frequentem as AEC’s até ao final do ano letivo, no 

respeito do dever de assiduidade consagrado no 

Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 

 

Artigo 175.º - Falta dos dinamizadores 

1 - Sempre que se registar a falta de algum dinamizador 

das Atividades de Enriquecimento Curricular, este 

deverá comunicar atempadamente para o 

Estabelecimento de Ensino e para a 

Instituição/Organismo a que pertence de modo a 

providenciar a sua substituição. 

2 – No 1º Ciclo a ocupação dos alunos das AEC´s, 

aquando de eventuais faltas dos Professores das 

respetivas atividades, é garantida com atividades 

lúdicas, nas instalações do seu ATL, pela Cáritas 

Diocesana de Coimbra aos alunos da Escola Sede pelo 

Município no Centro Educativo de Dornelas do Zêzere.  

3 - Quando não for possível a substituição do 

dinamizador em falta, os alunos do 2º e 3º Ciclos, 

deverão permanecer na Escola sob supervisão do 

Assistente Operacional até ao fim do horário previsto 

da duração dessa Atividade. 

 

Artigo 176.º - Avaliação 

1 - A avaliação visa apoiar o processo educativo de 

modo a sustentar o sucesso de todos os alunos e 

expressa-se de forma qualitativa/descritiva, assumindo 

carácter contínuo e sistemático. 

2 - A avaliação é da responsabilidade do Dinamizador 

da Atividade, em diálogo com os alunos e em articulação 

com o Professor Titular da turma. 

3 - Os dinamizadores das AEC´s reúnem no final de 

cada período e elaboraram uma avaliação síntese de 

cada aluno, na reunião intercalar e no final dos períodos 

letivos. 

4 - Os resultados da avaliação são dados a conhecer aos 

Encarregados de Educação no final de cada período em 

reunião marcada para o efeito. 

5 - A ficha de informação deve englobar todas as 

Atividades de Enriquecimento Curricular. 

 

Artigo 177.º - Reuniões de 

Professores/dinamizadores/coordenadores 

1- Os dinamizadores das AEC´s devem participar na 

reunião de Conselho de Docentes, sempre que 

convocados para tal, prestando as informações 

solicitadas. 

2- Os dinamizadores das AEC´s reunirão 

trimestralmente com o Conselho de Docentes, com os 

Professores titulares de turma e extraordinariamente, 

sempre que se considere necessário. 

 

Artigo 178.º - Dinamização de clubes 

1 - Os Clubes Escolares são uma Atividade de 

Enriquecimento Curricular indo ao encontro dos 

interesses dos alunos do Agrupamento. 

2 - Cada clube será dinamizado pelos Docentes que o 

integram sendo os mesmos responsáveis pela 

elaboração de um regimento anual próprio a ser 

respeitados por todos os elementos da Comunidade 

Educativa. 

3 - Os vários Clubes serão coordenados por um Docente 

designado anualmente pelo Diretor. 

 

 

SUBSECÇÃO II - DESPORTO ESCOLAR 

 

Artigo 179.º - Desporto Escolar 

1 - A escola tem de garantir, obrigatoriamente, a oferta 

de atividades de Desporto Escolar aos seus alunos, 

proporcionando-lhes oportunidades de prática 

desportiva regular. 

2 - A atividade interna e externa do Desporto Escolar é 

de oferta obrigatória e terá de fazer parte do Projeto 

Educativo do Agrupamento. 

3 - O projeto de Desporto Escolar deverá ser concebido 

a quatro anos. 

4 - O professor que se desloque em serviço, com os 

alunos, para atividades do Desporto Escolar, não 

poderá ser prejudicado, nem nos seus deveres e direitos 

profissionais, nem no que diz respeito à sua avaliação e 

progressão na carreira. 

5 - A Direção deve garantir aos alunos, quando em 

representação da escola, se desloquem para atividades 

do Desporto Escolar, a cobertura ao abrigo de todas as 

normas vigentes para o efeito. 

6 - Deve também garantir que estes alunos não serão 

prejudicados na sua carreira académica, promovendo 

Atividades de Acompanhamento Escolar sempre que se 

verifique necessário. 

7 - O Clube de Desporto Escolar é a unidade 

organizativa da escola que serve de suporte ao 

desenvolvimento e execução do Programa do Desporto 

Escolar e só poderá funcionar com uma dimensão de
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Projeto de Escola, aprovado em reunião de Conselho 

Pedagógico. 

8 - O Coordenador Técnico de Desporto Escolar será 

exercido por um professor de Educação Física indicado 

pela Direção. 

9 - Constituição do Clube de Desporto Escolar: 

a) Direção Clube Desporto Escolar (Diretor por 

inerência); 

b) Coordenador Técnico do Clube DE (Docente 

de Educação Física); 

c) Responsável do Grupo-Equipa; 

d) Alunos praticantes; 

e) Todos os que voluntariamente queiram 

integrar. 

10 - A participação de alunos nas atividades de 

Desporto Escolar previstas no Plano de Atividades do 

Agrupamento, durante a atividade letiva do aluno, é 

sujeita à marcação de falta. As faltas resultantes destas 

atividades consideram-se faltas justificadas.  

 

 

SUBSECÇÃO III - Atividades de animação e de apoio à 

família (AAAF) 

 

Artigo 180.º - Definição 

Destinam-se a assegurar o acompanhamento das 

crianças na Educação Pré-Escolar antes e ou depois do 

período diário de atividades educativas e durante os 

períodos de interrupção destas atividades. 

 

Artigo 181.º - Organização e funcionamento 

1 – As AAAF são planificadas pelos órgãos competentes 

do Agrupamento de Escolas, tendo em conta as 

necessidades dos alunos e das famílias, articulando com 

o Município, a sua realização de acordo com o protocolo 

de cooperação. 

2 – É da responsabilidade do Educador titular de grupo 

assegurar a supervisão pedagógica e o 

acompanhamento da execução das AAAF, tendo em 

vista garantir a qualidade das atividades desenvolvidas. 

3 – A supervisão pedagógica e o acompanhamento da 

execução das AAAF são realizados no âmbito da 

componente não letiva de estabelecimento e 

compreendem: 

a) Programação das atividades; 

b) Acompanhamento das atividades através de 

reuniões com os respetivos dinamizadores; 

c) Avaliação da sua realização; 

d) Reuniões com os Encarregados de Educação. 

 

SUBSECÇÃO IV - Componente de apoio à família  

 

Artigo 182.º - Definição 

1 – Considera-se CAF o conjunto de atividades 

destinadas a assegurar o acompanhamento dos alunos 

do 1º Ciclo do Ensino Básico antes e ou despois da 

componente curricular e de enriquecimento curricular, 

bem como durante os períodos de interrupção letiva. 

2 – A CAF é implementada pela autarquia local, 

mediante acordo com o Agrupamento de Escolas. 

 

Artigo 183.º - Organização e funcionamento 

1 – A supervisão das atividades da CAF é da 

responsabilidade do Professor Titular de Turma do 1º 

ciclo. 

2 – No ato de matrícula ou de renovação de matrícula 

no 1º Ciclo do Ensino Básico, o Diretor do 

Agrupamento de Escoals, assegura a auscultação dos 

Encarregados de Educação no sentido de apurar a 

necessidade de oferta da CAF. 

 

SUBSECÇÃO V - Cursos profissionais 

 

Artigo 184.º  

Organização e funcionamento 

A organização e funcionamento dos Cursos 

Profissionais estão consignados no respetivo 

Regimento dos Cursos. 

 

 

SECÇÃO II - Organização das atividades letivas 

das escolas 

 

Artigo 185.º - Horário da atividade letiva e de 

funcionamento das escolas 

1 – O horário diário de funcionamento da Escola Sede é 

das 7.45 horas às 18.00 horas e de segunda-feira a sexta-

feira. 

1.1 – O horário de funcionamento do Agrupamento é o 

seguinte: 

a) Educação Pré-Escolar do Jardim de Infância 

da Escola Sede: 9h – 12h / 13h30m – 15h30m; 

b) Escolas do Primeiro Ciclo do Concelho: 9h – 

12h30m / 14h – 16h15m; 

c) 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Ensino 

Secundário: 9h00m – 17h30m. 

2 - Horário letivo do Agrupamento: 

a) Os horários letivos serão afixados no início de 

cada ano letivo, e dados a conhecer aos alunos 

e aos pais e Encarregados de Educação no 

início de cada ano letivo, pelo respetivo 

Educador, Professor Titular de Turma ou 

Diretor de Turma; 

b) O período de almoço será estabelecido no 

início de cada ano letivo, e dado a conhecer aos 

alunos e aos Pais e Encarregados de Educação 

no início de cada ano letivo, pelo respetivo 

Educador, Professor Titular de Turma ou 

Diretor de Turma; 

c) A definição da carga horária das turmas ou 

cursos é feita de acordo com o definido na 

legislação em vigor e no respeito pelas 



                        AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ESCALADA, PAMPILHOSA DA SERRA                                                            

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Regulamento Interno 2013/2017 
 

51 

componentes curriculares de âmbito local e 

regional que o Agrupamento venha a definir; 

d) Na elaboração dos horários dos alunos, a 

distribuição das disciplinas deve efetuar-se o 

mais equilibradamente possível, pelos cinco 

dias da semana; 

e) Nos dias em que os alunos tenham aulas em 

dois turnos, deverá procurar-se uma 

distribuição equilibrada entre as disciplinas 

teóricas e práticas; 

f) Nos horários dos alunos não haverá intervalos 

sem aulas, sempre que possível. 

 

Artigo 186.º - Funcionamento das atividades 

A organização das atividades nos estabelecimentos do 

Agrupamento em geral, regem-se pelos seguintes 

princípios e normas: 

1 – Jardim de Infância 

No Jardim de Infância do Agrupamento vigoram as 

seguintes normas quanto à organização das atividades: 

a) Será assinalada no livro de ponto, a ausência 

da criança;  

b) A entrada das crianças no Jardim de Infância 

deve ser feita até às 9h, havendo uma 

tolerância de 10m. As crianças que vierem 

mais tarde sem justificação devidamente 

certificada (declaração médica, realização de 

exames, presença noutra instituição), ficarão à 

responsabilidade dos Encarregados de 

Educação. No horário da tarde (13h30) aplica-

se igualmente a tolerância de 10m;  

c) As crianças devem fazer-se acompanhar na 

entrada da manhã (9h), da mochila com o 

respetivo lanche; 

d) As crianças que apresentem febre 

(temperatura igual ou superior a 38º), ou 

sintomas de doença não deverão comparecer 

no Jardim de Infância. Se no decorrer das 

atividades diárias se vier a manifestar alguma 

destas situações, os Pais/Encarregados de 

Educação serão contactados imediatamente de 

forma a resolver o problema no menor espaço 

de tempo possível; 

e) Os medicamentos poderão ser administrados 

às crianças no Jardim de Infância, desde que 

sejam acompanhados de prescrição médica e 

declaração do Encarregado de Educação. Para 

além deste fato deverá estar escrito na 

embalagem de forma legível o nome da 

criança, o horário e a dosagem a aplicar; 

f) Após doença infetocontagiosa a criança ao 

regressar ao Jardim de Infância, deve fazer-se 

acompanhar de declaração médica que 

comprove o seu bom estado de saúde; 

g) Sempre que se verifique um caso de pediculose 

(piolhos), a Educadora de Infância informará 

os Pais/Encarregados de Educação de forma a 

providenciarem as medidas necessárias para 

verificação e tratamento adequado, a fim de 

evitar o contágio.  

2 - 1º. Ciclo 

As escolas do 1º Ciclo do Agrupamento respeitam as 

seguintes normas de funcionamento das atividades: 

a) Será assinalada uma falta no livro de ponto, 

sempre que se verifique a ausência do aluno; 

b) Relativamente à utilização e manuseamento do 

livro de ponto, aplicam-se as mesmas regras 

dos restantes ciclos de ensino. 

3 - No 2º, 3º Ciclos e Ensino Secundário na Escola 

Sede do Agrupamento, vigoram as seguintes normas 

quanto ao funcionamento das atividades: 

a) Os tempos letivos são regulados por sinal 

sonoro, acionado automaticamente; 

b) Após o toque de entrada, devem Docentes e 

alunos dirigir-se para as respetivas salas de 

aula; 

c) Se o professor não comparecer, os alunos 

deverão, caso não haja professor de 

substituição, dirigir-se ordeiramente para a 

Biblioteca, Sala de Convívio/Bar e/ou outros 

espaços definidos anualmente ou indicados 

pelo Assistente Operacional; 

d) O Assistente Operacional responsável pela 

verificação de presenças marcará as faltas dos 

Professores no livro de registo da respetiva 

turma e fará comunicação aos Serviços 

Administrativos; 

e) Os livros de ponto (destinados ao registo das 

atividades letivas e não letivas, assiduidade dos 

alunos e dos Professores), e as chaves das salas, 

encontram-se na sala de Professores e são 

transportados pelos Docentes para as 

respetivas salas e espaço de aula; 

f) É obrigatório o preenchimento do livro de 

ponto na sequência da aula lecionada e a sua 

reposição no espaço a ele destinado, 

imediatamente após o fim das atividades; 

g) Sempre que o Professor não possa transportar 

consigo o livro de ponto, deve solicitá-lo a um 

Assistente Operacional que o faça chegar ao 

local onde se encontra; 

h) É interdito aos alunos o manuseamento dos 

livros de ponto bem como das chaves; 

i) O Professor deve ser o primeiro a entrar e o 

último a abandonar a sala; 

j) É obrigatória a marcação de faltas a todos os 

alunos que não estejam presentes na aula; 

k) O toque final indica o fim da atividade letiva, 

devendo o professor mandar sair os alunos; 

l) A saída da sala deve ser ordeira, assegurando-

se o professor e cada aluno de que deixam a 
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sala nas devidas condições para a aula 

seguinte; 

m) Nas aulas de Educação Física, deve 

salvaguardar-se o tempo final necessário que 

permita aos alunos efetuar a higiene pessoal 

nos balneários; 

n) No caso de chegar atrasado à aula, o aluno 

pode, mediante a autorização do Docente, 

assistir ao resto da aula; 

o) Apenas por problemas de saúde, um aluno que 

esteja presente na Escola poderá faltar às 

aulas; 

p) Na deteção de situações que contrariem a 

regra, enunciada no ponto anterior, é 

obrigação do assistentes operacionais, 

Professores e colegas, tomarem as devidas 

providências, nomeadamente, informar o 

Diretor de Turma; 

q) Em caso de coincidência de atividades nos 

espaços desportivos, a prioridade é dada às 

aulas curriculares de Educação Física. 

 

Artigo 187.º - Calendário escolar 

1 - O Calendário Escolar é definido anualmente por 

Despacho do Ministério da Educação. 

 

 

SECÇÃO III - Matrícula, renovação, transferência 

e anulação 

 

Artigo 188.º - Matrícula e renovação de matrícula 

1 - A frequência das escolas do Agrupamento implica a 

prática de um dos seguintes atos: 

a) Matrícula; 

b) Renovação de matrícula. 

2 - A matrícula tem lugar para ingresso, pela primeira 

vez, no Ensino Básico ou Secundário. 

3 - Há ainda lugar a matrícula em caso de ingresso em 

qualquer ano de escolaridade dos níveis e modalidades 

de ensino referidas no número anterior por parte dos 

candidatos titulares de habilitações adquiridas em 

países estrangeiros. 

4 - O pedido de matrícula para o Ensino Básico ou para 

os candidatos referidos no número anterior é 

apresentado na Escola Sede do Agrupamento.  

5 - A renovação de matrícula tem lugar, para 

prosseguimento de estudos, nos anos letivos 

subsequentes ao da matrícula até à conclusão do Ensino 

Básico, do Ensino Secundário. 

6 - A renovação de matrícula realiza-se na escola ou 

Agrupamento frequentado pelo aluno. 

7 - A matrícula ou a sua renovação deve considerar-se 

condicional, só se tomando definitiva quando estiver 

concluído o processo de distribuição dos alunos pelos 

estabelecimentos de ensino. 

 

Artigo 189.º - Distribuição dos alunos por escolas 

1 - No boletim de matrícula ou de renovação de 

matrícula, o aluno ou o Encarregado de Educação deve 

indicar, por ordem de preferência, cinco 

estabelecimentos de ensino que o aluno pretende 

frequentar, devendo a mesma subordinar-se, no caso do 

Ensino Básico, à proximidade da área da sua residência, 

ou da atividade profissional dos Pais ou Encarregados 

de Educação, ou ainda ao percurso sequencial do aluno; 

2 - No Ensino Básico, as vagas existentes em cada 

escola ou Agrupamento de Escolas para matrícula ou 

renovação de matrícula são preenchidas dando-se 

prioridade, sucessivamente, aos alunos: 

a) Com Necessidades Educativas Especiais 

resultantes de deficiências ou incapacidade e 

que careçam de adequação das instalações e ou 

da existência de apoio especializado às 

exigências da ação educativa ou de educação 

especial; 

b) Com Necessidades Educativas Especiais 

resultantes de deficiências ou incapacidade não 

abrangidos nas condições referidas na alínea 

anterior; 

c) Que frequentaram, no ano letivo anterior, a 

Educação Pré-Escolar ou o Ensino Básico no 

mesmo estabelecimento; 

d) Com irmãos já matriculados no Ensino Básico 

no estabelecimento de ensino; 

e) Que frequentaram, no ano letivo anterior, a 

Educação Pré-Escolar ou o Ensino Básico em 

outro estabelecimento do mesmo 

Agrupamento de Escolas; 

f) Cuja residência ou atividade profissional, 

devidamente comprovadas, dos Pais ou 

Encarregado de Educação se situe na área de 

influência do estabelecimento de ensino; 

g) Mais velhos, no caso da primeira matrícula, e 

mais novos, nas restantes situações; 

h) Que completem os seis anos de idade entre 16 

de setembro e 31 de dezembro, tendo 

prioridade os alunos mais velhos. 

3 – As matrículas dos alunos do 1º Ciclo, das várias 

freguesias pertencentes ao concelho, serão 

encaminhadas, em função da rede de transportes 

escolares para as várias escolas do Agrupamento.   

4 - No Ensino Secundário, as vagas existentes na Escola 

Sede para matrícula ou renovação de matrícula são 
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preenchidas dando-se prioridade, sucessivamente, aos 

alunos: 

a) Com Necessidades Educativas Especiais 

resultantes de deficiências ou incapacidade; 

b) Que frequentaram a escola no ensino 

Secundário no ano letivo anterior; 

c) Que se candidatem à matrícula, pela primeira 

vez, no 10º ano de escolaridade, em função do 

curso pretendido. 

5 - Aos candidatos referidos na alínea c) do número 

anterior é dada prioridade em função do curso 

pretendido de acordo com os seguintes critérios: 

a) Alunos com Necessidades Educativas 

Especiais resultantes de deficiências ou 

incapacidade; 

b) Alunos que frequentaram a escola no ano 

anterior; 

c) Alunos com irmãos já matriculados na escola 

ou Agrupamento de Escolas; 

d) Alunos cuja residência ou atividade 

profissional dos Pais ou Encarregado de 

Educação se situe na área geográfica do 

estabelecimento de ensino; 

e) Alunos mais novos. 

6 - Decorrente do estabelecido nos números anteriores, 

a Direção do Agrupamento elabora uma lista de alunos 

que requereram a primeira matrícula ou renovação, 

conforme Despacho a publicar no início do ano letivo. 

7 - Durante a frequência de cada um dos Ciclos do 

Ensino Básico ou do Ensino Secundário não devem ser 

permitidas transferências de alunos, a não ser por 

razões de natureza excecional devidamente ponderadas 

pela Direção e decorrentes da vontade expressa e 

fundamentada do Encarregado de Educação ou do 

aluno quando maior, ou em situações de mudança de 

residência ou de local de trabalho, ou ainda da mudança 

de curso ou escolha de disciplina de opção ou específica. 

8 - Os alunos que não tenham solicitado mudança de 

estabelecimento de ensino só podem ser transferidos 

para Escolas ou Agrupamentos de Escolas diferentes 

depois de ouvidos os Encarregados de Educação ou os 

próprios alunos, quando maiores, e mediante acordo 

fundamentado entre os Órgãos de Gestão do respetivo 

Agrupamento ou, em segunda instância, mediante 

autorização da respectiva Direção de Serviços da 

Região Centro. 

9 - Em cada estabelecimento de ensino as listas dos 

candidatos admitidos nos Ensinos Básico e Secundário 

devem ser afixadas até 30 de julho de cada ano. 

10 - Sempre que se verifiquem dificuldades na colocação 

do aluno em todas as escolas ou Agrupamentos de 

escolas da sua preferência, após a aplicação dos critérios 

de seleção referidos nos n.º 2 e 3 do presente Artigo, o 

pedido de matrícula ou de renovação de matrícula fica a 

aguardar decisão, a proferir até 30 de julho, no 

estabelecimento de ensino indicado em última opção, 

devendo este, em colaboração com a Direção de 

Serviços da Região Centro respetiva, encontrar as 

soluções mais adequadas, tendo sempre em conta a 

prioridade do aluno em vagas recuperadas em todas as 

outras escolas pretendidas. 

11 - O processo do aluno permanece todavia na escola 

de origem, à qual será solicitado pelo estabelecimento 

de ensino onde vier a ser colocado. 

 

Artigo 190.º - Período de funcionamento das 

escolas 

1 - A definição do período de funcionamento dos 

estabelecimentos de ensino, incluindo atividades letivas 

e não letivas, é da competência do respetiva Direção, 

sob proposta do Conselho Pedagógico, ouvido o 

Conselho Geral, tendo sempre em consideração o 

número de turmas a acolher. 

2 - Por decisão do Diretor, ouvido o Conselho Geral e 

procurando assegurar, em especial para o Ensino 

Básico, um horário comum de início e termo das 

atividades escolares para todos os alunos, as escolas e o 

Agrupamento organizam as suas atividades em regime 

normal. 

3 - As atividades escolares decorrem de segunda-feira a 

sexta-feira, em horário a definir de acordo com o 

disposto no número anterior. 

4 - Sempre que as atividades escolares decorram nos 

períodos da manhã e da tarde, o intervalo do almoço não 

poderá ser inferior a uma hora. 

 

Artigo 191.º - Constituição de turmas 

1 – Na constituição dos grupos/turma são aplicados os 

normativos em vigor, a publicar anualmente pelo 

Ministério da Educação e Ciência. 

2 - As turmas com alunos com Necessidades Educativas 

Especiais de carácter permanente, resultantes de 

deficiências ou incapacidade comprovadamente 

inibidora da sua formação de qualquer nível de ensino, 

são constituídas por 20 alunos, não podendo incluir 

mais de 2 alunos nestas condições. 

3 - As turmas dos anos sequenciais dos cursos dos 

Ensinos Básico e Ensino Secundário e as disciplinas de 

continuidade obrigatória, podem funcionar com um 

número de alunos inferior ao previsto pela lei em vigor, 

desde que se trate de assegurar o prosseguimento de 

estudos aos alunos que, no ano letivo anterior, 

frequentaram a escola com aproveitamento. 

4 - A constituição, a título excecional, de turmas com 

número inferior ou superior ao estabelecido nos 

números anteriores carece de autorização dos serviços 

do Ministério da Educação e Ciência, mediante análise
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 de proposta fundamentada da Direção, ouvido o 

Conselho Pedagógico. 

 

Artigo 192.º - Disposições finais 

1 - Os serviços de matrículas, a fim de facilitar os 

Serviços Administrativos do Agrupamento, serão 

efetuados no final de cada ano letivo, pelo Professor 

Titular de Turma/Diretor de Turma, e com o apoio do 

respetivo secretário. 

2 - A matrícula será efetuada em impresso próprio, a 

fornecer pela Escola Sede do Agrupamento. 

3 - O calendário de matrículas será elaborado de acordo 

com os Estabelecimentos de Ensino do Agrupamento. 

4 - O calendário respeitará os limites fixados pelos 

Serviços Regionais ou Centrais do Ministério da 

Educação e Ciência. 

5 - O calendário de matrículas será afixado no átrio das 

escolas do Agrupamento, em local visível. 

 

SECÇÃO IV - Exames e equivalências 

 

Artigo 193.º - Serviço de exames 

1 - A Escola Sede do Agrupamento proporcionará, 

sempre que possível, a realização de exames a 

candidatos residentes na área em que o Agrupamento 

está implantado e que o requeiram. 

2 - A Escola Sede do Agrupamento poderá aceitar as 

inscrições fora de prazo, com base na justificação 

apresentada. 

 

Artigo 194.º - Concessão de equivalências 

1 - A Escola Sede do Agrupamento concederá 

equivalências de estudos nacionais ou realizados no 

estrangeiro, desde que se verifique o preenchimento dos 

requisitos legais, no âmbito das suas competências. 

2 - A Escola Sede do Agrupamento poderá autorizar 

transferências de alunos para cursos, áreas ou 

componentes vocacionais diferentes das que 

frequentam, verificados os respetivos requisitos 

curriculares ou outros. 

 

SECÇÃO V - Visitas de estudo 

 

Artigo 195.º - Organização 

1 - A organização das visitas de estudo está consignada 

no respetivo Regimento. 

2 - Cabe ao Conselho de Turma/ Conselho de Docentes, 

fundamentar a exclusão dos alunos, por motivos 

disciplinares.  

 

SECÇÃO VI - Procedimento gerais 

 

SUBSECÇÃO I - Gestão e formação do pessoal Docente e 

não Docente 

 

Artigo 196.º - Pessoal Docente 

1 - Nos termos do Artigo 14.º do Decreto-Lei n.º43/89, 

de 3 de fevereiro, compete às estruturas de 

Administração do Agrupamento: 

a) Promover a formação e atualização dos 

Docentes; 

b) Inventariar carências respeitantes à formação 

dos Professores, no plano da componente 

científica e pedagógica-didática; 

c) Elaborar o plano de formação e atualização dos 

Docentes; 

d) Mobilizar os recursos necessários à formação 

contínua, através do intercâmbio com escolas 

da sua área e da colaboração com entidades ou 

instituições competentes; 

e) Emitir parecer sobre os programas de 

formação dos Professores a quem sejam 

atribuídos períodos especialmente destinados à 

formação contínua; 

f) Promover a formação de equipas de 

Professores que possam orientar a 

implementação de inovações educativas; 

g) Participar, gradual e crescentemente, na 

seleção e recrutamento do Pessoal Docente, de 

acordo com regulamentação a definir e de 

forma a favorecer a fixação local dos respetivos 

Docentes; 

h) Atribuir o serviço Docente, segundo critérios 

previamente definidos, respeitantes às 

diferentes áreas disciplinares, disciplinas e 

respetivos níveis de ensino; 

i) Atribuir os diferentes cargos pedagógicos, 

segundo critérios previamente definidos, 

dando a posse para o seu exercício; 

j) Avaliar o desempenho e o serviço Docente nos 

termos da lei; 

k) Decidir sobre os pedidos de resignação de 

cargos; 

l) Dar parecer sobre pedidos de colocação de 

Pessoal Docente em regime especial; 

m) Estabelecer o período de férias do Pessoal 

Docente. 

 

Artigo 197.º - Pessoal não Docente 

1 - Relativamente à gestão e formação do Pessoal não 

Docente, à Direção Executiva em articulação com a 

responsável pelo sector cabe: 

a) Inventariar as necessidades quanto ao número 

e qualificações do Pessoal Técnico-

profissional; 

b) Distribuir o serviço/sectores pelo Pessoal não 

Docente; 

c) Definir critérios para a seleção do pessoal a 

contratar a prazo, incluindo casos de 

substituição temporária, que serão facilitados 
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ao mesmo, para assim proceder à sua 

contratação; 

d) Gerir e apoiar o Pessoal não Docente, no que 

respeita à atribuição de funções e horários, 

obedecendo às necessidades da escola e às suas 

qualificações; 

e) Dar parecer sobre os pedidos de colocação do 

Pessoal não Docente em regime especial; 

f) Organizar mapas de férias e conceder licenças 

para férias; 

g) Promover a formação do Pessoal não Docente, 

podendo para tal proceder a protocolos com 

entidades e instituições, e conceder a dispensa 

total ou parcial de serviço, para frequência de 

ações de formação. 

 

SUBSECÇÃO I - Gestão de apoios socioeducativos 

 

Artigo 198.º - Gestão de apoios socioeducativos 

1 - Compete à Direção ouvidos os órgãos pedagógicos 

do Agrupamento: 

a) Inventariar as carências e os recursos 

necessários no domínio do apoio 

socioeducativo aos alunos, remetendo-os para 

os serviços competentes; 

b) Estabelecer protocolos com autoridades e 

entidades que possam de algum modo prestar 

apoio socioeducativo à escola; 

c) Mobilizar recursos locais bem como toda a 

comunidade para ações de apoio 

socioeducativo; 

d) Facultar a toda a Comunidade Escolar 

informação acerca da existência de serviços de 

apoio socioeducativo, na escola, e do seu 

âmbito e esquema de funcionamento. 

 

Artigo 199.º - Organização de auxílios económicos 

1 - Os auxílios económicos constituem uma modalidade 

de apoio socioeducativo, destinado aos alunos inseridos 

em agregados familiares cuja situação económica 

determina a necessidade de comparticipações para fazer 

face aos encargos com refeições, livros e outro material 

escolar, atividades de complemento curricular e 

alojamento, relacionados com o prosseguimento da 

escolaridade. 

2 - As medidas de Ação Social Escolar podem ser 

complementadas, por iniciativa das escolas e mediante 

aplicação de eventuais lucros de gestão dos serviços de 

papelaria escolar, nomeadamente através de: 

a) Aquisição de livros e outro material escolar a 

distribuir gratuitamente pelos alunos de 

menores recursos económicos; 

b) Aquisição de livros e de software educativo 

para renovação e atualização da Biblioteca 

Escolar; 

c) Aquisição de livros para atribuição de prémios 

em concursos realizados no estabelecimento 

de ensino. 

 

SUBSECÇÃO II - Gestão dos tempos escolares 

 
Artigo 200.º - Gestão dos tempos escolares 

1 - De acordo com os normativos em vigor, a publicar 

anualmente pelo Ministério da Educação e Ciência, 

compete ao Agrupamento: 

a) Estabelecer o calendário escolar, dentro dos 

limites de flexibilidade fixados a nível nacional; 

b) Determinar o horário e regime de 

funcionamento das escolas do Agrupamento, 

devendo este ser incluso no Regimento Interno 

dos diversos estabelecimentos; 

c) Definir critérios para a elaboração de horários de 

Professores e alunos e proceder à execução dessa 

tarefa; 

d) Organizar as cargas horárias semanais das 

diferentes disciplinas, incluindo as do currículo 

nacional, segundo agrupamentos flexíveis de 

tempos letivos semanais; 

e) Decidir quanto à necessidade da interrupção das 

atividades letivas para a realização de reuniões e 

ações de formação, dentro de um crédito global 

estabelecido pelo Ministério da Educação e 

Ciência; 

f) Gerir globalmente a redução de horário semanal 

atribuído a Professores para o exercício de 

cargos ou de atividades educativas; 

g)  Estabelecer e organizar os tempos escolares 

destinados a atividades de complemento 

curricular, de complemento pedagógico e de 

ocupação de tempos livres. 

 

SUBSECÇÃO III - Gestão financeira 

 

Artigo 201.º - Gestão financeira 

1 - Por princípios gerais a Direção do Agrupamento 

deverá apresentar anualmente o seu Plano de 

Atividades, o qual incluirá o programa de formação do 
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pessoal e o relatório de resultados, para apreciação da 

Direção de Serviços da Região Centro. 

2 - A gestão financeira poderá respeitar as regras do 

orçamento por atividades e orientar-se-á pelos 

seguintes instrumentos de previsão económica: 

a) Plano Financeiro Anual; 

b) Orçamento Privativo. 

3 - O Conselho Administrativo elaborará a proposta de 

orçamento e do relatório de contas de Gerência. 

4 - Os saldos apurados, no fim de cada exercício, 

relativamente às receitas próprias, transitam para o 

exercício seguinte, devendo nesse caso, a Direção do 

Agrupamento justificar a razão da não utilização 

integral das verbas aprovadas e não gastas. 

5 - A gestão financeira do Agrupamento obedece a 

rubricas específicas. 

6 - As receitas do Agrupamento provêm de: 

a) Verbas previstas no Orçamento de Estado; 

b) Propinas, emolumentos e multas que, para o 

efeito, serão pagos em numerário, referentes à 

prática de atos administrativos; 

c) Prestação de serviços e venda de publicações 

ou de rendimentos de bens próprios; 

d) Rendimento proveniente de juros de depósitos 

bancários; 

e) Aluguer de equipamentos e/ou de instalações; 

f) Atividades culturais e/ou desportivas; 

g) Outras receitas que lhe sejam atribuídas por 

lei, doações, subsídios, subvenções, 

comparticipações, heranças e legados; 

h) POPH – No âmbito dos cursos profissionais 

(medida 1.2) e do projeto TEIP (medida 6.11). 

 

 

SUBSECÇÃO IV - Gestão do crédito global 

 
Artigo 202.º - Crédito global 

1 - Ao Agrupamento é atribuído um crédito global de 

horas letivas semanais para exercício das funções de 

coordenação previstas no presente Regulamento. 

2 - O crédito global previsto no número anterior é 

fixado por Despacho do Ministério da Educação e 

Ciência nos termos da legislação em vigor. 

 

Artigo 203.º - Gestão do crédito global 

1 - A gestão do crédito global previsto no artigo 

anterior é da responsabilidade do Agrupamento, 

competindo a sua atribuição, a cada cargo ou função, ao 

Diretor, de acordo com o disposto nos números 

seguintes. 

2 - O crédito horário correspondente ao desempenho 

das funções de coordenação será estabelecido com base 

nos princípios consagrados no regime de autonomia, 

administração e gestão dos estabelecimentos públicos 

de educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e 

Secundário, no que diz respeito à organização do ano 

letivo. 

 

CAPÍTULO IX - Regime de autonomia 

 

SECÇÃO I - Autonomia 

 

Artigo 204.º - Autonomia 

A autonomia é a faculdade reconhecida ao 

Agrupamento de Escolas pela lei e pela administração 

educativa de tomar decisões nos domínios da 

organização pedagógica, da organização curricular, da 

gestão dos recursos humanos, da ação social escolar e 

da gestão estratégica, patrimonial, administrativa e 

financeira, no quadro das funções, competências e 

recursos que lhe estão atribuídos. 

 

Artigo 205.º - Instrumentos de autonomia 

São instrumentos de autonomia do Agrupamento de 

Escolas: o Projeto Educativo, o Regulamento Interno, 

o Plano Anual e Plurianual de Atividades, o orçamento, 

relatório anual de atividades, conta de gerência e 

relatório de autoavaliação. 

 

Artigo 206.º - Regulamentos específicos / 

regimentos 

1 - As atividades previstas neste Regulamento Interno 

ou que venham a ser criadas podem ser objeto de 

regulamentação específica sob parecer do Conselho 

Pedagógico e aprovadas em Conselho Geral. 

2 - As normas específicas de funcionamento dos 

serviços da Escola poderão ser adaptadas, por 

conveniência de serviço, pelo Diretor, sem contrariar o 

disposto no Regulamento Interno. 

 

Artigo 207.º - Parcerias 

O Agrupamento de Escolas Escalada, Pampilhosa da 

Serra propõe-se criar e desenvolver parcerias com 

entidades de carácter económico, social, cultural, 

científico e artístico. 

 

 

SECÇÃO II - Contratos de autonomia 

 

Artigo 208.º - Desenvolvimento da autonomia 

1 - A autonomia do Agrupamento de Escolas 

desenvolve-se e aprofunda-se com base na sua iniciativa 

e segundo um processo ao longo do qual lhe podem ser 

reconhecidos diferentes níveis de competência e de 

responsabilidade, de acordo com a capacidade 

demonstrada para assegurar o respetivo exercício. 

2 - Os níveis de competência e de responsabilidade a 

atribuir são objeto de negociação entre a escola, o 

Ministério da Educação e Ciência e Câmara Municipal, 

mediante a participação do Conselho Municipal de 

Educação, podendo conduzir à celebração de um 
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contrato de autonomia, nos termos dos Artigos 

seguintes. 

3 - A celebração de contratos de autonomia persegue 

objetivos de equidade, qualidade, eficácia e eficiência. 

 

Artigo 209.º - Contratos de autonomia 

1 - Por contrato de autonomia entende-se o acordo 

celebrado entre a Escola, o Ministério da Educação e 

Ciência, a Câmara Municipal e, eventualmente, outros 

parceiros da comunidade interessados, através do qual 

se definem objetivos e se fixam as condições que 

viabilizam o desenvolvimento do Projeto Educativo 

apresentado pela Direção Executiva do Agrupamento 

de Escolas. 

2 - Constituem princípios orientadores da celebração e 

desenvolvimento dos contratos de autonomia: 

a) Subordinação da autonomia aos objetivos do 

serviço público de educação e à qualidade da 

aprendizagem das crianças, dos jovens e dos 

adultos; 

b) Compromisso do Estado através da 

Administração Educativa e dos Órgãos de 

Administração e Gestão do Agrupamento de 

Escolas na execução do Projeto Educativo e 

respetivos planos de atividades; 

c) Responsabilização dos Órgãos de 

Administração e Gestão do Agrupamento de 

Escolas, designadamente através do 

desenvolvimento de instrumentos de avaliação 

e acompanhamento do desempenho que 

permita aferir a qualidade do serviço público 

de educação; 

d) Adequação dos recursos atribuídos às 

condições específicas do Agrupamento de 

Escolas e ao projeto que pretende desenvolver; 

e) Garantia da equidade do serviço prestado e do 

respeito pela coerência do sistema educativo; 

f) A melhoria dos resultados escolares e a 

diminuição do abandono escolar. 

3 - Constituem requisitos para a apresentação de 

propostas de contratos de autonomia: 

a) Um Projeto Educativo contextualizado, 

consistente e fundamentado;  

b) A conclusão do procedimento de avaliação 

externa nos termos da lei e demais normas 

regulamentares aplicáveis.  

 

Artigo 210.º - Atribuição de competências 

1 - O desenvolvimento da autonomia processa-se pela 

atribuição de competências nos seguintes domínios: 

a) Gestão flexível do currículo, com possibilidade 

de inclusão de componentes regionais e locais, 

respeitando os núcleos essenciais definidos a 

nível nacional; 

b) Oferta de cursos com planos curriculares 

próprios, no respeito pelos objetivos do 

sistema nacional de educação; 

c) Gestão de um crédito global de horas de 

serviço Docente, incluindo a componente 

letiva, não letiva, o exercício de cargos de 

administração, gestão e orientação educativa e 

ainda o desenvolvimento de projetos de ação e 

inovação; 

d) Adoção de normas próprias sobre horários, 

tempos letivos, constituição de turmas ou 

grupos de alunos e ocupação de espaços; 

e) Recrutamento e seleção do Pessoal Docente e 

não Docente, nos termos da legislação 

aplicável; 

f) Extensão das áreas que integram os Serviços 

Técnicos e Técnico-pedagógicos e suas formas 

de organização; 

g) Gestão e execução do orçamento, através de 

uma afetação global de meios; 

h) Possibilidade de autofinanciamento e gestão 

de receitas que lhe estão consignadas; 

i) Aquisição de bens e serviços e execução de 

obras, dentro de limites a definir; 

j) Adoção de uma cultura de avaliação nos 

domínios da avaliação interna da escola, da 

avaliação dos desempenhos Docentes e da 

avaliação da aprendizagem dos alunos, 

orientada para a melhoria da qualidade da 

prestação do serviço público de educação. 

2 - A extensão das competências a transferir depende 

do resultado da negociação referida, conforme o 

descrito neste Regulamento, tendo por base a proposta 

apresentada pelo Agrupamento de Escolas e a avaliação 

realizada pela Administração Educativa sobre a 

capacidade do Agrupamento de Escolas para o seu 

exercício. 

3 - Na renovação dos contratos de autonomia, para além 

do previsto no número anterior, deve avaliar-se, em 

especial: 

a) O grau de cumprimento dos objetivos 

constantes do Projeto Educativo; 

b) O grau de cumprimento dos Planos de 

Atividades e dos objetivos do contrato; 

c) A evolução dos resultados escolares e do 

abandono escolar. 

4 - Na sequência de avaliação externa ou de ação 

inspetiva que comprovem o incumprimento do contrato 

de autonomia ou manifesto prejuízo para o serviço 

público, pode, por Despacho fundamentado do membro 

do Governo responsável pela área da educação, 

determinar-se a suspensão, total ou parcial, desse 

contrato ou ainda a sua anulação, com a consequente 
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reversão para a Administração Educativa de parte ou da 

totalidade das competências atribuídas. 

 

Artigo 211.º - Procedimentos 

Os demais procedimentos relativos à celebração, 

acompanhamento, avaliação e fiscalização dos contratos 

de autonomia são estabelecidos por portaria do membro 

do Governo responsável pela área da educação, ouvido 

o Conselho das Escolas. 

 

  

CAPÍTULO X - Disposições finais 

 

Artigo 212.º - Omissões 

Todos os casos omissos devem ser decididos pelos 

Órgãos de Administração e Gestão do Agrupamento, 

tendo respeito pelos normativos legais existentes sobre 

os assuntos. 

 

Artigo 213.º - Divulgação do Regulamento Interno 

1 - O Regulamento Interno deve ser divulgado a todos 

os membros da Comunidade Escolar, no início de cada 

ano letivo, nomeadamente os conteúdos que lhe dizem 

respeito. 

2 - Deve ser afixado na sala de Professores das escolas 

do Agrupamento.  

3 - Pode ser consultado nos Serviços Administrativos, 

por qualquer membro da Comunidade Escolar e na 

página eletrónica do Agrupamento. 

 

Artigo 214.º - Revisão do Regulamento Interno 

1 - O Regulamento Interno será revisto sempre que 

decorra de imposição legal ou quando os Órgãos de 

Administração e Gestão do Agrupamento assim o 

deliberam. 

2 - A fim de serem introduzidas alterações, deve a 

Direção convocar o Conselho Pedagógico e 

seguidamente elaborar a respetiva proposta para 

submeter ao Conselho Geral. 

3 - As alterações podem ser introduzidas, por maioria 

absoluta dos votos dos membros do Conselho Geral em 

efetividade de funções. 

 

Artigo 215.º - Aprovação e entrada em vigor do 

Regulamento Interno 

O Regulamento Interno entrará em vigor após a sua 

aprovação em Conselho Geral. 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO 

REGULAMENTO INTERNO 

 

 

- Constituição da República Portuguesa; 

- Lei de Bases do Sistema Educativo; 

- Código de Procedimento Administrativo; 

- Lei n.º 49/2005, de 30 de Agosto - Segunda alteração 

à Lei de Bases do Sistema Educativo; 

- Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril - Regime de 

Autonomia, Administração e Gestão dos 

Estabelecimentos Públicos da Educação Pré-Escolar e 

dos Ensinos Básico e Secundário; 

- Portaria n.º 604/2008, de 9 de Julho – Regula as 

regras a observar no procedimento concursal prévio à 

eleição do Diretor, nos termos do Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22 de Abril; 

- Despacho n.º 9744/2009, de 8 de Abril – Define das 

reduções da componente letiva; 

- Despacho n.º 9745/2009, de 8 de Abril – Fixa o 

número de adjuntos do Diretor; 

- Portaria n.º 343/2008, de 30 de Abril – Fixa das 

funções ou cargos de natureza técnico-pedagógicas; 

- Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de Janeiro - Sétima 

alteração do Estatuto da carreira dos Educadores de 

Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário; 

- Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de Janeiro - 

Sistema de avaliação de desempenho do pessoal docente 

da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e 

Secundário; 

- Despacho n.º 7465/2008, de 13 de Março e Despacho 

n.º 32048/2008, de 16 de Dezembro – Delegação de 

competências de avaliador e nomeação em comissão de 

serviço de professores na categoria de professor titular, 

e respetivo esclarecimento; 

- Despacho n.º 6753/2008, de 7 de Março - Designa dos 

membros do conselho científico da avaliação; 

- Despacho n.º 19117/2008, de 17 de Julho – 

Organização do ano letivo; 

- Lei n.º 39/2010, de 2 de Setembro - Segunda alteração 

ao Estatuto do Aluno dos Ensinos Básico e Secundário, 

aprovado pela Lei n.º 30/2002, de 20 de Dezembro, e 

alterado pela Lei n. 3/2008, de 18 de Janeiro; 

- Lei n.º 3/2008, de 18 de Janeiro - Primeira alteração 

ao Estatuto do Aluno dos Ensinos Básico e Secundário 

e Despacho n.º 30265/2008, de 24 de Novembro, que 

visa clarificar os termos de aplicação do disposto no 

Estatuto do Aluno; 

- Portaria n.º 230/2008, de 7 de Março – Regime 

jurídico dos cursos de educação e formação de adultos; 

- Portaria n.º 797/2006, de 8 de Outubro – Alteração 

do regime de criação, organização e gestão do currículo, 

bem como a avaliação e certificação das aprendizagens 

dos cursos profissionais de nível Secundário; 

- Despacho n.º 14758/2004, de 23 de Julho – 

Funcionamento dos cursos profissionais nas escolas 

secundárias públicas; 

- Despacho Conjunto n.º 453/2004 de 27 de Julho – 

Regulamenta da criação dos cursos de educação e 

http://www.min-edu.pt/np3/1224.html
http://www.min-edu.pt/np3/1953.html
http://www.min-edu.pt/np3/2344.html
http://www.min-edu.pt/np3/1176.html
http://www.min-edu.pt/np3/1540.html
http://www.min-edu.pt/np3/1771.html
http://www.min-edu.pt/np3/1747.html
http://www.min-edu.pt/np3/1570.html
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formação com dupla certificação escolar e profissional; 

retificado pela Declaração de Retificação n.º 1673/2004, 

de 7 de Setembro; 

- Despacho n.º 5220/97, de 10 de Julho e Circular n.º 17 

/DSDC/DEPEB/2007 – Orientações curriculares para 

a Educação Pré-Escolar; 

- Despacho Normativo n.º 16795/2005, de 23 de 

Agosto - Normas a observar no período de 

funcionamento dos estabelecimentos de Educação Pré-

Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico; 

- Despacho n.º 12591/2006, de 16 de Junho - Definição 

das orientações relativas às atividades de 

enriquecimento curricular; 

- Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro – Aprova a 

reorganização curricular do Ensino Básico; alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 209/2002 de 19 Outubro; 

- Decreto-Lei n.º 7/2001, 18 de Janeiro – Aprova a 

revisão curricular do ensino Secundário; 

- Despacho Normativo n.º 1/2005, de 5 de Janeiro – 

Princípios e procedimentos a observar na avaliação das 

aprendizagens e competências aos alunos dos três ciclos 

de ensino; alterado pelo Despacho Normativo n.º 

18/2006, de 14 de Março, e retificado pela Declaração 

de Retificação n.º 25/2006, de 21 de Abril; 

 

- Despacho Normativo n.º 50/2005, de 9 de Novembro 

- Princípios de atuação e normas orientadoras para 

implementação, acompanhamento e avaliação dos 

planos de recuperação como estratégia de intervenção 

tendo em vista o sucesso educativo dos alunos do 

Ensino Básico; 

- Despacho n.º 19575/2006, de 25 de Setembro – 

Orientações curriculares para o 1º Ciclo do Ensino 

Básico; 

- Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março – Princípios 

orientadores da organização e gestão curricular, bem 

como da avaliação das aprendizagens, no nível 

Secundário de educação; alterado pelo Decreto-Lei n.º 

24/2006, de 6 de Fevereiro; 

- Portaria n.º 1322/2007, de 4 de Outubro – Alteração 

do regime de organização, funcionamento e avaliação 

dos cursos científico-humanísticos do nível Secundário 

de educação; 

- Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro e Lei n.º 

21/2008, de 12 de Maio – Apoios especializados a 

prestar na Educação Pré-Escolar e nos Ensinos Básico 

e Secundário dos sectores público, particular e 

cooperativo. 

- Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de Julho – Regime 

Estatutário do Pessoal Não Docente dos 

Estabelecimentos Públicos da Educação Pré-Escolar e 

dos Ensinos Básico e Secundário; 

- Despacho n.º 17460/2006, de 29 de Agosto – 

Regulamento interno do pessoal não docente dos 

estabelecimentos públicos de Educação Pré-Escolar e 

dos Ensinos Básico e Secundário; 

- Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro – Regimes de 

vinculação, de carreiras e de remunerações dos 

trabalhadores que exercem funções públicas; 

- Portaria n.º 759/2010, de 16 de Julho – Procede à 

adaptação do sistema integrado de gestão e avaliação do 

desempenho na Administração Pública ao pessoal não 

docente dos estabelecimentos públicos de Educação 

Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário; 

- Decreto-Lei n.º 121/2008, de 11 de Julho – Extinção 

das carreiras e categorias da administração pública; 

- Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro – Estatuto 

disciplinar dos trabalhadores que exercem funções 

públicas; 

- Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro – Sistema 

integrado de gestão e avaliação do desempenho da 

administração pública; 

- Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março – Regime 

jurídico de férias, faltas e licenças dos funcionários e 

agentes da administração; alterado pela Lei n.º 117/99, 

de 11 de Agosto e pelo Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 

de Maio; 

- Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro – Sistema de 

avaliação da educação e do ensino não superior; 

- Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de Julho – Quadro de 

transferências de competências para os municípios em 

matéria de educação. 

- Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro – Regime de 

contrato de trabalho em funções públicas; 

- Despacho n.º 14368-A/2010, de 14 de Setembro – 

Regula as condições de aplicação, para o ano letivo de 

2010-2011, das medidas de ação social escolar, da 

responsabilidade do ME e dos municípios, nas 

modalidades de apoio alimentar, alojamento, auxílios 

económicos e acesso a recursos pedagógicos; 

- Lei n.º 85/2009, de 28 de Agosto – Estabelece o 

regime da escolaridade obrigatória para as crianças e 

jovens que se encontram em idade escolar e consagra a 

universalidade da Educação Pré-Escolar para as 

crianças a partir dos 5 anos de idade; 

- Despacho n.º 11476/2010, de 14 de Julho – Apoio 

financeiro ao Programa de Expansão e 

Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar; 

- Despacho n.º 18064/2010, de 3 de Dezembro – Fixa o 

número de adjuntos dos diretores dos agrupamentos de 

escolas e escolas não agrupadas. Revoga o Despacho n.º 

9745/2009, de 08 de Abril; 

- Decreto-Lei n.º 224/2009, de 11 de Setembro – 

Procede à primeira alteração do Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22 de Abril, que aprovou o regime de 

autonomia, administração e gestão das escolas dos 

estabelecimentos públicos da Educação Pré-Escolar e 

dos Ensinos Básico e Secundário, e prevê a existência 

de postos de trabalho com a categoria de encarregado 

operacional da carreira de assistente operacional nos 

http://www.min-edu.pt/np3/1186.html
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/especial/Documents/dl_n_3_2008.pdf
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mapas de pessoal dos agrupamentos de escolas e escolas 

não agrupadas; 

- Despacho n.º 18020/2010, de 3 de Dezembro – 

Atribui as classificações e menções qualitativas aos 

docentes em regime de mobilidade em serviços e 

organismos da Administração Pública, avaliados nos 

termos do sistema integrado de gestão e avaliação do 

desempenho na Administração Pública, quando o ciclo 

de avaliação decorra na sua totalidade naquele regime; 

- Despacho n.º 17645/2010, 24 e Novembro – 

determina os procedimentos a adotar na apreciação 

intercalar dos docentes em exercício de funções de 

administração e gestão nos agrupamentos de escolas ou 

escolas não agrupadas e em exercício de funções de 

Direção dos centros de formação das associações de 

escolas; 

- Despacho n.º 16034/2010, de 22 de Outubro – 

Estabelece a nível nacional os padrões de desempenho 

docente; 

- Despacho Normativo n.º 24/2010, de 23 de Setembro 

– Estabelece os critérios a aplicar na realização da 

ponderação curricular prevista no n.º 9 do artigo 40º do 

Estatuto da carreira dos Educadores de Infância e dos 

Professores dos Ensinos Básico e Secundário; 

 

- Portaria n.º 926/2010, de 20 de Setembro – Estabelece 

os procedimentos a adotar nos casos em que, por força 

do exercício de cargos ou funções, não possa haver 

lugar a observação de aulas, necessária à progressão aos 

3º e 5º escalões e à obtenção das menções de Muito Bom 

e Excelente; 

- Despacho n.º 14420/2010, de 15 de Setembro – 

Aprova as fichas de avaliação global do desempenho do 

pessoal docente; 

- Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de Junho – 

Regulamenta o sistema de avaliação do desempenho do 

pessoal docente da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos 

Básicos e Secundário e revoga os Decretos 

Regulamentares n.º 2/2008, de 10 de Janeiro, n.º 

11/2008, de 23 de Maio, n.º 1-A/2009, de 5 de Janeiro, 

e n.º 14/2009, de 21 de Agosto; 

- Despacho n.º 7886/2010, de 5 de Maio – Avaliação de 

docentes em regime de mobilidade; 

- Despacho n.º 4913-B/2010, de 19 de Março – 

Determina os procedimentos a adotar no âmbito da 

apreciação intercalar; 

- Despacho n.º 11120-A/2010, de 06 de Julho – 

Calendário escolar para o ano 2010-2011; 

- Declaração de Retificação n.º 10/2008, de 7 de Março 

– Retifica o Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro que 

define os apoios especializados a prestar na Educação 

Pré-Escolar e nos Ensinos Básico e Secundário dos 

sectores público, particular e cooperativo; 

- Portaria n.º 196-A/2010, de 9 de Abril – Regulamenta 

a Lei n.º 60/2009, de 06 de Agosto, que estabelece o 

regime de aplicação da educação sexual em meio 

escolar;   

- Portaria n.º 1242/2009, de 12 de Outubro – Aprova o 

regulamento do Regime de Fruta Escolar; 

- Decreto-Lei n.º 75/2010, de 23 de Junho – Procede à 

décima alteração ao Estatuto da carreira dos 

Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos 

Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

139-A/90, de 28 de Abril; 

- Declaração de Retificação n.º 84/2009, de 18 de 

Novembro – retifica o Decreto-Lei n.º 270/2009, de 30 

de Setembro, que procede à nona alteração ao Estatuto 

da carreira dos Educadores de Infância e dos 

Professores dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de Abril, à 

terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 20/2006, de 31 de 

Janeiro, e à primeira alteração ao Decreto-lei n.º 

104/2008, de 24 de Junho; 

- Decreto Regulamentar n.º 27/2009, de 6 de Outubro 

– Procede à primeira alteração do Decreto 

regulamentar n.º 3/2008, de 21 de Janeiro, que 

estabelece o regime da prova de avaliação de 

conhecimentos e competências prevista no artigo 22º do 

Estatuto da carreira dos Educadores de Infância e dos 

Professores dos Ensinos Básico e Secundário; 

- Decreto-Lei n.º 270/2009, de 30 de Setembro - 

Procede à nona alteração ao Estatuto da carreira dos 

Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos 

Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

139-A/90, de 28 de Abril, à terceira alteração ao 

Decreto-Lei n.º 20/2006, de 31 de Janeiro, e à primeira 

alteração ao Decreto-lei n.º 104/2008, de 24 de Junho; 

- Despacho n.º 21666/2009, de 28 de Setembro – Define 

as regras do período probatório previsto no estatuto da 

Carreira Docente; 

- Declaração de Retificação n.º 2223/2009, de 4 de 

Setembro – Retifica o Despacho n.º 19255/2009, de 6 

de Agosto; 

- Portaria n.º 966/2009, de 25 de Agosto – Altera a 

Portaria n.º 343/2008, de 30 de Abril, que fixa as 

funções ou cargos a identificar como de natureza 

técnico-pedagógica; 

- Despacho Normativo n.º 9/2010, de 1 de Abril – 

Alteração ao n.º 49 do Despacho Normativo n.º 1/2005, 

de 5 de Janeiro, com as alterações que lhe foram 

introduzidas pelos Despachos Normativos n.º 18/2006, 

de 14 de Março, n.º 5/2007, de 10 de Janeiro, e n.º 

6/2010, de 19 de Fevereiro; 

- Despacho Normativo n.º 7/2010, de 16 de Março – 

Regulamento do Júri Nacional de Exames e 
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regulamento dos exames do Ensino Básico e 

Secundário; 

- Declaração de Retificação n.º 406/2010, de 2 de Março 

– Retifica o Despacho Normativo n.º 6/2010, de 19 de 

Fevereiro; 

- Despacho Normativo n.º 6/2010, de 19 de Fevereiro 

– Altera o Despacho Normativo n.º 1/2005, de 5 de 

Janeiro, com as alterações introduzidas pelos 

Despachos Normativos n.º 18/2006, de 14 de Março, n.º 

5/2007, de 10 de Janeiro; 

- Despacho Normativo n.º 10/2009, de 19 de Fevereiro 

– Regulamentos do Júri Nacional de Exames e dos 

Exames dos Ensinos Básico e Secundário; 

- Despacho n.º 2285/2009, de 16 de Janeiro – 

Estabelece o regime de exame do nível de iniciação das 

disciplinas de Inglês e Francês do Ensino Secundário; 

- Despacho n.º 2351/2007, de 14 de Fevereiro – 

Determina a aplicação anual das provas de aferição ao 

universo do 1º e 2º ciclos do Ensino Básico; 

- Portaria n.º 558/2010, de 22 de Julho – Altera o 

Anexo I à Portaria n.º 756/2009, de 14 de Julho, que  

estabelece as regras de designação de docentes parta a 

função de professor bibliotecário e para a função de  

coordenador interconcelhio para as bibliotecas 

escolares; 

- Portaria n.º 756/2009, de 14 de Julho – Estabelece as 

regras de designação de docentes para a função de  

professor bibliotecário e para a função de coordenador 

interconcelhio para as bibliotecas escolares; 

- Portaria n.º 1189/2010, de 17 de Novembro – Procede 

à identificação de domínios de habilitação para a 

docência em vários graus de ensino;   

- Despacho n.º 11120-B/2010, de 6 de Julho – 

Organização do ano letivo; 

- Despacho n.º 19308/2008, de 21 de Julho – 

Distribuição do serviço docente, nas áreas curriculares 

disciplinas, ao nível do 2º Ciclo;  

- Despacho n.º 11100/2010, de 6 de Julho – Despacho 

formação competências; 

- Portaria n.º 224/2010, de 20 de Abril – Altera o Anexo 

i à portaria n.º 731/2009, de 7 de Julho, que cria o  

sistema de formação e de certificação em competências 

TIC para docentes em exercício de funções nos  

estabelecimentos da Educação Pré-Escolar e dos 

Ensinos Básico e Secundário; 

- Despacho n.º 1264/2010, de 19 de Janeiro – Aprova a 

lista de certificados e diplomas que permitem ao docente 

requerer a certificação de competências digitais; 

- Despacho n.º 27495/2009, de 23 de Dezembro – 

Aprova os modelos de certificado de competências TIC;  

- Despacho Normativo n.º 29/2010, de 14 de Dezembro 

- Permite excecionalmente a conclusão do 1º ciclo e 

estabelecimentos da Educação Pré-Escolar e dos 

Ensinos Básico e Secundário; transição ao 2º ciclo do 

Ensino Básico dos alunos com 8 anos de idade. Altera o 

Despacho Normativo n.º 1/2005, de 5 de Janeiro, com 

as alterações introduzidas pelos Despachos Normativos 

n.º 18/2006, de 14 de Março, n.º 5/2007, de 10 de 

Janeiro; 

- Portaria n.º 967/2010, de 25 de Agosto – Aprova a 

regulamentação do reconhecimento das qualificações 

dos educadores de infância e dos professores dos 

Ensinos Básico e Secundário previsto na Diretiva n.º 

2005/36/CE, do Parlamento e do Conselho, de 7 de 

Setembro, e na Diretiva n.º 2006/100/CE, do Conselho, 

de 20 Novembro, transpostas para a ordem jurídica 

interna através da Lei n.º 9/2009, de 4 de Março; 

- Decreto-Lei nº 7/2003, de 15 de janeiro; 

- Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho; 

- Despacho Normativo nº7/2013, de 11 de julho; 

- Portaria nº 74-A/2013, de 15 de fevereiro; 

- Decreto Regulamentar nº 1-B/2009, de 5 de janeiro; 

- Lei nº 37/2007, de 14 de agosto; 

- Lei nº 51/2012, de 5 de setembro; 

- Decreto-Lei nº 41/2012, de 21 de fevereiro; 

- Decreto-Lei nº 24/84, de 16 de janeiro; 

- Lei nº 99/2003, de 27 de agosto; 

- Lei nº 35/2004, de 29 de julho; 

- Decreto-Lei nº 372/90, de 27 de novembro; 

- Decreto-Lei nº 80/99, de 16 de março; 

- Lei nº 29/2006, de 4 de julho; 

- Despacho nº 9265-B/2013, de 15 de julho; 

- Decreto-Lei nº 43/89, de 3 de fevereiro. 
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