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SIGLAS	  
	  

AAAF – Atividade de Animação e de Apoio à Família (Pré-escolar)	  
AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular (1.º ciclo)	  
ASE – Ação Social Escolar	  
BEs – Bibliotecas Escolares	  
CAF – Componente de Apoio à Família (1.º ciclo) 
CIEC – Centro Integrado de Educação em Ciências	  
CP – Cursos Profissionais 	  
CPCJ – Comissão Proteção de Crianças e Jovens 
ECV – Escola Ciência Viva	  
EFA – Educação e Formação de Adultos	  
EMRC – Educação Moral e Religiosa Católica	  
FCT – Formação em Contexto de Trabalho	  
GIC – Gabinete de Imagem e Comunicação 	  
GRBE – Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares	  
ME – Ministério de Educação	  
NEEcp - Necessidades Educativas Especiais de caráter permanente	  
PAP – Prova de Aptidão Profissional 	  
PB – Professor Bibliotecário	  
PEA – Prova Extraordinária de Avaliação	  
PEI – Programa Educativo Individual	  
RBE – Rede de Bibliotecas Escolares 	  
SADD – Secção de Avaliação do Desempenho Docente	  
SPO – Serviço de Psicologia e Orientação	  
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CAPÍTULO I	  
DISPOSIÇÕES GERAIS	  

	  
SECÇÃO I	  

OBJETO, ÂMBITO E PRINCÍPIOS DO REGULAMENTO INTERNO	  
	  

Artigo 1.°	  
Objeto do regulamento interno	  

	  
1- O presente regulamento tem por objeto a normalização do funcionamento da unidade organizacional denominada 
“Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha”, de acordo com o disposto na legislação em vigor, e a adequação 
das regras de convivência e de resolução de conflitos na respetiva comunidade educativa à realidade do agrupamento.	  
2- No desenvolvimento do disposto no ponto anterior, o regulamento interno da escola pode dispor, entre outras 
matérias, quanto: 	  
a) Aos direitos e deveres dos alunos inerentes à especificidade da vivência escolar; 	  
b) À utilização das instalações e equipamentos; 	  
c) Ao acesso às instalações e espaços escolares; 	  
d) Ao reconhecimento e à valorização do mérito, da dedicação e do esforço no trabalho escolar, bem como do 
desempenho de ações meritórias em favor da comunidade em que o aluno está inserido ou da sociedade em geral, 
praticadas na escola ou fora dela; 	  
e) Às regras e procedimentos a observar em matéria de delegação das competências do Diretor, nos restantes membros 
do órgão de administração e gestão ou no conselho de turma.	  
	  

Artigo 2.º	  
Âmbito de aplicação do regulamento interno 	  

	  
1- O presente regulamento aplica-se: 	  
a) A todos os estabelecimentos de ensino e educação do Agrupamento; 	  
b) Aos órgãos de administração e gestão; 	  
c) Às estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica do Agrupamento; 	  
d) Ao pessoal docente, pessoal não docente e discentes do Agrupamento; 	  
e) Aos serviços técnico-pedagógicos do Agrupamento; 	  
f) Aos pais e encarregados de educação; 	  
g) À associação de estudantes da Escola D. Maria II;	  
h) A todos os utentes dos espaços e instalações do Agrupamento. 	  
2- A eficácia do regulamento passará por: 	  
a) Conseguir um melhor esclarecimento das funções e atuações de cada um dos grupos e de cada pessoa; 	  
b) Conseguir uma melhor coordenação e efetividade de funcionamento do Agrupamento e dos estabelecimentos de 
ensino que o integram; 	  
c) Conseguir um melhor relacionamento dos estabelecimentos de ensino com o meio; 	  
d) Promover o intercâmbio com outras regiões e outros países; 	  
e) Fomentar e valorizar a nossa identidade, os nossos valores e atitudes. 	  
	  

Artigo 3.º	  
Elaboração do regulamento interno	  

	  
O regulamento interno do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha é elaborado nos termos do regime de 
autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na sua redação atual conferida pelo Decreto-Lei n.º137/2012 de 
2 de julho, devendo nessa elaboração participar a comunidade educativa, em especial através do funcionamento do 
conselho geral.	  

Artigo 4.º	  
Divulgação do regulamento interno	  

	  
1. Constituindo o regulamento interno um documento fundamental para a atividade organizacional do Agrupamento, 
deve o mesmo ser amplamente divulgado a todos os membros da comunidade escolar, designadamente alunos, pessoal 
docente e não docente, pais e encarregados de educação.	  
2 - O regulamento interno é publicitado no Portal das Escolas e na plataforma do agrupamento em formato digital, está 
acessível para consulta, em formato papel, em local visível, na Secretaria, na Biblioteca e na Reprografia (para 
reprodução do documento) e em cada estabelecimento que integra o Agrupamento, em local adequado.	  
3 - Os pais ou encarregados de educação devem, no ato da matrícula ou na primeira reunião com o docente responsável 
(diretor de turma/professor titular de turma/educador de infância titular de grupo), declarar o conhecimento do 
regulamento interno e assumir um compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral.	  
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SECÇÃO II	  
CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO	  

	  
Artigo 5.º	  

Identificação do agrupamento	  
	  

1- O Agrupamento é designado por AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA NOVA DA BARQUINHA que, de acordo com o 
respetivo processo de constituição, é um agrupamento vertical de escolas. 	  
2- O Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha tem a sua sede na Escola D. Maria II.	  
	  

Artigo 6.º	  
Constituição do agrupamento	  

	  
1 - O Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha é uma unidade organizacional, dotada de órgãos próprios de 
administração e gestão, constituída pelos seguintes estabelecimentos de ensino: 
 

JARDINS DE INFÂNCIA	  
Jardim de Infância de Atalaia	  
Jardim de Infância de Moita do Norte	  
Jardim de Infância de Praia do Ribatejo	  
Jardim de Infância de Tancos	  
Jardim de Infância de Vila Nova da Barquinha	  
ESCOLAS BÁSICAS DO 1.º CICLO	  
Escola Ciência Viva	  
Escola Básica 1 de Praia do Ribatejo	  
ESCOLA BÁSICA COM 2.° E 3.° CICLOS E SECUNDÁRIO	  
Escola D. Maria II	  

	  
Artigo 7.º	  

Ofertas formativas	  
	  
A oferta educativa do Agrupamento é atualizada anualmente.	  

	  
SECÇÃO III	  

NORMAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	  
	  

Artigo 8.º	  
Calendário escolar	  

	  
A Direção do Agrupamento estabelecerá o calendário escolar, dentro dos limites regulamentados superiormente, ouvido 
o Conselho Pedagógico.	  

Artigo 9.º	  
Matrículas e renovação de matrículas	  

	  
1- As normas gerais relativas à concretização da matrícula e respetiva renovação no Agrupamento estão em 
conformidade com o estipulado no despacho n.º 5048-B/2013, de 12 de abril.	  
2- A matrícula tem lugar para ingresso, pela primeira vez:	  
a) Na educação pré-escolar;	  
b) No 1.º ciclo do ensino básico;	  
c) No ensino secundário recorrente;	  
d) Em qualquer ano de escolaridade dos níveis e modalidades de ensino, por parte dos alunos que pretendam alterar o 
seu percurso formativo, nas situações e nas condições legalmente permitidas;	  
e) Em qualquer ano de escolaridade dos níveis e modalidades de ensino, por parte dos candidatos que pretendam 
retomar o seu percurso formativo, nas situações e nas condições legalmente permitidas;	  
f) Em qualquer ano de escolaridade dos níveis e modalidades de ensino, por parte dos candidatos titulares de 
habilitações adquiridas em países estrangeiros.	  
3- Na educação pré-escolar, a renovação de matrícula tem lugar nos anos escolares subsequentes ao da matrícula e 
cessa no ano escolar em que a criança ingressa na escolaridade obrigatória. A renovação de matrícula tem ainda lugar 
nos anos escolares subsequentes ao da primeira matrícula no 1.º ano do 1.º ciclo do ensino básico e até à conclusão do 
ensino secundário, em qualquer uma das suas ofertas.	  
4- A responsabilidade pela matrícula cabe:	  
a) Ao encarregado de educação, quando o aluno seja menor;	  
b) Ao aluno, quando maior.	  
5- O pedido de matrícula é efetuado nos Serviços de Administração Escolar do Agrupamento, que se situam na escola 
sede.	  
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6- Inicialmente, a matrícula é considerada condicional, só se tornando efetiva quando estiver concluído o processo de 
distribuição das crianças e dos alunos pelos estabelecimentos de educação e de ensino.	  
7- O pedido de matrícula de crianças que completem os 3 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro é 
aceite a título condicional, dependendo a sua aceitação definitiva da existência de vaga nas turmas já constituídas, 
depois de aplicadas as prioridades legalmente definidas.	  
8- A matrícula no 1.º ano do 1.º ciclo do ensino básico é obrigatória para as crianças que completem 6 anos de idade 
até 15 de setembro.	  
9- As crianças que completem os 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro podem ingressar no 1.º ciclo 
do ensino básico se tal for requerido pelo encarregado de educação, dependendo a sua aceitação definitiva da existência 
de vaga nas turmas já constituídas, depois de aplicadas as prioridades legalmente definidas.	  
10- Em situações excecionais previstas na lei, o membro do Governo responsável pela área da educação pode autorizar, 
a requerimento do encarregado da educação, a antecipação ou o adiamento da matrícula no 1.º ano do 1.º ciclo do 
ensino básico. 	  
11- O requerimento referido no número anterior deve ser apresentado no estabelecimento de educação e de ensino 
frequentado pela criança ou, se não for o caso, que pretende frequentar, até 15 de maio do ano escolar imediatamente 
anterior ao pretendido para a antecipação ou adiamento da matrícula, acompanhado de um parecer técnico 
fundamentado, o qual integra, obrigatoriamente, uma avaliação psicopedagógica da criança.	  
12- Na educação pré-escolar, no ensino básico e no ensino secundário, em qualquer uma das suas ofertas, a renovação 
de matrícula realiza-se automaticamente no estabelecimento de educação e de ensino frequentado pela criança ou pelo 
aluno no ano escolar anterior àquele em que se pretende inscrever.	  
13- O disposto no número anterior não se aplica às disciplinas de oferta obrigatória pela escola e de frequência 
facultativa pelos alunos e nas disciplinas de opção, neste caso, quando aplicável.	  
14- Na renovação de matrícula na educação pré-escolar, o estabelecimento de educação e de ensino deve obter, 
previamente, do encarregado de educação uma declaração em como este se responsabiliza pela frequência e 
assiduidade do seu educando.	  
15- Anualmente, serão comunicados os prazos estabelecidos para matrícula/renovação, bem como os documentos 
necessários, em todos os estabelecimentos de ensino e na plataforma moodle do agrupamento.	  
	  

Artigo 10.º	  
Transferências	  

	  
As transferências de alunos, durante a frequência de cada ciclo, só serão permitidas, a título excecional, por razões 
decorrentes da vontade expressa e fundamentada do encarregado de educação, depois de devidamente ponderadas 
pela direção do Agrupamento.	  
	  

Artigo 11.º	  
Formação de turmas	  

	  
1- A constituição das turmas respeitará os normativos legais e os critérios anualmente aprovados no conselho 
pedagógico.	  
2- Os diretores de turma e os docentes titulares de grupo/turma devem participar ativamente no processo de 
elaboração das turmas.	  
3- A direção do Agrupamento poderá designar uma equipa de docentes para proceder à formação de turmas, que 
assegurará o cumprimento das orientações estabelecidas.	  
	  

Artigo 12.º	  
Distribuição de serviço e horários docentes	  

	  
1- A distribuição do serviço e horário docente é responsabilidade e competência do Diretor, devendo, sem prejuízo do 
cumprimento das determinações legais e dos critérios aprovados no conselho pedagógico, respeitar as seguintes 
prioridades:	  
a) Continuidade educativa;	  
b) Exercício de funções de direção e de coordenação de estabelecimento;	  
c) Exercício de funções de coordenação no âmbito das estruturas de orientação e coordenação educativa.	  
2- No cumprimento das prioridades referidas deverão, sempre que possível, ser respeitadas as eventuais preferências 
apresentadas pelos interessados.	  
	  

SECÇÃO IV	  
AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE	  

	  
Artigo 13.º	  

Responsabilidade dos membros da comunidade educativa	  
	  
1- A autonomia do Agrupamento pressupõe a responsabilidade de todos os membros da comunidade educativa pela 
salvaguarda efetiva do direito à educação e à igualdade de oportunidades no acesso à Escola, bem como a promoção de 
medidas que visem o empenho e o sucesso escolares, a prossecução integral dos objetivos dos referidos projetos 
educativos. 	  
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2- A escola é um espaço coletivo de salvaguarda efetiva do direito à educação. 	  
3- A comunidade educativa integra os alunos, os pais e encarregados de educação, os docentes, os não docentes, as 
autarquias locais e os serviços da administração central e regional, nos termos das respetivas competências. 	  
	  

Artigo 14.º	  
Responsabilidade dos alunos	  

	  
1- Os alunos são responsáveis pelo exercício dos direitos e pelo cumprimento dos deveres que lhes são outorgados pelo 
Estatuto do Aluno e Ética Escolar, pelo presente regulamento e pela demais legislação aplicável. 	  
2- A responsabilidade disciplinar dos alunos implica o respeito integral pelo Estatuto, pelo regulamento interno, pelo 
património da escola, pelos demais alunos, funcionários e professores. 	  
3- Nenhum aluno pode prejudicar o direito à educação dos demais. 	  
	  

Artigo 15.º	  
Papel especial dos professores	  

	  
1- Os professores 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 professor titular de turma/diretor 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 e encarregados de educação e colaborar com estes no sentido de prevenir e 
resolver problemas comportamentais ou de aprendizagem. 	  
	  

Artigo 16.º	  
Autoridade do professor	  

	  
1- A lei protege a autoridade do professor nos domínios pedagógico, científico, organizacional, disciplinar e de formação 
cívica. 	  
2- A autoridade do professor exerce-se dentro e fora da sala de aula, nas instalações escolares ou fora delas, no 
exercício das suas funções. 	  
3- Para todos os efeitos legais, consideram-se suficientemente fundamentadas 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 em ata, as quais se consideram ratificadas pelos respetivo conselho, exceto se o contrário 
daquela expressamente constar. 	  
4- Os professores gozam de proteção da lei penal relativamente aos crimes cometidos contra a sua pessoa ou o seu 
património. 	  
	  

Artigo 17.º	  
Incumprimento dos deveres por parte dos pais ou encarregados de educação	  

 	  
O incumprimento pelos pais ou encarregados de educação, relativamente aos seus filhos ou educandos menores ou não 
emancipados, dos deveres previstos neste regulamento, de forma consciente ou reiterada, implica a respetiva 
responsabilização nos termos da lei e do Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 	  
	  

Artigo 18.º	  
Intervenção de outras entidades	  

	  
1- Perante situação de perigo para a segurança, saúde, ou educação do aluno, designadamente por ameaça à sua 
integridade física ou psicológica, deve o Diretor diligenciar para lhe pôr termo, pelos meios estritamente adequados e 
necessários e sempre com preservação da vida privada do aluno e da sua família, atuando de modo articulado com os 
pais, representante legal ou quem tenha a guarda de facto do aluno. 	  
2- Para o disposto no ponto anterior, deve o Diretor solicitar, quando necessário, a cooperação das entidades 
competentes do sector público, privado ou social. 	  
3- Quando se verifique a oposição dos pais, representante legal ou quem tenha a guarda de facto do aluno, deve o 
Diretor comunicar imediatamente a situação à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens ou ao magistrado do 
Ministério Público no caso de esta não se encontrar instalada.	  
	  

CAPÍTULO II	  
REGIME DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	  

	  
Artigo 19.º	  

Administração e gestão	  
	  
Os órgãos de administração e gestão do Agrupamento são os que constam no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 
atualizado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 	  
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SECÇÃO I	  
ÓRGÃOS	  

 
SUBSECÇÃO I	  

CONSELHO GERAL	  
	  

Artigo 20.º	  
Conselho Geral	  

	  
O conselho geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade do 
Agrupamento, assegurando a participação e representação da comunidade educativa.	  
	  

Artigo 21.º	  
Composição	  

	  
1- O conselho geral é constituído por 21 elementos: 	  
a) Sete representantes do pessoal docente em exercício efetivo de funções no Agrupamento; 	  
b) Dois representantes do pessoal não docente, em exercício efetivo de funções no Agrupamento; 	  
c) Quatro representantes dos pais e encarregados de educação; 	  
d) Dois representantes dos alunos do ensino secundário, sendo um do ensino noturno;	  
e) Três representantes do município designados pela Câmara Municipal;	  
f) Três representantes da comunidade local com relevo para o projeto educativo do agrupamento. 	  
2- O Diretor participa, por inerência de funções, nas reuniões do conselho geral, embora sem direito a voto. 	  
	  

Artigo 22.º	  
Competências	  

	  
As competências do conselho geral são as que constam do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, atualizado pelo 
Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 
	  

Artigo 23.º	  
Eleição e designação de representantes	  

	  
1- Os representantes do pessoal docente e do pessoal não docente são eleitos por lista, separadamente pelos respetivos 
corpos.	  
2- Os representantes dos alunos do Ensino Secundário diurno e noturno são eleitos por lista entre os alunos.	  
3- Os representantes dos pais e encarregados de educação são eleitos em assembleia geral de pais e encarregados de 
educação do Agrupamento, sob proposta das respetivas organizações representativas.	  
4- Os representantes do município são designados pela Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, que poderá 
delegar essa competência na Junta de Freguesia.	  
5- Os representantes da comunidade local são cooptados pelos restantes membros do conselho geral, em reunião 
convocada para o efeito. 
	  

Artigo 24.º	  
Procedimentos eleitorais	  

	  
1- As eleições para o conselho geral serão convocadas com uma antecedência mínima de 20 dias úteis. 	  
2- Os cadernos eleitorais são organizados pelos serviços de administração escolar da escola sede. 	  
3- As listas darão entrada nos serviços de administração escolar da escola sede, durante o horário de expediente, até 7 
dias úteis antes do ato eleitoral (exclusive), sendo anotados dia e hora da respetiva receção. Para tal serão 
disponibilizados, nos serviços de administração escolar, impressos apropriados para registo dos nomes e assinaturas dos 
candidatos, sendo facultativa a indicação de dois observadores do processo eleitoral. 	  
4- São elegíveis e eleitores todos os docentes e não docentes em exercício efetivo de funções no Agrupamento. 	  
5- São elegíveis todos os alunos do Agrupamento maiores de 16 anos e são eleitores, todos os alunos a partir do 2.º 
ciclo, inclusive.	  
6- As listas para o conselho geral terão o seguinte número de suplentes: 7 para o pessoal docente, 2 para os alunos e 2 
para o pessoal não docente. 	  
7- No dia útil seguinte ao da entrega de qualquer lista, a comissão eleitoral do conselho geral cessante verificará a sua 
legalidade e, em caso afirmativo, procederá à sua afixação, para cada um dos três corpos eleitorais, as respetivas listas 
serão ordenadas por ordem alfabética, de acordo com a entrada nos serviços de administração escolar. 	  
8- As listas concorrentes, por corpo eleitoral, serão afixadas em locais apropriados em todas os estabelecimentos de 
ensino/educação, para conhecimento público. 	  
9- Os alunos devem ser informados através da leitura de um aviso sobre o ato eleitoral, sobre a apresentação de 
candidaturas e o local onde poderão encontrar a respetiva informação. 	  
10- A conversão de votos em mandatos faz-se de acordo com o método de representação proporcional da média mais 
alta de Hondt. 	  
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11- As eleições para docentes e não docentes decorrerão na escola sede, durante 8 horas, a menos que todos os 
inscritos exerçam antes o seu direito de voto e para os alunos decorrerão no intervalo grande da manhã e no período de 
almoço, das 12:00 às 14:00.	  
12- O horário dos atos eleitorais será definido pelo conselho geral.	  
13- A mesa da assembleia de voto será constituída por três elementos para docentes e não docentes eleita em 
assembleia geral e para os alunos, eleita em assembleia de delegados e subdelegados. 	  
14- A mesa da assembleia de voto lavrará as atas relativas aos atos eleitorais. 	  
	  

Artigo 25.º	  
Mandatos	  

	  
1- O mandato dos membros do conselho geral tem a duração de quatro anos, sem prejuízo do disposto nos números 
seguintes. 	  
2- O mandato dos representantes dos pais e encarregados de educação e dos alunos tem a duração de dois anos 
escolares. 	  
3- Os membros do conselho geral são substituídos no exercício do cargo se entretanto perderem a qualidade que 
determinou a respetiva eleição ou designação. 	  
4- As vagas resultantes da cessação do mandato dos membros eleitos são preenchidas pelo primeiro candidato, não 
eleito, segundo a respetiva ordem de precedência, na lista a que pertencia o titular do mandato, de acordo com a 
legislação. 	  
	  

Artigo 26.º	  
Regimento interno	  

	  
Na primeira reunião, deverá ser elaborado o regimento de funcionamento interno do conselho geral, onde constará o 
modo de funcionamento deste órgão.	  
	  

SUBSECÇÃO II	  
DIRETOR	  

	  
Artigo 27.º	  

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

Artigo 28.º	  
Subdiretor e adjuntos do diretor	  

	  
O Diretor é coadjuvado no exercício das suas funções por um subdiretor e por adjuntos, no respeito pelos critérios 
definidos na legislação em vigor relativamente à dimensão do agrupamento e diversidade da sua oferta educativa 
(níveis e ciclos de ensino e tipologias de cursos que leciona). 	  
	  

Artigo 29.º	  
Competências	  

	  
As competências do Diretor encontram-se definidas no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho.	  
	  

Artigo 30.º	  
Recrutamento	  

	  
O recrutamento e a eleição do Diretor são da responsabilidade do conselho geral, nos termos dos artigo 21.º do 
Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 	  
	  

Artigo 31.º	  
Procedimento concursal	  

	  
O procedimento concursal é da responsabilidade do conselho geral, de acordo com o disposto no artigo 22.º, 22.º-A, 
22.º-B e 23.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
137/2012, de 2 de julho. 	  
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Artigo 32.º	  
Eleição	  

	  
1- Após a discussão e apreciação das candidaturas e a eventual audição dos candidatos, o conselho geral procede à 
eleição do Diretor, considerando-se eleito o candidato que obtenha maioria absoluta dos votos dos membros do 
conselho geral em efetividade de funções. 	  
2- No caso de o candidato ou de nenhum dos candidatos sair vencedor, nos termos do número anterior, o conselho 
geral reúne novamente, no prazo máximo de cinco dias úteis, para proceder a novo escrutínio, ao qual são admitidos 
consoante o caso, o candidato único ou os dois candidatos mais votados na primeira eleição, sendo considerado eleito 
aquele que obtiver maior número de votos favoráveis, desde que em número não inferior a um terço dos membros do 
conselho geral em efetividade de funções. 	  
3- Sempre que o candidato, no caso de ser único, ou o candidato mais votado, nos restantes casos, não obtenha, na 
votação a que se refere o número anterior, o número mínimo de votos nele estabelecido, é o facto comunicado ao 
serviço competente do Ministério da Educação, para os efeitos previstos no artigo 66.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 
22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 	  
4- O resultado da eleição do Diretor é homologado pelo Diretor-geral da Administração Escolar nos 10 dias úteis 
posteriores à sua comunicação pelo presidente do conselho geral, considerando-se após esse prazo tacitamente 
homologado. 	  
5- A recusa de homologação apenas pode fundamentar-se na violação da lei ou dos regulamentos, designadamente do 
procedimento eleitoral. 	  
	  

Artigo 33.º	  
Posse	  

	  
1- O Diretor toma posse perante o conselho geral nos 30 dias subsequentes à homologação dos resultados eleitorais 
pelo Diretor-geral da Administração Escolar, nos termos do n.º 4 do artigo anterior. 	  
2- O Diretor designa o subdiretor e os seus adjuntos no prazo máximo de 30 dias após a sua tomada de posse. 	  
3- O subdiretor e os adjuntos do Diretor tomam posse nos 30 dias subsequentes à sua designação pelo Diretor. 	  
	  

Artigo 34.º	  
Mandato	  

	  
1- O mandato do Diretor tem a duração de quatro anos. 	  
2- Até 60 dias antes do termo do mandato do Diretor, o conselho geral delibera sobre a recondução do Diretor ou a 
abertura do procedimento concursal tendo em vista a realização de nova eleição. 	  
3- A decisão de recondução do Diretor é tomada por maioria absoluta dos membros do conselho geral em efetividade de 
funções, não sendo permitida a sua recondução para um terceiro mandato consecutivo. 	  
4- Não é permitida a eleição para um quinto mandato durante o quadriênio imediatamente subsequente ao termo do 
quarto mandato consecutivo. 	  
5- Não sendo ou não podendo ser aprovada a recondução do Diretor de acordo com o disposto nos números anteriores, 
abre-se o procedimento concursal tendo em vista a eleição do Diretor, nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 
75/2008, de 22 de abril com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 	  
6- O mandato do Diretor pode cessar: 	  
a) A requerimento do interessado, dirigido ao Diretor-geral da Administração Escolar, com a antecedência mínima de 45 
dias, fundamentado em motivos devidamente justificados; 	  
b) No final do ano escolar, por deliberação do conselho geral aprovada por maioria de dois terços dos membros em 
efetividade de funções, em caso de manifesta desadequação da respetiva gestão, fundada em fatos comprovados e 
informações, devidamente fundamentadas, apresentados por qualquer membro do conselho geral; 	  
c) Na sequência de processo disciplinar que tenha concluído pela aplicação de sanção disciplinar de cessação da 
comissão de serviço, nos termos da lei. 	  
7- A cessação do mandato do Diretor determina a abertura de um novo procedimento concursal. 	  
8- Os mandatos do subdiretor e dos adjuntos têm a duração de quatro anos e cessam com o mandato do Diretor. 	  
9- Sem prejuízo do disposto no número anterior, e salvaguardadas as situações previstas nos artigos 35.º e 66.º do 
Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, 
quando a cessação do mandato do Diretor ocorra antes do termo do período para o qual foi eleito, o subdiretor e os 
adjuntos asseguram a administração e gestão do Agrupamento de Escolas até à tomada de posse do novo Diretor, 
devendo o respetivo processo de recrutamento estar concluído no prazo máximo de 90 dias. 	  
10- Não sendo possível adotar a solução prevista no número anterior e não sendo aplicável o disposto no artigo 35.º, a 
gestão do Agrupamento de escolas é assegurada nos termos estabelecidos no artigo 66.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, 
de 22 de abril com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 	  
11- O subdiretor e os adjuntos podem ser exonerados a todo o tempo por decisão fundamentada do Diretor. 	  
	  

Artigo 35.º	  
Regime de exercício de funções	  

	  
O regime de exercício de funções do Diretor está consagrado nos artigos 26.º, 27.º, 28.º, 29.º e 30.º do Decreto-Lei n.º 
75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 	  
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SUBSECÇÃO III	  
CONSELHO PEDAGÓGICO	  

	  
Artigo 36.º	  

Conselho Pedagógico	  
	  
Nos termos previstos no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, o conselho pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e 
orientação educativa do Agrupamento, nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da orientação e 
acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente. 	  
	  

Artigo 37.º	  
Composição	  

	  
1- O conselho pedagógico do Agrupamento é composto pelos seguintes treze elementos: 

Diretor 
Coordenador do departamento da educação pré-escolar 
Coordenador do departamento do 1.º ciclo 
Coordenador do departamento de línguas 
Coordenador do departamento de expressões 
Coordenador do departamento de matemática e ciências experimentais 
Coordenador do departamento de ciências sociais e humanas 
Coordenador dos diretores de turma 
Coordenador da educação especial 
Coordenador das bibliotecas escolares 
Coordenador de clubes e projetos 
Coordenador dos percursos qualificantes 
Coordenador das medidas de promoção do sucesso educativo 

2- Os serviços técnico-pedagógicos são representados no conselho pedagógico pelos coordenadores da educação 
especial, das bibliotecas escolares e de clubes e projetos.	  
3- O Diretor do Agrupamento é, por inerência, presidente do conselho pedagógico. 	  
	  

Artigo 38.°	  
Competências	  

	  
Ao conselho pedagógico compete: 	  
a) Elaborar a proposta de projeto educativo a submeter pelo Diretor ao conselho geral; 	  
b) Apresentar propostas para a elaboração do regulamento interno e dos planos anual e plurianual de atividades e 
emitir parecer sobre os respetivos projetos; 	  
c) Emitir parecer sobre as propostas de celebração de contratos de autonomia; 	  
d) Elaborar e aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente; 	  
e) Definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e vocacional, do acompanhamento 
pedagógico e da avaliação dos alunos;	  
f) Propor aos órgãos competentes a criação de áreas disciplinares ou disciplinas de conteúdo regional e local, bem como 
as respetivas estruturas programáticas; 	  
g) Definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação curricular, dos apoios e complementos 
educativos e das modalidades especiais de educação escolar; 	  
h) Adotar os manuais escolares, ouvidos os departamentos curriculares; 	  
i) Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, no âmbito do agrupamento em 
articulação com instituições ou estabelecimentos do ensino superior vocacionados para a formação e a investigação; 	  
j) Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e cultural; 	  
k) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários; 	  
l) Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente, de acordo com o disposto na legislação aplicável; 	  
m) Propor mecanismos de avaliação dos desempenhos organizacionais e dos docentes, bem como da aprendizagem dos 
alunos, credíveis e orientados para a melhoria da qualidade do serviço de educação prestado e dos resultados das 
aprendizagens; 	  
n) Participar, nos termos regulamentados em diploma próprio, no processo de avaliação do desempenho do pessoal 
docente. 	  
	  

Artigo 39.°	  
Funcionamento	  

	  
1- O conselho pedagógico reúne, ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que seja convocado 
pelo respetivo presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de funções 
ou sempre que um pedido de parecer do conselho geral ou do Diretor o justifique. 	  
2- Nas reuniões plenárias ou de comissões especializadas, designadamente quando a ordem de trabalhos verse sobre as 
matérias previstas nas alíneas a), b), e), i), j) e k) do artigo anterior, podem participar, sem direito a voto, a convite do 
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presidente do conselho pedagógico, representantes do pessoal não docente, dos pais e encarregados de educação e dos 
alunos. 	  
	  

Artigo 40.º	  
Designação dos membros	  

	  
1- Os coordenadores dos departamentos curriculares são eleitos pelo respetivo departamento, de entre uma lista de 
três docentes, propostos pelo Diretor para o exercício do cargo. Considera-se eleito o elemento que reúna o maior 
número de votos favoráveis dos membros do departamento curricular. As votações serão presenciais e por voto secreto. 	  
2- O coordenador de clubes e projetos, o coordenador dos percursos qualificantes, o coordenador da educação especial 
e o coordenador de Diretores de turma são designados pelo Diretor. 	  
3- O coordenador da equipa das bibliotecas escolares do Agrupamento é designado de acordo com os procedimentos 
previstos na Portaria n.º 756/2009, de 14 de julho, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 558/2010, de 22 de 
julho, pela Portaria n.º 76/2011, de 15 de fevereiro e pela Portaria n.º 230-A/2013, de 19 de julho.	  
	  

Artigo 41.°	  
Mandatos	  

	  
1- Os coordenadores de departamento curricular cumprem um mandato de quatro anos, o qual cessa com o mandato do 
Diretor, nos termos previstos no n.º 9 do artigo 43.° do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 	  
2- Os restantes coordenadores do conselho pedagógico cumprem um mandato de quatro anos, à semelhança dos 
mencionados no ponto anterior. 	  

 
Artigo 42.º 

Regimento interno 
 
Na primeira reunião, deverá ser elaborado o regimento de funcionamento interno do conselho pedagógico, onde 
constará o modo de funcionamento deste órgão. 

 
SECÇÃO II 	  

CONSELHO ADMINISTRATIVO	  
	  

Artigo 43.° 	  
Conselho administrativo	  

	  
1- A definição, a composição, as competências e o funcionamento do conselho administrativo estão estabelecidos nos 
artigos 36.° a 39.° do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
137/2012, de 2 de julho.  
2- O regimento interno do conselho administrativo fixará as normas do seu funcionamento e da sua organização interna.	  
	  

SECÇÃO III 	  
COORDENAÇÃO DE ESCOLA OU DE ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO 	  

	  
Artigo 44.° 	  

Coordenador	  
	  
1- A definição, o mandato e as competências do coordenador dos estabelecimentos de educação pré-escolar encontram-
se definidas nos artigos 40.° e 41.° do Decreto-Lei n.°75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 	  
2- O coordenador de escola ou de jardim de infância é designado pelo Diretor.	  
3- Na ausência do coordenador, em situações pontuais, de curta duração, por motivos pessoais ou profissionais, a 
coordenação é assegurada pelo docente com mais tempo de serviço presente no estabelecimento. 	  
4- Nos estabelecimentos de educação com menos de três docentes poderão ser designados de entre eles, pelo Diretor, 
um responsável para exercício efetivo das funções de coordenação. 	  
5- O mandato do coordenador de escola ou estabelecimento tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato do 
Diretor. 
6- O coordenador pode se exonerado, a todo o tempo, por despacho fundamentado do Diretor.	  
	  

Artigo 45.° 	  
Competências 	  

	  
Ao coordenador de estabelecimento compete: 	  
a) Coordenar as atividades educativas do estabelecimento em articulação com o Diretor; 	  
b) Cumprir e fazer cumprir as decisões do Diretor e exercer as competências que por este lhe forem delegadas; 	  
c) Transmitir as informações relativas a pessoal docente e não docente e aos alunos; 	  
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d) Promover e incentivar a participação dos pais e encarregados de educação, dos interesses locais e da autarquia nas 
atividades educativas. 	  
	  

CAPÍTULO III	  
ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 	  

	  
SECÇÃO I	  

ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO	  
	  

Artigo 46.º	  
Estruturas de coordenação e supervisão pedagógica	  

	  
1- As estruturas de coordenação e supervisão pedagógica são aquelas que, com vista ao desenvolvimento do projeto 
educativo do Agrupamento, colaboram com o conselho pedagógico e com o Diretor, no sentido de assegurar: 	  
a) O acompanhamento das atividades escolares; 	  
b) A promoção do trabalho colaborativo; 	  
c) A realização da avaliação de desempenho do pessoal docente. 	  
2- São estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica: 	  
a) Departamentos curriculares;  	  
b) Conselhos de ano do 1.º ciclo; 	  
c) Equipas de articulação interciclos, educação pré-escolar e 1.º ciclo, 1.º e 2.º ciclo, 2º e 3º ciclo e 3º ciclo e 
secundário; 	  
d) Conselhos de grupo/área disciplinar; 	  
e) Conselho de diretores de turma; 	  
f) Conselhos de turma; 	  
g) Coordenação das ofertas formativas profissionalmente qualificantes;	  
3- São ainda estruturas de apoio ao conselho pedagógico e ao Diretor: 	  
a) Equipa de autoavaliação;	  
b) Secção de Avaliação do Desempenho Docente (SADD). 
c) Comissão de acompanhamento pedagógico.  
	  

SUBSECÇÃO I	  
DEPARTAMENTOS CURRICULARES	  

	  
Artigo 47.º	  

Departamentos curriculares	  
	  
1- Esta estrutura de articulação e gestão curricular deve: 	  
a) Promover a cooperação entre os docentes do Agrupamento; 	  
b) Adequar o currículo às necessidades específicas dos alunos. 	  
2- Os departamentos curriculares são estruturas multidisciplinares e reúnem vários grupos de recrutamento e áreas 
disciplinares. 	  
3- Os departamentos curriculares são seis, compostos por todos os docentes do Agrupamento:	  
a) Departamento Curricular da Educação Pré-escolar;	  
b) Departamento Curricular do 1.º Ciclo;	  
c) Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas;	  
d) Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais;	  
e) Departamento Curricular de Expressões;	  
f) Departamento Curricular de Línguas.	  
4- Os departamentos curriculares são coordenados pelos coordenadores de departamento curricular.	  
5- O departamento a que cada docente pertence é determinado pela sua formação inicial, exceto outras situações 
definidas pelo Diretor.	  
	  

Artigo 48.º	  
Competências dos departamentos curriculares	  

	  
1- Compete ao departamento curricular: 	  
a) Colaborar no desenvolvimento do projeto educativo e do plano anual de atividades; 	  
b) Cooperar na preparação/implementação das medidas definidas pelo conselho pedagógico; 	  
c) Identificar necessidades de formação dos docentes; 	  
d) Elaborar pareceres/recomendações e apresentar sugestões em conselho pedagógico, no que se refere a necessidades 
de formação, programas, metodologias e processos e critérios de avaliação; 	  
e) Promover trocas de experiências e saberes, na perspetiva da atualização da competência científica e pedagógica dos 
seus membros; 	  
f) Fomentar a inovação pedagógica; 	  
g)Assegurar a articulação curricular na aplicação dos planos de estudo; 	  
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h) Assegurar a planificação do ensino-aprendizagem, bem como a elaboração dos instrumentos de avaliação adequados 
a cada disciplina/área de estudo;	  
i) Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das disciplinas/área de estudo; 	  
j) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da aplicação de estratégias de 
diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens; 	  
k) Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto; 	  
l) Assegurar o desenvolvimento de componentes curriculares por iniciativa do Agrupamento; 	  
m) Planificar o modo de utilização das instalações e propor a aquisição de novo material e equipamento; 	  
n) Organizar o inventário do material existente e zelar pela sua conservação; 	  
o) Elaborar o respetivo regimento nos primeiros trinta dias do mandato da estrutura, onde constem as respetivas regras 
de organização e funcionamento (a sua constituição, o seu funcionamento, os direitos e deveres dos seus membros, 
bem como a formação de grupos de trabalho e/ou comissões e outros procedimentos que a dinâmica do departamento 
implique). 	  
2- É ainda competência dos departamentos curriculares da educação pré-escolar e do 1.º ciclo, assegurar, de acordo 
com a legislação em vigor, a supervisão da componente de apoio à família (CAF) e das atividades de enriquecimento 
curricular (AEC), respetivamente. 	  
	  

Artigo 49.º	  
Funcionamento dos departamentos curriculares	  

	  
1- Os departamentos curriculares reúnem em plenário com os coordenadores de disciplina e por grupos/áreas 
disciplinares: 
a) Ordinariamente duas vezes por período letivo, sendo a primeira e a última reunião do ano letivo convocadas pelo Diretor; 	  
b) Extraordinariamente, sempre que seja convocada pelo respetivo coordenador, quer por sua iniciativa quer a requerimento de 
um terço dos seus membros em efetividade de funções, ou quando o Diretor solicitar parecer sobre matéria relevante;	  
c) O departamento reúne os coordenadores dos grupos/áreas disciplinares, sempre que se considere necessário, mediante 
convocatória do coordenador de departamento curricular.	  
2- Os departamentos poderão ainda apresentar um outro modo de funcionamento, atendendo às suas especificidades, o 
que deverá estar inscrito no seu regimento interno, sendo este submetido à aprovação do conselho pedagógico, 
apresentado pelo respetivo coordenador. 	  
	  

Artigo 50.º	  
Coordenador de departamento curricular	  

	  
1- O coordenador de departamento é eleito pelo respetivo departamento, de entre uma lista de três docentes, propostos 
pelo Diretor para o exercício do cargo, segundo a legislação em vigor. 	  
2- Para efeitos do disposto no número anterior considera-se eleito o docente que reúna o maior número de votos 
favoráveis dos membros do departamento curricular. 	  
3- Para o exercício das suas funções o coordenador dispõe, no seu horário, do número de horas atribuídas pelo Diretor 
para o efeito. 	  
4- O mandato de coordenador de departamento curricular terá a duração de quatro anos. 	  
5- Os coordenadores dos departamentos curriculares podem ser exonerados a todo o tempo por despacho 
fundamentado do Diretor, após consulta ao respetivo departamento.	  
6- Quando o coordenador estiver impedido de comparecer à reunião de conselho pedagógico ou reunião de 
departamento curricular, será substituído por um docente indicado pelo Diretor.	  
	  

Artigo 51.º	  
Competências do coordenador de departamento curricular	  

	  
1- Compete ao coordenador de departamento: 	  
a) Representar o departamento; 	  
b) Orientar pedagogicamente os docentes do departamento; 	  
c) Assegurar a comunicação entre o departamento e o conselho pedagógico, nomeadamente apresentando 
recomendações e sugestões e transmitindo as suas orientações; 	  
d) Assegurar a articulação entre o departamento e as restantes estruturas de coordenação educativa e supervisão 
pedagógica; 	  
e) Cooperar com o grupo de educação especial e com o serviço de psicologia e orientação (SPO) na gestão adequada de 
recursos e na adoção de medidas pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens; 	  
f) Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes do departamento, bem como a realização 
de atividades que visem a melhoria da qualidade das práticas educativas; 	  
g) Estimular o desenvolvimento de projetos educativos, promovendo a partilha de recursos e a dinamização de projetos 
de inovação pedagógica;	  
h) Promover a definição de critérios específicos de avaliação, bem como assegurar a respetiva aplicação; 	  
i) Avaliar o desempenho dos docentes do departamento de acordo com a legislação em vigor; 	  
j) Planificar, em conjunto com os docentes do departamento, a utilização dos materiais e equipamentos disponíveis, 
bem como a aquisição de novo material didático; 	  
k) Coordenar o desenvolvimento de componentes curriculares a nível de Agrupamento; 	  
l)  Coordenar a participação do departamento no plano anual de atividades;  
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m) Fazer o levantamento das necessidades de formação dos docentes do departamento e enviar para o coordenador do 
plano de formação;	  
n) Operacionalizar a coordenação pedagógica de cada ciclo; 	  
o) Coordenar os trabalhos das áreas disciplinares e conselhos de ano; 	  
p) Apoiar os professores com menos experiência, nomeadamente na partilha de experiências e recursos de formação, 
bem como promover a integração de novos docentes; 	  
r) Apresentar ao Diretor um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido pelo departamento. 	  
2- Compete ainda ao coordenador de departamento curricular: 	  
a) Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias do departamento, dando conhecimento prévio ao Diretor (ou seus 
coadjuvantes) do horário da sua realização, para que este possa coordenar o trabalho do Agrupamento; 	  
b) Distribuir, previamente, documentação considerada necessária ao desenvolvimento das reuniões; 	  
c) Responsabilizar-se por manter organizado e atualizado o arquivo de atas, bem como de toda a documentação emitida 
e ou aprovada pelo departamento curricular, material este que deverá estar disponível na plataforma do agrupamento;	  
d) Apoiar o serviço de exames e provas, nomeando os respetivos júris e coordenando a elaboração de provas e 
respetivas matrizes.	  
3- Aos coordenadores dos departamentos curriculares da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico compete, 
ainda, elaborar o estudo estatístico dos resultados da avaliação (sumativa no 1.º ciclo) das turmas, promovendo a sua 
análise crítica, e apresentar ao conselho pedagógico as propostas referentes à retenção repetida (no 1.º ciclo).	  
	  

SUBSECÇÃO II	  
GRUPO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	  

	  
Artigo 52.º	  
Definição	  

	  
1- O grupo de educação especial, que integra o departamento curricular de expressões, é constituído pelos docentes dos 
grupos de recrutamento de educação especial, os quais prestam serviço em todos os estabelecimentos de 
ensino/educação do Agrupamento. 	  
2- O grupo de educação especial, que é regido por regimento próprio, é uma estrutura de apoio ao conselho pedagógico 
e ao Diretor do Agrupamento e assegura, de modo articulado e flexível, o acompanhamento e apoios indispensáveis ao 
desenvolvimento de uma escola inclusiva. 	  
3- A concretização das medidas educativas, com vista à consecução de uma escola de qualidade para todos, no quadro 
do desenvolvimento do projeto educativo do Agrupamento, visa: 	  
a) Contribuir para a igualdade de oportunidades de sucesso educativo para todas as crianças e jovens, promovendo a 
existência de respostas pedagógicas diversificadas adequadas às suas necessidades específicas e ao seu 
desenvolvimento;	  
b) Articular as respostas a necessidades educativas com os recursos existentes noutras estruturas e serviços (de âmbito 
local/regional) que também interagem na área da inclusão educativa; 	  
c) Promover a existência de condições, nos vários estabelecimentos de ensino afetos ao Agrupamento, para a inclusão 
socioeducativa das crianças e jovens, especialmente as que apresentam necessidades educativas especiais de caráter 
permanente.	  
	  

Artigo 53.º	  
Composição do grupo de educação especial	  

	  
1- O grupo de educação especial é constituído pelos docentes de educação especial (colocados no quadro do 
Agrupamento e destacados no grupo de recrutamento de educação especial).	  
2- Colaboram ainda na implementação e desenvolvimento das atividades do grupo os assistentes operacionais que o 
plano de intervenção sugira, após aprovação pelo órgão competente e afetação de recursos pelo órgão da direção. 	  
3- O grupo de educação especial poderá solicitar a intervenção de outros docentes ou técnicos. 	  
4- Este grupo deve articular a sua ação com o serviço de psicologia e orientação do Agrupamento. 	  
5- Este grupo pode ainda solicitar a intervenção da Equipa de Saúde Escolar dos Serviços Locais da Segurança Social e 
de outros parceiros para avaliação/resolução de problemas específicos. 	  
	  

Artigo 54.º	  
Competências do grupo de educação especial	  

	  
São competências do grupo de educação especial: 	  
a) Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção da sua identidade pessoal, em colaboração 
com os Diretores de turma/conselho de turma/ docentes da turma; 	  
b) Articular com outros serviços especializados, nomeadamente das áreas da saúde e da segurança social, de modo a 
contribuir para o correto diagnóstico e avaliação sócio-médico-educativa dos alunos com necessidades educativas 
especiais e planear as medidas de intervenção mais adequadas; 	  
c) Colaborar com os órgãos de gestão e de coordenação pedagógica, bem como com as estruturas de coordenação 
educativa e supervisão pedagógica do agrupamento na referenciação de alunos com necessidades educativas especiais 
de caráter permanente (NEEcp); 	  
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d) Elaborar, conjuntamente com o serviço de psicologia e orientação os relatórios técnico-pedagógicos (cf. artigo 6.º do 
Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro); 	  
e) Elaborar, conjuntamente com professores titulares de turma/Diretores de turma, os relatórios circunstanciados no 
final do ano letivo;	  
f) Determinar os apoios especializados, as adequações do processo de ensino e de aprendizagem de que os alunos 
devam beneficiar e as tecnologias de apoio; 	  
g) Nos casos em que se considere não estar perante uma situação de necessidades educativas especiais de caráter 
permanente, fazer, em conjunto com o serviço de psicologia e orientação, o encaminhamento dos alunos para os apoios 
disponibilizados pela escola, de acordo com o seu perfil de necessidades; 	  
h) Prestar apoio pedagógico personalizado aos alunos ao abrigo do ponto 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 3/2008; 	  
i) Colaborar com o Diretor na organização de recursos humanos e materiais do Agrupamento, para implementação dos 
apoios educativos; 	  
j) Contribuir para a diversificação de estratégias e métodos educativos que permitam responder às necessidades 
educativas dos alunos; 	  
k) Orientar e assegurar o desenvolvimento dos currículos específicos individuais; 	  
l) Intervir ao nível da articulação da escola com a comunidade e com os pais; 	  
m) Propor ao Diretor a celebração de protocolos com diferentes serviços, empresas e outros agentes comunitários a 
nível local; 	  
n) Disponibilizar informação e sensibilizar os pais e encarregados de educação e comunidade em geral, no que respeita 
às condicionantes do desenvolvimento e da aprendizagem;	  
o) Articular a ação entre os diversos estabelecimentos de educação e de ensino para que seja assegurada aos alunos 
uma transição eficaz entre os diferentes níveis de ensino, no âmbito do encaminhamento de alunos para modalidades 
específicas de educação; 	  
p) Participar na definição dos critérios de avaliação dos alunos com NEEcp;	  
q) Elaborar o programa educativo individual dos alunos com NEEcp, em conjunto com o docente de grupo ou turma 
(educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico), com o diretor de turma (2.º, 3.º ciclos e secundário), com os 
encarregados de educação e com o serviço de psicologia e orientação; 	  
r) Organizar o processo de transição para a vida pós-escolar (cf. artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de 
janeiro); 	  
s) Orientar e assegurar, em conjunto com a direção do agrupamento, o desenvolvimento dos currículos específicos 
individuais. 	  
	  

Artigo 55.º	  
Coordenador do grupo de educação especial	  

	  
São competências do coordenador do grupo de educação especial:	  
a) Participar e colaborar com o Diretor na organização dos apoios educativos/educação especial; 	  
b) Articular o serviço com o SPO; 	  
c) Articular com outros órgãos do Agrupamento a implementação de medidas de educação especial: departamentos 
curriculares de educação pré-escolar e 1.º ciclo e coordenação pedagógica de 2.º e 3.º ciclos; 	  
d) Coordenar a elaboração e implementação dos planos individuais de transição dos alunos abrangidos pelo Decreto-Lei 
n.º 3/2008. 	  
	  

Artigo 56.º	  
Intervenção precoce	  

	  
O Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha está representado na Equipa Local de Intervenção Precoce de 
Constância, Entroncamento e Vila Nova da Barquinha, participando nas reuniões o representante nomeado pelo Diretor.	  
	  

SUBSECÇÃO III	  
CONSELHOS DE ANO DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	  

	  
Artigo 57.º	  
Composição 

	  
O departamento curricular do 1.º ciclo está organizado em conselhos de ano, da seguinte forma: 
a)   Conselho de ano dos alunos do 1.º ano de escolaridade – todos os docentes que lecionam o 1.º ano e aqueles que, 
lecionando mais do que um ano de escolaridade, optem por este conselho; 
b)   Conselho de ano dos alunos do 2.º ano de escolaridade – todos os docentes que lecionam o 2.º ano e aqueles que, 
lecionando mais do que um ano de escolaridade, optem por este conselho; 
c)   Conselho de ano dos alunos do 3.º ano de escolaridade – todos os docentes que lecionam o 3.º ano e aqueles que, 
lecionando mais do que um ano de escolaridade, optem por este conselho; 
d)   Conselho de ano dos alunos do 4.º ano de escolaridade – todos os docentes que lecionam o 4.º ano e aqueles que, 
lecionando mais do que um ano de escolaridade, optem por este conselho.	  
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Artigo 58.º	  
Funcionamento dos conselhos de ano	  

	  
Os conselhos de ano reúnem duas vezes por período. 	  
	  

Artigo 59.º	  
Competências dos conselhos de ano	  

	  
1- Os conselhos de ano têm as seguintes competências: 	  
a) Planificar as atividades e projetos a desenvolver, anualmente, de acordo com as	  orientações do conselho pedagógico 
e do coordenador de departamento; 	  
b) Articular com os diferentes departamentos curriculares o desenvolvimento de conteúdos programáticos e objetivos de 
aprendizagens; 	  
c) Cooperar com outras estruturas de orientação educativa e com o SPO na gestão adequada de recursos e na adoção 
de medidas pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens; 	  
d) Dinamizar e coordenar a realização de projetos interdisciplinares dos grupos /turmas. 	  

	  
Artigo 60.º	  

Coordenador de conselho de ano	  
	  
1- O coordenador de conselho de ano é, nomeado tendo em conta a sua competência pedagógica e científica, bem como 
a sua capacidade de relacionamento e liderança. 	  
2- A nomeação do coordenador de conselho de ano é efetuado de acordo com a legislação em vigor. 	  
3- O mandato de coordenador de conselho de ano terá a duração de um ano. 	  
4- O mandato de coordenador de conselho de ano poderá cessar a todo o tempo, por decisão do Diretor, ouvido o 
coordenador de departamento e o conselho pedagógico, a pedido do interessado ou mediante proposta fundamentada 
de pelo menos dois terços dos professores do conselho de ano respetivo. 	  
5- O coordenador de conselho de ano terá direito a dois tempos da componente não letiva de estabelecimento para o 
exercício do cargo, sempre que possível. 	  
6- O coordenador de conselho de ano reunirá com o coordenador do departamento curricular sempre que se justifique. 	  
	  

Artigo 61.º	  
Competências do coordenador de conselho de ano	  

	  
Cabe ao coordenador de conselho de ano coadjuvar o coordenador do departamento na operacionalização de 
competências que lhe estão atribuídas. Assim, compete-lhe: 	  
a) Representar o grupo de docentes do conselho; 	  
b) Orientar científica e pedagogicamente os professores; 	  
c) Promover a troca de experiências e a cooperação entre os docentes do conselho de ano; 	  
d) Promover atividades que visem a melhoria da qualidade das práticas educativas; 	  
e) Assegurar a articulação entre os docentes do conselho e o coordenador de departamento curricular, nomeadamente 
na análise e desenvolvimento de medidas de apoio e orientação pedagógica; 	  
f) Apresentar, ao coordenador de departamento, propostas de agrupamentos flexíveis da gestão semanal da carga 
horária específica de cada disciplina, no 1.º ciclo; 	  
g) Propor ao coordenador de departamento medidas de apoio educativo no contexto do sistema de avaliação dos 
alunos; 	  
h) Promover, em conjunto com os docentes do conselho, medidas de planificação e avaliação das atividades; 	  
i) Coordenar, a partir do início de setembro de cada ano, a planificação, a longo e médio prazo, das atividades letivas a 
nível da respetiva sala de atividades/ano de escolaridade; 	  
j) Zelar pelo cumprimento dos programas, das planificações e das decisões estabelecidas a nível de departamento 
curricular e conselho de ano; 	  
k) Distribuir, previamente, documentação considerada necessária ao desenvolvimento das reuniões; 	  
l) Distribuir toda a documentação entregue pelo coordenador de departamento; 	  
m) Apresentar ao coordenador de departamento curricular um relatório final de atividades desenvolvidas no conselho. 	  
n) O coordenador do conselho de ano convoca as reuniões com conhecimento do Diretor e do coordenador do 
departamento, mediante a afixação na escola sede e envio por correio eletrónico da convocatória, com 48 horas de 
antecedência; 	  
o) O coordenador do conselho de ano convoca reuniões extraordinárias sempre que as circunstâncias o exijam, por sua 
iniciativa, ou a pedido de pelo menos dois terços dos docentes que compõem esse conselho. 	  
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SUBSECÇÃO IV	  
EQUIPAS DE ARTICULAÇÃO ENTRE CICLOS	  

	  
Artigo 62.º	  
Composição 	  

	  
As equipas de articulação interciclos são compostas por elementos dos vários departamentos.	  

 
Artigo 63.º	  

Funcionamento	  
	  
1- As equipas da educação pré-escolar e do 1.º ciclo reúnem, ordinariamente, uma vez por período letivo.	  
2- Nos restantes ciclos, as reuniões realizam-se no início e no final do ano letivo.	  
3- As reuniões são convocadas pelo Diretor.	  
4- As reuniões são presididas pelo coordenador, que é designado pelo Diretor.	  
5- Após as reuniões, todas as informações relevantes serão dadas a conhecer, por quem presidiu a reunião, ao 
coordenador de departamento do 1.º ciclo e aos coordenadores das áreas disciplinares intervenientes.	  
	  

Artigo 64.º	  
Competências	  

	  
1- Assegurar a articulação curricular na aplicação dos planos de estudo. 	  
2- Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das disciplinas.	  
3- Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto.	  
	  

SUBSECÇÃO V	  
CONSELHOS DE GRUPO/ÁREA DISCIPLINAR 2.º E 3.º CICLOS 

 DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO	  
	  

Artigo 65.º	  
Definição	  

	  
1- O conselho de grupo/área disciplinar é uma subestrutura do departamento. 	  
2- O conselho de grupo/área disciplinar é composto pelos docentes que lecionam a mesma disciplina.	  
3- Esta estrutura só funciona se tiver um número mínimo de dois docentes. 	  
	  

Artigo 66.º	  
Composição	  

	  
Quando os docentes lecionarem mais do que uma disciplina farão parte dos respetivos conselhos de área disciplinar. 	  
	  

Artigo 67.º	  
Funcionamento	  

	  
1- O conselho de grupo/área disciplinar reúne mediante convocatória do respetivo coordenador.	  
2- A reunião deverá ocorrer, preferencialmente, após a reunião plenária de departamento, por convocatória do respetivo 
coordenador. 	  
3-O conselho de grupo/área disciplinar reúne sempre que necessário, no mínimo de duas reuniões por período.	  
	  

Artigo 68.º	  
Coordenador de grupo/área disciplinar	  

	  
1- O coordenador de grupo/área disciplinar é selecionado, tendo em conta a sua competência pedagógica e científica, 
bem como a sua capacidade de relacionamento e liderança. 	  
2- O coordenador de grupo/área disciplinar terá direito a dois tempos da componente não letiva de estabelecimento 
para o exercício do cargo. 	  
3- O mandato de coordenador de grupo/área disciplinar terá a duração de um ano. 	  
4- O mandato de coordenador de grupo/área disciplinar poderá cessar a todo o tempo, por decisão do Diretor, ouvido o 
coordenador do departamento curricular e o conselho pedagógico, a pedido do interessado ou mediante proposta 
fundamentada de pelo menos dois terços dos docentes do conselho de professores da mesma disciplina/escola. 	  
	  

Artigo 69.º	  
Competências do coordenador de grupo/área disciplinar	  

	  
1- Cabe ao coordenador de grupo/área disciplinar coadjuvar o coordenador do departamento na operacionalização das 
competências que lhe estão atribuídas. 	  
2- Compete-lhe ainda: 	  
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a) Representar o grupo de professores do mesmo grupo/área disciplinar; 	  
b) Orientar científica e pedagogicamente os professores de grupo/área disciplinar; 	  
c) Promover a troca de experiências e a cooperação entre os docentes do mesmo grupo/área disciplinar; 	  
d) Promover atividades que visem a melhoria da qualidade das práticas educativas; 	  
e) Organizar um dossier em suporte digital na plataforma moodle, com toda a documentação e facilitar a sua consulta; 	  
f) Apresentar ao coordenador de departamento curricular uma reflexão final do trabalho do grupo/área disciplinar.	  
3- Os coordenadores de grupo de português também assumem, por inerência, a coordenação do processo de ensino-
aprendizagem do português língua não materna dos alunos estrangeiros existentes no Agrupamento, a fim de garantir o 
cumprimento das exigências da legislação em vigor e das orientações dos documentos da Direção-Geral de Inovação e 
Desenvolvimento Curricular, tendo em vista o tratamento homogéneo de todos os alunos, a sua correta avaliação 
diagnóstica e o seu posicionamento no adequado nível de proficiência linguística. 	  
	  

SUBSECÇÃO VI	  
CONSELHOS DE TURMA 2.º E 3.º CICLOS DO 

 ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO	  
	  

Artigo 70.º	  
Constituição do conselho de turma	  

	  
1- O conselho de turma é constituído por todos os professores da turma.	  
2- Nos conselhos de Turma com os alunos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de janeiro, há obrigatoriedade da 
presença do professor de educação especial e/ou outros técnicos, quando solicitados.	  
3- Nas reuniões de avaliação intercalar têm de ser convocados:	  
a)   Dois representantes dos pais e encarregados de educação; 
b)   Um representante dos alunos, no caso do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário. 

	  
Artigo 71.º	  

Competências do conselho de turma	  
	  
São competências do conselho de turma: 	  
a) Efetuar o diagnóstico, identificar as características e as dificuldades de aprendizagem dos alunos da turma, sempre 
que possível, em momento anterior à elaboração dos horários para o ano letivo seguinte; 	  
b) Conceber, aprovar, concretizar e avaliar o respetivo plano de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, visando adequá-lo ao 
contexto da mesma, enquanto estratégia de concretização e desenvolvimento do currículo nacional e do projeto 
curricular do Agrupamento; 	  
c) Planear a lecionação dos conteúdos curriculares e do trabalho a desenvolver na componente de oferta complementar 
e no Apoio ao Estudo (2.º ciclo), de modo a garantir a interdisciplinaridade do trabalho e uma eficaz articulação 
curricular, tendo em vista a melhoria dos resultados escolares dos alunos; 	  
d) Articular as atividades dos professores da turma com as dos departamentos curriculares, designadamente no que se 
refere ao planeamento e coordenação de atividades interdisciplinares a nível da turma, no âmbito do plano de turma; 	  
e) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades educativas especiais dos alunos, promovendo a 
articulação com os respetivos serviços especializados de apoio educativo, visando a sua superação; 	  
f) Assegurar a adequação do currículo às características específicas da turma e dos alunos, estabelecendo prioridades, 
níveis de aprofundamento e sequências adequadas; 	  
g) Adotar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens dos alunos; 	  
h) Colaborar em atividades culturais, desportivas e recreativas, que envolvam os alunos e a comunidade, de acordo com 
os critérios de participação definidos pelo conselho pedagógico; 	  
i) Dar parecer sobre todas as questões de natureza pedagógica que à turma digam respeito; 	  
j) Analisar, em colaboração com o conselho dos diretores de turma, os problemas de integração dos alunos na escola e 
nas atividades escolares e o relacionamento entre professores e alunos da turma, propondo as soluções que parecerem 
mais adequadas; 	  
k) Preparar informação adequada a disponibilizar aos pais e encarregados de educação, relativa ao processo de 
aprendizagem e avaliação dos alunos; 	  
l) Promover ações que estimulem o envolvimento dos pais e encarregados de educação no percurso escolar do aluno, de 
acordo com os princípios definidos pelo conselho geral; 	  
m) Estabelecer, com caráter sistemático e contínuo, medidas relativas a apoios e complementos educativos a 
proporcionar aos alunos, nomeadamente nos termos dos planos de acompanhamento pedagógico individual e de turma;	  
n) Colaborar nas ações que favoreçam a interação com a comunidade; 	  
o) Analisar situações de insucesso disciplinar ocorridas com alunos da turma e colaborar no estabelecimento das 
medidas de apoio que julgar adequadas no quadro de um programa específico de intervenção; 	  
p) Dar execução às orientações do conselho pedagógico, propondo as alterações que a prática aconselha; 	  
q) Decidir relativamente a situações que impliquem a retenção e progressão do aluno e colaborar com o diretor de 
turma na atualização do Plano de Turma;	  
r) Aprovar as propostas de avaliação do rendimento escolar apresentadas por cada professor da turma nas reuniões de 
avaliação a realizar no final de cada período e de acordo com os critérios estabelecidos pelo conselho pedagógico; 	  
s) Atuar em conformidade com a Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, em matérias do foro disciplinar, no que concerne 
às medidas educativas disciplinares. 	  
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Artigo 72.º	  

Funcionamento do conselho de turma	  
	  
1- O conselho de turma, reúne ordinariamente no início do ano letivo, duas vezes no 1.º e uma vez nos 2º e 3.º 
períodos. Reúne ainda extraordinariamente sempre que um motivo de natureza pedagógica ou disciplinar o justifique. 
2- As reuniões do conselho de turma são convocadas pelo Diretor, por sua iniciativa ou por proposta do diretor de 
turma, com a antecedência mínima de dois dias úteis. 	  
3- Considerando a impossibilidade de os professores de educação moral e religiosa católica (EMRC) estarem presentes 
em todas as reuniões e por constituir um critério de equidade face ao número de turmas que os professores desta 
disciplina lecionam, quer por ser apenas um tempo semanal quer pela aglutinação de turmas que por vezes ocorre, 
deverá proceder-se de acordo com o a seguir estipulado:	  
a) Após a afixação do calendário das reuniões dos conselhos de turma e antes da realização destas, o professor de 
EMRC deverá fazer um calendário das reuniões em que vai participar;	  
b) Esse calendário deverá ser entregue atempadamente, pelo professor de EMRC, à direção, para que se dê 
conhecimento; 	  
c) O professor de EMRC deverá fornecer previamente aos diretores de turma em cujas reuniões não vai participar os 
elementos relativos à avaliação dos alunos, bem como outros que a legislação imponha, designadamente o número de 
aulas previstas e lecionadas; 	  
d) No caso de o professor de EMRC não estar presente na reunião, no rosto da ata deve constar uma alínea e no corpo 
de ata deve ser indicado o motivo da ausência.	  
	  

Artigo 73.º	  
Funcionamento específico dos conselhos de turma de avaliação	  

	  
1- Os conselhos de turma de avaliação de alunos obedecem ao disposto na lei em vigor. 	  
2- Nas reuniões em que são abordados assuntos relacionados com a avaliação sumativa dos alunos, apenas participam 
os docentes. 	  
3- Compete ao conselho de turma a deliberação quanto à classificação final a atribuir a cada aluno, após a apreciação 
da proposta apresentada por cada professor, as informações que a suportam e a situação global do aluno.	  
4- Se a deliberação quanto à classificação a atribuir a cada disciplina e a cada aluno não resultar em consenso, deve 
recorrer-se a votação.	  
5- No caso de recurso a votação, todos os membros do conselho de turma devem votar mediante voto nominal, não 
sendo permitida a abstenção, e o voto de cada membro é registado em ata.	  
6- A deliberação só pode ser tomada por maioria absoluta, tendo o presidente do conselho de turma voto de qualidade 
em caso de empate.	  
7- Na ata da reunião devem ficar registadas todas as deliberações e a respetiva fundamentação. 	  
	  

Artigo 74.º	  
Diretor de turma	  

	  
1- Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário, o diretor de turma coordena as atividades do conselho 
de turma. 	  
2- O diretor de turma, sempre que possível, deve ser um professor do quadro. 	  
3- A função deverá ser exercida por um professor que lecione uma disciplina a todos os alunos da turma.	  
4- Deverá, preferencialmente, ser nomeado como diretor de turma o professor que no ano anterior tenha exercido tais 
funções na turma a que pertencem os mesmos alunos. 	  
5- Caso o diretor de turma se encontre temporariamente impossibilitado de exercer as suas funções, por um período 
superior a 2 semanas e inferior a 30 dias, é nomeado outro professor da turma para desempenhar essas funções. 	  
6- Para o exercício do cargo de diretor de turma, são atribuídos dois tempos, de acordo com a legislação em vigor. 	  
	  

Artigo 75.º	  
Competências do diretor de turma	  

	  
Ao diretor de turma compete:  
a) Assegurar o exercício das competências do conselho de turma. 
b) Coordenar, em colaboração com os restantes docentes da turma, a adequação de atividades, conteúdos, estratégias 
e métodos de trabalho à realidade da turma e à especificidade de cada aluno. 
c) Coordenar o processo de avaliação dos alunos, garantindo o seu carácter globalizante e integrador, solicitando 
sempre que necessário outros intervenientes no processo de avaliação. 
d) Elaborar o programa educativo individual para os alunos com necessidades educativas especiais, em articulação com 
os professores de educação especial e demais intervenientes no processo. 
e) Coordenar a aplicação do programa educativo individual e/ou do plano individual de trabalho dos alunos com 
necessidades educativas especiais. 
f) Elaborar, no final do ano letivo, o relatório circunstanciado, em conjunto com o professor de educação especial, o 
psicólogo e os docentes e técnicos que acompanham o desenvolvimento do processo educativo do aluno;  
g)Coordenar a aplicação das medidas previstas nos planos previstos por lei. 
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h) Assegurar a articulação entre os professores da turma, os alunos e os encarregados de educação. 
i) Articular as atividades da turma com os pais e encarregados de educação, promovendo a sua participação. 
j) Promover a comunicação e formas de trabalho colaborativo. 
k) Promover a eleição do delegado e subdelegado de turma. 
l) Organizar os processos individuais dos alunos e o dossiê de turma, que deve estar disponível para consulta sempre 
que tal seja solicitado.  
m) Zelar pelo cumprimento do dever de assiduidade dos alunos. 
n) Solicitar a justificação de faltas ou outros comprovativos que as justifiquem, nos prazos estabelecidos na legislação 
em vigor. 
o) Averiguar as causas de falta de assiduidade sempre que se verificarem faltas não justificadas e interpoladas.  
p) Notificar os encarregados de educação da falta de assiduidade dos seus educandos.  
q) Participar ao Diretor qualquer situação pedagógica ou disciplinar de que tenha conhecimento e que não esteja nas 
suas competências resolver.  
r) Acompanhar o aluno na sequência de aplicação de medida educativa disciplinar, devendo articular a sua atuação com 
os pais e encarregados de educação e com os professores da turma. 
s) Divulgar junto dos alunos do 9.º ano e do ensino secundário e dos respetivos encarregados de educação informações 
necessárias à adequada orientação vocacional e profissional.  
t) Apresentar ao Diretor, até ao dia anterior à data de realização do último conselho pedagógico ordinário do ano letivo, 
o relatório crítico do trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo.  
	  

SUBSECÇÃO VII	  
CONSELHO DE DIRETORES DE TURMA	  

	  
Artigo 76.º	  

Conselho de diretores de turma	  
	  

1- O conselho de diretores de turma (2.º ciclo, 3.º ciclo e secundário) destina-se a articular e harmonizar as atividades 
desenvolvidas pelas turmas.	  
2- O conselho de diretores de turma reúne ordinariamente de acordo com a calendarização que consta do plano anual 
de atividades e com o disposto no regimento interno deste órgão e extraordinariamente sempre que seja considerado 
necessário.	  
3- As reuniões do conselho de diretores de turma são convocadas pelos coordenadores ou, em casos excecionais, pela 
Direção. 
	  

Artigo 77.º	  
  Coordenador dos diretores de turma	  

	  
1- O coordenador dos diretores de turma é designado pelo Diretor, de entre os diretores de turma.	  
2- O coordenador é nomeado pelo Diretor e exerce o cargo por um período de quatro anos, cessando com o mandato do 
Diretor. 	  
3- O coordenador dos diretores de turma tem direito ao número de horas da componente não letiva atribuídas pelo 
Diretor para o efeito, para o exercício do cargo.	  
4 - O coordenador propõe ao Diretor o nome de dois docentes, sendo um obrigatoriamente do 1.º ciclo e o outro do 2.º 
ou 3.º ciclo ou do ensino secundário para colaborar nas atividades de coordenação e articulação com todos os ciclos do 
agrupamento.	  
	  

Artigo 78.º	  
Competências do coordenador dos diretores de turma	  

	  
1- São competências do coordenador dos diretores de turma: 	  
a) Colaborar com os diretores de turma e com os serviços de apoio existentes no Agrupamento na elaboração de 
estratégias pedagógicas;	  
b) Cooperar com outras estruturas e com os serviços técnico-pedagógicos na boa gestão de recursos e na adoção de 
medidas pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens; 	  
c) Assegurar a articulação entre as atividades desenvolvidas pelos diretores de turma que coordena e as realizadas por 
cada departamento curricular, nomeadamente no que se refere à elaboração e aplicação de programas específicos 
integrados nas medidas de apoio educativo;	  
d) Divulgar, junto dos referidos diretores de turma, toda a informação necessária ao adequado desenvolvimento das 
suas competências;	  
e) Apreciar e apresentar ao conselho pedagógico as propostas dos diretores de turma e dos conselhos de turma; 	  
f) Colaborar com o conselho pedagógico na apreciação de projetos relativos a atividades de complemento curricular; 	  
g) Planificar, em colaboração com o conselho de diretores de turma, as atividades a desenvolver anualmente, proceder 
à sua avaliação e apoiar as iniciativas dos diretores de turma, as atividades e os projetos de turma; 	  
h) Elaborar um dossier em suporte digital na plataforma moodle, com a legislação em vigor, os guiões das reuniões de 
avaliação e toda a documentação de apoio ao exercício do cargo de diretor de turma; 	  
i) Articular com os outros coordenadores envolvidos a transição dos alunos do 4.º para o 5.º ano, bem como do 9.º para 
o 10.º ano; 	  
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j) Convocar e presidir às reuniões com os diretores de turma;	  
k) Elaborar o regimento interno nos trinta dias iniciais do ano letivo; 	  
l) Preparar as reuniões de avaliação formativa intercalares e sumativas internas, fornecendo todos os documentos 
necessários; 	  
m) Cooperar com o Diretor na produção dos documentos internos diretamente relacionados com o exercício de funções 
de diretor de turma;	  
n) Apresentar ao Diretor um relatório crítico anual do trabalho desenvolvido até ao final do mês de junho.	  
	  

SUBSECÇÃO VIII	  
COORDENAÇÃO DAS OFERTAS FORMATIVAS PROFISSIONALMENTE QUALIFICANTES 

 
Artigo 79.º	  

Coordenador das ofertas formativas profissionalmente qualificantes	  
 	  
1- A coordenação e a articulação das atividades das ofertas formativas profissionalmente qualificantes – cursos 
profissionais (CP) – cuja regulamentação se encontra em anexo, são asseguradas pelo respetivo coordenador. 	  
2- O referido coordenador é nomeado pelo Diretor para o exercício do cargo. 	  
3- O coordenador das ofertas profissionalmente qualificantes cumpre um mandato de quatro anos. 	  
4- O coordenador em questão reúne com os Diretores de cursos profissionais uma vez por trimestre. 	  
5- O coordenador das ofertas formativas profissionalmente qualificantes tem direito ao número de horas da componente 
não letiva atribuídas pelo Diretor para o efeito, para o exercício do cargo.  	  
	  

Artigo 80.º	  
Competências do coordenador das ofertas formativas profissionalmente qualificantes	  

	  
Ao coordenador das ofertas formativas profissionalmente qualificantes compete: 
a) Prestar informações ou esclarecimentos ao conselho pedagógico, sempre que se considere oportuno ou quando tal 
seja solicitado pelo respetivo presidente;	  
b) Divulgar, junto dos referidos Diretores de turma, toda a informação necessária ao adequado desenvolvimento das 
suas competências;	  
c) Dinamizar o grupo de professores, no sentido de aprofundar o conhecimento e a reflexão sobre a filosofia e a prática 
pedagógica destes subsistemas, designadamente no que respeita à assiduidade e aproveitamento dos alunos;	  
d) Coordenar a elaboração dos testes de avaliação de diagnóstico globalizantes e os exames dos alunos em regime 
presencial/não presencial (Ensino Recorrente); 
f) Coordenar as várias fases de Exame de Recuperação (Ensino Profissional / Ensino Recorrente); 
g) Assegurar, em articulação com o órgão de gestão da escola, os procedimentos necessários à realização da Prova de 
Aptidão Profissional (Ensino Profissional), nomeadamente a calendarização, os critérios de avaliação e a constituição do 
júri de avaliação;  
h) Assegurar, em articulação com o órgão de gestão da escola, o levantamento do número de horas lecionadas e o 
número de presenças dos alunos em cada disciplina, informação necessária para a execução física do financiamento 
POCH. 	  
	  
	  

SUBSECÇÃO IX	  
EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO INTERNA DO AGRUPAMENTO	  

	  
Artigo 81.º	  

Equipa de autoavaliação interna	  
	  
A equipa de autoavaliação do agrupamento é designada pelo Diretor, por um período de quatro anos, cessando com o 
mandato do Diretor, e tem as seguintes funções:	  
a) Planear, de acordo com a Lei n.º 31/2002, as atividades de autoavaliação a desenvolver;	  
b) Divulgar os resultados obtidos nas atividades desenvolvidas;	  
c) Apresentar sugestões que promovam a melhoria da qualidade do funcionamento da escola;	  
d) Apresentar anualmente, ao conselho pedagógico, o plano de atividades e o relatório final. 	  
	  

Artigo 82.º	  
Coordenador da equipa de autoavaliação interna	  

	  
1- A equipa de autoavaliação do agrupamento é coordenada pelo respetivo coordenador. 	  
2- O coordenador da equipa de autoavaliação é designado pelo Diretor, tendo um mandato de quatro anos, cessando 
com o mandato do Diretor. 	  
3- O coordenador tem direito ao número de horas da componente não letiva atribuídas pelo Diretor para o efeito, para o 
exercício do cargo. 	  
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Artigo 83.º	  
Competências do coordenador da equipa de autoavaliação interna	  

	  
Ao coordenador da equipa de autoavaliação compete: 	  
a) Presidir e coordenar as reuniões da equipa de autoavaliação de modo a: (i) planear, de acordo com a Lei n.º 
31/2002, as atividades a desenvolver no âmbito da autoavaliação; (ii) apresentar sugestões que promovam a melhoria 
da qualidade do funcionamento do Agrupamento; (iii) definir áreas de melhoria e prioridades do plano de formação do 
pessoal docente e não docente; 	  
b) Fazer a ligação entre os professores que integram esta estrutura e o Diretor; 	  
c) Divulgar os resultados obtidos das atividades desenvolvidas;	  
d) Apresentar ao conselho pedagógico, nos primeiros trinta dias do mandato da estrutura, o plano de atividades;	  
e) Elaborar um relatório crítico do trabalho desenvolvido, a apresentar ao Diretor até ao final do mês de junho.	  

 
SUBSECÇÃO X	  

SECÇÃO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE (SADD)	  
	  

Artigo 84.º Normas 	  
	  

As normas referentes à avaliação de desempenho docente regem-se pela legislação em vigor.	  
	  

Artigo 85.º Equipa 	  
	  

A equipa responsável pela avaliação docente é constituída de acordo com a legislação.	  
	  

SECÇÃO II	  
SERVIÇOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS	  

	  
SUBSECÇÃO I	  

SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO	  
	  

Artigo 86.º	  
Definição	  

	  
O serviço de psicologia e orientação (SPO) é uma unidade especializada de apoio educativo, integrada na rede escolar, 
que desenvolve a sua ação nos estabelecimentos de educação ou de ensino inscritos na sua área de influência. Assegura 
o acompanhamento do aluno, individualmente ou em grupo, ao longo do processo educativo, bem como o apoio ao 
desenvolvimento do sistema de relações interpessoais no seio do agrupamento e entre este e a comunidade, tal como 
estipulado no Decreto-Lei n.º 190/91, de 17 de maio, bem como a restante legislação em vigor. 	  
	  

Artigo 87.º	  
Competências do SPO	  

	  
1- O SPO desenvolve a sua ação nos domínios do apoio psicopedagógico a alunos e professores, do apoio ao 
desenvolvimento do sistema de relações da comunidade escolar e da orientação escolar e profissional no 3.º ciclo do 
ensino básico e no ensino secundário. 	  
2- A nível do apoio psicopedagógico, são competências do SPO: 	  
a) Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção da sua identidade pessoal; 	  
b) Prestar apoio de natureza psicológica e psicopedagógica a alunos, professores, pais e encarregados de educação, no 
contexto das atividades educativas, tendo em vista o sucesso escolar, a efetiva igualdade de oportunidades e a 
adequação das respostas educativas; 	  
c) Realizar consulta psicológica/atendimento a alunos, bem como realizar o seu encaminhamento para outros serviços, 
quando a situação o exige, e articular com os mesmos, tendo em vista o bem-estar e o bom desenvolvimento do aluno; 	  
d) Assegurar, em colaboração com outros serviços competentes, designadamente os de educação	  especial, a deteção de 
alunos com necessidades educativas especiais, a avaliação da sua situação e o estudo das intervenções adequadas; 	  
e) Contribuir, em conjunto com as atividades desenvolvidas no âmbito das áreas curriculares, dos complementos 
educativos e das outras componentes educativas não escolares, para a identificação dos interesses e aptidões dos 
alunos, de acordo com o seu desenvolvimento global e nível etário; 	  
f) Colaborar em experiências pedagógicas e em ações de formação de professores, bem como realizar e promover a 
investigação nas áreas da sua especialidade; 	  
g) Identificar e analisar as causas de insucesso escolar e propor as medidas tendentes à sua eliminação; 	  
h) Proceder à avaliação global de situações relacionadas com problemas de desenvolvimento, com dificuldades de 
aprendizagem, com competências e potencialidades específicas e prestar o apoio psicopedagógico mais adequado; 	  
i) Cooperar com os professores da educação especial na avaliação dos alunos com necessidades educativas especiais, 
nomeadamente na elaboração do roteiro de avaliação e do relatório técnico-pedagógico e relatório circunstanciado de 
final de ano letivo e colaborar, quando solicitado, nos programas educativos individuais e no encaminhamento para as 
respostas educativas mais adequadas; 	  
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j) Articular modalidades de complemento pedagógico, de compensação educativa e de educação especial, tendo em 
vista quer a individualização do ensino e a organização de grupos de alunos quer a adequação de currículos e de 
programas; 	  
k) Propor, de acordo com os pais e em colaboração com os professores de educação especial, o encaminhamento de 
alunos com NEE(s) para as modalidades mais adequadas de resposta educativa. 	  
3- A nível da orientação escolar e profissional compete, designadamente: 	  
a) Apoiar os alunos no processo de desenvolvimento da sua identidade pessoal e do seu projeto de vida; 	  
b) Desenvolver ações de aconselhamento psicossocial e vocacional dos alunos, apoiando o processo de escolha e o 
planeamento de carreiras; 	  
c) Planear e executar atividades de orientação escolar e profissional, nomeadamente através de programas a 
desenvolver com grupos de alunos, ao longo do ano letivo, e de apoio individual ao seu processo de escolha; 	  
d) Realizar ações de informação escolar e profissional sob modalidades diversas, garantindo a participação ativa dos 
alunos na exploração das técnicas e materiais utilizados; 	  
e) Colaborar na planificação e acompanhamento de visitas de estudo, experiências de trabalho, estágios e outras formas 
de contacto dos alunos com o meio e o mundo das atividades profissionais; 	  
f) Colaborar com outros serviços, designadamente do Instituto do Emprego e Formação Profissional, na organização de 
programas de informação e orientação profissional; 	  
g) Desenvolver ações de informação e sensibilização dos pais e da comunidade em geral no que respeita à problemática 
que as opções escolares e profissionais envolvem. 	  
4- A nível do apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da comunidade educativa compete-lhe, nomeadamente: 	  
a) Colaborar, na sua área de especialidade, com os órgãos de direção, administração e gestão do Agrupamento em que 
se inserem; 	  
b) Colaborar em ações comunitárias destinadas a eliminar e prevenir a fuga à escolaridade obrigatória, o abandono 
precoce e o absentismo sistemático; 	  
c) Articular a sua ação com outros serviços especializados, nomeadamente das áreas da saúde e da segurança social e 
intervenção precoce, de modo a contribuir para o correto diagnóstico e avaliação sócio-médico-educativa de crianças e 
jovens com necessidades educativas especiais e planear as medidas de intervenção mais adequadas; 	  
d) Estabelecer articulações com outros serviços de apoio socioeducativo, como por exemplo, os necessários ao 
desenvolvimento de programas educativos individuais; 	  
e) Colaborar em ações de formação e participar na realização de experiências pedagógicas; 	  
f) Acompanhar o desenvolvimento de projetos e colaborar no estudo, conceção e planeamento de medidas que visem a 
melhoria do sistema educativo; 	  
g) Propor e/ou colaborar na proposta e celebração de protocolos com diferentes serviços,  empresas e/ou outros 
agentes comunitários a nível local;	  
h) Colaborar com instituições do ensino superior na orientação de estágios curriculares/estágios de curta duração no 
âmbito da formação da psicologia, quando tal se considere conveniente;	  
i) O SPO intervém ainda, quando solicitado, em outras situações previstas na legislação em vigor.  
j) Elaborar um relatório crítico do trabalho desenvolvido, a apresentar ao Diretor até ao final do mês de junho.	  
	  
	  

Artigo 88.º	  
Funcionamento e organização do SPO	  

	  
1- O SPO desenvolve a sua ação nos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário deste 
agrupamento. 	  
2- O SPO, que funciona na escola D. Maria II, onde está situado o gabinete, é constituído por um psicólogo, o qual se 
desloca às outras escolas e jardins de infância, sempre que necessário.	  
3- Cabe ao psicólogo organizar o serviço de modo a dar resposta às necessidades de todos os estabelecimentos de 
ensino e de educação do Agrupamento. 	  
4- O profissional que integra este serviço dispõe de autonomia técnica e científica, de acordo com o disposto no artigo 
10.º do Decreto-Lei n.º 190/91, de 17 de maio. 	  
5- As condições de trabalho do SPO não podem, em caso algum, colidir com o código deontológico da prática 
profissional do psicólogo. 	  
6- Em qualquer situação, o serviço deve dispor obrigatoriamente de instalações próprias para o exercício da sua 
atividade. 	  
7- A intervenção do SPO pode ser solicitada em qualquer momento do percurso escolar do aluno, pelo encarregado de 
educação, pelo professor titular /diretor de turma, através de formulário próprio entregue na direção.	  
8- A participação em conselhos de turma verificar-se-á sempre que o trabalho com os alunos o exija ou quando a 
presença do técnico for solicitada. 	  
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SUBSECÇÃO II	  
BIBLIOTECAS	  

 
Artigo 89.º	  
Definição	  

	  
1- As bibliotecas escolares (BEs) são estruturas educativas essenciais ao cumprimento das metas e objetivos de 
aprendizagem do agrupamento, veiculados no seu Projeto Educativo, promovendo-os através de uma política de 
aquisição, organização e gestão dos materiais e equipamentos e através do trabalho articulado com os departamentos e 
com os docentes no desenvolvimento do gosto pela leitura e das competências literárias e de informação.	  
2- Existem no agrupamento três bibliotecas escolares inseridas na Rede de Bibliotecas Escolares (RBE): a da Escola D. 
Maria II, a da Escola Ciência Viva e a da Escola Básica de Praia do Ribatejo.	  
3- As três bibliotecas do agrupamento, embora possuam características próprias e localizações diferentes, constituem 
uma só unidade orgânica e funcional.	  
 

 
Artigo 90.º	  

Missão	  
	  
A missão das BEs é a definida no Manifesto da Biblioteca Escolar aprovado pela Unesco, ou seja, «disponibilizar serviços 
de aprendizagem, livros e recursos que permitam a todos os membros da comunidade escolar tornarem-se pensadores 
críticos e utilizadores efetivos da informação em todos os suportes e meios de comunicação».	  
	  

Artigo 91.º	  
Objetivos	  

	  
Tendo em vista, em articulação com a comunidade escolar, a concretização do Projeto Educativo do Agrupamento, do 
Projeto Curricular do Agrupamento e dos Planos de Turma, os principais objetivos das BEs são os seguintes:	  
a) Tornar possível a plena utilização dos recursos pedagógicos existentes e dotar a escola de um fundo documental 
adequado às necessidades das diferentes disciplinas e projetos de trabalho;	  
b) Promover o gosto pela leitura;	  
c) Desenvolver nos alunos competências e hábitos de trabalho baseados na consulta, tratamento e produção de 
informação, tais como: (i)selecionar, analisar, criticar e utilizar documentos; (ii) desenvolver um trabalho de pesquisa 
ou estudo, individualmente ou em grupo, a solicitação do professor ou de sua própria iniciativa;	  
d) Fomentar o gosto pela constante atualização de conhecimentos;	  
e) Ajudar os professores a planificarem as suas atividades de ensino e a diversificarem as situações de aprendizagem;	  
f) Promover a associação da leitura, dos livros e da frequência de bibliotecas à ocupação lúdica dos tempos livres.	  
g) Promover a colaboração das bibliotecas escolares com as restantes bibliotecas do Concelho nos domínios da 
dinamização de atividades e rentabilização de recursos.	  
	  

Artigo 92.º	  
Recrutamento do professor bibliotecário	  

	  
1- A designação do professor bibliotecário efetua-se de acordo com os procedimentos concursais, internos ou externos, 
previstos na Portaria n.º 756/2009, de 14 de julho, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 558/2010, de 22 de 
julho, pela Portaria n.º 76/2011, de 15 de fevereiro e pela Portaria n.º 230-A/2013, de 19 de julho.	  
2- Em conformidade com a legislação em vigor, deve ser designado, no agrupamento, um docente para o exercício da 
função de professor bibliotecário, independentemente do nível de ensino ou da categoria a que pertença.	  
	  

Artigo 93.º	  
Competências do professor bibliotecário	  

	  
Com base no ponto 2 do artigo 3.º, da Portaria 756/2009, de 14 de julho, compete ao professor bibliotecário: 	  
a) Assegurar serviço de biblioteca para todos os alunos do Agrupamento; 	  
b) Promover a articulação das atividades da biblioteca com os objetivos do projeto educativo, do projeto curricular de 
agrupamento e dos planos de turma; 	  
c) Assegurar a gestão dos recursos humanos afetos às bibliotecas; 	  
d) Garantir a organização do espaço e assegurar a gestão funcional e pedagógica dos recursos materiais afetos à 
biblioteca; 	  
e) Definir e operacionalizar uma política de gestão dos recursos de informação, promovendo a sua integração nas 
práticas de professores e alunos; 	  
f) Apoiar as atividades curriculares e favorecer o desenvolvimento dos hábitos e competências de leitura, da literacia da 
informação e das competências digitais, trabalhando colaborativamente com todas as estruturas do agrupamento; 	  
g) Apoiar atividades livres, extracurriculares e de enriquecimento curricular, incluídas no plano de atividades ou projeto 
educativo do agrupamento; 	  
h) Estabelecer redes de trabalho cooperativo, desenvolvendo projetos de parceria com entidades locais;  	  
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i) Implementar processos de avaliação dos serviços e elaborar um relatório anual de autoavaliação a remeter ao 
Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares (GRBE).	  
	  
	  

Artigo 94.º	  
Equipa das bibliotecas escolares	  

	  
1- À equipa das bibliotecas escolares cabe colaborar com o professor bibliotecário na concretização das tarefas e 
responsabilidades inerentes ao serviço de biblioteca do Agrupamento.	  
2- A equipa das BEs do Agrupamento é composta por: 	  
a) Professor bibliotecário (PB) do Agrupamento, o qual deverá ser o coordenador da equipa, tendo assento no conselho 
pedagógico; 	  
b) Docentes; 	  
c) Assistentes operacionais. 	  
3- A equipa das BEs do Agrupamento pode contar ainda com o apoio de colaboradores (professores, alunos, 
encarregados de educação e/ou outros elementos da comunidade educativa). 	  
4- A designação dos elementos a integrar a equipa das bibliotecas escolares é da competência do Diretor, sob proposta 
do professor bibliotecário.	  
5- A seleção e afetação dos docentes que integram a equipa das BEs são regulamentadas pela Portaria n.º 756/2009, 
de 14 de julho, com as alterações	  introduzidas pelo Despacho n.º 11120-B/2010, de 6 de julho.	  
6- A constituição da equipa deverá manter-se, sempre que possível. 	  
 

Artigo 95.º	  
Coordenador da equipa das bibliotecas escolares	  

	  
O coordenador das bibliotecas escolares é o professor bibliotecário.	  
	  

Artigo 96.º	  
Competências do coordenador da equipa das bibliotecas escolares	  

	  
São funções do coordenador da equipa das bibliotecas escolares do Agrupamento, além das que deve exercer como 
professor bibliotecário: 	  
a) Representar as bibliotecas escolares no conselho pedagógico, nos termos do regulamento interno;	  
b) Representar as BEs no desenvolvimento de trabalho em rede/cooperação/parcerias a nível interno (escola e 
agrupamento) e externo (comunidade, biblioteca municipal).	  
	  

Artigo 97.º	  
Funcionamento	  

 	  
1- Cada biblioteca do agrupamento terá o seu regimento, o qual incluirá todas as questões de rotina e de 
funcionamento. Os regimentos que, na medida do possível, estão uniformizados, têm em conta a especificidade de cada 
biblioteca/escola onde esta se encontra.	  
2- As várias bibliotecas do agrupamento funcionarão em articulação.	  
Para o efeito, deverá assegurar-se:	  
a) A organização e a gestão integrada de recursos humanos e materiais;	  
b) O cumprimento de um plano de ação comum às bibliotecas do agrupamento;	  
c) A conceção de documentos reguladores uniformizados.	  
3- Anualmente, a equipa das bibliotecas escolares deve elaborar e executar um plano de atividades que integrará o 
plano anual de atividades do Agrupamento e que deverá respeitar o Projeto Educativo do Agrupamento, o Projeto 
Curricular do Agrupamento e os objetivos das BEs. Deverá ainda ter em consideração os recursos humanos, materiais e 
financeiros indispensáveis à sua concretização.	  
	  

Artigo 98.º	  
Recursos documentais	  

	  
1- A política documental do agrupamento deverá ser regulamentada pelo documento «Política de desenvolvimento da 
coleção», elaborado pela equipa das bibliotecas, que consagre e defina os princípios que devem reger a gestão e o 
desenvolvimento das coleções das BEs do Agrupamento.	  
2- A política documental deverá ser determinada após a análise e avaliação das coleções já existentes, o perfil e a 
dimensão da comunidade de utilizadores e o apoio aos currículos dos diversos anos/áreas disciplinares, numa perspetiva 
de adequação a novas realidades.	  
	  

Artigo 99.º	  
Parcerias	  

	  
1- Uma vez que todas as BEs do Agrupamento integram o Programa da Rede de Bibliotecas Escolares e que foi 
celebrado um Acordo de Cooperação entre o Município de Vila Nova da Barquinha e o Ministério da Educação, através da 
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Direção Geral de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, cujo objetivo é o desenvolvimento de um trabalho cooperativo com 
as bibliotecas escolares do concelho, o coordenador da equipa das BEs, no cumprimento dos seus deveres para com 
estas estruturas:	  
a) Colaborará, com o apoio da equipa, nas atividades e iniciativas constantes dos respetivos protocolos;	  
b) Cumprirá o estipulado nos regulamentos próprios dos respetivos parceiros;	  
c) Reunirá, sempre que convocado, para trabalhar de forma articulada com o Município de Vila Nova da Barquinha;	  
d) Reunirá com os representantes da RBE, de acordo com as solicitações recíprocas.	  
2- O estabelecimento de parcerias entre as BEs e outras entidades poderá ocorrer sempre que se considere necessário e 
pertinente.	  
 

Artigo 100.º	  
Avaliação	  

	  
1- A avaliação da ação das bibliotecas escolares será concretizada através da aplicação do modelo de avaliação criado 
pelo Gabinete RBE.	  
2- O relatório final de avaliação elaborado, o qual apresentará os resultados da avaliação e delineará o conjunto de 
ações a ter em conta no planeamento de atuações futuras a desenvolver, será apresentado em conselho pedagógico.	  
	  

SUBSECÇÃO III	  
SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	  

	  
Artigo 101.º	  

Âmbito	  
	  
1- A ação social escolar destina-se a assegurar condições que permitam a todos os alunos o acesso ao ensino, 
possibilitando o efetivo cumprimento da escolaridade obrigatória (e a continuação dos estudos para além desta), 
através do apoio prestado aos mais carenciados. 	  
2- As modalidades de apoio são as seguintes: 	  
a) Alimentação (os alunos apoiados têm direito a uma refeição gratuita ou comparticipada em 50%, conforme o escalão 
de capitação); 	  
b) Suplemento alimentar (alguns alunos mais carenciados têm acesso gratuito ao bufete, onde lhes é proporcionada 
uma merenda); 	  
c) Auxílios económicos (apoio financeiro aos alunos carenciados, para atenuar os encargos decorrentes da aquisição de 
livros e material escolar); 	  
d) Transportes escolares (são gratuitos para os alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente e 
para os alunos da Escola Ciência Viva, da Escola Básica e do Jardim de Infância da Praia do Ribatejo e da escola D. 
Maria II que residem nas freguesias de Praia do Ribatejo e de Tancos).	  
e) Seguro escolar (cobertura financeira da assistência prestada aos alunos sinistrados, complementando os apoios 
assegurados pelo sistema ou subsistema de saúde de que os alunos beneficiam). 	  
	  

Artigo 102.º	  
Competências dos serviços da ação social escolar	  

da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico	  
	  
A implementação da ação social escolar na educação pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico, ao nível da 
implementação de medidas de apoio socioeducativo, gestão de refeitórios e fornecimento de refeições escolares e 
seguros escolares é da competência da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, pelo que será regulamentada por 
si de acordo com a legislação em vigor. 	  
	  

Artigo 103.º	  
Competências dos serviços de ação social escolar 2.º e 3.º ciclos 

 do ensino básico e ensino secundário	  
	  
Compete aos serviços de ação social escolar: 	  
a) Organizar os processos individuais dos alunos que se candidatem a apoios educativos, numa perspetiva 
socioeducativa; 	  
b) Analisar e propor a atribuição de subsídios (isenção de propinas, bolsa de mérito, refeições e comparticipação para 
livros e material escolar); 	  
c) Assegurar uma adequada informação dos apoios complementares aos alunos e encarregados de educação; 	  
d) Organizar os processos referentes aos acidentes dos alunos, bem como executar ações no âmbito da prevenção; 	  
e) Participar na organização do processo dos alunos que tenham direito à comparticipação nos títulos de transporte; 	  
f) Participar na organização dos serviços de refeitório, bar e papelaria e orientar o pessoal que neles trabalha, sem 
prejuízo das dependências hierárquicas legais; 	  
g) Zelar pelo cumprimento das determinações emanadas pelos órgãos competentes do Ministério da Educação e pelo 
Diretor. 	  
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Artigo 104.º	  
Atribuição de subsídios de estudo 2.º e 3.º ciclos do 

 ensino básico e ensino secundário	  
	  
1- Os alunos cujo agregado familiar se integre no 1.º e 2.º escalões do posicionamento para atribuição do abono de 
família beneficiam, respetivamente, do Escalão A e B.	  
2- Os prazos para requerimento de subsídios são estipulados anualmente e serão afixados nos placards destinados a 
este serviço.	  
3- Será dado conhecimento da lista de alunos a subsidiar através de afixação da mesma nos locais próprios. 	  
4- Os encarregados de educação que se sintam lesados na atribuição dos subsídios podem recorrer das decisões 
tomadas, no prazo de 8 dias após a afixação da lista. 	  
5- Alterações nas condições económicas do agregado familiar devem ser comunicadas ao Diretor para reanálise da 
decisão antes tomada. 	  
6- Falsas declarações dão origem ao corte imediato do subsídio.	  
7- Os alunos matriculados no ensino secundário podem, de acordo com o Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, 
candidatar-se à atribuição de uma bolsa de mérito, desde que reúnam as seguintes condições: 	  
a) Ter obtido classificação igual ou superior a 4 no 9.º ano de escolaridade; 	  
b) Igual ou superior a 14 valores nos 10.º ou 11.º anos; 	  
c) Encontrar-se em situação de poder beneficiar dos auxílios económicos atribuídos no âmbito da ação social escolar.	  
8 - Após três refeições marcadas e não consumidas, sem justificação, os alunos subsidiados terão de pagar as refeições 
escolares na totalidade.	  

Artigo 105.º	  
Seguro escolar	  

	  
Todos os alunos matriculados no agrupamento estão abrangidos pelo seguro escolar, cujas normas fundamentais se 
enunciam: 	  
a) Os serviços de ação social escolar facultam aos interessados todos os esclarecimentos complementares necessários, 
nomeadamente, as instruções completas sobre o seguro escolar – Portaria 413/99 de 8 de junho, DR 182 – 1.ª Série B; 	  
b) Sempre que ocorra um acidente escolar, o aluno/professor/funcionário/encarregado de educação deve dirigir-se aos 
serviços de ação social escolar e comunicar a ocorrência, no prazo de 5 dias úteis;	  
c) Sempre que recorra aos serviços de saúde, o aluno/professor/funcionário/encarregado de educação deve fazer-se 
acompanhar pelo cartão de beneficiário da assistência ou de ficha de identificação do aluno entregue pelos serviços de 
ação social escolar; 	  
d) Nos casos de prescrição de medicamentos, deve ser apresentado nos serviços de ação social escolar o recibo/fatura 
das despesas efetuadas, acompanhado de cópia do receituário médico, a fim de ser reembolsado da parte não 
suportada pelo sistema/subsistema de assistência. 	  
	  

SECÇÃO III	  
EQUIPAS EDUCATIVAS DE APOIO LOGÍSTICO	  

	  
Artigo 106.º	  

Definição	  
	  
1- As equipas de apoio à realização do processo de avaliação sumativa externa dos alunos do Agrupamento 
(secretariado de exames finais nacionais, provas finais, provas finais a nível de escola e/ou provas de equivalência à 
frequência, provas de aferição) e a equipa de horários constituem estruturas de apoio logístico ao Diretor, no 
desenvolvimento da organização pedagógica. 	  
2- Estas equipas operacionalizam as orientações provenientes dos serviços competentes do Ministério de Educação e do 
Diretor do Agrupamento. 	  
3- Estas equipas são designadas anualmente pelo Diretor do Agrupamento, sendo ratificadas pelo conselho pedagógico.	  
	  

Artigo 107.º	  
Secretariado de exames	  

	  
1- Ao secretariado de exames finais nacionais, de provas finais, de provas finais a nível de escola, de provas de 
equivalência à frequência e de provas de aferição compete: 	  
a) Organizar, em ligação com o elemento da direção a quem foi atribuída esta função, os dossiês de exame destinados 
ao secretariado, à biblioteca e à reprografia, bem como outras informações relativas a exames; 	  
b) Organizar materiais necessários à atividade do secretariado, com a colaboração dos serviços de administração 
escolar;	  
c) Garantir o desenrolar normal do processo de exames em coordenação com: um elemento da direção, os professores 
e os assistentes operacionais. 	  
2- O secretariado de exames é coordenado por um professor responsável, que será, por sua vez, coadjuvado por um 
subcoordenador, que, se necessário, o substituirá em todas as tarefas. 	  
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Artigo 108.º	  
Equipa de horários	  

	  
1- A equipa de horários, designada anualmente pelo Diretor, terá as seguintes atribuições: 	  
a) Elaborar os horários, de acordo com as indicações do Diretor;	  
b) Proceder aos reajustes necessários nos horários, mesmo após o início das aulas; 	  
c) Prestar aos diferentes órgãos da escola as informações/esclarecimentos considerados necessários relativamente aos 
horários elaborados. 	  
2- A equipa de horários é coordenada por um professor responsável, que será, por sua vez, coadjuvado por um 
subcoordenador, que, se necessário, o substituirá em todas as tarefas. 	  
 

SECÇÃO IV	  
OUTRAS EQUIPAS EDUCATIVAS E/OU DE APOIO	  

	  
SUBSECÇÃO I	  

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DISCIPLINAR 	  
	  

Artigo 109.º	  
Comissão de acompanhamento disciplinar 	  

	  
A comissão de acompanhamento disciplinar é uma equipa de apoio ao Diretor na prevenção da indisciplina, bem como 
na instauração e instrução de processos disciplinares.	  
A comissão é uma equipa multidisciplinar constituída, nos termos do disposto no artigo 35.º, da Lei n.º 51/2012, de 5 
de setembro, pelos seguintes membros:	  
a) Um elemento da direção, que exercerá as funções de coordenador;	  
b) Um elemento do SPO;	  
c) O elemento representante do agrupamento na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens;	  
d) O coordenador e/ou subcoordenador dos Diretores de turma;	  
e) O coordenador dos professores titulares de turma;	  
f) Outro(s) elemento(s) que possa(m) vir a ser nomeado(s) pelo Diretor.	  
	  

Artigo 110.º	  
Coordenador	  

	  
1- Os procedimentos inerentes a atuações de caráter disciplinar são acompanhados por um coordenador, designado pelo 
Diretor. 	  
2- O coordenador da comissão de acompanhamento disciplinar é o membro da direção que integra a equipa.	  
	  

Artigo 111.º	  
Competências do coordenador	  

	  
Ao coordenador da comissão de acompanhamento disciplinar compete: 	  
a) Receber as participações de ocorrência de caráter disciplinar;	  
b) Monitorizar a aplicação do Manual de Procedimentos Disciplinares, em articulação com Gabinete de Apoio ao Aluno;  
c) Comunicar aos serviços administrativos da escola, no final de cada período, as medidas disciplinares aplicadas para 
que estas sejam averbadas no processo individual do aluno.	  
	  

Artigo 112.º	  
Funcionamento	  

	  
O coordenador da comissão de acompanhamento disciplinar reúne ordinariamente, pelo menos uma vez por período, 
com os professores responsáveis, com outro(s) membro(s) que integrem a equipa e com os membros do Gabinete de 
Apoio ao Aluno.	  
	  

SUBSECÇÃO II	  
GABINETE DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO	  

	  
Artigo 113.º	  

Definição	  
	  
O gabinete de imagem e comunicação é constituído por uma equipa de professores, com perfil adequado às funções, 
designada pelo Diretor.	  
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Artigo 114.º	  
Funcionamento	  

	  
O coordenador do gabinete de imagem e comunicação (GIC) reúne ordinariamente, pelo menos uma vez por período, 
com os professores responsáveis e outro(s) membro(s) que integrem a equipa. 	  
	  

Artigo 115.º	  
Objetivos	  

	  
Ao GIC compete:	  
a) Reforçar e difundir a imagem identificadora das escolas que integram o agrupamento;	  
b) Divulgar e auxiliar na produção de eventos de natureza académica, científica, pedagógica, artística, cultural, 
desportiva, social e cívica, suscetíveis de contribuírem para o reforço da imagem das escolas;	  
c) Produzir materiais e suportes de divulgação da imagem da escola;	  
d) Promover iniciativas internas, interunidades de natureza académica, cultural, social e desportiva destinadas a 
desenvolver um sentimento de pertença à comunidade escolar;	  
e) Organizar cerimónias oficiais do agrupamento.	  
	  

SUBSECÇÃO III	  
GABINETE DE APOIO AO ALUNO 	  

	  
Artigo 116.º	  

Definição	  
	  
1- O gabinete de apoio ao aluno é uma equipa de professores que, em parceria com profissionais da saúde e o psicólogo 
da escola, constitui um espaço de atendimento para os alunos.	  
2- A equipa do gabinete de apoio ao aluno é definida anualmente pelo Diretor.	  
 

Artigo 117.º	  
Objetivos do gabinete de apoio ao aluno	  

	  
O gabinete de apoio ao aluno tem os seguintes objetivos:	  
a) Garantir um clima de escola estimulante e que proporcione autoestima;	  
b) Criar condições de promoção do sucesso escolar e educativo;	  
c) Dar resposta às principais dúvidas dos jovens na área da sexualidade, consumo de substâncias e outros problemas 
relacionados com a adolescência;	  
d) Orientar os jovens para a tomada de decisões conscientes e responsáveis;	  
e) Contribuir para a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e gravidez indesejada;	  
f) Desenvolver atitudes de tolerância, solidariedade e respeito mútuo, contribuindo para a realização integral do jovem; 
g) Permitir a reflexão/assunção de responsabilidade dos comportamentos que originaram a aplicação da medida 
disciplinar corretiva;	  
h) Prevenir a reincidência de comportamentos inadequados.	  
	  

SECÇÃO IV	  
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	  

	  
Artigo 118.º	  

Serviços de Segurança	  
	  
1- São designados dois delegados para a segurança dos estabelecimentos.	  
2- Os delegados para a segurança definem o âmbito da sua intervenção com vista à implementação da segurança nos 
estabelecimentos de ensino.	  
3- Os delegados, em articulação com a Autarquia, Proteção Civil Municipal e Bombeiros Municipais elaboram, 
implementam e atualizam o plano de segurança interno, incluindo os planos de prevenção e de emergência.	  
4- Aos delegados, compete ainda:	  
a) Organizar, com o apoio dos serviços de administração escolar, um suporte legislativo;	  
b) Organizar os dossiês de segurança, de modo a corrigir deficiências ainda existentes;	  
c) Apoiar o Diretor na concretização de medidas que salvaguardem a segurança da comunidade escolar;	  
d) Implementar medidas que contribuam para uma cultura de segurança nas escolas.	  
5- Cada delegado, caso não pertença à direção nem seja seu assessor, tem direito ao número de horas da componente 
não letiva atribuídas pelo Diretor para o efeito, para o exercício do cargo.	  
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CAPÍTULO IV	  
ATIVIDADES DE COMPLEMENTO E DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	  

	  
SECÇÃO I	  

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA (AAAF) E COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF)	  
	  

SUBSECÇÃO I	  
 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	  

	  
Artigo 119.º	  

Funcionamento da AAAF	  
	  
1- As orientações para a implementação das atividades de animação e de apoio à família na educação pré-escolar estão 
regulamentadas pelo Despacho n.º 9265-B/2013 de 15 de julho, conjugado com a Portaria 644-A/2015 de 24 de 
agosto.	  
2- O funcionamento das atividades de apoio à família será adequado às necessidades reais, tendo por base o 
levantamento das necessidades devidamente documentadas dos encarregados de educação e ouvidos os educadores de 
infância. 	  
3- As AAAF são implementadas preferencialmente pelos municípios sem prejuízo de poderem vir a ser desenvolvidas por 
associações de pais e outras instituições.	  
4- A supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das AAAF é da responsabilidade dos educadores titulares 
de grupo e encontra-se regulamentada em anexo.	  
	  

SUBSECÇÃO II	  
1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	  

	  
Artigo 120.º	  

Funcionamento da CAF	  
	  
1- As orientações para a implementação da componente de apoio à família estão regulamentadas pelo Despacho n.º 
9265-B/2013 de 15 de julho, conjugado com a Portaria 644-A/2015 de 24 de agosto.	  
2- O funcionamento da CAF é implementado de acordo com as necessidades expressas pelos encarregados de educação 
no ato de matrícula ou renovação. 	  
3- A supervisão das atividades da CAF é da responsabilidade dos órgãos competentes do agrupamento de escolas e 
encontra-se regulamentada em anexo.	  
	  

SECÇÃO II	  
ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) 

 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	  
	  

Artigo 121.º	  
Atividades de enriquecimento curricular 	  

1.º ciclo do ensino básico	  
	  
1- As atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico são desenvolvidas de acordo com os 
objetivos definidos no projeto educativo do Agrupamento e devem constar do respetivo plano anual de atividades, 
regulamentadas pelo Decreto-Lei nº139/2012 de 05 de julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º91/2013 de 
13 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º176/2014 de 12 de dezembro, assim como na Portaria n.º644-A/2015 de 21 de 
agosto.	  
2- Consideram-se atividades de enriquecimento curricular (AEC), no 1.º ciclo do ensino básico, as que incidem nos 
domínios desportivo, artístico, científico, tecnológico e das tecnologias de informação e comunicação.	  
	  

Artigo 122.º	  
Regime de funcionamento das AEC	  

	  
O funcionamento das AEC está regulamentado em regimento próprio que se encontra em anexo.	  
	  

SECÇÃO III	  
MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR	  

	  
Artigo 123.º	  

Medidas de promoção do sucesso escolar  
	  
1-   No âmbito da sua autonomia e do seu projeto educativo e com o objetivo de assegurar o cumprimento da 

escolaridade obrigatória e combater a exclusão, devem ser adotadas pelo Agrupamento medidas de promoção do 
sucesso educativo, de acordo com o previsto no n.os 1 e 2 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, 
com as alterações introduzidas pelos Decreto-Leis n.º 91/2013, de 10 de julho, e n.º 17/2016, de 4 de abril. 
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2-‐   As medidas de promoção do sucesso educativo podem concretizar-se através das constantes na legislação 
supramencionada, assim como através de: 	  
a) Apoio ao estudo, no 1.º e 2.º ciclos;	  
b) Apoio Pedagógico a alunos que progridam para o ano seguinte com dificuldades evidentes a uma ou mais 
disciplinas; 
c) Grupos de Homogeneidade Relativa;  
d) Coadjuvação em sala de aula; 
e) Tutorias; 
f) Gabinete Pró-Exame;	  
e) Clubes e Projetos 

3-‐   A implementação das medidas de promoção do sucesso educativo rege-se pelo definido no Regimento Interno, 
anexo ao presente Regulamento.	  

 
 

Artigo 124.º	  
Coordenador das Medidas de Promoção do Sucesso Educativo	  

	  
1-   O Coordenador das Medidas de Promoção do Sucesso Educativo é designado pelo Diretor da Escola. 
2-   O Coordenador das Medidas de Promoção do Sucesso Educativo exerce o cargo por um período de quatro anos, 

podendo ser exonerado a todo o tempo por despacho fundamentado do Diretor ou a pedido do interessado, no final 
do ano letivo. 

3-   O funcionamento destas estruturas é regido pelas normas definidas no Regimento que se encontra em anexo ao 
presente Regulamento. Qualquer situação omissa é resolvida pelo Coordenador das Medidas de Promoção do 
Sucesso Educativo ou pelo Diretor do Agrupamento.  

 

Artigo 125.º 
Competências do Coordenador das Medidas de Promoção do Sucesso Educativo 

 

O Coordenador das Medidas de Promoção do Sucesso Educativo tem as seguintes competências: 
1-   Coordenar e monitorizar a implementação das medidas de promoção do sucesso educativo. 
2-   Fazer a ligação entre os responsáveis pelas diferentes medidas de promoção do sucesso educativo, o coordenador 

dos diretores de turma/professores titulares de turma, o conselho pedagógico e o Diretor. 
3-   Representar os responsáveis pelas diversas medidas de promoção do sucesso educativo no Conselho Pedagógico. 
4-   Realizar reuniões periódicas com os responsáveis pelas diversas medidas de promoção do sucesso educativo de 

forma a melhorar a eficiência de cada medida. 
5-   Apresentar ao Conselho Pedagógico um relatório trimestral das atividades desenvolvidas de acordo com as 

orientações do Conselho Pedagógico. 
6-   Elaborar um relatório crítico do trabalho desenvolvido, a apresentar ao Diretor até ao final do mês de junho. 
	  
	  
	  
 

SECÇÃO IV	  
VISITAS DE ESTUDO AO ESTRANGEIRO E EM TERRITÓRIO NACIONAL, 

 INTERCÂMBIOS ESCOLARES, PASSEIOS ESCOLARES E SEMANAS DE CAMPO 
	  

SUBSECÇÃO I	  
VISITAS DE ESTUDO AO ESTRANGEIRO E EM TERRITÓRIO NACIONAL	  

 	  
Artigo 126.º	  

Definição	  
 	  
1- Em conformidade com o Ofício Circular n.º 2, de 4 de janeiro de 2005, emanado pela Direção Regional de Lisboa, 
uma visita de estudo é uma atividade decorrente do Projeto Educativo de Escola e enquadrável no âmbito do 
desenvolvimento dos projetos curriculares de escola/agrupamento e dos planos de turma quando realizada fora do 
espaço físico da escola ou da sala de aula.	  
2- Uma visita de estudo é uma atividade curricular organizada por professores para os alunos, realizada fora do espaço 
escolar, intencionalmente planeada, que visa desenvolver ou complementar conteúdos de todas as áreas curriculares 
disciplinares e não disciplinares. Decorre do PE e enquadra-se no âmbito do desenvolvimento do PAA e do Plano de 
Turma. 	  
3- Sendo as visitas de estudo consideradas como estratégias previstas para a concretização das prioridades curriculares 
definidas nos respetivos projetos/planos, cabe ao aluno, de acordo com o dever de assiduidade que lhe assiste, 
participar nas mesmas, pelo que a sua participação terá carácter obrigatório, desde que a visita de estudo seja gratuita.	  
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Artigo 127.º	  
Planeamento e organização	  

 
O planeamento e organização das visitas de estudo, ao estrangeiro e em território nacional, encontram-se 
regulamentados em regimento próprio, anexo a este documento. 
 
	  

Artigo 128.º	  
Avaliação	  

	  
Os professores responsáveis/dinamizadores devem fazer o balanço da visita de estudo por escrito em formato próprio.	  
	  

 
SUBSECÇÃO II	  

INTERCÂMBIOS ESCOLARES	  
 	  

Artigo 129.º	  
Definição e modalidades	  

 	  
1- O intercâmbio escolar assenta num processo de permuta de alunos e docentes, e deve ser entendido como uma 
atividade interdisciplinar de índole pedagógica e cultural, integrado no processo ensino /aprendizagem, organizado 
segundo objetivos previamente definidos, visando um melhor conhecimento mútuo, através da correspondência escolar, 
troca de material e participação na vida escolar do estabelecimento de ensino.	  
2- O intercâmbio escolar, na modalidade de intercâmbio com deslocação ao estrangeiro a decorrer em período de férias 
escolares, tem lugar no período anualmente fixado no calendário escolar para a interrupção das atividades letivas, 
podendo os grupos participantes ser constituídos por alunos de uma ou mais turmas, e não devendo o número de 
professores acompanhantes exceder no 1.º e 2.º ciclos do ensino básico, 1 por cada 10 alunos, e no 3.º ciclo do ensino 
básico e no ensino secundário, 1 por cada 15 alunos.	  
3- O intercâmbio escolar, na modalidade de intercâmbio com deslocação de turmas ao estrangeiro a realizar em período 
letivo, não deve, em princípio, exceder sete dias úteis e tem lugar no período fixado no calendário escolar para as 
atividades letivas, não podendo o número de professores acompanhantes ser superior a três, pertencendo de 
preferência a grupos disciplinares diferentes, nos casos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, e do ensino secundário.	  
	  

 
Artigo 130.º	  

Planeamento e organização	  
	  
O planeamento e organização dos intercâmbios escolares encontram-se regulamentados no regimento das visitas de 
estudo, anexo a este documento. 
	  

Artigo 131.º	  
Avaliação	  

 	  
No prazo de 30 dias após a conclusão da viagem de intercâmbio deve ser enviado à respetiva Direção Regional de 
Educação um exemplar do relatório da mesma, elaborado em conformidade com a legislação em vigor pelo professor 
responsável pela viagem. 
	  

 
 

SUBSECÇÃO III	  
PASSEIOS ESCOLARES E SEMANAS DE CAMPO	  

 	  
Artigo 132.º	  

Definição	  
 	  
As atividades em questão são atividades formativas que ocorrem fora do recinto escolar e sem prejuízo das atividades 
letivas e que poderão ser dinamizadas pelo Agrupamento, em parceria com as Associações de Pais e/ou outros agentes 
educativos.	  
 	  

Artigo 133.º	  
Planeamento e organização	  

 	  
O planeamento e organização dos passeios escolares e semanas de campo encontram-se regulamentados no regimento 
das visitas de estudo, anexo a este documento. 
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SECÇÃO V	  
PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO	  

	  
Artigo 134.º	  

Definição	  
	  
As atividades abrangidas pela designação genérica de projetos de desenvolvimento educativo destinam-se a motivar os 
alunos para a aprendizagem e contribuem para a integração escolar e o desenvolvimento pessoal e social dos alunos. 
Sendo atividades facultativas, que podem revestir a forma de projetos, clubes ou ateliês, são ainda um instrumento de 
enriquecimento do currículo.	  

 
Artigo 135.º	  

Funcionamento 
	  
1- O funcionamento dos projetos de desenvolvimento educativo respeita os normativos legais e o disposto no Plano 
Plurianual de Atividades, neste Regulamento Interno e no regimento de Clubes e Projetos, anexo a presente 
regulamento. 
	  

Artigo 136.º	  
Mandato 

 
1- O coordenador dos clubes e dos projetos é designado pelo Diretor.  
2- O coordenador dos clubes e dos projetos exerce o cargo por um período de quatro anos, podendo ser exonerado a 
todo o tempo por despacho fundamentado do Diretor ou a pedido do interessado, no final do ano letivo.  
3- O coordenador dos clubes e dos projetos tem direito ao número de horas da componente não letiva atribuídas pelo 
Diretor para o efeito, para o exercício do cargo. 
 

Artigo 137.º	  
Competências do coordenador de Clubes e Projetos 

 
Ao Coordenador dos Clubes e dos Projetos compete: 
 
1-   Coordenar e acompanhar os projetos e os clubes que se encontram em curso. 
2-   Fazer a ligação entre os diferentes Coordenadores / dinamizadores dos projetos/clubes do Agrupamento de Escolas. 
3-   Fomentar a execução de projetos e /ou concursos que se adequem aos objetivos definidos pelo Agrupamento de 

Escolas. 
4-   Supervisionar a participação em projetos e/ou concursos educativos que chegam ao conhecimento do Agrupamento 

de Escolas. 
5-   Analisar e dar parecer sobre a viabilidade da participação do Agrupamento em Projetos ou Clubes, propostos pelos 

diferentes organismos, tendo em consideração:  
a) Pertinência do projeto;  
b) Enquadramento no projeto educativo do Agrupamento e no Plano Plurianual de Atividades;  
c) Calendarização; 

6-   Promover a articulação entre Clubes e Projetos em curso e entre estes e os diferentes órgãos da escola. 
7-   Divulgar os Clubes e os Projetos em curso, na comunidade escolar. 
8-   Divulgar informação atualizada sobre projetos locais, regionais, nacionais ou Internacionais, junto da comunidade 

educativa.  
9-   Representar os Coordenadores dos Clubes e os Coordenadores dos Projetos no Conselho Pedagógico. 
10-   Realizar reuniões periódicas com os Coordenadores dos Clubes e os Coordenadores dos Projetos de forma a 

melhorar a eficiência de cada clube/projeto. 
11-   Gerir a plataforma moodle do agrupamento relativa aos Clubes e Projetos. 
12-    Apresentar ao Conselho Pedagógico os projetos e os clubes a que o Agrupamento se propõe candidatar. 
13-   Apresentar um relatório trimestral das atividades desenvolvidas de acordo com as orientações do Conselho 

Pedagógico. 
14-   Elaborar um relatório crítico do trabalho desenvolvido, a apresentar ao Diretor até ao final do mês de junho. 
 
 

 
CAPÍTULO V	  

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS	  
	  

Artigo 138.º	  
Enquadramento Normativo	  

	  
1- As principais orientações normativas relativas à avaliação na educação pré-escolar estão consagradas no Despacho 
n.º 5220/97, de 4 de agosto (orientações curriculares para o nível de educação pré-escolar), no Ofício Circular n.º 
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17/DSDC/DEPEB/2007, de 17 de outubro, da Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (gestão do 
currículo no nível de educação pré-escolar), e no Ofício Circular n.º 4 / DGIDC / DSDC/2011, de 11 de abril. As 
orientações neles contidas articulam-se com o Decreto-Lei n.º 241/2001, de 30 de agosto (perfil específico de 
desempenho profissional do educador de infância), devendo também ter em consideração as aprendizagens definidas 
para cada faixa etária ao nível de educação pré-escolar. 	  
2- As principais orientações e disposições relativas à avaliação da aprendizagem no ensino básico estão consagradas no 
Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 91/2013 de 10 de julho e o 
despacho normativo n.º 17-A/2015 de 22 de setembro.	  
3- As principais orientações e disposições relativas à avaliação da aprendizagem no ensino secundário estão 
consagradas no Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 91/2013, 
de 10 de julho e na Portaria n.º 243/2012, de 10 de agosto. 	  
4- Os alunos que tenham, no seu programa educativo individual (PEI), adequações no processo de avaliação, 
devidamente explicitadas e fundamentadas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, são avaliados nos 
temos definidos no referido plano.  
	  

 
Artigo 139.º	  

Objeto e finalidades	  
	  
1- A avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa, permitindo uma recolha sistemática de 
informações que, uma vez analisadas, apoiam a tomada de decisões adequadas à promoção da qualidade das 
aprendizagens. A avaliação visa: 	  
a) Apoiar o processo educativo de modo a sustentar o sucesso de todos os alunos, permitindo o reajustamento dos 
planos de turma, nomeadamente quanto à seleção de metodologias e recursos, em função das necessidades educativas 
dos alunos; 	  
b) Certificar as diversas competências adquiridas pelo aluno no final do seu percurso educativo; 	  
c) Contribuir para melhorar a qualidade do sistema educativo, possibilitando a tomada de decisões para o seu 
aperfeiçoamento e promovendo uma maior confiança social no seu funcionamento;	  
d) Contribuir para melhorar a atividade educativa e servir de ponto de referência na planificação e desenvolvimento dos 
processos de ensino-aprendizagem; 	  
e) Orientar as medidas de reforço ou as adaptações curriculares necessárias. 	  
2- A avaliação incide sobre as aprendizagens e competências definidas no currículo nacional para as diversas áreas e 
disciplinas, considerando a concretização das mesmas no projeto educativo do agrupamento e no plano de turma, por 
ano de escolaridade. 	  
3- Incide ainda sobre as aprendizagens ligadas a componentes do currículo de caráter transversal ou de natureza 
instrumental, nomeadamente no âmbito da educação para a cidadania, da compreensão e expressão em língua 
portuguesa e da utilização das tecnologias de informação e comunicação, que constituem objeto de avaliação em todas 
as áreas curriculares. 	  
	  

 
Artigo 140.º	  

Intervenientes	  
	  
O processo de avaliação, sempre sob a supervisão do conselho pedagógico, é conduzido pelo professor ou equipa de 
professores responsáveis pela organização do ensino e da aprendizagem, envolvendo, também: 	  
a) Os alunos, através da sua autoavaliação; 	  
b) Os encarregados de educação, através dos seus representantes nos órgãos próprios; 	  
c) O técnico do serviço de psicologia e orientação e/ou outros docentes implicados no processo de aprendizagem dos 
alunos.  

 
SECÇÃO I 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	  
	  

Artigo 141.º	  
Princípios	  

	  
A avaliação no nível de educação pré-escolar assenta nos seguintes princípios:	  
a) Caráter holístico e contextualizado do processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança;	  
b) Coerência entre os processos de avaliação e os princípios subjacentes à organização e gestão do currículo definido 
nas orientações curriculares para a educação pré-escolar;	  
c) Utilização de técnicas e instrumentos de observação e registo diversificados;	  
d) Caráter formativo;	  
e) Valorização dos progressos da criança;	  
f) Promoção da igualdade de oportunidades e equidade.	  
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Artigo 142.º	  
Processo de avaliação	  

	  
1- A avaliação diagnóstica conduz à adoção de estratégias de diferenciação pedagógica e contribui para elaborar, 
adequar e reformular o plano de turma. Pode ocorrer em qualquer momento do ano letivo quando articulada com a 
avaliação formativa.	  
2- Ao longo do ano letivo, os educadores elaboram registos de observação de aprendizagens, em conformidade com as 
áreas curriculares da educação pré-escolar. Os resultados desses registos conduzem ao preenchimento da ficha 
descritiva de cada aluno.	  
3- A ficha referida no ponto anterior serve para, no final de cada período, comunicar aos encarregados de educação, a 
informação global das aprendizagens mais significativas de cada criança, realçando o seu percurso, evolução e 
progressos.	  
4- Tendo em consideração os normativos legais o período dedicado à avaliação final dos alunos da educação pré-escolar 
deverá coincidir com o período de términus de avaliação de final de cada período letivo, havendo lugar à necessária 
articulação e passagem de informação integrada sobre aprendizagens e os progressos realizados por cada criança, bem 
como lugar de momentos de articulação com os docentes do 1.º Ciclo.	  

 
 

SECÇÃO II	  
ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO	  

	  
Artigo 143.º	  

Princípios	  
	  
A avaliação das aprendizagens assenta nos seguintes princípios: 	  
a) Consistência entre os processos de avaliação e as aprendizagens e competências pretendidas, através da utilização 
de modos e instrumentos de avaliação diversificados, de acordo com a natureza das aprendizagens e dos contextos em 
que ocorrem; 	  
b) Primazia da avaliação formativa, com valorização dos processos de autoavaliação regulada, e sua articulação com os 
momentos de avaliação sumativa; 	  
c) Valorização do aluno, nomeadamente, ao longo de cada ciclo; 	  
d) Transparência do processo de avaliação, nomeadamente, através da clarificação dos critérios adotados; 	  
e) Contribuição diversificada dos intervenientes no processo de avaliação. 	  
	  

Artigo 144.º	  
Critérios de avaliação	  

	  
1- Compete ao conselho pedagógico do agrupamento, definir, anualmente, os critérios gerais de avaliação e aprovar os 
critérios específicos de cada área disciplinar/disciplina e área curricular não disciplinar, sob proposta do conselho de 
docentes e das áreas disciplinares/departamentos curriculares. 	  
2- Os critérios de avaliação mencionados no número anterior constituem referências comuns, no interior do 
agrupamento, sendo operacionalizados pelo professor titular de turma, no 1.º ciclo, e pelo conselho de turma, nos 2.º e 
3.º ciclos e secundário, no âmbito do respetivo plano de turma. 	  
3- O aluno e o respetivo encarregado de educação tomam conhecimento dos critérios gerais e específicos de avaliação 
imediatamente após a aprovação dos mesmos pelo conselho pedagógico.	  
4- Os critérios mencionados no artigo anterior, que se encontram em documento próprio, serão divulgados à 
comunidade educativa através da página WEB do agrupamento. O aluno tomará conhecimento dos critérios gerais 
através do diretor de turma e os critérios específicos deverão ser objeto de análise conjunta (pelo professor e pelos 
alunos) nas diversas áreas disciplinares / disciplinas.	  
 

 
Artigo 145.º	  

Avaliação diagnóstica	  
	  
1- A avaliação diagnóstica tem como objetivo determinar qual o nível de conhecimentos e capacidades necessárias a 
aprendizagens posteriores. Deve realizar-se no início do ano letivo, em particular quando o professor necessita de 
informações mais precisas sobre o nível de conhecimentos dos seus alunos, podendo também realizar-se em qualquer 
altura do ano letivo. 	  
2- A avaliação diagnóstica pode ser realizada através de questionários escritos ou orais, composições, ou outros 
instrumentos que permitam avaliar níveis de conhecimentos e capacidades. 	  
3- Os resultados da avaliação diagnóstica não devem servir para fins de classificação final dos alunos, sendo unicamente 
formativos e constituindo informação relevante para a definição das estratégias mais adequadas de ensino e 
aprendizagem a adotar. 	  
4- A avaliação diagnóstica conduz à adoção de estratégias de diferenciação pedagógica e contribui para elaborar, 
adequar e reformular o plano de turma, facilitando a integração escolar do aluno, apoiando a orientação escolar e 
vocacional. Pode ocorrer em qualquer momento do ano letivo quando articulada com avaliação formativa. 	  
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Artigo 146.º	  
Avaliação formativa	  

	  
1- 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.	  
2- Para certificar aprendizagens, o professor deverá planificar e realizar momentos formais de avaliação que podem 
constar da realização de testes escritos, provas orais, trabalhos de pesquisa, trabalhos de laboratório, realização de 
composições e outros, de forma individual ou em grupo. 	  
3- Para cada uma das tarefas mencionadas no artigo anterior, o professor comunica aos alunos, com a antecedência 
mínima de uma semana, os conteúdos contemplados e os objetivos a alcançar, através da disponibilização da 
Informação Teste, na plataforma moodle. 	  
4- O professor regista as classificações relativas ao desempenho dos alunos, evidenciado nos momentos formais de 
avaliação, em grelhas próprias para essa recolha de informação. 	  
5- No 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário, o professor deve marcar a data dos testes formais de 
avaliação, tendo em conta o calendário dos restantes testes da turma e as atividades do plano anual de atividades, não 
sendo permitida a realização de mais do que uma prova por dia e mais do que três provas por semana. Não é ainda, 
permitida a realização de provas na última semana de aulas de cada período. 	  
6- A tarefa de registo, no sumário eletrónico, das atividades referidas no parágrafo anterior e, de todas as outras que 
envolvam a turma fica a cargo do(s) dinamizador(es) das mesmas. 	  
7- O professor responsável deve classificar, entregar e corrigir os testes/trabalhos de avaliação formal no prazo máximo 
de 15 dias úteis após a realização dos mesmos, não devendo aplicar, no 1.º, 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário, um 
novo teste/trabalho, sem que o anterior tenha sido avaliado e entregue aos alunos. 	  
	  
	  

Artigo 147.º	  
Informação sobre a aprendizagem	  

	  
1- A informação sobre a aprendizagem dos alunos é da responsabilidade:	  
a) Do professor, tendo em vista o desenvolvimento da avaliação diagnóstica, formativa ou sumativa interna;	  
b) Do conselho de docentes/conselho de Turma, quando se trate de informação a obter nas reuniões de avaliação;	  
c) Dos professores classificadores e dos júris dos exames de equivalência à frequência, quando se trate, 
respetivamente, de provas escritas e de provas orais ou práticas;	  
d) Do presidente do respetivo júri, quando se trate de informação a obter através da Prova de Aptidão Profissional 
(PAP);	  
e) Do professor orientador e do representante da entidade de acolhimento, quando se trate de informação a obter 
através da realização da Formação em Contexto de Trabalho (FCT);	  
f) Dos serviços ou entidades do Ministério da Educação e competentes, designados para o efeito, quando se trate de 
informação a obter através da realização de provas finais/exames nacionais.	  
2- A informação a que se referem as alíneas a), b), c) e d) do número anterior é obtida de acordo com a natureza da 
aprendizagem e dos contextos em que ocorre.	  
3- A informação a que se refere a alínea f) do artigo n.º 1 é obtida através de provas finais/exames nacionais.	  
4- Os instrumentos de avaliação devem ser classificados de acordo com o regulamentado no documento relativo aos 
critérios de avaliação.	  
5- A meio de cada período letivo, à exceção do 3.º, o professor de cada componente do currículo (2.º, 3.º, ciclos do 
ensino básico e ensino secundário) fornecerá, aprovado pelo conselho pedagógico, informações sobre o processo de 
aprendizagem dos alunos ao respetivo diretor de turma, para que este dê conhecimento aos encarregados de educação. 	  
 
 

Artigo 148.º	  
Participação dos alunos no processo de avaliação	  

	  
1- Ao longo de todo o processo de aprendizagem, os alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino 
secundário vão procedendo à sua autoavaliação, com auxílio do professor titular da turma ou dos professores da turma, 
no sentido de compreenderem as razões de insucessos e de ultrapassarem dificuldades. 	  
2- Os alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico (com exceção dos 1.º e 2.º anos de escolaridade) e do ensino 
secundário formalizam, no final de cada período letivo e na presença do professor titular da turma ou dos professores 
da turma, a sua autoavaliação, registando-a numa ficha aprovada pelo conselho pedagógico.	  
Em situações de não realização das aprendizagens definidas no plano de turma, o professor titular de turma poderá 
determinar a retenção, sendo responsável por identificar as aprendizagens não atingidas, a serem incluídas no processo 
individual do aluno, e que servirão de base à elaboração de um futuro plano de turma, onde o aluno for integrado. Os 
alunos do 2.º e 3.º anos deverão integrar até ao final do ciclo a turma a que já pertenciam, salvo se houve decisão em 
contrário do conselho de docentes, após serem ouvidas as propostas fundamentadas do professor titular de turma e, se 
possível, do professor da eventual nova turma.	  
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Artigo 149.º	  
Avaliação sumativa interna	  

	  
1- A avaliação sumativa ocorre no final de cada período letivo (ou de cada semestre, no caso das disciplinas 
semestrais), de cada ano letivo e de cada ciclo. 	  
2- A avaliação sumativa é da responsabilidade do professor titular da turma e dos respetivos conselhos de ano, no 1.º 
ciclo, e dos professores que integram o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, reunindo, para o efeito, no final de cada 
período. 	  
3- Sempre que se realiza uma avaliação sumativa, compete ao professor titular, no 1.º ciclo, em articulação com os 
respetivos conselhos de ano, e ao conselho de turma, nos restantes ciclos, reanalisar o plano de turma, com vista à 
introdução de eventuais reajustamentos ou apresentação de propostas para o ano letivo seguinte. 	  
4- Compete ao professor titular de turma, no 1.º ciclo, e ao diretor de turma, nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no 
ensino secundário, coordenar o processo de tomada de decisões relativas à avaliação sumativa e garantir tanto a sua 
natureza globalizante como o respeito pelos critérios de avaliação definidos no Agrupamento. 	  
	  

 
Artigo 150.º	  

Condições de aprovação, transição e progressão	  
	  
As condições de aprovação, transição e progressão dos alunos, que estão regulamentadas de acordo com o estabelecido 
na legislação em vigor. 
	  

Artigo 151.º	  
Avaliação sumativa externa	  

	  
1- A avaliação sumativa externa é da responsabilidade dos serviços centrais do Ministério da Educação e compreende a 
realização de provas finais (9.º anos) e exames nacionais no 11.º e 12.º anos, em várias disciplinas, os quais incidem 
sobre as aprendizagens definidas para cada um dos casos. 	  
2- Em casos especiais, previstos pela legislação em vigor, os exames referidos no parágrafo anterior serão elaborados a 
nível de escola, tendo a designação de provas de equivalência à frequência. 	  
3- As normas e os procedimentos relativos à realização dos exames nacionais e provas finais de ciclo são objeto de 
regulamento a aprovar pelo Ministério da Educação.	  
	  

Artigo 152.º	  
Situações especiais de classificação	  

	  
1- Se por motivo da exclusiva responsabilidade da escola ou por falta de assiduidade do aluno, motivada por doença 
prolongada ou impedimento legal devidamente comprovados, não existirem em qualquer disciplina ou área disciplinar 
elementos de avaliação sumativa interna respeitantes ao 3.º período letivo, a classificação dessas áreas disciplinares ou 
disciplinas é a que o aluno obteve no 2.º período letivo.	  
2- Nas disciplinas sujeitas a provas finais de ciclo é obrigatória a prestação de provas, salvo quando a falta de 
elementos de avaliação nas referidas disciplinas for da exclusiva responsabilidade da escola, sendo a situação objeto de 
análise casuística e sujeita a despacho do membro do Governo responsável pela área da educação.	  
3- Sempre que o aluno frequentar as aulas durante um único período letivo, por falta de assiduidade motivada por 
doença prolongada ou impedimento legal devidamente comprovados, fica sujeito à realização de uma prova 
extraordinária de avaliação (PEA) em cada área disciplinar ou disciplina, exceto naquelas em que realizar, no ano 
curricular em causa, prova final de ciclo.	  
4- Para efeitos do número anterior, a classificação anual de frequência a atribuir a cada disciplina é a seguinte:	  
 CAF = (CF + PEA)/2	  
em que:	  

CAF = classificação anual de frequência;	  
CF = classificação de frequência do período frequentado;	  
PEA = classificação da prova extraordinária de avaliação.	  

5- A prova extraordinária de avaliação deve abranger o programa do ano curricular em causa, sendo os procedimentos 
específicos a observar no seu desenvolvimento os que constam do presente regulamento.	  
	  

Artigo 153.º	  
Procedimentos específicos a observar no desenvolvimento da 

 Prova Extraordinária de Avaliação (PEA)	  
	  
1- Cabe aos departamentos curriculares, de acordo com as orientações do conselho pedagógico do agrupamento, 
estabelecer a modalidade que a Prova Extraordinária de Avaliação (PEA) deve assumir, tendo em conta a natureza e 
especificidade de cada disciplina.	  
2- Compete ainda aos departamentos curriculares propor ao conselho pedagógico a informação da prova, da qual 
constem os objetivos e os conteúdos, a estrutura e respetivas cotações e os critérios de classificação.	  
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3- Para a elaboração da PEA é constituída uma equipa de dois professores, em que pelo menos um deles tenha 
lecionado a disciplina nesse ano letivo. Para o desempenho desta função não está prevista qualquer dispensa de serviço 
docente.	  
4- A duração da PEA é de noventa minutos.	  
5- A PEA realizar-se-á no período compreendido entre o final das atividades letivas e 31 de julho.	  
6- Toda a informação relativa à realização da PEA será afixada até ao dia 15 de maio.	  
7- Caso o aluno não compareça à prestação da PEA, não lhe poderá ser atribuída qualquer classificação na disciplina em 
causa, devendo o conselho de turma avaliar a situação, tendo em conta o percurso global do aluno.	  
8- Após a realização da PEA, é necessário proceder-se a uma reunião extraordinária do conselho de turma para 
ratificação das classificações do aluno.	  
	  

CAPÍTULO VI	  
ALUNOS	  

	  
SECÇÃO I	  

OS DIREITOS DO ALUNO	  
	  

Artigo 154.º	  
Valores nacionais e cultura de cidadania	  

	  
No desenvolvimento dos princípios de estado de direito democrático, dos valores nacionais e de uma cultura de 
cidadania capaz de fomentar os valores da dignidade humana, da democracia, do exercício responsável, da liberdade 
individual e da identidade nacional, o aluno tem o direito e o dever de conhecer e de respeitar ativamente: 	  
a) A Constituição da República Portuguesa; 	  
b) Os valores e os símbolos nacionais;	  
c) A Declaração Universal dos Direitos do Homem; 	  
d) A Convenção sobre os Direitos da Criança.	  
	  

Artigo 155.º	  
Direitos do Aluno	  

	  
1- O aluno tem direito a: 	  
a) Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade escolar, 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 de um ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o previsto na lei, em condições de efetiva 
igualdade de oportunidades no acesso, de forma a propiciar a realização de aprendizagens bem-sucedidas; 	  
c) Escolher e usufruir por si ou, quando menor, através dos seus encarregados de educação, o projeto educativo que lhe 
proporcione as condições para o seu pleno desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico, para a formação 
da sua personalidade e da sua capacidade de autoaprendizagem e de crítica consciente sobre os valores, o 
conhecimento e a estética; 	  
d) Ver reconhecido e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no trabalho e no desempenho escolar 
a ser estimulado nesse sentido; 	  
e) Usufruir de prémios ou apoios e meios complementares que reconheçam e distingam o mérito; 	  
f) 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; 	  
g) 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; 	  
h) Beneficiar de outros apoios específicos, de acordo com as suas necessidades escolares ou com as suas 
aprendizagens, através do serviço de psicologia e orientação ou do departamento da educação especial;	  
i) 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; 	  
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) Ser informado sobre o regulamento interno do agrupamento 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, os 
processos e critérios de avaliação, bem como sobre matrícula, abono de família e apoios socioeducativos, normas de 
utilização e de segurança dos materiais e equipamentos e das instalações, incluindo o plano de emergência, e, em geral, 
sobre todas as atividades e iniciativas relativas ao projeto educativo da escola; 	  
m) Consultar, por intermédio do diretor de turma, o seu processo individual; 	  
n) Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu processo individual, de natureza 
pessoal ou familiar; 	  
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o) Eleger os seus representantes para os órgãos, cargos e demais funções de representação no âmbito da 
escola/agrupamento, bem como ser eleito, nos termos da lei e do regulamento interno; 	  
p) Participar, através dos seus representantes, nos termos da lei, nos órgãos de administração e gestão do 
agrupamento, na criação e execução do respetivo projeto educativo, bem como na elaboração do regulamento interno e 
fazer-se representar no conselho de turma quando não destinados à avaliação sumativa. No início de cada ano letivo 
são eleitos, em cada turma, o delegado e o subdelegado. O delegado de turma representa a turma em todos os atos 
eleitorais previstos neste regulamento; 	  
q) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da escola e ser ouvido pelos professores, diretor de turma 
e órgãos de administração e gestão da escola, em todos os assuntos que justificadamente forem do seu interesse; 	  
r) Organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e a ocupação de tempos livres; 	  
s) Participar nas demais atividades da escola, nos termos da lei e do presente regulamento interno; 	  
t) Solicitar material para ocupação de tempos livres, incluindo material desportivo e recreativo, sempre que haja 
possibilidades e tal não vá colidir com o funcionamento de qualquer aula; 	  
u) Encontrar, junto do professor titular de turma, diretor de turma e demais professores, disponibilidade e auxílio para a 
resolução de problemas relacionados com a sua vida escolar; 	  
v) Conhecer, em cada momento de avaliação, os resultados quantitativos dos testes de avaliação, no caso do 3.º ciclo 
de ensino básico e ensino secundário; 	  
w) Fazer-se representar nos conselhos de turma quando não são destinados à avaliação sumativa, no 3.º ciclo de ensino 
básico e no ensino secundário; 	  
x) Participar no processo de avaliação, através dos mecanismos de auto e heteroavaliação; 	  
y) Beneficiar de medidas, a definir pela escola /agrupamento, adequadas à recuperação da aprendizagem nas situações 
de ausência devidamente justificadas às atividades escolares; 	  
z) Participar nos clubes que sejam organizados no âmbito do plano anual de atividades; 	  
aa) Solicitar, através do delegado ou do subdelegado de turma, a realização de reuniões da turma com o respetivo 
diretor de turma para apreciação de matérias relacionadas com o funcionamento da turma, sem prejuízo do 
cumprimento das atividades letivas; 	  
bb) Dispor do intervalo entre os blocos letivos, utilizando para o efeito as áreas ao ar livre não cultivadas, a sala de 
alunos e os átrios a que tem acesso; 	  
cc) Ter conhecimento das normas de utilização de instalações específicas.	  
2- A fruição dos direitos consagrados nas alíneas e), h), e s) 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 previsto do presente regulamento interno. 	  
	  

SECÇÃO II	  
OS DEVERES DO ALUNO	  

	  
Artigo 156.º	  

Deveres do aluno	  
	  
O aluno tem o dever de: 	  
a) Estudar, aplicando-se, de forma adequada à sua idade, necessidades educativas e ao ano de escolaridade que 
frequenta, na sua educação e formação integral; 	  
b) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no âmbito das atividades escolares;	  
c) Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino;	  
d) Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa, não podendo, em caso algum, 
descriminar em razão da origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade de género, condição 
económica, cultural ou social ou convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas; 	  
e) Guardar lealdade para com todos os membros da comunidade educativa; 	  
f) Respeitar a autoridade e as instruções 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 na escola, bem como nas demais atividades 
organizativas que requeiram a participação dos alunos; 	  
i) Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da comunidade educativa, não praticando quaisquer 
atos, designadamente violentos, independentemente do local ou dos meios utilizados, que atentem contra integridade 
física, moral ou patrimonial dos professores, pessoal não docente e alunos; 	  
j) Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de acordo com as circunstâncias de 
perigo para a integridade física e psicológica dos mesmos; 	  
k) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático, mobiliário e espaços verdes 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 do encarregado de educação ou da direção da escola;	  
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 da escola e o regulamento interno 
do agrupamento, bem como assumir 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; 	  
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q) Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou engenhos passíveis de, 
objetivamente, perturbarem o normal funcionamento das atividades letivas, ou poderem causar danos físicos ou 
psicológicos aos alunos ou a qualquer outro membro da comunidade educativa; 	  
r) Não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente, telemóveis, equipamentos, programas ou 
aplicações informáticas, nos locais onde decorram aulas ou outras atividades formativas ou reuniões de órgãos ou 
estruturas da escola em que participe, exceto quando a utilização de qualquer dos meios acima referidos esteja 
diretamente relacionada com as atividades a desenvolver e seja expressamente autorizada pelo professor ou pelo 
responsável pela direção ou supervisão dos trabalhos ou atividades em curso; 	  
s) Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não letivas, sem autorização prévia dos 
professores, dos responsáveis pela direção da escola ou supervisão dos trabalhos ou atividades em curso, bem como, 
quando for o caso, de qualquer membro da comunidade escolar ou educativa cuja imagem possa, ainda que 
involuntariamente, ficar registada;	  
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 devidamente asseado, que se revele adequado, em função da idade, à dignidade do 
espaço e à especificidade das atividades escolares, no respeito pelas regras estabelecidas na escola; 	  
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) Fazer-se acompanhar do material necessário para as atividades escolares; 	  
y) Ser sempre portador da caderneta escolar e/ou do seu cartão escolar de identificação, os quais deve apresentar, 
quando solicitado por quem de direito; 	  
z) Não entrar nem permanecer nas salas de aula durante os intervalos, salvo por motivo especial que o justifique;	  
aa) Permanecer junto da sala de aula, em caso de demora do professor, aguardando em silêncio instruções do 
assistente operacional; 	  
bb) Respeitar o silêncio junto às salas de aula, não perturbando o funcionamento das atividades letivas; 	  
cc) Comunicar ao diretor de turma qualquer anomalia ocorrida na escola.	  
	  

SECÇÃO III	  
OUTRAS REGRAS DE CONDUTA	  

	  
Artigo 157.º	  

Outras regras de conduta	  
	  
1- O aluno responsabilizar-se-á pelo cumprimento dos deveres gerais. 	  
2- O aluno responsabilizar-se-á por ter um comportamento que o dignifique, bem como à escola que frequenta, 
devendo: 	  
a) Usar uma linguagem adequada e correta para com os demais membros da comunidade escolar; 	  
b) Ter uma atitude cívica e responsável, respeitando os outros; 	  
c) Ter bom comportamento sempre que participe em atividades escolares, dentro ou fora das instalações, e nos 
transportes que frequenta; 	  
d) Fazer bom uso de objetos que não lhe pertencem, nomeadamente dos materiais e equipamentos da escola; 	  
e) Ser respeitador dos direitos dos outros, solidário e tolerante; 	  
f) Ser justo na sua apreciação dos factos e não transmitir opiniões caluniosas sobre outros; 	  
g) Respeitar a privacidade de todos os membros da comunidade educativa; 	  
h) Manter os espaços escolares limpos, nomeadamente as instalações sanitárias, utilizando os recipientes destinados ao 
lixo; 	  
i) Não consumir alimentos nas salas de aula, laboratórios, anfiteatro e biblioteca, exceto em situações devidamente 
justificadas; 	  
j) Não deixar as mochilas ou outros bens pessoais abandonados e/ou em sítio de passagem; 	  
k) Dirigir-se à sala de acompanhamento pedagógico ou a outro local indicado pelo docente titular da turma, aquando da 
ordem de saída da sala de aula, e cumprir as tarefas que lhe forem destinadas.	  

 
Artigo 158.º	  

Caderneta escolar	  
	  
1- É obrigatória a aquisição da caderneta escolar no início de cada ano letivo para todas as crianças/alunos.	  
2- Constituindo esta um dos instrumentos de comunicação permanente entre a escola, a família e o aluno, o aluno 
deverá sempre trazê-la consigo, sendo o responsável pela sua conservação em boas condições. 	  
3- À exceção da educação pré-escolar, a não apresentação da caderneta escolar deve ser sancionada com falta de 
material.	  
4- É interdito aos alunos alterar, acrescentar ou apagar as informações inscritas na caderneta escolar pelos professores, 
encarregados de educação ou pais e autoridades escolares. 	  
5- O não cumprimento do descrito no ponto anterior deverá ser objeto de procedimento disciplinar. 	  
6- Em caso de extravio, o aluno deve imediatamente comunicá-lo ao diretor de turma para que a situação seja 
remediada. 	  
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SECÇÃO IV	  

REGIME DE ASSIDUIDADE	  
	  

Artigo 159.º	  
Frequência e assiduidade	  

	  
1- Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, os alunos são responsáveis pelo cumprimento dos 
deveres de assiduidade e de pontualidade, nos termos estabelecidos na alínea b) do artigo 10.º e 3.º da Lei n.º 
51/2012. Os pais ou encarregados de educação dos alunos menores de idade são responsáveis, conjuntamente com 
estes, pelo cumprimento dos deveres referidos. 	  
2- O dever de assiduidade e pontualidade implica para o aluno a presença e a pontualidade na sala de aula e demais 
locais onde se desenvolva o trabalho escolar munido do 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. 	  
3- O controlo da assiduidade dos alunos é obrigatória, nos termos em que é definida no ponto anterior, em todas as 
atividades letivas e não letivas em que participem ou devam participar. 	  
4- Caso se detete que um aluno que se encontra no recinto escolar está a faltar a uma aula ou a outra atividade de 
frequência obrigatória, deverá ser encaminhado para a sala de aula ou para a sala de acompanhamento pedagógico e, 
nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário, a ocorrência deverá ser participada ao diretor de turma.	  
	  

 
 
 

Artigo 160.º	  
Faltas e sua natureza	  

	  
1- A falta é a ausência do aluno a uma aula ou a outra atividade de frequência obrigatória ou facultativa caso tenha 
havido lugar a inscrição, a falta de pontualidade ou a comparência sem material didático ou equipamento necessários, 
nos termos estabelecidos neste regulamento. 	  
2- As faltas resultantes da aplicação da ordem de saída da sala de aula, ou de medidas disciplinares sancionatórias, 
consideram-se faltas injustificadas. 	  
3- Na educação pré-escolar e no 1.º ciclo de ensino básico, a falta de presença corresponde a um dia. No 2.º e 3.º ciclos 
do ensino básico e no ensino secundário, a falta de presença reporta-se a períodos letivos. 	  
4- As faltas são registadas pelo educador de infância, professor titular de turma ou pelo professor responsável pela aula 
ou atividade ou pelo diretor de turma em suportes administrativos adequados; 	  
5- A participação em visitas de estudo previstas no plano 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. 	  
6- 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. 	  
	  

Artigo 161.º	  
Faltas de pontualidade ou de material didático para o 2.º e 3.º ciclos 

 do ensino básico e ensino secundário	  
	  
1- A ausência do aluno após o início da aula resulta na marcação de falta de presença por atraso, embora tenha de ser 
permitida a entrada do aluno na sala de aula.	  
a) O atraso deve ser justificado, perante o professor, no final da aula, podendo refletir-se, no âmbito das atitudes e 
valores, na avaliação da disciplina correspondente; 	  
b) Compete ao professor da aula a que a falta de pontualidade respeita a marcação da falta no respetivo livro de ponto, 
com indicação a lápis, junto do número do aluno em causa, de que se trata de falta de pontualidade (P);	  
c) O encarregado de educação será informado pelo diretor de turma ou pelo professor titular da falta por atraso; 	  
d) Quando o aluno se recusar a permanecer na sala por já lhe ter sido marcada falta por atraso, deverá ser 
encaminhado para a sala de acompanhamento	  pedagógico e a ocorrência deverá ser participada ao diretor de turma.	  
2- O facto de o aluno comparecer numa aula sem o material necessário indispensável, do qual lhe é dado conhecimento 
no início do ano letivo, resultará em falta de material, sempre que a ausência do mesmo possa comprometer o 
desempenho e as aprendizagens do aluno.  
a) As faltas de material, previstas no número anterior, serão registadas pelo professor, devendo este dar conhecimento 
das mesmas ao diretor de turma, que, caso a mesma seja justificada, deverá informar o professor;	  
b) As faltas de material poderão ser justificadas pelo encarregado de educação;	  
c) A justificação deve ser apresentada ao professor titular de turma/diretor de turma até ao 3.º dia útil subsequente à 
verificação da mesma;	  
d) A terceira falta injustificada tramita em falta de presença, reiniciando-se o processo de contagem, após cada 
aplicação desta regra;	  
e) Sempre que as faltas de material deem origem a faltas de presença, o diretor de turma dará conhecimento do facto 
ao encarregado de educação; 
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f) As faltas de presença por atraso ou por ausência de material não são contabilizadas para efeito de elaboração de 
Plano de Recuperação das Aprendizagens.	  
 

Artigo 162.º	  
Dispensa da atividade física	  

	  
1- O aluno pode ser dispensado temporariamente das atividades de educação física por razões de saúde, devidamente 
comprovadas por atestado médico, que deve explicitar claramente as contraindicações da atividade física. Sem prejuízo 
do referido, o aluno deve estar sempre presente no espaço onde decorre a aula.	  
2- O referido atestado médico é entregue ao diretor de turma, que, atempadamente, dará conhecimento do mesmo ao 
docente de educação física do aluno.	  
	  

Artigo 163.º	  
Justificação de faltas	  

	  
1- Consideram-se justificadas as faltas por motivo de: 	  
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 um médico se determinar 
impedimento superior a três dias, 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) Comparência a consultas pré-natais, período de parto e amamentação; 	  
g) Assistência na doença a membro do agregado familiar, nos casos em que, comprovadamente, tal assistência não 
possa ser prestada por qualquer outra pessoa; 	  
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 competições desportivas de alunos integrados no subsistema de alto rendimento, nos termos da 
legislação em vigor, bem como daqueles que sejam designados para integrar seleções ou outras representações 
nacionais, nos períodos de preparação dos demais alunos em atividades desportivas e culturais quando esta seja 
considerada relevante pelas respetivas autoridades escolares; 	  
j) Participação em atividades desportivas de alta competição, nos termos legais aplicáveis; 	  
k) Participação em atividades associativas, nos termos da lei; 	  
l) Cumprimento de obrigações legais que não possam efetuar-se fora do período das atividades letivas; 	  
m) Outro facto impeditivo da presença na escola, desde que, comprovadamente, não seja imputável ao aluno, ou seja, 
justificadamente, considerado atendível pelo professor titular de turma/diretor de turma;	  
n) 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 suspensiva da escola, ou na 
parte em que ultrapassem a medida efetivamente aplicada; 	  
o) As faltas decorrentes em participação em visitas de estudo previstas no plano de atividades do agrupamento, 
relativamente às disciplinas ou áreas disciplinares não envolvidas na referida visita.	  
2- As faltas devem ser justificadas pelos encarregados de educação ao professor titular de turma/diretor de turma. 	  
3- A justificação das faltas é feita/apresentada por escrito pelos encarregados de educação ou pelo próprio aluno, no 
caso de ser maior, ao professor titular de turma/diretor de turma, com indicação do(s) dia(s), da(s) hora(s), da(s) 
atividade(s)/ aula(s) em que a falta ocorreu e dos motivos justificativos na caderneta escolar e/ou com a apresentação 
de documentos justificativos, tratando-se de aluno do ensino básico, ou em impresso próprio, tratando-se de aluno do 
ensino secundário. 	  
4- O encarregado de educação deve solicitar às entidades, que podem atestar a falta do seu educando, uma declaração 
justificativa, podendo o professor titular de turma/diretor de turma solicitar comprovativos adicionais. 	  
5- A justificação da falta deve ser apresentada previamente no caso de o motivo ser previsível, ou, nos restantes casos, 
até ao 3.º dia útil subsequente à verificação da mesma. 	  
6- No caso de a justificação não ter sido entregue até ao prazo estipulado no número anterior, o professor titular de 
turma/diretor de turma deve contactar o encarregado de educação ou o aluno, se for maior de idade, pelo meio mais 
expedito, e dar-lhe conhecimento do facto no prazo máximo de três dias úteis. 	  
7- Nas situações de ausência justificada às atividades escolares, o aluno tem o direito a beneficiar de medidas 
adequadas à recuperação da aprendizagem em falta, conforme estabelecido no artigo 167.	  
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Artigo 164.º	  
Aplicação de medidas de recuperação da aprendizagem em situações  

de ausência justificada às atividades escolares	  
 	  
Nas situações de ausência justificada prolongada às atividades escolares, o aluno tem o direito a beneficiar de medidas 
adequadas à recuperação da aprendizagem em falta, a saber:	  
a) O aluno beneficiará de medidas específicas de apoio, quando se verifique ausência justificada, tendo em vista a 
recuperação de um eventual défice nas aprendizagens e nas ofertas formativas profissionalmente qualificantes a 
recuperação dos níveis mínimos da carga horária (90%);	  
b) As medidas de apoio à recuperação das aprendizagens são propostas pelo professor da disciplina e implementadas 
por ele na sala de aula, ou por outro docente em espaço/projeto que se revele especificamente apropriado, dando 
conhecimento ao respetivo diretor de turma;	  
c) O diretor de turma informa o encarregado de educação por escrito, bem com todos os professores do respetivo 
conselho de turma, sobre as medidas de apoio às aprendizagens definidas e realizadas.	  
	  

Artigo 165.º	  
Faltas injustificadas	  

	  
1- Consideram-se faltas injustificadas: 	  
a) Sempre que não tiver sido entregue a justificação da mesma ou for entregue fora dos prazos estabelecidos; 	  
b) Quando a falta decorrer de ordem de saída da sala de aula ou da aplicação de medida disciplinar sancionatória; 	  
c) Sempre que a justificação não for aceite pelo professor titular de turma/diretor de turma (neste caso, deve ser 
apresentada uma fundamentação sintética para a injustificação). 	  
2- As faltas injustificadas são comunicadas aos encarregados de educação ou ao aluno, quando maior de idade, pelo 
professor titular de turma/diretor de turma no prazo máximo de três dias úteis por escrito e pelo meio mais expedito. 	  
	  

 
 
 

Artigo 166.º	  
Limite de faltas	  

	  
1- No 1.º ciclo do ensino básico, as faltas injustificadas não podem exceder 10 dias, seguidos ou interpolados. 	  
2- Nos restantes ciclos de ensino básico e no ensino secundário, as faltas injustificadas não podem exceder o dobro do 
número de tempos letivos semanais, por área disciplinar/disciplina. 	  
3- Relativamente às atividades de apoio ou complementares de inscrição ou de frequência facultativa, as faltas 
injustificadas não podem exceder o dobro do número de tempos letivos semanais, por componente do currículo.	  
	  

Artigo 167.º	  
Excesso grave de faltas injustificadas	  

	  
1- Quando for atingido metade do limite de faltas injustiçadas, o encarregado de educação ou o aluno, quando maior de 
idade, será convocado para ir à escola, pelo meio mais expedito, pelo professor titular de turma/diretor de turma, com o 
objetivo de o 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. 	  
2- Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos não imputáveis à escola, e a gravidade 
especial da situação o justifique, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens deverá ser informada do excesso de 
faltas do aluno menor de idade, assim como dos procedimentos e diligências até então adotados pela escola e pelos 
encarregados de educação, procurando em conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de assiduidade. 	  
	  

Artigo 168.º	  
Efeitos da ultrapassagem do limite de faltas injustificadas	  

	  
1- A ultrapassagem dos limites de faltas injustificadas previstos constitui uma violação dos deveres de frequência e 
assiduidade e obriga o aluno faltoso ao cumprimento de medidas de recuperação e ou corretivas específicas, podendo 
ainda conduzir à aplicação de medidas disciplinares sancionatórias, de acordo com o estabelecido no Estatuto do Aluno e 
Ética Escolar (Decreto-Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro).	  
2- As consequências da ultrapassagem dos limites de faltas injustificadas previstos devem ter em vista os objetivos 
formativos, preventivos e integradores a alcançar, variando em função da idade, do percurso formativo e sua 
regulamentação específica e da situação concreta do aluno.	  
3- A ultrapassagem dos limites de faltas injustificadas implica a responsabilização dos pais e encarregados de educação 
do aluno, designadamente, nos termos dos artigos 44.º e 45.º do Estatuto referido no ponto anterior (Decreto-Lei n.º 
51/2012, de 5 de setembro). 	  
4- Todas as situações, atividades, medidas ou suas consequências são obrigatoriamente comunicadas, pelo meio mais 
expedito, aos pais e encarregados 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. 	  
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5- Em caso de ultrapassagem do limite de faltas injustificadas e em que não se verifiquem problemas de integração ou 
risco de abandono escolar, o aluno será obrigado ao cumprimento de atividades de recuperação de aprendizagens.	  
6- As atividades de recuperação são definidas pelo professor titular ou pelos professores das disciplinas em que foi 
ultrapassado o limite de faltas em articulação com o diretor de turma, concretizando-se num Plano de Recuperação das 
Aprendizagens, cujo conteúdo e período de realização serão determinados pela situação concreta do aluno.	  
7- As atividades de recuperação, embora possam ser realizadas no espaço escolar, são preferencialmente cumpridas em 
casa, sob a vigilância do encarregado de educação do aluno, em conformidade com o disposto no ponto 3 do artigo 43.º 
e da alínea c) do ponto 2 do artigo 44.º do Estatuto do Aluno.	  
8- Em caso de ultrapassagem do limite de faltas injustificadas e em que se verifiquem problemas de integração, deve 
estabelecer-se o cumprimento de atividades que permitam a integração escolar e comunitária do aluno, pelas quais os 
alunos e os seus encarregados de educação são corresponsáveis, ou, em casos devidamente fundamentados, deve 
providenciar-se a mudança de turma.	  
9- O cumprimento das atividades de integração na escola ou na comunidade realiza-se em período suplementar ao 
horário letivo, no espaço escolar, sob supervisão do professor titular/diretor de turma ou do professor tutor, quando 
exista.	  
10- Em caso de ultrapassagem do limite de faltas injustificadas e em que se verifique risco de abandono escolar, o 
diretor de turma remeterá o caso para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), que procederá ao 
encaminhamento tido por adequado.	  
11- As atividades de recuperação de atrasos na aprendizagem bem como as medidas corretivas ocorrem após a 
verificação do excesso de faltas e apenas podem ser aplicadas uma única vez no decurso de cada ano letivo, 
independentemente do ano de escolaridade ou do número de disciplinas em que se verifique a ultrapassagem do limite 
de faltas. 	  
12- Sempre que cesse o incumprimento do dever de assiduidade por parte do aluno são desconsideradas as faltas em 
excesso. 	  
13- Cessa o dever de cumprimento das atividades e medidas de recuperação e integração, 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 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. 	  
14- No que respeita às atividades de apoio ou complementares de inscrição ou de frequência facultativa, a 
ultrapassagem do limite de faltas estabelecido implica a imediata exclusão do aluno das atividades em causa.	  
	  

Artigo 169.º	  
Incumprimento ou ineficácia das medidas previstas 

 em situações de ausência injustificada	  
	  
1- O incumprimento das medidas previstas e a sua ineficácia ou impossibilidade de atuação determinam, tratando-se de 
um aluno menor, a comunicação obrigatória do facto à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens ou, à falta desta, ao 
Ministério Público junto do Tribunal de Família e Menores, de forma a procurar encontrar, com a colaboração da escola 
e, sempre que possível, com a autorização e corresponsabilização dos pais e encarregados de educação, uma solução 
adequada ao processo formativo do aluno e à sua inserção social e socioprofissional, considerando, de imediato, a 
possibilidade de encaminhamento do aluno para diferente percurso formativo. 	  
2- Na iminência de abandono escolar, a opção do número anterior pode ser aplicada sem necessidade de se aguardar 
pelo final do ano escolar. 	  
3- Se o aluno tiver idade superior a 12 anos e já tenha frequentado, no ano letivo anterior, o mesmo ano de 
escolaridade, poderá haver lugar, até ao final do ano letivo em causa e por decisão do Diretor do agrupamento, à 
prorrogação da medida corretiva aplicada nos termos do ponto anterior. 	  
4- Quando a medida a que se referem os pontos 1, 2 e 3 deste artigo não for possível ou o aluno for encaminhado para 
oferta formativa diferente da que frequenta e o encaminhamento ocorra após 31 de janeiro, o não cumprimento das 
atividades e ou medidas ou a sua ineficácia por causa não imputável à escola determinam ainda, logo que definido pelo 
professor titular de turma ou pelo conselho de turma: 	  
a) Para os alunos a frequentar o 1.º ciclo de ensino básico, a retenção no ano de escolaridade respetivo, com a 
obrigação de frequência das atividades escolares até final do ano letivo, ou até ao encaminhamento para o novo 
percurso formativo, se ocorrer antes; 	  
b) Para os restantes alunos, a retenção no ano de escolaridade em curso, no caso de frequentarem o ensino básico, ou 
a exclusão na disciplina ou disciplinas em que se verifique o excesso de faltas, tratando-se de alunos do ensino 
secundário, sem prejuízo de frequência do ano letivo e até perfazerem os 18 anos de idade, ou até ao encaminhamento 
para o novo percurso formativo, se ocorrer antes. 	  
5- O incumprimento ou a ineficácia das medidas e atividades implica restrições à realização de provas de equivalência à 
frequência ou de exames, sempre que tal se encontre previsto em regulamentação específica de qualquer modalidade 
de ensino ou oferta formativa. 	  
6- Ao aluno retido (ensino básico) ou excluído da frequência de alguma(s) disciplina(s) (ensino secundário) serão 
atribuídas atividades/tarefas de prestação de serviço cívico à respetiva comunidade escolar, nomeadamente de 
manutenção/limpeza de espaços e equipamentos, inventariação de bens, auxílio a serviços e ofertas específicos (como 
sejam a biblioteca escolar, desporto escolar, serviço de psicologia e orientação, etc.), auxílio na instalação de 
exposições e atividades afins, etc. 	  
7- O incumprimento reiterado do dever de assiduidade e ou das atividades pode dar ainda lugar à aplicação de medidas 
disciplinares sancionatórias previstas no Estatuto do aluno (Decreto-Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro). 	  
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Artigo 170.º	  
Regime de assiduidade das ofertas profissionalmente qualificantes	  

	  
1- Cumpre-se o que está estabelecido na seguinte legislação: artigo 9.º da Portaria n.º 74-A/2013, de 15 de fevereiro.	  
2- Os alunos podem justificar as suas faltas quando estas se enquadram nos motivos, devidamente comprovados, 
previstos na legislação e no presente regulamento.	  
3- Quando se verifica a ausência justificada do aluno, a mesma será compensada através de mecanismos de 
recuperação definidos pelo professor da disciplina ou pelo conselho de turma.	  
4- Devem ser consideradas, como injustificadas, as faltas que tenham decorrido da ordem de saída da sala de aula ou 
por atraso.	  
5- Quando o aluno ultrapassar o limite de faltas previsto, sendo elas justificadas, a escola desencadeará o 
prolongamento das atividades até ao cumprimento da totalidade das horas de formação, ou desenvolverá mecanismos 
de recuperação.	  
6- Em situações excecionais, quando a falta de assiduidade do aluno/formando for devidamente justificada, o período da 
FCT poderá prolongado, a fim de permitir o cumprimento do número de horas estabelecido.	  
7- A exclusão por excessivo número de faltas injustificadas não implica a anulação dos módulos da disciplina em que o 
aluno anteriormente já tenha obtido aproveitamento.	  
8- Caso o curso não funcione no ano letivo seguinte, a escola não assegura a continuidade da lecionação dos módulos 
não realizados.	  
9- Nas restantes situações, aplica-se o regime geral.	  
	  

Artigo 171.º	  
Regime de assiduidade das ofertas formativas de educação de adultos	  

	  
O regime de assiduidade das ofertas formativas rege-se pela legislação em vigor.	  
	  

SECÇÃO V	  
DISCIPLINA	  

	  
Artigo 172.º	  

Finalidade das medidas de intervenção educativa	  
	  
A intervenção educativa da escola visa promover a formação cívica dos alunos e a sua plena integração na comunidade 
escolar devendo, por isso, fazer prevalecer os critérios pedagógicos, sem desrespeitar as normas administrativas. Além 
das medidas de ordem preventiva e de integração, o aluno pode incorrer em medidas de carácter corretivo e 
sancionatório, tendo sempre em vista, na sua aplicação, as questões de natureza educativa, os objetivos da sua 
educação e formação, a preservação da sua integridade física, psíquica e moral. 	  
	  

Artigo 173.º	  
Qualificação de infração	  

	  
A violação pelo aluno de algum dos deveres que sobre si impendem, em termos que se revelem perturbadores do 
normal funcionamento das atividades da escola ou das relações no âmbito da comunidade educativa, constitui infração, 
passível da aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória, nos termos dos artigos seguintes. 	  
	  

Artigo 174.º	  
Participação de ocorrência	  

	  
1- O docente ou não docente que presenciem ou tenham conhecimento de comportamentos suscetíveis de constituir 
infração disciplinar nos termos do artigo anterior devem participá-los imediatamente ao Diretor do Agrupamento ou em 
quem este delegar funções.	  
2- O aluno que presencie comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar nos termos do artigo anterior 
deve comunicá-los imediatamente ao professor titular de turma/diretor de turma ou a um elemento da direção, o qual, 
no caso de os considerar graves ou muito graves, os participa, no prazo de um dia útil, ao Diretor do Agrupamento. 	  
3- O Diretor comunicará imediatamente ao diretor de turma a ocorrência, através do meio mais expedito. 	  

	  
Artigo 175.º	  
Finalidades	  

	  
1- Todas as medidas corretivas e medidas disciplinares sancionatórias prosseguem finalidades pedagógicas, preventivas, 
dissuasoras e de integração, visando, de forma sustentada: 	  
a) O cumprimento dos deveres do aluno; 	  
b) O respeito pela autoridade dos professores no exercício da sua atividade profissional e dos demais funcionários; 	  
c) A segurança de toda a comunidade educativa; 	  
d) O normal prosseguimento das atividades da escola; 	  
e) A correção do comportamento perturbador; 	  
f) O reforço da formação cívica do aluno. 	  
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2- As medidas corretivas e medidas disciplinares sancionatórias visam também o desenvolvimento equilibrado da 
personalidade do aluno, da sua capacidade de se relacionar com os outros, e da sua plena integração na comunidade 
educativa, do seu sentido de responsabilidade e das aprendizagens. 	  
3- As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em conta a especial relevância do dever violado e a gravidade da 
infração praticada, prosseguem igualmente, para além das identificadas no número anterior, finalidades punitivas. 	  
4- As medidas corretivas e as medidas disciplinares sancionatórias devem ser aplicadas em coerência com as 
necessidades educativas do aluno e com os objetivos da sua educação e formação. 	  
	  

Artigo 176.º	  
Determinação da medida disciplinar	  

	  
1- Na determinação da medida corretiva ou sancionatória a aplicar, deve ser tido em consideração: 	  
a) A gravidade do incumprimento do dever; 	  
b) As circunstâncias atenuantes; 	  
c) As circunstâncias agravantes apuradas; 	  
d) O grau de culpa do aluno; 	  
e) A maturidade do aluno; 	  
f) As condições pessoais, familiares e sociais do aluno. 	  
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 disciplinar do aluno a premeditação, o conluio, a gravidade do 
dano provocado, bem como a acumulação de infrações disciplinares e a reincidência, em especial se no decurso do 
mesmo ano letivo. 	  

 
Artigo 177.º	  

Tipificação das infrações consideradas leves	  
 	  
Podem ser consideradas infrações leves aos deveres do aluno, passíveis de medida disciplinar corretiva de aplicação 
imediata (de modo a garantir a celeridade do processo e a correção do comportamento desajustado), os seguintes 
comportamentos:	  
a) A participação de forma incorreta e inoportuna no contexto da sala de aula;	  
b) A conversa indiferenciada, mas sistemática e perturbadora dentro da sala de aula;	  
c) O desrespeito pela ordem nas filas de espera;	  
d) A utilização de espaços escolares de forma incorreta.	  
	  

Artigo 178.º	  
Tipificação das infrações consideradas graves	  

 	  
Podem ser consideradas infrações graves aos deveres do aluno, passíveis de medida disciplinar corretiva e ou 
sancionatória, os seguintes comportamentos:	  
a) A ausência sistemática da Escola durante o período letivo, sem a devida autorização;	  
b) A danificação intencional das instalações ou de bens pertencentes a qualquer elemento da comunidade escolar;	  
c) A interrupção sistemática e intencional deteriorando o ambiente propício à aprendizagem, inviabilizando o normal 
funcionamento da aula;	  
d) A violação dos deveres de respeito e correção nas relações com os elementos da comunidade escolar;	  
e) A agressão física ou verbal a qualquer elemento discente;	  
f) A reincidência premeditada ou sistemática no incumprimento das normas de conduta constantes neste regulamento.	  
g) O manuseamento de qualquer equipamento de captação/leitura de imagem ou de som durante a aula ou em 
qualquer outra atividade de caráter pedagógico;	  
h) A falsificação de assinaturas dos encarregados de educação ou de professores;	  
i) A posse de objetos perigosos e/ou substâncias proibidas;	  
j) O roubo e o furto.	  
	  

 
Artigo 179.º	  

Tipificação das infrações consideradas muito graves	  
 	  
São consideradas infrações muito graves aos deveres do aluno, passíveis de medida disciplinar de suspensão preventiva 
e ou sancionatória, os seguintes comportamentos:	  
a) A danificação intencional das instalações da Escola ou dos bens pertencentes a qualquer elemento da comunidade 
escolar, com violência ou de qual resulte prejuízo particularmente elevado;	  
b) A violação dos deveres de respeito e correção sob a forma de injúrias, difamação ou calúnia relativamente a qualquer 
elemento da comunidade escolar;	  
c) A agressão física/psicológica a qualquer elemento da comunidade escolar, dolosamente provocada, de que resulte 
ofensa no corpo ou na saúde, particularmente dolorosa ou permanente;	  
d) Os alunos deverão entregar o seu telemóvel ao professor durante os momentos formais de avaliação, sendo estes 
devolvidos no final do mesmo. O aluno que se recuse a entregar o telemóvel, será impedido de realizar esse momento 
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de avaliação e, se durante o mesmo for constatado o uso do telemóvel, verá a prova anulada. O telemóvel será 
apreendido e entregue na Direção, onde só poderá ser levantado pelo Encarregado de Educação. Haverá 
obrigatoriamente participação da ocorrência;	  
e) Outras não indicadas no presente regulamento que o conselho de docentes/conselho de turma o, a comissão de 
acompanhamento disciplinar ou o Diretor considerem como infrações muito graves ao código de disciplina.	  
 

SUBSECÇÃO I	  
MEDIDAS DISCIPLINARES CORRETIVAS	  

	  
Artigo 180.º	  

Medidas disciplinares corretivas	  
	  
1- As medidas disciplinares corretivas prosseguem finalidades pedagógicas, dissuasoras e de integração, nos termos do 
atrás exposto, assumindo uma natureza eminentemente preventiva. 	  
2- São medidas corretivas: 	  
a) A advertência; 	  
b) A ordem de saída da sala de aula (alínea b) do n.º 2 do Art.º 26.º da Lei n.º 51/2012) e demais locais onde se 
desenvolva o trabalho escolar; 	  
c) A realização de tarefas e atividades de integração escolar ou na comunidade, podendo ser aumentado o período de 
permanência obrigatória, diária ou semanal, do aluno na escola; 	  
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- As medidas corretivas previstas nas alíneas c), d) e e) do ponto anterior são da competência do Diretor do 
agrupamento, após audição do diretor de turma/professor titular de turma. 	  
4- A aplicação das medidas corretivas é comunicada aos pais ou encarregados de educação, quando o aluno é menor de 
idade. 	  
	  

Artigo 181.º	  
A advertência	  

	  
A advertência consiste numa chamada verbal de atenção ao aluno, perante um comportamento perturbador do 
funcionamento normal das atividades escolares ou das relações entre os presentes no local, com vista a alertá-lo para 
que deve evitar tal tipo de conduta e a responsabilizá-lo pelo cumprimento dos seus deveres como aluno. 	  
	  

Artigo 182.º	  
Aplicação da advertência	  

	  
1- Fora da sala de aula, qualquer docente ou não docente, tem competência para advertir o aluno. 	  
2- Dentro da sala de aula, compete ao professor advertir o aluno. 	  

	  
Artigo 183.º	  

A ordem de saída da sala de aula	  
(e demais locais onde decorra o trabalho escolar)	  

	  
A ordem de saída da sala de aula (e demais locais onde decorra o trabalho escolar) consiste numa ordem verbal ao 
aluno para abandonar o espaço em que decorrem as atividades escolares, perante um comportamento perturbador do 
funcionamento normal das mesmas. 	  
 

 
Artigo 184.º	  

Aplicação da ordem de saída da sala de aula	  
(e demais locais onde decorra o trabalho escolar)	  

 	  
1- A aplicação da medida corretiva de ordem de saída é da exclusiva competência do professor respetivo e implica a 
permanência do aluno na escola, competindo àquele: 	  
a) Determinar o período de tempo durante o qual o aluno deve permanecer fora da sala de aula;	  
b) Definir as atividades que o aluno deve desenvolver no decurso desse período de tempo. 	  
2- A ordem de saída deve ser objeto de comunicação pelo professor, através da folha de ocorrência, ao diretor de turma 
ou, através da caderneta escolar, ao encarregado de educação ou, em caso de impedimento, ao Diretor, no prazo de 48 
horas. 	  
3- Na sequência da ordem de saída, o aluno deverá ser encaminhado para outro local da escola, preferencialmente para 
o Gabinete de Apoio ao Aluno ou outro local onde esteja presente um adulto, e aí deverá desenvolver as atividades 
definidas pelo professor da disciplina. 	  
4- O Gabinete de Apoio ao Aluno dispõe de regulamento próprio que obriga ao registo escrito do relato de ocorrência 
por parte do aluno, sem prejuízo da realização da tarefa atribuída.	  
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5- O regulamento do Gabinete de Apoio ao Aluno pode ser consultado no local e consta, em anexo, do presente 
regulamento interno.	  
6- O aluno deverá apresentar a tarefa concluída, no final da aula, ao professor, caso lhe tenha sido atribuída.	  
7- 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 aplicou, 
implica uma análise da situação em conselho de turma, tendo em vista a identificação das causas e pertinência da 
proposta de aplicação de outras medidas disciplinares corretivas ou sancionatórias. 	  
 

Artigo 185.º	  
Realização de atividades de integração	  

na escola e na comunidade	  
	  
1- Nas atividades de integração na escola e na comunidade, o aluno desempenha tarefas de caráter educativo que 
contribuam para reforçar a sua formação cívica, melhorar a sua capacidade de se relacionar com os outros e promover 
um bom ambiente educativo. 	  
2- São consideradas atividades de integração na comunidade educativa as seguintes:	  
a) Cooperar na preservação dos espaços verdes da escola;	  
b) Colaborar na manutenção e conservação do bom estado dos equipamentos materiais;	  
c) Integrar equipas de trabalho dos assistentes operacionais no apoio ao desempenho de tarefas de ação e finalidades 
educativas;	  
d) Participar na organização de atividades dos clubes e projetos da escola;	  
e) Realizar trabalhos de natureza académica na biblioteca escolar;	  
f) Outras definidas pela comissão de supervisão disciplinar ou pelo Diretor que se considerem adequadas ao perfil do 
aluno e natureza da infração.	  
 	  

Artigo 186.º	  
Aplicação da realização de tarefas e atividades 

 de integração na escola ou na comunidade 
	  
1- A aplicação da medida corretiva de realização de tarefas e atividades de integração na escola ou na comunidade deve 
revestir um carácter educativo. 	  
2- A determinação das tarefas de integração a realizar pelo aluno é da competência do Diretor, ouvido o professor 
titular de turma/diretor de turma e o encarregado de educação, e definida consoante a gravidade do comportamento, 
mas nunca por um período superior a quatro semanas. 	  
3- As atividades de integração devem, sempre que possível, compreender a reparação do dano provocado pelo aluno. 	  
4- A aplicação da medida corretiva deve ser comunicada por escrito ao encarregados de educação do aluno, quando 
este for menor de idade, e dada a conhecer ao professor titular de turma/diretor de turma. 	  
5- O cumprimento das medidas corretivas realiza-se em período suplementar ao horário letivo, no espaço escolar ou 
fora dele, neste caso com acompanhamento dos pais ou encarregados de educação ou de entidade local ou localmente 
instalada idónea e que assuma a corresponsabilização em protocolo escrito com a escola. 	  
6- Compete à escola a supervisão do cumprimento das medidas corretivas, designadamente através do professor titular 
de turma/diretor de turma, do professor tutor e/ou da comissão de supervisão disciplinar. 	  
7- O previsto no ponto 5 não isenta o aluno da obrigação de cumprir o horário letivo da turma em que se encontra 
inserido ou de permanecer na escola durante o mesmo. 	  
8- O não cumprimento das atividades de integração na escola ou na comunidade pode dar lugar à instauração de novo 
procedimento disciplinar, considerando-se a recusa circunstância agravante. 	  
9- Pode a escola estabelecer, como entidade idónea para o efeito, protocolo com vista ao cumprimento de medida 
disciplinar corretiva pelo aluno, do qual constará: descrição, período de duração e horário diário das atividades a 
desenvolver pelo aluno; responsabilidades, competências e funções de cada uma das partes (escola, entidade recetora e 
encarregado de educação); descrição sintética da avaliação (que será qualitativa) a realizar. 	  
	  

Artigo 187.º	  
Condicionamento no acesso a certos espaços escolares 

 ou na utilização de materiais e equipamentos	  
	  
Ao aluno pode ser vedado ou condicionado o acesso a determinado ou determinados espaços escolares, bem como o 
uso de materiais ou equipamentos, não afetos a atividades letivas. 	  
	  

Artigo 188.º	  
Aplicação do condicionamento no acesso a certos espaços escolares 

 ou na utilização de materiais e equipamentos	  
	  
1- O condicionamento no acesso/utilização deve estar relacionado com os atos praticados pelo aluno e deve revestir 
sempre carácter pedagógico. 	  
2- A definição das condicionantes no acesso aos espaços escolares ou na utilização dos materiais e equipamentos 
compete ao Diretor ouvido o professor titular de turma/diretor de turma. 	  
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3- A aplicação, e posterior execução desta medida corretiva, não podem ultrapassar o período de tempo correspondente 
a um ano letivo. 	  
4- A aplicação da medida deve ser comunicada aos encarregados de educação, tratando-se de aluno menor de idade.	  
 

Artigo 189.º	  
Mudança de turma	  

	  
Na perspetiva da melhoria da capacidade de se relacionar com os outros e da correção de um comportamento 
perturbador do aluno, este pode ser integrado numa outra turma. 	  
	  

Artigo 190.º	  
Aplicação da mudança de turma	  

	  
1- A aplicação da medida de mudança de turma deve estar relacionada com os comportamentos inadequados/incorretos 
do aluno e deve revestir um carácter pedagógico. 	  
2- Por revestir caráter excecional, a aplicação desta medida corretiva deve merecer a concordância do encarregado de 
educação. 	  
3- A sua aplicação é da competência do Diretor, ouvido o professor titular de turma/diretor de turma. 	  
	  

SUBSECÇÃO II	  
MEDIDAS DISCIPLINARES SANCIONATÓRIAS	  

	  
Artigo 191.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 ao 
funcionário que a presenciou, ou dela teve conhecimento, ao Diretor do agrupamento com conhecimento ao diretor de 
turma, ao professor tutor ou à equipa de integração e apoios ao aluno, caso existam. 	  
2- São medidas disciplinares sancionatórias: 	  
a) A repreensão registada; 	  
b) A suspensão da escola até 3 dias úteis; 	  
c) Suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis; 	  
d) Transferência de escola; 	  
e) A expulsão da escola. 	  
3- Complementarmente às medidas previstas no ponto anterior, compete ao Diretor do agrupamento decidir sobre a 
reparação dos danos ou a substituição dos bens lesados ou, quando aquelas não forem possíveis, sobre a indemnização 
dos prejuízos causados pelo aluno à escola, ou a terceiros, podendo o valor de reparação calculado ser reduzido, na 
proporção a definir pelo Diretor, tendo em conta o grau de responsabilidade do aluno e ou a sua situação. 	  
	  

Artigo 192.º	  
Repreensão registada	  

	  
A medida de repreensão registada consiste no registo de uma censura escrita ao aluno, que é arquivada no seu 
processo individual. 	  
	  

Artigo 193.º	  
Aplicação da repreensão registada	  

	  
1- A aplicação da medida disciplinar sancionatória de repreensão registada é da competência do professor respetivo, 
quando a infração for praticada na sala de aula, ou do Diretor, 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. 	  
2- Tal medida será comunicada ao encarregado de educação, em reunião convocada para o efeito. 	  
	  

Artigo 194.º	  
Suspensão da escola até 3 dias úteis	  

	  
1- Em casos excecionais e enquanto medida dissuasora, o aluno pode ser impedido de frequentar a escola até 3 dias 
úteis.	  
2- Esta medida sancionatória é aplicada pelo Diretor, garantidos que estejam os direitos de audiência e defesa do visado 
e sempre fundamentada nos factos que a suportam e sendo averbada no respetivo processo individual do aluno. 	  
3- Compete ao Diretor, ouvidos os pais ou encarregado de educação do aluno, quando menor de idade, fixar os termos 
e condições em que a aplicação desta medida disciplinar sancionatória 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. 	  
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4- O plano de atividades pedagógicas referido no número anterior, será definido pelo Diretor, em articulação com outros 
professores do aluno, em cujas disciplinas o plano incidirá. O cumprimento do mesmo será avaliado pelos professores 
das disciplinas envolvidas. 	  
	  

Artigo 195.º	  
Suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis	  

	  
1- A aplicação da medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis é da competência do 
Diretor, após realização do procedimento disciplinar nos termos legais do Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 	  
2- Compete ao Diretor, ouvidos os pais ou encarregado de educação do aluno, quando menor de idade, fixar os termos 
e condições em que a aplicação desta medida disciplinar sancionatória 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. 	  
3- O plano de atividades pedagógicas, referido no número anterior, será definido pelo Diretor, em articulação com 
outros professores do aluno, em cujas disciplinas o plano incidirá. O cumprimento do mesmo será avaliado pelos 
professores das disciplinas envolvidas. 	  
4- O Diretor pode previamente ouvir o conselho de turma, para o qual deve ser convocado o professor tutor, quando 
exista e não seja professor da turma. 	  
	  

Artigo 196.º	  
Transferência de escola	  

	  
1- A medida disciplinar sancionatória de transferência de escola é comunicada ao Diretor-geral da educação, no prazo 
de dois dias úteis. 	  
2- A aplicação desta medida compete ao Diretor-geral da educação, após a conclusão do procedimento disciplinar nos 
termos legais do Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 	  
3- 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. 	  
	  

Artigo 197.º	  
Expulsão da escola	  

	  
1- A aplicação da medida, com possibilidade de delegação, compete ao Diretor-geral da educação precedendo conclusão 
do procedimento disciplinar e consiste na retenção do aluno no ano de escolaridade que frequenta quando a medida é 
aplicada e na proibição de acesso ao espaço escolar até ao final do ano escolar e nos dois anos escolares imediatamente 
seguintes. 	  
2- 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. 	  
	  

Artigo 198.º	  
Cumulação de medidas disciplinares	  

	  
1- A aplicação das medidas corretivas 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. 	  
	  

 
 

SUBSECÇÃO III	  
PROCEDIMENTO DISCIPLINAR	  

	  
Artigo 199.º	  

Tramitação do procedimento disciplinar	  
	  
1- Compete ao Diretor emitir o despacho instaurador e de nomeação do instrutor, devendo este ser um professor da 
escola, e notificar os pais ou encarregado de educação do aluno menor pelo meio mais expedito. 	  
2- Tratando-se de aluno maior de idade, a notificação é feita ao próprio, pessoalmente. 	  
3- O Diretor deve notificar o instrutor da sua nomeação no mesmo dia em que profere o despacho de instauração do 
procedimento disciplinar. 	  
4- A instrução do procedimento disciplinar é efetuada no prazo máximo de 6 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.	  
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5- Os interessados são convocados com a antecedência de 1 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. 	  
6- No caso de o respetivo encarregado de educação não comparecer, o aluno menor de idade pode ser ouvido na 
presença de um docente por si livremente escolhido e do diretor de turma ou professor tutor do aluno, ou no 
impedimento destes, de outro professor da turma designado pelo Diretor. 	  
7- Da audiência é lavrada ata de que consta o extrato das alegações. 	  
8- Finda a instrução, o instrutor elabora, no prazo de 3 dias úteis, e remete ao Diretor 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; 	  
d) A proposta de medida disciplinar sancionatória aplicável ou de arquivamento do procedimento. 	  
	  

Artigo 200.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, são 
determinados em função da decisão final que vier a ser proferida no procedimento disciplinar.	  Se se confirmar que o 
aluno, preventivamente suspenso, cometeu ilícito grave não terá direito a uma avaliação de recuperação extraordinária.	  
4- Os dias de suspensão preventiva cumpridos pelo aluno são descontados no cumprimento da medida disciplinar 
sancionatória. 	  
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 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 pedagógicas a realizar. 	  
7- A suspensão preventiva do aluno é comunicada, por via eletrónica, pelo Diretor ao Ministério da Educação, sendo 
identificados sumariamente os intervenientes, os factos e as circunstâncias que motivaram a decisão de suspensão. 	  
	  

Artigo 201.º	  
Decisão final do procedimento disciplinar	  

	  
1- A decisão final do procedimento disciplinar, devidamente fundamentada, é proferida no prazo máximo de 2 dias 
úteis, a contar do momento em que a entidade competente para o decidir receber o relatório do instrutor. 	  
2- A decisão final do procedimento disciplinar fixa o momento a partir do qual se inicia a execução da medida disciplinar 
sancionatória, sem prejuízo da possibilidade de suspensão da execução da medida, nos termos do ponto seguinte. 	  
3- A execução da medida disciplinar sancionatória, com exceção da transferência de escola, 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 respetiva. 	  
5- Da decisão proferida pelo Diretor-Geral da Educação respetivo 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, pelo meio mais expedito, nos 
dois dias úteis seguintes.	  
7- Sempre que a notificação prevista no número anterior não seja possível, é realizada através de carta registada com 
aviso de receção, considerando-se o aluno, ou, quando este for menor de idade, os pais ou respetivo encarregados de 
educação, notificado na data da assinatura do aviso de receção. 	  
8- Tratando-se de alunos menores, a aplicação de medida disciplinar sancionatória igual ou superior à de suspensão da 
escola por período superior a 5 dias úteis e cuja execução não tenha sido suspensa é obrigatoriamente comunicada pelo 
Diretor à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens concelhia. 	  
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Artigo 202.º	  
Celeridade do procedimento disciplinar	  

	  
1– A instrução do procedimento disciplinar 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 2 dias úteis 
subsequentes à nomeação, mas nunca antes de decorridas 24 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 seguintes elementos:	  
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.	  
6- O auto, 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.	  
7- 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.	  
8- O reconhecimento dos factos por parte do aluno é considerado circunstância atenuante, encerrando a fase da 
instrução e seguindo-se-lhe os procedimentos previstos no artigo anterior.	  
9- A recusa do reconhecimento por parte do aluno implica a necessidade da realização da instrução, podendo o instrutor 
aproveitar a presença dos intervenientes para a realização da audiência oral prevista no artigo anterior.	  
	  

Artigo 203.º	  
Execução das medidas corretivas ou disciplinares sancionatórias	  

	  
1- Compete ao professor titular de turma/diretor de turma e ou professor tutor do aluno, o acompanhamento do aluno 
na execução da medida corretiva ou disciplinar sancionatória a que foi sujeito, devendo aquele articular a sua atuação 
com os Pais ou encarregado de educação e com os professores da turma, em função das necessidades educativas 
identificadas e de forma a assegurar a corresponsabilização de todos os intervenientes nos efeitos educativos da 
medida. 	  
2- A competência referida no ponto 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 ponto 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 ponto 1 deste artigo, o Agrupamento conta com a colaboração dos 
técnicos especializados dos serviços técnico-pedagógicos. 	  
	  

 
 

 
SUBSECÇÃO IV	  

RECURSO E SALVAGUARDA DA CONVIVÊNCIA ESCOLAR	  
	  

Artigo 204.º	  
Recurso hierárquico	  

	  
1- Da decisão final do procedimento disciplinar cabe recurso hierárquico para o conselho geral do Agrupamento 
(medidas aplicadas pelos professores ou pelo Diretor) ou para o membro do governo competente (medidas aplicadas 
pelo Diretor Geral da Educação) nos termos gerais de direito, a interpor no prazo de 5 dias úteis. 	  
2- O recurso hierárquico só tem efeitos suspensivos quando interposto de decisão de aplicação das medidas 
disciplinares sancionatórias de suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis, transferência de escola e expulsão da 
escola. 	  
3- O presidente do conselho geral designa, de entre os seus membros, um relator, a quem compete analisar o recurso e 
apresentar ao conselho geral uma proposta de decisão. 	  
4- A decisão do conselho geral do agrupamento é tomada no prazo máximo de 15 dias úteis e notificada aos 
interessados, pelo Diretor. 	  
5- O despacho que apreciar o recurso referente a medidas aplicadas pelo Diretor-geral é remetido à escola, no prazo de 
5 dias úteis, cabendo ao Diretor a adequada notificação. 	  
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Artigo 205.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 de escola por período superior 
a 8 dias úteis, pode requerer ao Diretor do agrupamento a transferência do aluno em causa para turma à qual não 
lecione ou não pertença, quando o regresso daquele à turma de origem pode provocar grave constrangimento aos 
ofendidos e perturbação da convivência escolar. 	  
2- O Diretor decidirá sobre o pedido no prazo máximo de 5 dias úteis, fundamentando a sua decisão. 	  
3- O indeferimento só pode ser fundamentado na inexistência, no agrupamento, de outra turma na qual o aluno possa 
ser integrado. 	  
	  

SUBSECÇÃO V	  
RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL	  

	  
Artigo 206.º	  

Responsabilidade civil e criminal	  
	  
1- A aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória não isenta o aluno e o respetivo representante 
legal da responsabilidade civil e criminal a que, nos termos gerais de direito, haja lugar. 	  
2- Quando o comportamento do aluno maior de 12 anos e menor de 16 anos puder constituir facto qualificado como 
crime, deve o Diretor comunicar o facto ao Ministério Público. 	  
3- Quando o aluno tenha menos de 12 anos de idade, deve comunicar o facto à Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens. 	  
4- O início do procedimento criminal pelos factos que constituam crime e que sejam suscetíveis de desencadear medida 
disciplinar sancionatória depende apenas de queixa ou de participação pelo Diretor, devendo o seu exercício 
fundamentar-se em razões que ponderem o interesse da comunidade educativa. 	  
5- O disposto no número anterior não prejudica o exercício do direito de queixa por parte dos membros da comunidade 
educativa que sejam lesados. 	  
	  

SECÇÃO V	  
REPRESENTAÇÃO DE ALUNOS	  

	  
Artigo 207.º	  

Representação dos alunos	  
	  
1- Os alunos podem reunir em assembleia de alunos ou assembleia geral de alunos e são representados pela associação 
de estudantes, pelos seus representantes nos órgãos de direção da escola, pelo 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 e os representantes dos alunos nos órgãos de direção da escola têm o direito de solicitar 
ao Diretor a realização de reuniões para apreciação de matérias relacionadas com o funcionamento da escola. 	  
3- Não podem ser eleitos para representar os alunos nos órgãos ou estruturas da escola, aqueles a quem seja ou tenha 
sido aplicada, nos últimos dois anos escolares, medida disciplinar sancionatória superior à de repreensão registada ou 
sejam, ou tenham sido nos últimos dois anos escolares, excluídos da frequência de qualquer disciplina ou retidos em 
qualquer ano de escolaridade por excesso grave de faltas, nos termos do presente regulamento. 	  
	  

 
 

SUBSECÇÃO I	  
ASSEMBLEIA DE DELEGADOS E SUBDELEGADOS	  

	  
Artigo 208.º	  

Definição	  
	  
1- O delegado e o subdelegado de turma representam a turma a que pertencem e são democraticamente eleitos pelos 
seus colegas, pelo período de um ano letivo. 	  
2- A eleição terá lugar até ao final de setembro, assim que o professor titular de turma/diretor de turma e os alunos 
considerem existir um conhecimento suficiente entre eles para a sua realização. 	  
	  

Artigo 209.º	  
Funções do delegado e subdelegado de turma	  

	  
São atribuições do delegado de turma e do subdelegado: 	  
a) Representar os colegas da turma, nomeadamente nas reuniões de conselho de turma para que for convocado e na 
assembleia de delegados de turma; 	  
b) Solicitar ao professor titular de turma/diretor de turma a realização de reuniões para a apreciação de matérias 
relacionadas com o funcionamento da turma, sem prejuízo das atividades letivas; 	  
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c) Cumprir com dignidade as funções de que foi investido, prestando a sua inteira colaboração em relação aos colegas, 
funcionários, professores e órgãos de gestão do agrupamento; 	  
d) Exercer e estimular, entre os seus colegas, relações de camaradagem; 	  
e) Chamar a atenção dos colegas para os atos de indisciplina ou de incorreção, intervindo como moderador nos conflitos 
gerados entre elementos da turma; 	  
f) Comunicar ao professor titular de turma/diretor de turma, as anomalias que impeçam um convívio são e uma 
aprendizagem eficiente; 	  
g) Contribuir para a manutenção da ordem e disciplina na sala;	  
h) O subdelegado deve substituir o delegado de turma nas suas ausências ou impedimentos. 

 
Artigo 210.º	  

Substituição do delegado e do subdelegado de turma	  
	  
É de considerar a substituição de um aluno eleito, nas seguintes circunstâncias:	  
a) Desejo manifestado pelo interessado, depois de fazer valer os motivos da sua renúncia; 	  
b) Proposta justificada de, pelo menos, dois terços dos alunos da turma e/ou do professor titular de turma/diretor de 
turma; 	  
c) Comportamento perturbador e indisciplinado, incompatível com o perfil de delegado/subdelegado de turma. 	  
	  

Artigo 211.º	  
Assembleia de delegados de turma	  

	  
1- A assembleia de delegados de turma de cada ciclo e nível de ensino reúne, sempre que necessário, para analisar 
questões de funcionamento da escola e apresentar sugestões para melhorar a qualidade, discutir propostas e planear 
atividades no âmbito: 	  
a) Das atividades extracurriculares; 	  
b) Do desporto escolar, dos clubes e das atividades de tempos livres; 	  
c) Da segurança na escola/ no agrupamento; 	  
d) Das regras de utilização dos espaços comuns da escola. 	  
2- Os delegados de turma deverão informar os colegas da turma sobre os assuntos aí tratados e comunicar as decisões 
tomadas em assembleia, podendo, para isso, solicitar a colaboração do seu professor titular de turma/diretor de turma.	  
3 - A assembleia de delegados e subdelegados de turma no 1.º Ciclo está regulamentada em regimento próprio que se 
encontra em anexo.	  
	  

SUBSECÇÃO II	  
ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES	  

	  
Artigo 212.º	  

Associação de estudantes	  
	  
1- A associação de estudantes deve contribuir ativamente para melhorar a qualidade do ensino ministrado na escola e a 
qualidade de vida dos alunos. 	  
2- Elabora os respetivos estatutos, de acordo com os normativos legais. 	  
3- Os alunos menores para serem eleitos para os órgãos da associação de estudantes, precisam de um termo de 
responsabilidade dos pais e/ou encarregados de educação. 	  
	  

 
 

SECÇÃO VI	  
VALORIZAÇÃO DO MÉRITO ACADÉMICO E COMPORTAMENTAL DOS ALUNOS	  

	  
Artigo 213.º	  

Reconhecimento e valorização de comportamentos meritórios	  
	  
1- O agrupamento reconhece e valoriza o mérito, distinguindo os alunos que se destacarem pela dedicação, a 
assiduidade e o esforço no trabalho e no desempenho escolar; pelo seu comportamento exemplar na relação com os 
elementos da comunidade escolar; e pela prática de ações meritórias, no agrupamento ou fora dele. 	  
2- O agrupamento expressa esse reconhecimento aos alunos que integrem os seguintes quadros:	  
a) Quadro de excelência;	  
b) Quadro de honra;	  
c) Quadro de valor;	  
d) Quadro de mérito.	  
3- O reconhecimento e valorização do mérito são certificados através de:	  
a) Entrega, ao aluno, de um diploma, numa cerimónia que deverá ser integrada nas atividades de abertura do ano letivo 
seguinte;	  
b) Registo, no processo individual de cada aluno, da distinção de que foi alvo;	  
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c) Afixação das listas dos alunos pertencentes aos quadros de excelência, honra, valor e mérito nas respetivas escolas 
do agrupamento;	  
d) Divulgação dos quadros na plataforma do Agrupamento.	  

 
Artigo 214.º	  

Quadro de excelência	  
	  
1- O quadro de excelência visa premiar os alunos com melhores resultados no final de cada ano de escolaridade.	  
2- Relativamente ao 1.º ciclo, do quadro de excelência constarão os alunos que, cumulativamente, reúnam os requisitos 
indicados no ponto 5 deste artigo e obtenham menção de Muito Bom em todas as áreas disciplinares, admitindo-se uma 
de Bom.	  
3- Os alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, para integrarem o quadro de excelência, deverão, cumulativamente, 
reunir os requisitos indicados no ponto 5 deste artigo e obter, no final do ano letivo, média de 4,5 ou superior, sem 
terem nenhum nível 3, não sendo a disciplina de Educação Moral e Religiosa considerada para o efeito.	  
4- Quanto ao ensino secundário, os alunos deverão, cumulativamente, reunir os requisitos indicados no ponto 5 deste 
artigo e ter uma média igual ou superior a 17 valores, não podendo ter nenhuma classificação inferior a 16 valores.	  
5- São ainda requisitos essenciais para integração do quadro de excelência os seguintes:	  
a)Ter todas as faltas justificadas;	  
b)Não ter sido alvo de aplicação de qualquer medida disciplinar nos termos do Estatuto do Aluno e Ética Escolar e do 
presente regulamento.	  
6- Nos anos sujeitos a Prova Final/Exame Nacional, a nomeação para o quadro de excelência será feita após a saída dos 
resultados das provas.	  
7- Compete ao professor titular de turma/diretor de turma indicar quais os alunos que devem integrar o quadro de 
excelência.	  
	  

Artigo 215.º	  
Quadro de honra	  

	  
1- O quadro de honra visa premiar os alunos com melhores resultados no final dos 1.º e 2.º períodos.	  
2- Os alunos do 1.º ciclo do ensino básico, para integrarem o quadro de honra, deverão, cumulativamente, reunir os 
requisitos indicados no ponto 5 deste artigo e obter, menção de Muito Bom em todas as áreas disciplinares, admitindo-
se duas menções de Bom.	  
3- Quanto aos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, os alunos deverão, cumulativamente, reunir os requisitos indicados no 
ponto 5 deste artigo e obter média de 4 ou superior, podendo ter apenas um nível 3, não sendo a disciplina de 
Educação Moral e Religiosa considerada para o efeito.	  
4- No que respeita ao ensino secundário, os alunos deverão, cumulativamente, reunir os requisitos indicados no ponto 5 
deste artigo e ter uma média igual ou superior a 16 valores, não podendo ter nenhuma classificação inferior a 14 
valores.	  
5- É, ainda, requisito essencial para a integração no quadro de honra, não ter sido alvo de aplicação de qualquer medida 
disciplinar nos termos do Estatuto do Aluno e Ética Escolar e do presente regulamento. 
6- Compete ao professor titular de turma/diretor de turma, nas reuniões de avaliação do 1.º e do 2.º períodos, indicar 
quais os alunos que devem integrar o quadro de honra.	  
	  

Artigo 216.º	  
Quadro de valor	  

	  
1- O quadro de valor visa premiar os alunos que, no final do ano são reconhecidos pelos seus pares como colegas 
exemplares, cujas atitudes e valores são pautadas pelo respeito e a solidariedade, e como alunos que valorizam a 
escola.	  
2- Em cada turma do ensino básico e do ensino secundário, proceder-se-á a uma votação, devendo ser eleito, pelos 
colegas, um aluno de cada turma.	  
3- O resultado da votação deverá ser validado pelo conselho de docentes/conselho de turma.	  
4- Os parâmetros que devem servir de orientação aos alunos no momento em que procedem à eleição do colega que, 
segundo eles, deverá integrar o quadro de valor são os seguintes:	  
a) Respeita os colegas, funcionários e professores (é educado ao perguntar/responder e pede licença /agradece);	  
b) Aceita as diferenças entre colegas, nomeadamente físicas e étnicas;	  
c) Ajuda os colegas com mais dificuldades;	  
d) Aceita as indicações que lhe são dadas/respeita as regras da sala de aula;	  
e) Comporta-se de forma adequada durante as atividades realizadas fora da sala de aula;	  
f) Zela pela manutenção do espaço físico;	  
g) Participa empenhadamente nas atividades da escola.	  
	  

Artigo 217.º	  
Quadro de mérito	  

	  
 1- O quadro de mérito visa premiar, no final de cada ano letivo, os alunos que desenvolvam iniciativas ou ações de 
reconhecida relevância:	  
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a) Dinamizem iniciativas ou pratiquem ações exemplares no âmbito da solidariedade social;	  
b) Obtenham prémios em concursos promovidos a nível interno/externo;	  
c) Obtenham distinções honrosas em provas desportivas, promovidas a nível de escola, como, por exemplo, no âmbito 
do projeto de desporto escolar, ou em provas externas;	  
d) Pratiquem outros feitos que o agrupamento considere relevantes.	  
2- Compete ao professor titular de turma/diretor de turma, durante o 3.º período, proceder à recolha de informação que 
permita apurar quais os alunos que reúnem condições para integrarem os quadros de mérito.	  
3- A atribuição dos prémios de mérito é uma proposta do conselho de docentes/conselho de turma, que deverá ser 
ratificada pelo conselho pedagógico.	  
 

SECÇÃO VII	  
PROCESSO INDIVIDUAL DO ALUNO	  

	  
Artigo 218.º	  

Processo individual do aluno	  
	  
1- São registadas no processo individual do aluno as informações relevantes do seu percurso educativo, 
designadamente as relativas a comportamentos meritórios e medidas disciplinares aplicadas e seus efeitos.	  
2- O processo individual do aluno pode ser consultado pelo próprio, quando maior, pelos pais ou encarregados de 
educação do aluno menor, ou outras entidades devidamente autorizados pela Direção, no horário de expediente e no 
espaço dos serviços administrativos da escola, com marcação prévia e na presença obrigatória de um técnico 
administrativo. O pedido de consulta do processo individual do aluno deverá ser feito por escrito e apresentado na 
Direção com a antecedência de cinco dias úteis.	  
	  

CAPÍTULO VIII	  
PESSOAL DOCENTE	  

	  
Artigo 219.º	  

Definição	  
	  
O corpo docente do agrupamento, formado pelos professores do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino 
secundário, e pelos educadores de infância do nível de educação pré-escolar, é o responsável pela condução do 
processo de ensino-aprendizagem, pelo desenvolvimento de uma cultura de cidadania participativa e pela salvaguarda 
efetiva dos direitos à educação, à igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares. É também responsável 
pela valorização e certificação das aprendizagens formais e não formais, promovendo a formação ao longo da vida. 	  
	  

SECÇÃO I	  
OS DIREITOS DO PESSOAL DOCENTE	  

	  
Artigo 220.º	  

Direito de participação no processo educativo	  
	  
O pessoal docente tem o direito de: 	  
a) Intervir na orientação pedagógica do Agrupamento; 	  
b) Participar nas reuniões de análise crítica da ação educativa, para além das reuniões das estruturas de orientação 
educativa; 	  
c) Ser consultado sobre as opções fundamentais do projeto educativo do agrupamento; 	  
d) Participar na elaboração do regulamento interno e dos regimentos das diversas estruturas do agrupamento; 	  
e) Eleger e ser eleito para órgãos colegiais ou singulares de estruturas ou ensino do agrupamento; 	  
f) Participar em experiências pedagógicas, bem como nos respetivos processos de avaliação; 	  
g) Apresentar propostas aos órgãos de gestão do agrupamento, diretamente ou através dos seus representantes. 	  
	  

Artigo 221.º	  
Direito à formação e informação	  

	  
O pessoal docente tem o direito de: 	  
a) Ter acesso à formação e informação para o exercício da função educativa, através da frequência de ações de 
atualização científica e pedagógica; 	  
b) Usufruir de apoio técnico, material e documental, indispensável à sua função educativa; 	  
c) Ter o apoio do pessoal técnico, dos assistentes operacionais e assistentes técnicos, necessário à realização da sua 
atividade profissional e à sua boa integração na comunidade escolar; 	  
d) Ser apoiado no exercício da sua atividade letiva e no desempenho das suas funções; 	  
e) Ver facilitado o conhecimento de toda a legislação relacionada com o pessoal docente e da documentação emanada 
do Ministério da Educação ou de outras entidades ligadas ao ensino, nos termos definidos neste regulamento. 	  
	  

Artigo 222.º	  
Direito à segurança na atividade profissional	  
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O pessoal docente tem o direito: 	  
a) De ver salvaguardada a sua segurança nas escolas e na sua atividade profissional, quando exercida fora das 
instalações escolares; 	  
b) À assistência e proteção por acidente no exercício da sua atividade docente, em atividades letivas ou em atividades 
equiparadas a letivas, tais como visitas de estudo, intercâmbios escolares, torneios desportivos; 	  
c) À reparação dos danos e das ofensas corporais ou morais sobre si exercidas, no exercício das funções ou por causa 
delas; 	  
d) À negociação coletiva nos termos legalmente estabelecidos. 	  
	  

Artigo 223.º	  
Outros direitos	  

	  
O pessoal docente tem o direito a/de: 	  
a) Organizar-se através de estruturas sindicais para a defesa dos seus interesses; 	  
b) Exercer a sua atividade sindical e todos os direitos que lhe digam respeito; 	  
c) Ser respeitado pelos colegas, alunos e funcionários do agrupamento; 	  
d) Ser ouvido, orientado e esclarecido sobre os problemas relacionados com o seu desempenho profissional; 	  
e) Beneficiar de um ambiente de trabalho calmo e agradável, que lhe permita atingir um nível satisfatório de bem-estar 
e realização profissional;	  
f) Ter conhecimento das normas de utilização de instalações específicas, nomeadamente, das bibliotecas escolares, dos 
laboratórios e das salas de estudo. 	  
	  

SECÇÃO II	  
OS DEVERES DO PESSOAL DOCENTE	  

	  
Artigo 224.º	  

Deveres profissionais do pessoal docente	  
	  
O pessoal docente tem o dever de: 	  
a) Contribuir para a formação integral dos alunos, promovendo o desenvolvimento das suas capacidades e estimulando 
a sua autonomia e criatividade e apoiando a formação de cidadãos civicamente responsáveis e democraticamente 
intervenientes na vida da comunidade; 	  
b) Reconhecer e respeitar as diferenças culturais e pessoais dos alunos e demais membros da comunidade educativa, 
valorizando os seus saberes e culturas, combatendo os processos de exclusão e discriminação; 	  
c) Gerir o processo de ensino – aprendizagem, dos alunos, cumprindo os objetivos delineados e procurando adotar 
estratégias de diferenciação pedagógica; 	  
d) Desenvolver mecanismos de avaliação de diagnóstico, formativa e sumativa; 	  
e) Desempenhar com competência e ética profissional as suas funções e os cargos para que for eleito ou designado; 	  
f) Participar na organização e realização das atividades de enriquecimento curricular; 	  
g) Participar ativamente na execução do plano anual de atividades; 	  
h) Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo, favorecendo a criação e o desenvolvimento de relações 
de respeito mútuo entre os elementos da comunidade; 	  
i) Respeitar a natureza confidencial da informação relativa aos alunos e respetivas famílias; 	  
j) Contribuir para a reflexão sobre o trabalho educativo, realizado individual e coletivamente; 	  
k) Atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos, capacidades e competências, participando em ações de formação 
profissional; 	  
l) Partilhar experiências e recursos educativos, numa perspetiva de abertura à inovação e de reforço da qualidade da 
educação. 	  

Artigo 225.º	  
Outros deveres específicos	  

	  
O pessoal docente tem ainda o dever de: 	  
a) Ser assíduo e pontual, respeitando a hora de entrada e o tempo de duração da aula; 	  
b) Ser o primeiro a entrar e o último a sair da sala de aula, verificando se a mesma fica devidamente arrumada, limpa e 
fechada; 	  
c) Ser o responsável pelo transporte do livro de ponto, nas escolas em que está previsto, e registar nele/ou noutro 
suporte previsto, o sumário de cada lição, bem como as faltas dos alunos; 	  
d) Assinar a sua presença nos documentos devidos, quando no desempenho de cargos equivalentes a serviço letivo; 	  
e) Zelar pelo bom uso das instalações e equipamentos, comunicando qualquer anomalia ou dano verificado; 	  
f) Manter a normal disciplina e ordem dentro e fora da sala de aula, cumprindo e fazendo cumprir este regulamento; 	  
g) Fornecer ao diretor de turma, sempre que solicitado ou periodicamente, informações sobre o comportamento e 
aproveitamento dos alunos; 	  
h) Cooperar na identificação e prevenção de casos de abandono escolar; 	  
i) Apresentar sugestões e colaborar nas iniciativas de interesse para a comunidade educativa; 	  
j) Desempenhar um papel formativo em todas as situações de convívio com os alunos; 	  
k) Cumprir com zelo as funções/ tarefas que lhe forem atribuídas; 	  
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l) Deixar tarefas programadas, quando falta, garantindo o funcionamento das aulas de substituição; 	  
m) Participar no processo da avaliação anual do seu desempenho; 	  
n) Não fumar nem ingerir bebidas alcoólicas dentro das instalações escolares.	  

 
 

SECÇÃO III	  
REGIME DISCIPLINAR DO PESSOAL DOCENTE	  

	  
Artigo 226º	  

Regime disciplinar	  
	  
1- Para além do aprovado no presente regulamento, o professor deve pautar a sua atuação e o seu desempenho pelas 
normas definidas no Estatuto da Carreira Docente. 	  
2- Aos professores é aplicável o Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem Funções Públicas, definido na Lei 
n.º 58/2008, de 9 de setembro. 	  
	  

CAPÍTULO VIII	  
PESSOAL NÃO DOCENTE	  

	  
Artigo 227.º	  

Definição	  
	  
Por pessoal não docente entende-se o conjunto de funcionários e agentes que, no âmbito das respetivas funções, 
contribuem para apoiar a organização e a gestão do Agrupamento, bem como a atividade socioeducativa, incluindo os 
serviços da ação social escolar, a componente de apoio à família e a segurança. 	  
	  

SECÇÃO I	  
OS DIREITOS DO PESSOAL NÃO DOCENTE	  

	  
Artigo 228.º	  

Direitos específicos	  
	  
O pessoal não docente tem o direito de: 	  
a) Ser respeitado por todos os elementos da comunidade escolar; 	  
b) Ser informado sobre toda a legislação que lhe diga respeito; 	  
c) Participar no processo de avaliação anual do seu desempenho e ser informado da sua classificação de serviço; 	  
d) Ser ouvido sobre a distribuição de serviço; 	  
e) Conhecer com clareza as tarefas que lhe são atribuídas e os seus horários de trabalho; 	  
f) Aceder a ações de formação contínua e obter apoio à autoformação segundo os critérios de seleção dos funcionários a 
frequentar as referidas ações, a saber: adequação às funções que desempenha, a rotatividade, a antiguidade e 
funcionários que há mais tempo não frequentem uma ação; 	  
g) Usufruir de garantias de higiene e segurança no local de trabalho; 	  
h) Participar no processo educativo, intervindo na análise do funcionamento das escolas do agrupamento; 	  
i) Participar na execução do plano anual de atividades; 	  
j) Eleger representantes para o conselho geral; 	  
k) Usufruir de um ambiente de trabalho agradável, com a utilização de uma sala onde possa guardar os seus objetos 
pessoais e conviver, nos tempos livres; 	  
l) Exigir sigilo relativamente a qualquer problema de caráter pessoal ou profissional; 	  
m) Ver respeitadas as suas horas de descanso no local de trabalho; 	  
n) Organizar-se, através de estrutura sindical ou outra, para a defesa dos seus interesses socioprofissionais; 	  
o) Ter conhecimento das normas de utilização de instalações específicas; 	  
p) Reunir-se, sem prejuízo do normal funcionamento do serviço, sempre que tal seja solicitado por um terço do número 
de elementos pessoal não docente, ou pelo chefe de administração escolar, ou pelo encarregado dos assistentes 
operacionais da sua escola, ou por um dos representantes do pessoal não docente com assento no conselho geral, para 
discussão de problemas relacionados com o serviço. 	  
 

Artigo 229.º	  
Outros direitos	  

 
O pessoal não docente tem ainda o direito: 	  
a) De ver salvaguardada a sua segurança nas escolas e na sua atividade profissional, quando exercida fora das 
instalações escolares; 	  
b) À assistência e à proteção por acidente no exercício da sua atividade quando do acompanhamento do 
educador/professor em visitas de estudo e outras; 	  
c) À reparação dos danos e das ofensas corporais ou morais sobre si exercidas, no exercício das funções ou por causa 
delas. 	  
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SECÇÃO II	  
OS DEVERES DO PESSOAL NÃO DOCENTE	  

	  
Artigo 230.º	  

Deveres profissionais	  
	  
O pessoal não docente tem o dever de: 	  
a) Conhecer o presente regulamento, cumprindo-o e fazendo-o cumprir; 	  
b) Ser assíduo e pontual no cumprimento dos seus horários, permanecendo no local de trabalho; 	  
c) Coadjuvar ou substituir os seus colegas sempre que as necessidades de serviço assim o exijam; 	  
d) Ser afável e respeitar todos os elementos da comunidade escolar, mantendo boas relações com os colegas; 	  
e) Demonstrar sentido de responsabilidade, zelo e lealdade no desempenho das suas funções; 	  
f) Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança das instalações e do uso dos equipamentos; 	  
g) Zelar pela conservação dos materiais; 	  
h) Comunicar aos superiores hierárquicos atitudes incorretas, anomalias ou danos de que tenha conhecimento; 	  
i) Zelar pelo bom comportamento dos alunos dentro das instalações escolares; 	  
j) Prestar assistência em situações de primeiros socorros e acompanhar os alunos sinistrados às unidades de saúde, em 
caso de acidente escolar; 	  
k) Atender os utentes com correção, competência e boa educação; 	  
l) Guardar sigilo profissional; 	  
m) Zelar para que sejam mantidas as normas de compostura, higiene e sossego importantes para o trabalho educativo 
e a formação dos alunos; 	  
n) Colaborar com todos os serviços e órgãos de gestão do agrupamento; 	  
o) Atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos, capacidades e competências, participando em ações de formação 
profissional. 	  
	  

Artigo 231.º	  
Outros deveres relativos ao papel do 

 pessoal não docente	  
	  
O pessoal não docente tem ainda o dever de: 	  
a) Colaborar no acompanhamento e integração dos alunos na comunidade educativa, incentivando o respeito pelas 
regras de convivência, promovendo um bom ambiente de educativo e contribuindo, em articulação com os docentes, os 
pais e encarregados de educação, para prevenir e resolver problemas comportamentais e de aprendizagem; 	  
b) Realizar formação em gestão comportamental, se tal for considerado útil para a melhoria do ambiente escolar; 	  
c) A formação referida no ponto anterior é identificada pelo Diretor do agrupamento. 	  
	  

SECÇÃO III	  
REGIME DISCIPLINAR DO PESSOAL NÃO DOCENTE	  

	  
Artigo 232.º	  

Regime Disciplinar	  
	  
1- Para além do aprovado no presente regulamento, o funcionário deve pautar a sua atuação e o seu desempenho pelas 
normas definidas na legislação em vigor. 	  
2- Ao pessoal não docente é aplicável o Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem Funções Públicas, definido 
na Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro. 	  
3- O pessoal não docente afeto aos estabelecimentos de educação pré-escolar, escola do 1.º ciclo e Escola D. Maria II 
rege-se ainda pelas regras estabelecidas pela Autarquia (ver Secção I do Capítulo X deste regulamento).  
	  

CAPÍTULO IX	  
PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO	  

	  
SECÇÃO I	  

DIREITOS E DEVERES	  
	  

Artigo 233.º	  
Encarregados de educação	  

	  
1- Considera-se encarregado de educação quem tiver menores a residir consigo ou confiados 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 à sua responsabilidade; 	  
d) Por mera autoridade de facto ou por delegação, devidamente comprovada, por parte de qualquer das entidades 
referidas nas alíneas anteriores. 	  
2- 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. 	  
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3- Estando estabelecida a residência alternada com cada um dos progenitores, deverão estes decidir, por acordo ou por 
decisão judicial, sobre o exercício das funções de encarregados de educação. 	  
4- Os encarregados 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 que qualquer ato que pratica relativamente ao percurso 
escolar do filho é realizado por decisão conjunta do outro progenitor. 	  
5- O incumprimento pelos pais e encarregados de educação dos deveres previstos, de forma consciente ou reiterada, 
implica a respetiva responsabilização nos termos da lei e dos artigos n.º 44 e n.º 45 do Estatuto do Aluno e Ética 
Escolar. 	  
	  

Artigo 234.º	  
Responsabilidade dos pais e encarregados de educação	  

	  
É da responsabilidade dos pais e encarregados de educação: 	  
a) Integrar ativamente a comunidade educativa; 	  
b) Acompanhar ativamente a vida escolar do seu filho ou educando; 	  
c) Promover a articulação entre a educação na família e o ensino e educação na escola; 	  
d) Diligenciar para que o seu educando beneficie 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; 	  
e) Contribuir para a criação e execução do projeto educativo do agrupamento e do regulamento interno e participar na 
vida da escola; 	  
f) Participar nas atividades da associação de pais e encarregados de educação; 	  
g) Conhecer o Decreto-Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, estatuto do aluno e ética escolar; 	  
h) Cumprir e fazer cumprir o estatuto do aluno e ética escolar, bem como o presente regulamento interno; 	  
i) Conhecer os critérios gerais de avaliação em cada disciplina e os critérios de transição; 	  
j) Manter-se informado sobre todas as matérias relevantes no processo educativo do seu educando, na hora semanal de 
atendimento e sempre que tal se justifique, exceto na última semana de cada período letivo; 	  
k) Ser informado sobre a assiduidade, aproveitamento e comportamento do seu educando no final de cada período; 	  
l) Ser avisado acerca das faltas dadas pelo seu educando, nos termos previstos na lei; 	  
m) Ter acesso ao processo individual do seu educando, quando solicitado, na presença do educador de 
infância/professor titular de turma/diretor de turma; 	  
n) Participar no processo de referenciação e avaliação do educando no âmbito da educação especial; 	  
o) Receber o processo individual do seu educando no final da escolaridade obrigatória; 	  
p) Contribuir para a preservação da segurança e integridade física e moral de todos os membros da comunidade 
escolar; 	  
q) Recorrer e ser atendido pelos órgãos de gestão do agrupamento apenas quando o assunto a tratar ultrapasse a 
competência do educador de infância, do professor titular de turma ou do diretor de turma, ou na ausência deste por 
motivo inadiável; 	  
r) Reconhecer e respeitar a autoridade dos professores e incutir o dever de respeito para com os professores, os não 
docentes e os colegas de escola. 	  
	  

Artigo 235.º	  
Deveres gerais	  

	  
São ainda deveres gerais dos pais e encarregados de educação: 	  
a) Contactar regularmente o educador de infância, do professor titular de turma ou do diretor de turma para receber e 
prestar informações; 	  
b) Comparecer na escola sempre que para tal seja convocado; 	  
c) Colaborar com os educadores de infância /docentes no âmbito do processo de ensino aprendizagem e na procura de 
soluções para problemas relacionados com o seu educando; 	  
d) Articular a educação no seio da família com o trabalho escolar, verificando regularmente os livros e cadernos diários e 
acompanhando a realização dos deveres; 	  
e) Responsabilizar-se pelo cumprimento do dever de disciplina, assiduidade e pontualidade do seu educando; 	  
f) Contribuir para o correto apuramento dos factos em processo disciplinar que incida sobre o seu educando e, sendo 
aplicada medida disciplinar, diligenciar par que a mesma prossiga os seus objetivos; 	  
g) Providenciar no sentido do seu educando apresentar um aspeto cuidado e limpo, quer no vestuário quer no que 
respeita à higiene pessoal e dentária; 	  
h) Contribuir para a manutenção da disciplina e da boa educação nas escolas do agrupamento, exigindo ao seu 
educando a correção nas atitudes e o respeito pelos outros; 	  
i) Contribuir para a preservação da segurança e integridade física e psicológica de todos os que participam na vida da 
escola; 	  
j) Indemnizar a escola relativamente a danos patrimoniais causados pelo seu educando; 	  
k) Participar nas reuniões convocadas pelos órgãos de administração e gestão, estruturas de orientação educativa e 
associação de pais; 	  
l) Manter constantemente atualizados os seus contactos telefónico, endereço eletrónico, bem como os do seu educando 
e informar a escola em caso de alteração. 	  
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Artigo 236.º	  
Acompanhamento das crianças e permanência 
 nos jardins de infância e escolas do 1.º ciclo	  

	  
1- Os pais e encarregados de educação são responsáveis pelo acompanhamento dos seus educandos no percurso de 
casa para a escola e vice-versa. 	  
2- Os pais e encarregados de educação devem confiar, pessoalmente, o seu educando ao educador ou ao assistente 
operacional, nunca o deixando sozinho no recreio do estabelecimento de educação /ensino. 	  
3- Quando se apresenta na escola, a criança deverá ser portadora de todo o material que for solicitado pelo seu 
educador. 	  
4- O educador/professor e assistente operacional não poderão ser responsabilizados por danos ou pelo desaparecimento 
de brinquedos ou objetos de valor levados pela criança. 	  
5- Os pais ou encarregados de educação deverão indicar ao assistente operacional todas as informações que considerem 
pertinentes acerca do estado de saúde dos seus educandos. 	  
6- Caso a criança tenha necessidade de tomar medicamentos durante o horário de funcionamento do jardim de infância 
ou escola do 1.º ciclo, os pais ou encarregados de educação deverão informar o educador/professor ou o assistente 
operacional, por escrito, a dose e o horário da administração dos mesmos. 	  
	  

Artigo 237.º	  
Direitos e deveres dos pais e encarregados de educação 

 dos alunos com necessidades educativas especiais	  
	  
Os pais e encarregados de educação dos alunos com necessidades educativas especiais: 	  
a) Têm o direito e o dever de participar ativamente, exercendo o poder paternal nos termos da lei, em tudo o que se 
relacione com a educação especial a prestar ao seu filho, nomeadamente, na elaboração do programa educativo 
individual e do plano individual de trabalho, na aprovação do relatório circunstanciado elaborado no final do ano letivo; 	  
b) Recorrer, quando não concordem com as medidas educativas propostas pela escola, mediante documento escrito no 
qual fundamentem a sua posição, aos serviços competentes do Ministério da Educação. 	  
	  

SECÇÃO II	  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS	  

	  
Artigo 238.º	  

Finalidade da associação de pais	  
	  
1- A escola complementa o papel fundamental na educação das crianças/jovens, mas cabe à família uma 
responsabilidade de que não pode abdicar. Neste contexto, as associações de pais e encarregados de educação são um 
parceiro imprescindível das escolas e uma ajuda para os Pais e encarregados de educação, promovendo reuniões e 
debates. 	  
2- As associações participam na vida das escolas através da colaboração ou da organização de iniciativas culturais, 
atividades motivadoras das aprendizagens e assiduidade dos alunos, projetos de desenvolvimento socioeducativo. 	  
3- As associações visam a defesa e a promoção dos interesses dos seus associados, no que respeita à educação e 
ensino das crianças e jovens. 	  
	  

Artigo 239.º	  
Direitos da associação de pais e encarregados de educação	  

	  
As associações de pais e encarregados de educação usufruem dos seguintes direitos: 	  
a) Participar nos órgãos de gestão e administração do agrupamento e nos conselho de turma, nos termos da legislação 
em vigor e do presente regulamento; 	  
b) Participar em projetos de enriquecimento curricular e nas atividades culturais e/ou desportivas, nomeadamente na 
organização da componente de apoio à família do 1.º ciclo de ensino básico; 	  
c) Participar na concretização do plano anual de atividades; 	  
d) Reunir com a direção na procura de estratégias para um melhor funcionamento dos serviços e estruturas das escolas 
e para uma melhor qualidade da educação; 	  
e) Beneficiar de apoio documental a facultar pela escola sede do agrupamento ou pelos serviços competentes do 
Ministério da Educação (legislação sobre educação e ensino ou outra de interesse para a associação de pais e 
encarregados de educação); 	  
f) Usufruir da cedência de locais próprios para as reuniões dos seus órgãos sociais, bem como para a distribuição ou 
afixação de documentação. 	  
	  

Artigo 240.º	  
Deveres da associação de pais e encarregados de educação	  

	  
São deveres das associações de pais e encarregados de educação: 	  
a) Colaborar com os órgãos de gestão do Agrupamento na resolução de problemas relacionados com os alunos; 	  
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b) Colaborar na elaboração do projeto educativo do Agrupamento, do regulamento interno e do projeto curricular do 
Agrupamento; 	  
c) Tomar iniciativa no âmbito da ocupação de tempos livres dos alunos, nomeadamente nas escolas do ensino básico; 	  
d) Colaborar na avaliação interna do Agrupamento; 	  
e) Participar nas reuniões convocadas pelo Diretor do Agrupamento e pelo presidente do conselho geral do 
Agrupamento; 	  
f) Divulgar e cumprir este regulamento. 	  
	  
	  
	  

CAPÍTULO X	  
AUTARQUIA E COMUNIDADE LOCAL	  

	  
SECÇÃO I	  

AUTARQUIA	  
	  

Artigo 241.º	  
Articulação do agrupamento com a autarquia	  

	  
1- A articulação com a autarquia faz-se através das Câmaras Municipais no respeito pelas competências dos Conselhos 
Municipais de Educação, estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro (artigo 11.º, n.º 2 – Decreto-Lei 
75/2008). 	  
2- Este regulamento pronuncia-se apenas sobre as relações estabelecidas entre a autarquia e o Agrupamento. 	  
	  

 
Artigo 242.º	  

Direitos da autarquia	  
	  

A Autarquia tem o direito de: 	  
a) Estar representada no conselho geral do Agrupamento; 	  
b) Ser informada e colaborar nas atividades que visem a ligação escola / meio; 	  
c) Promover a inserção dos estabelecimentos do Agrupamento na realidade sociocultural que os envolve; 	  
d) Articular com os estabelecimentos de ensino do Agrupamento.	  
	  

 
Artigo 243.º	  

Competências e atribuições da autarquia	  
	  
1- São competências da autarquia, aquelas atribuídas ao conselho geral, constantes do n.º 1 do artigo 13.º, do Decreto-
Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, atualizado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho. 	  
2- Compete à autarquia a gestão do pessoal não docente da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, e 
ainda do pessoal não docente da Escola D. Maria II, no âmbito do contrato de execução assinado com o Ministério da 
Educação, designadamente: 	  
a) O seu recrutamento, afetação e colocação de pessoal, gestão de carreiras e remunerações e poder disciplinar; 	  
b) O poder disciplinar a que se refere a alínea imediatamente anterior integra a competência para aplicar pena superior 
a multa; 	  
c) Em matéria de avaliação de desempenho do pessoal não docente, referida nas alíneas anteriores, cabem igualmente 
à Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha as competências de homologação e de decisão de recursos; 	  
d) As competências referidas nas alíneas anteriores (“poder disciplinar” e “avaliação de desempenho”) podem ser 
delegadas no Diretor do Agrupamento. 	  
3- Compete à autarquia apoiar o desenvolvimento de atividades complementares de ação educativa nos 
estabelecimentos de educação pré-escolar e nos do 1.º ciclo do ensino básico do Agrupamento, nomeadamente: 	  
a) Garantir o funcionamento da componente de apoio à família, designadamente o fornecimento de refeições e apoio ao 
prolongamento de horário na educação pré-escolar; 	  
b) Implementar as atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico, sem prejuízo da 
responsabilidade que cabe ao Ministério da Educação relativamente à tutela pedagógica, orientações programáticas e 
definição do perfil de formação e habilitação dos professores.	  
4- São ainda atribuições da Autarquia: 	  
a) A construção, o apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos de educação pré-escolar, das escolas do 1.º 
ciclo do ensino básico e da escola sede; 	  
b) Implementação da ação social escolar da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, ao nível das medidas 
de apoio socioeducativo; 	  
c) Assegurar e gerir os transportes escolares, considerando os horários do Agrupamento e demais estabelecimentos de 
ensino; 	  
d) Participar no apoio à educação extraescolar.	  
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SECÇÃO II	  
COMUNIDADE LOCAL	  

	  
Artigo 244.º	  

Aspetos gerais	  
	  
1- Nos termos da lei e do presente regulamento, o agrupamento assegura a participação da comunidade local na sua 
organização e gestão através dos representantes das entidades representativas das atividades e instituições 
económicas, sociais, culturais e científicas no seu conselho geral. 	  
2- A participação dos representantes referidos no ponto anterior deve constituir uma mais-valia para o desenvolvimento 
do projeto educativo do agrupamento e para a consecução das finalidades educativas e formativas do mesmo. 	  
3- A representação da comunidade local no conselho geral do agrupamento poderá ser fator de potenciação das 
parcerias socioeducativas. 	  
4- Para o desenvolvimento da sua ação socioeducativa o agrupamento estabelecerá relação com entidades e agentes 
locais com ação de relevo na comunidade envolvente, estabelecendo parcerias para o desenvolvimento do seu projeto 
educativo. 	  
5- Em cada caso, o agrupamento define através dos órgãos competentes, as ações a desenvolver e as medidas a adotar 
no sentido de tornar eficaz e educativa a interação comunitária. 	  
	  

 
Artigo 245.º	  

Direitos e deveres da comunidade local	  
	  
1- Constituem direitos dos representantes da comunidade local: 	  
a) Serem respeitados por toda a comunidade educativa; 	  
b) Verem respeitada 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.	  
2- São deveres dos representantes da comunidade local: 	  
a) Respeitarem toda a comunidade educativa; 	  
b) Respeitarem a confidencialidade das declarações proferidas em contexto escolar; 	  
c) Comparecerem às reuniões para que forem convocados ou convidados; 	  
d) Desempenharem 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 fixados na lei e neste regulamento. 	  
	  

 
 

CAPÍTULO XI	  
SERVIÇOS	  

	  
SECÇÃO I	  

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	  
	  

Artigo 246.º	  
Serviços de administração escolar	  

	  
1- Os serviços de administração escolar contemplam as áreas funcionais de Alunos, Pessoal, Contabilidade, Expediente 
Geral e Ação Social Escolar de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 74/84 e Decreto-Lei n.º 184/ 2004, dando apoio 
aos vários órgãos e serviços da escola e desenvolvendo as suas funções em estreita ligação com o Diretor. 	  
2- Os serviços de administração escolar estão concentrados na escola sede do agrupamento. 	  
3- Os serviços de administração escolar executam a parte administrativa e financeira do agrupamento. 	  
4- Os serviços funcionam de modo contínuo, assegurando um horário alargado de atendimento ao público, exceto na 
interrupções letivas, devendo este estar exposto em local visível junto às suas instalações. À quarta-feira, o serviço de 
alunos tem atendimento noturno para os alunos do ensino recorrente.	  
5- Os serviços são dirigidos por um chefe de serviços de administração escolar de quem dependem hierarquicamente os 
funcionários e agentes que lhes estão afetos. 	  
6- Ao chefe dos serviços de administração escolar compete: 	  
a) Participar no conselho administrativo;	  
b) Orientar e coordenar as atividades próprias dos respetivos serviços, em ligação direta com o Diretor. 	  
7- Os serviços de administração escolar: 	  
a) Funcionam em articulação com outros serviços inerentes à escola;	  
b) Providenciam a afixação atempada de informações fundamentais nos locais apropriados;	  
c) Definem e divulgam o horário de funcionamento dos serviços administrativos, acordado com o Diretor ao longo do 
ano, nos locais apropriados. 	  
d) Organizam os procedimentos relativos a acidentes de pessoal docente e não docente. 	  
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SECÇÃO II	  
SERVIÇOS NA ESCOLA D. MARIA II	  

	  
SUBSECÇÃO I	  
PAPELARIA	  

	  
Artigo 247.º	  

Funcionamento da papelaria	  
	  
1- A papelaria é um serviço de ação social escolar, que visa servir os alunos de material necessário aos seus trabalhos 
escolares. É também neste serviço que funciona a aquisição de senhas para o almoço e para o bar.	  
2- Poderão utilizar o serviço da papelaria, alunos, professores e outros funcionários do agrupamento. 	  
3- Horário de funcionamento da papelaria está afixado junto ao local de atendimento. 	  
4- O serviço de papelaria de cada escola é assegurado por um assistente operacional, que trabalhará em conjunto com 
o Diretor e um técnico do ASE, de modo a providenciarem pelo seu bom funcionamento. 	  
5- Os preços devem estar apostos nos artigos expostos por meio de etiquetas de fácil leitura.	  
6- Os alunos subsidiados pelo ASE devem utilizar o crédito que lhes foi concedido na aquisição de artigos nas papelarias. 	  
7- Os lucros das papelarias são aplicados de acordo com as prioridades estabelecidas, em cada ano, pelo conselho geral. 	  
	  

SUBSECÇÃO II	  
REPROGRAFIA	  

	  
Artigo 248.º	  

Funcionamento da reprografia	  
	  
1- A reprografia destina-se à aquisição de fotocópias e serviços de encadernação para a comunidade escolar. 	  
2- O funcionamento da reprografia obedece às seguintes regras: 	  
a) O horário de funcionamento está afixado na porta; 	  
b) Os serviços de reprografia são assegurados por um funcionário pertencente ao quadro de assistentes operacionais; 	  
c) Os custos e as condições dos serviços prestados são definidos pelo Diretor;	  
d) O custo das fotocópias estará afixado na respetiva vitrina/ou em local visível;	  
e) Estão isentos de pagamento os seguintes trabalhos: 	  

i) Testes diagnósticos; 	  
ii) Testes formativos; 	  
iii) Provas de equivalência à frequência;	  
iv) Provas de exame afetas ao ensino profissional; 	  
v) Fichas de trabalho. 	  

f) No atendimento da reprografia, os utentes darão atenção à ordem de chegada, sem prejuízo de ser dada prioridade 
ao material de serviço oficial, desde que apresente urgência;	  
g) A reprodução de testes de avaliação, bem como de outros materiais para utilização nas aulas pelos professores, tem 
prioridade sobre a reprodução de outros trabalhos;	  
h) O presidente do conselho geral, os coordenadores de departamento, os coordenadores de área disciplinar / conselho 
de ano, os coordenadores dos clubes e atividades extracurriculares, beneficiarão de isenção para trabalhos relacionados 
com o desempenho dos seus cargos, podendo, no entanto, e por motivos de gestão, o Diretor determinar novas regras; 	  
i) Se nada for expressamente solicitado em contrário, será, em princípio, efetuada a tiragem de fotocópias utilizando a 
frente e o verso; 	  
j) Relativamente ao serviço oficial: 	  

i) Os testes, fichas de trabalho e textos de apoio deverão ser entregues na reprografia, devidamente 
acompanhados das respetivas requisições, com uma antecedência mínima de 48 horas;	  
ii) Sempre que um documento seja necessário a mais de um professor, haverá obrigatoriamente um que 
centralizará a requisição, indicando quantas cópias são para cada professor, de forma a garantir que o trabalho 
seja executado de uma só vez; 	  
iii) Todos os documentos provenientes do conselho pedagógico/conselho geral só serão fotocopiados oficialmente 
por indicação do seu presidente, que deve neste caso indicar o número total de cópias necessárias. 	  

	  
 

SUBSECÇÃO III	  
REFEITÓRIO	  

	  
Artigo 249.º	  

Funcionamento do refeitório	  
	  
1- O refeitório escolar constitui um serviço de ação social escolar (serviço de alimentação), que tem como objetivos: 	  
a) Assegurar a todos os alunos uma alimentação correta, em ambiente condigno, complementando a função educativa 
da Escola;	  
b) Contribuir para que os jovens adquiram bons hábitos alimentares, assegurando, assim, as melhores condições para o 
seu crescimento e desenvolvimento;	  



	  

Regulamento Interno   Página 72 de 145	  
	  

c) Favorecer o estabelecimento de relações de afetividade entre professores e alunos. 	  
2- São utentes do refeitório os alunos, o pessoal docente e não docente, que adquirem previamente uma senha, cujo 
montante é fixado anualmente, de acordo com as normas legais. 	  
3- A senha deverá ser marcada/adquirida através do cartão eletrónico, pelo menos, no dia anterior à data a que se 
destina até às 16:30, ou, excecionalmente, no próprio dia até às 10:30, mediante o acréscimo de taxa estipulada pelo 
Ministério de Educação. 	  
4- O horário de funcionamento do refeitório é definido anualmente e afixado nos locais próprios.	  
5- As ementas das refeições a fornecer são afixadas nos locais apropriados, sempre que possível no final da semana 
anterior e divulgadas na plataforma do agrupamento. 	  
6- Poderão eventualmente servir-se refeições de dieta, desde que com continuidade e receitadas pelo médico. 
7- As refeições marcadas e não consumidas no dia indicado, perderão a sua validade, exceto na seguinte situação: 
a) Doença imprevista devidamente justificada. Nesta situação, os encarregados de educação e os demais utentes do 
refeitório escolar deverão avisar os serviços até às 10:00. 
8- O aluno subsidiado que, por motivo de força maior, não tomar refeição em determinado dia, deverá avisar no dia 
anterior para evitar a confeção da refeição. 	  
9- Quando os alunos derem três faltas injustificadas à refeição: 	  
a) Os respetivos encarregados de educação receberão uma comunicação para que tomem conhecimento da situação; 	  
b) No caso de alunos subsidiados, estes terão de pagar as refeições escolares na totalidade. 	  
10- Os utentes dirigem-se ao balcão do refeitório, onde apresentam a senha/cartão magnético para descarregar a 
refeição.	  
11- O espaço reservado à confeção das refeições deve apenas ser ocupado pelo pessoal em funções nos refeitórios. 	  
12- Formar-se-á uma fila única de espera na entrada do refeitório apenas à hora referida no mapa «Horário de 
utilização do refeitório pelas turmas».	  
13- Os utentes do refeitório devem: 
a) Deixar a mochila no local reservado para o efeito;  
b) Respeitar o seu lugar na fila de espera e entrar no refeitório de forma ordeira, acatando as indicações dadas pelos 
adultos presentes, promovendo um ambiente calmo ao longo da refeição; 	  
c) Ser cordiais com os funcionários que os atendem; 	  
d) Manter limpo o local onde comem; 	  
e) Não danificar móveis ou quaisquer objetos; 	  
f) Não arrastar a cadeira e deixá-la sempre arrumada; 	  
g) Falar em voz baixa e andar devagar. 	  
h) Sair do refeitório após terminar a refeição; 	  
i) Respeitar as regras afixadas, sendo que, o não cumprimento das mesmas implicará a aplicação de medidas 
disciplinares, entre elas a alteração da hora da refeição.	  
14- É proibido o consumo de bebidas alcoólicas no refeitório, tanto por alunos como por outros utentes. 	  
15- As despesas com os copos e os pratos partidos pelos utentes são por estes suportadas. 	  
16- Todas as reclamações e/ou sugestões devem ser apresentadas, por escrito, ao Diretor do agrupamento. 	  
	  

 
 

SUBSECÇÃO IV	  
BAR	  

	  
Artigo 250.º	  

Funcionamento do bar	  
	  
1- O bar constitui um serviço destinado à venda de bens alimentares, desempenhando uma função complementar do 
refeitório. 	  
2- O serviço de bar é extensivo a todos os elementos do Agrupamento: professores, alunos e funcionários. 	  
3- Os produtos servidos no bar devem seguir os mesmos critérios dietéticos definidos para o refeitório. 	  
4- O serviço de bar é assegurado por assistentes operacionais. 	  
5- Na área de serviço dos bares não é permitida a entrada a pessoas estranhas ao seu funcionamento. 	  
6- Os funcionários em serviço no bar não devem comer na zona de atendimento aos utentes. 	  
7- Os preçários dos produtos dos bares devem estar afixados. 	  
8- Os funcionários em serviço no bar deverão observar os mais estreitos preceitos de higiene, quer na limpeza e 
desinfeção dos utensílios, quer no manuseamento e exposição dos produtos, através do uso de pinças, luvas, toucas, 
fardas adequadas e ainda seguir as recomendações emanadas superiormente. 	  
9- O bar funciona durante o tempo letivo, podendo também funcionar durante as férias letivas, desde que o Diretor 
entenda justificado o seu funcionamento. 	  
10- O pessoal não docente deve utilizar o bar fora dos intervalos dos alunos. 	  
11- Em situações pontuais que envolvam convidados do agrupamento/escola, ser-lhes-á dada prioridade. 	  
12- Durante os períodos de interrupções letivas, o Diretor, em coordenação com o ASE, definirá as condições de 
funcionamento dos bares. Esta informação será afixada para conhecimento público. 	  
13- Os utentes do bar ficam obrigados a deixar as mesas limpas e a louça colocada em cima do balcão. 	  
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CAPÍTULO XII	  
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	  

	  
SECÇÃO I	  

GESTÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	  
	  

Artigo 251.º	  
Gestão de instalações e equipamentos	  

	  
1- A gestão das instalações, espaços e equipamentos é da competência do Diretor do agrupamento, podendo este 
delegá-la ou subdelegá-la no subdiretor, nos adjuntos ou nos coordenadores de escola ou de estabelecimento de 
educação pré-escolar. 	  
2- Cabe ao conselho administrativo zelar pela atualização do cadastro patrimonial. 	  
	  

SECÇÃO II	  
REGRAS DE ACESSO ÀS ESCOLAS	  

	  
Artigo 252.º	  

Acesso à escola	  
	  
1- Podem circular e permanecer na escola os alunos, o pessoal docente e não docente que a ela pertençam. 	  
2- Têm acesso condicionado os pais e encarregados de educação dos alunos que a frequentam e qualquer outra pessoa 
que, por motivo justificado, tenha a tratar de assuntos do seu interesse, devendo, para tal, dirigir-se ao funcionário em 
serviço na portaria. 	  
3- Para efeitos do disposto no número anterior, os assistentes operacionais, em serviço no controlo das entradas, 
solicitarão aos visitantes a respetiva identificação, bem como a indicação do assunto a tratar.	  
4- Nesta escola, o portão manter-se-á aberto durante o horário de funcionamento e os alunos devem fazer-se 
acompanhar, sempre, do cartão da escola.	  
5- Não é permitida aos alunos do ensino básico a saída das escolas durante o período letivo, salvo autorização expressa 
dos respetivos encarregados de educação. 	  
	  

Artigo 253.º	  
Portaria	  

 	  
1- O serviço de portaria é prioritário e garantido em permanência, desde a abertura até ao fecho das escolas. 	  
2- Durante o período de atividades letivas o funcionário da portaria assegura o controlo das entradas e saídas dos 
alunos. 	  
3- O portão de entrada principal é o único que permanece aberto. Os restantes só são abertos, por decisão da direção, 
em situações excecionais. 	  
4- Na portaria deve ser feito o encaminhamento dos encarregados de educação para as salas destinadas ao 
atendimento, depois de contactado o respetivo diretor de turma. 	  
5- Todas as pessoas que não sejam inequivocamente reconhecidas apresentarão o cartão de identificação e receberão 
um cartão de circulação interna da escola. O utente deverá ser orientado para o serviço / local que pretende. 	  
6- Não devem ser dadas informações relativas a situações administrativas (ex.: afixação de pautas relativas à 
avaliação/classificação dos alunos, prazos para matrículas, inscrições em exames, datas de exames, etc.). Os 
interessados devem ser encaminhados para os serviços/locais respetivos, podendo ainda consultar na internet a página 
da escola. 	  
	  

SECÇÃO III	  
PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO/CAMPOS DESPORTIVOS	  

	  
Artigo 254.º	  

Funcionamento	  
 	  
1- Os conselhos de grupo/área disciplinar de educação física de cada escola, através do seu regimento interno, definem 
as condições de acesso e de utilização das respetivas instalações durante as atividades letivas, bem como o material de 
que os alunos devem ser portadores, informação que estará afixada. 	  
2- Compete ao diretor das instalações desportivas propor ao Diretor as regras a aplicar, no âmbito da utilização do bloco 
do pavilhão gimnodesportivo e campos desportivos. 	  
3- Os campos desportivos da escola sede e da escola ciência viva destinam-se prioritariamente às atividades letivas.	  
4- Sempre que estejam livres e não surjam atividades prioritárias ou que tenham sido marcadas / sancionadas pelo 
Diretor /grupo/área disciplinar de educação física, podem ser utilizados, mediante autorização da direção.	  
5- O conselho de grupo/área disciplinar de educação física deve prever o modo de acautelar a conservação dos objetos 
de valor ou de adorno, pertença dos alunos, nas aulas práticas de educação física, de modo a evitar o seu 
desaparecimento. 	  
6- Cabe ao Diretor aprovar as propostas referidas no ponto anterior.	  
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7- Compete também ao diretor das instalações desportivas propor ao Diretor as regras a aplicar, no âmbito dos 
alugueres do bloco do pavilhão gimnodesportivo e campos desportivos. 	  

 
SECÇÃO IV	  

SALAS DE AULA REGULARES	  
	  

Artigo 255.º	  
Funcionamento	  

	  
1- São espaços de lecionação que devem estar equipados com mobiliário e equipamentos adequados. 	  
2- Quando existirem salas de aula desocupadas, os assistentes operacionais, desde que possam garantir a total 
normalidade no seu interior, bem como a conservação das instalações e equipamentos, podem autorizar grupos de 
alunos a utilizá-las para realização de trabalhos. 	  
3- No início e no final desta utilização, o aluno responsável pelo grupo e o assistente operacional verificarão o estado de 
conservação do espaço utilizado. 	  
4- Qualquer situação anómala relativa às salas de aula (mobiliário, questões de arrumação / limpeza, avarias de 
material /equipamento) detetada no início de cada aula, deve ser comunicada, de imediato, ao professor ou ao 
funcionário que providenciará, com brevidade, a resolução da anomalia. 	  
5- Não é permitido comer dentro das salas de aula, salvo situações excecionais devidamente autorizadas pelo professor. 	  

	  
SECÇÃO V	  

OUTRAS INSTALAÇÕES	  
	  

Artigo 256.º	  
Laboratórios e salas específicas	  

	  
1- Todos os utilizadores e responsáveis pelos laboratórios e salas específicas obrigam-se a cumprir e fazer cumprir as 
regras de segurança inerentes à utilização dos mesmos. 	  
2- As principais regras de segurança e formas de atuação, em caso de acidente, devem estar afixadas nas salas em 
causa. 	  
3- Os professores de áreas específicas possuem uma chave dos respetivos laboratórios/salas específicas. 	  
4- Os alunos só podem ter acesso a estas salas mediante a responsabilidade de um professor ou de um técnico de 
laboratório. 	  
5- Os locais onde se encontra o material de primeiros socorros devem estar devidamente assinalados. 	  

	  
Artigo 257.º	  

Salas de informática	  
	  
1- As normas de utilização das salas são elaboradas pelos professores de informática, apresentadas ao Diretor e 
afixadas no placard/num local visível das respetivas salas. 	  
2- O acesso a estas salas só é possível mediante a responsabilidade de um professor, o qual deve solicitar a chave à 
assistente operacional responsável.	  
3- As salas de informática também podem ser requisitadas por outros docentes, devendo esta requisição ser efetuada 
junto da assistente operacional da biblioteca. Esta requisição implica disponibilidade da sala.	  
4- Os alunos que têm aulas nesta sala devem sentar-se sempre no mesmo lugar, o que será controlado através de uma 
planta de cada sala. 	  
5- Não pode ser instalado software sem o conhecimento dos docentes do grupo de informática.	  
	  

Artigo 258.º	  
Sala de professores/Gabinetes de trabalho	  

	  
1- Na sala de professores é afixada toda a informação de caráter geral, nomeadamente informações administrativas, 
normativos, ações de formação, encontros/seminários, informação cultural. 	  
2- No corredor de acesso aos gabinetes de trabalho está afixada toda a informação interna do agrupamento, 
nomeadamente, convocatórias, distribuição de serviço, circulares e avisos da direção.	  
3- O tempo de afixação da informação depende da importância da mesma, devendo ser retirados todos os documentos 
desatualizados, os quais serão arquivados em dossiê. 	  
4- A atualização dos placards, bem como o arquivo dos respetivos documentos, deve ser feita pelos responsáveis dos 
mesmos. 	  
5- Nos respetivos gabinetes, encontram-se os dossiês relativos ao respetivo departamento e área disciplinar.	  
6- O gabinete dos diretores de turma destina-se prioritariamente ao trabalho burocrático dos diretores de turma, 
dispondo estes de computador para o desenvolvimento deste trabalho. 	  
7- Os outros docentes têm também acesso a esta sala, nomeadamente para consultar os dossiês relativos às suas 
turmas.	  
8- Os alunos não têm acesso a estas áreas.	  
9- Qualquer avaria ou deficiência nas instalações e material existente será comunicada à direção. 	  
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Artigo 259.º	  
Sala do pessoal não docente	  

	  
Na escola existe uma sala de pessoal não docente, encontrando-se aí afixada toda a informação e legislação de 
interesse para o pessoal não docente. 	  
	  

Artigo 260.º	  
Sala de reuniões	  

	  
A escola sede dispõe de uma sala que se destina à realização de reuniões, cuja utilização depende da autorização do 
Diretor do agrupamento.	  
	  

Artigo 261.º	  
Sala de atendimento	  

	  
Nesta sala procede-se ao atendimento individual dos encarregados de educação pelos diretores de turma.	  
	  

Artigo 262.º	  
Sala de convívio	  

	  
1- Esta sala destina-se ao convívio e lazer dos alunos da escola. 	  
2- Esta sala está equipada com mesas, cadeiras e é onde funciona o bar da escola.	  
3- Os utentes da sala de convívio ficam obrigados a conservar este espaço limpo e arrumado. 	  
4- O não cumprimento do ponto anterior poderá ser punido com medida disciplinar. 	  
5- A informação a afixar nesta sala, em locais apropriados, deve ter autorização prévia do Diretor. 	  
6- Toda a informação afixada nesta sala é do interesse dos alunos e dos encarregados de educação.	  
	  

Artigo 263.º	  
Auditório	  

 	  
1- O auditório destina-se prioritariamente ao desenvolvimento de atividades da escola D. Maria II.	  
2- Nos momentos em que não esteja ocupado, pode ser utilizado pelos restantes estabelecimentos de educação/ensino 
do agrupamento, bem como por outras entidades da comunidade local (seguindo esta ordem de prioridades).	  
3- A utilização do auditório carece sempre de autorização do Diretor e marcação prévia.	  
	  

Artigo 264.º	  
Utilização de outros espaços	  

	  
1- O aluno só pode permanecer no espaço onde se encontram os cacifos o tempo necessário para aceder ao seu, o que 
só é permitido durante os intervalos, exceto quando devidamente autorizado. 	  
2- Fora das aulas e das atividades devidamente autorizadas pelos professores de educação física/desporto escolar, só é 
permitido jogar à bola nos campos de jogos situados no pátio. 	  
3- Não é permitido ao aluno permanecer junto das salas de aula quando estiverem aulas a funcionar. 	  

 
SECÇÃO VI	  

FUNCIONAMENTO DOS JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1.º CICLO	  
	  

Artigo 265.º	  
Horário de funcionamento	  

	  
1- O horário de funcionamento dos jardins de infância e escolas do 1.º ciclo será definido pelo Diretor, ouvidos os pais e 
encarregados de educação na reunião de lançamento do ano letivo, tendo em consideração as especificidades de cada 
estabelecimento de ensino.	  
2- Nos termos da lei, o horário de funcionamento dos jardins de infância e escolas do 1.º ciclo deverá contemplar 
períodos de atividades educativas e de apoio à família.	  
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CAPÍTULO XIII	  
DISPOSIÇÕES DIVERSAS	  

	  
Artigo 266.º	  

Aluguer/cedência de instalações do Agrupamento	  
	  
1- Sempre que, para além do plano anual de atividades do agrupamento, as instalações estejam livres, após 
ponderação de todas as implicações, poderá proceder-se ao seu aluguer/cedência de acordo com o regulamento de 
Aluguer de Instalações elaborado e aprovado em reunião de conselho administrativo, que se encontra em anexo.  

 
 

Artigo 267.º	  
Exposições e vendas	  

	  
1- Serão autorizadas exposições e vendas de material com interesse educativo, nos estabelecimentos de ensino.	  
2- Pode ser autorizada, pelo Diretor, a colocação de bancas na sala de convívio para venda de materiais produzidos por 
instituições de solidariedade social ou inseridas em atividades contempladas no plano anual de atividades do 
Agrupamento. 	  
3- Os estabelecimentos de ensino também devem promover, no âmbito da sua autonomia, a realização de atividades 
que visem a obtenção de receitas próprias destinadas ao desenvolvimento dos projetos do agrupamento.	  

	  
Artigo 268.º	  

Atualização do regulamento interno	  
	  
1- O Regulamento Interno, aprovado nos termos da lei, pode ser revisto ordinariamente quatro anos após a sua 
aprovação e extraordinariamente a todo tempo por deliberação do conselho geral ou em conformidade com as 
alterações da legislação.	  
2- Para o processo de revisão do regulamento Interno, deve o Diretor, ouvido o conselho pedagógico, elaborar proposta 
e submetê-la para aprovação do conselho Geral.	  
3- Todos os órgãos/estruturas educativas devem anualmente atualizar e aprovar o seu regimento de funcionamento a 
fim de constarem em anexo neste Regulamento Interno.	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Regulamento Interno   Página 77 de 145	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Regulamento Interno   Página 78 de 145	  
	  

 
 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO GERAL	  
	  

Artigo 1.º	  
Contexto	  

	  
1- A administração e gestão dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas são asseguradas por órgãos 
próprios, aos quais cabe cumprir e fazer cumprir os princípios e objetivos referidos nos artigos 3.º e 4.º do decreto-lei 
nº 137/2012 de 2 de julho.	  
2- São órgãos de direção, administração e gestão dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas os seguintes:	  
a) O Conselho geral; 	  
b) O Diretor; 	  
c) O Conselho Pedagógico; 	  
d) O Conselho Administrativo.	  
	  

Artigo 2.º	  
Definição	  

	  
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. 	  
	  

Artigo 3.º	  
Composição do conselho geral	  

	  
A composição do Conselho Geral, num total de 21 elementos, é a seguinte:	  
a) Sete representantes do pessoal docente;	  
b) Dois representantes do pessoal não docente;	  
c) Quatro representantes das Associações de Pais e Encarregados de Educação;	  
d) Dois representantes dos alunos, sendo um representante do Ensino Noturno e outro do Ensino Diurno; 	  
e) Três representantes do Município;	  
f) Três representantes da comunidade local nas áreas dos interesses socioeconómicos, culturais e de saúde;	  
g).O Diretor participa nas reuniões sem direito a voto.	  
	  

Artigo 4.º	  
Mandato dos membros do conselho geral	  

	  
1- O mandato dos membros do Conselho Geral tem a duração de quatro anos, à exceção dos representantes dos alunos 
e encarregados de educação cujo mandato é apenas de dois anos.	  
2- Os membros do Conselho Geral são substituídos no exercício das suas funções se, entretanto, perderem a qualidade 
que possibilitou a respetiva eleição ou designação.	  
3- Os membros do Conselho Geral podem requerer a este órgão, por escrito e remetido ao seu Presidente, a suspensão 
provisória do mandato e a respetiva substituição em caso de:	  
a) doença;	  
b) assistência à família;	  
c) atividade de serviço oficial;	  
d) atividade de formação profissional;	  
e) outras situações a ponderar pelo Conselho Geral.	  
4- O fim do impedimento que leva à suspensão determina a sua cessação, devendo o Presidente do Conselho Geral ser 
informado por escrito.	  
5- O regresso ao exercício de funções do membro titular ocorre no momento em que o Presidente do Conselho Geral 
toma conhecimento da informação referida no ponto anterior, o que faz cessar automaticamente os poderes do membro 
que o substituiu.	  
6- Os membros do Conselho Geral podem apresentar a este órgão pedido de renúncia ao cargo, devidamente justificado 
por escrito e remetido ao Presidente do Conselho Geral.	  
7- A vaga resultante da cessação de mandato, da sua suspensão provisória, ou da renúncia ao cargo de um membro do 
Conselho Geral designado implica a designação de um substituto proveniente do mesmo corpo de representatividade.	  
8- As vagas resultantes da cessação do mandato, da sua suspensão provisória, ou da renúncia ao cargo de membros 
eleitos são preenchidas pelo primeiro candidato não eleito, segundo a respetiva ordem de precedência, na lista a que 
pertencia o titular do mandato. Se se esgotarem os elementos suplentes, inviabilizando a respetiva substituição, serão 
feitas eleições intercalares.	  
9- A vaga resultante da cessação de mandato, da sua suspensão provisória, ou da renúncia ao cargo de um membro do 
Conselho Geral representante da comunidade local implica a designação de um novo representante.	  
10- A ocorrência de procedimento disciplinar a um membro do Conselho Geral representante do pessoal docente ou do 
pessoal não docente, com aplicação de pena, de acordo com o estipulado no artigo 50.º, do Decreto-Lei nº 137/2012, 
de 02 de julho, acarreta a perda do seu mandato.	  



	  

Regulamento Interno   Página 79 de 145	  
	  

11- Na ausência pontual do Presidente em reuniões, o mesmo deverá ser substituído pelo Vice-Presidente.	  
12- Na ausência por tempo indeterminado do Presidente, o mesmo deverá ser substituído pelo Vice-Presidente e deverá 
o Conselho Geral deliberar sobre a eleição de um novo Presidente.	  
13- Ser membro do Conselho Geral não é compatível com o exercício de funções em qualquer outro órgão de direção, 
administração e gestão do Agrupamento.	  
	  

Artigo 5.º	  
Eleição do presidente do conselho geral 	  

	  
1- O Presidente do Conselho Geral é eleito por voto secreto de entre os seus membros.	  
2- O presidente é eleito por maioria absoluta dos votos dos membros do conselho geral em efetividade de funções. Se 
tal não ocorrer, efetuar-se-á de seguida uma segunda votação entre os dois candidatos mais votados. 	  
3- Se na segunda votação se verificar um empate entre os dois candidatos, a votação será repetida de imediato.	  
	  

Artigo 6.º	  
Competências do presidente do conselho geral	  

	  
1- Convidar um elemento do Conselho Geral para ocupar o lugar de Vice-Presidente. 
2- Representar o Conselho Geral;	  
3- Proceder à convocação das reuniões do Conselho Geral, marcando o dia e a hora e fixando a ordem de trabalhos; 	  
4- Presidir às reuniões do Conselho Geral, declarando a sua abertura, interrupção e encerramento, bem	  como dirigir os 
respetivos trabalhos;	  
5- Conceder a palavra e garantir a ordem dos debates;	  
6- Dar conhecimento ao Conselho Geral  de todas as informações consideradas relevantes;	  
7- Admitir ou rejeitar propostas, requerimentos, reclamações e moções com base unicamente na legislação, no 
Regulamento Interno ou no Regimento do Conselho Geral, sem prejuízo do direito de recurso;	  
8- Pôr à votação as propostas, requerimentos, reclamações e moções recebidas;	  
9- Assegurar o expediente;	  
10- Desencadear o processo eleitoral para o Conselho Geral, bem como a eleição do respetivo Presidente.	  
11- Avaliar as justificações das faltas dadas pelos membros do Conselho Geral às reuniões e dar conhecimento das 
mesmas ao plenário.	  
12- Promover a constituição de comissões, zelar pelo cumprimento das suas competências, bem como dos prazos que 
lhes forem fixados, pelo Conselho Geral.	  
13- Receber qualquer pedido de renúncia de mandato dos membros do Conselho Geral, tornando-o público.	  
14- Declarar a perda de mandato dos membros, após a deliberação do Conselho Geral que a tenha determinado.	  
15- Desencadear e acompanhar o processo eleitoral do Diretor, de acordo com o disposto na Lei.	  
16- Exercer as demais funções que lhe forem atribuídas por Lei.	  
	  

Artigo 7.º	  
Competências do vice-presidente do	  conselho geral	  

	  
1- Substituir o Presidente do Conselho Geral quando o impedimento do mesmo for pontual, seguindo as orientações do 
mesmo.	  
2- Na ausência por tempo indeterminado do Presidente, seguir as deliberações do conselho geral relativas à eleição de 
um novo Presidente.	  
	  

Artigo 8.º	  
Competências do conselho geral	  

	  
1- Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei ou pelo Regulamento Interno, ao conselho geral 
compete:	  
a) Eleger o respetivo presidente, de entre os seus membros, à exceção dos representantes dos alunos;	  
b) Eleger o Diretor, nos termos dos artigos 21.º a 23.º decreto-lei nº 137/2012 de 2 de julho;	  
c) Aprovar o projeto educativo e acompanhar e avaliar a sua execução;	  
d) Aprovar o regulamento interno do agrupamento de escolas ou escola não agrupada;	  
e) Aprovar os planos anual e plurianual de atividades;	  
f) Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do plano anual de atividades; 	  
g) Aprovar as propostas de contratos de autonomia; 	  
h) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; 	  
i) Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo Diretor, das atividades no domínio da ação social 
escolar; 	  
j) Aprovar o relatório de contas de gerência;	  
k) Apreciar os resultados do processo de autoavaliação;	  
l) Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários; 	  
m) Acompanhar a ação dos demais órgãos de administração e gestão;	  
n) Promover o relacionamento com a comunidade educativa;	  
o) Definir os critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas; 	  
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p) Dirigir recomendações aos restantes órgãos, tendo em vista o desenvolvimento do projeto educativo e o 
cumprimento do plano anual de atividades;	  
q) Nos termos definidos na Portaria nº 266/2012 de 30 de agosto, participar no processo de avaliação do desempenho 
do Diretor;	  
r) Decidir os recursos que lhe são dirigidos; 	  
s) Aprovar o mapa de férias do Diretor.	  
	  

Artigo 9.º	  
Direitos dos membros do conselho geral	  

	  
1- Constituem direitos dos membros do Conselho Geral:	  
a) Aceder às informações necessárias para realizar eficazmente o acompanhamento e a avaliação do funcionamento do 
agrupamento de escolas ou escola não agrupada;	  
b) Participar na discussão dos assuntos submetidos à apreciação do Conselho Geral;	  
c) Ter acesso  aos documentos  preparatórios das reuniões do Conselho Geral;	  
d) Justificadamente, propor a constituição de comissões de trabalho para cumprimento das competências do Conselho 
Geral e participar nos trabalhos dessas comissões;	  
e) Votar relativamente a qualquer deliberação inerente às competências do Conselho Geral;	  
f) Propor a realização de inquéritos à atuação dos órgãos ou serviços da escola.	  
	  

Artigo 10.º	  
Deveres dos membros do conselho geral	  

	  
1- Constituem deveres dos membros do Conselho Geral:	  
a) Comparecer às reuniões; 	  
b) Desempenhar a sua função no Conselho Geral no cumprimento da legislação em vigor, do Regulamento Interno do 
Agrupamento e do Regimento Interno;	  
c) Exercer as suas competências nas comissões de trabalho constituídas no seio Conselho Geral, se para tal for 
designado;	  
d) Contribuir, pelos meios ao seu alcance, para a eficiência e prestígio do Conselho Geral, em particular, e do 
Agrupamento em sentido lato.	  
	  

Artigo 11.º	  
Funcionamento do conselho geral	  

	  
1- O Conselho Geral reúne na Escola sede do Agrupamento de escolas. 	  
2- O Conselho Geral reúne ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente sempre que convocado pelo 
respetivo Presidente.	  
3- As reuniões ordinárias e extraordinárias são convocadas pelo Presidente do Conselho Geral, com o mínimo de cinco 
dias úteis de antecedência. Em caso de urgência justificada, este prazo poderá ser	  encurtado para um período mínimo 
de dois dias.	  
4- O secretário da reunião será indicado rotativamente entre os membros do Conselho Geral, por ordem alfabética, à 
exceção do Presidente da reunião.	  
5- As reuniões do Conselho Geral só têm lugar quando estiverem presentes mais de metade dos membros em 
efetividade de funções. 	  
6- Verificada a inexistência de quórum, uma nova reunião será convocada pelo meio mais expedito no prazo máximo de 
72 horas úteis.	  
7- Em cada reunião do Conselho Geral deverá ser respeitada a ordem de trabalhos, de acordo com a respetiva 
convocatória, a menos que sejam apresentadas razões que justifiquem a alteração da mesma.	  
8- Por maioria de dois terços dos membros presentes, pode acrescentar-se pontos à ordem de trabalhos.	  
9- As reuniões do Conselho Geral têm uma duração máxima prevista de duas horas. Haverá lugar a um período de 
tolerância (trinta minutos) para concluir a abordagem do ponto da ordem de trabalhos que estiver a ser discutido e/ou 
para dar total cumprimento à ordem de trabalhos.	  
10- Caso a ordem de trabalhos não seja concluída, os assuntos não abordados passarão para a ordem de trabalhos da 
reunião seguinte.	  
11- As reuniões podem ser interrompidas pelo Presidente do Conselho Geral pela falta de condições para o 
prosseguimento dos trabalhos.	  
12- A palavra é concedida pelo Presidente aos membros e participantes das reuniões do Conselho Geral para:	  
a) participar nos debates;	  
b) apresentar propostas, requerimentos, moções, protestos, reclamações ou recursos;	  
c) pedir e dar esclarecimentos;	  
d) formular declarações de voto;	  
e) exercer o direito de defesa.	  
13- A título excecional, na condição de convidado e sem direito a voto, pode participar nas reuniões do Conselho Geral 
um ou mais representantes da comunidade educativa.	  
14- Serão consideradas justificadas todas as faltas dadas por motivo de saúde ou outro impedimento não imputável 
membro do Conselho Geral. 	  
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15- Os pedidos de justificação de falta são remetidos, por escrito, ao Presidente do Conselho Geral, até quarenta e oito 
horas após a reunião deste órgão, acompanhados pelos documentos achados convenientes.	  
16- A acumulação de duas faltas seguidas ou quatro interpoladas, quer por falta de apresentação da respetiva 
justificação ou por inaceitação por parte do Presidente do Conselho Geral da justificação apresentada, determina a 
perda do mandato.	  
17- A perda do mandato do membro eleito, referida no número anterior, determina a substituição do membro em 
causa. 	  
18- Sempre que um membro designado ou cooptado apresente duas faltas injustificadas, deverá o Presidente do 
Conselho Geral informar a instituição que os designou, podendo esta proceder à sua substituição.	  
19- Os novos documentos ou propostas de revisão dos mesmos, cuja análise conste da ordem de trabalhos, têm que ser 
facultados aos conselheiros com uma antecedência mínima de cinco dias úteis.	  
20- Salvo disposição legal em contrário, as deliberações do Conselho Geral são tomadas por votação	  nominal.	  
21- As deliberações que envolvam a apreciação de comportamentos ou das qualidades de qualquer pessoa são tomadas 
por escrutínio secreto. 	  
22- Os processos de eleição para o exercício de cargos relacionados com o funcionamento do Conselho Geral ou para a 
eleição do Diretor, são realizados por escrutínio secreto.	  
23- Sempre que mais de metade dos elementos presentes com direito a voto solicitem votação por escrutínio secreto, 
este pedido deve ser respeitado.	  
24- As deliberações do Conselho Geral são tomadas por maioria absoluta de votos dos membros presentes na reunião, 
salvo nos casos em que, por disposição legal, se exija maioria qualificada ou seja suficiente a maioria relativa.	  
25- Se for exigível maioria absoluta e esta não se atingir, excetuando o caso de empate, proceder-se-á imediatamente a 
nova votação. Se aquela situação se mantiver adiar-se-á a deliberação para a reunião seguinte, na qual será suficiente 
a maioria relativa.	  
26- Em caso de empate, o Presidente do Conselho Geral tem voto de qualidade, salvo nos casos em que a lei 
determinar de diferente forma.	  
27- Havendo empate na votação por escrutínio secreto, proceder-se-á a nova votação. Se o empate se mantiver adiar-
se-á a deliberação para a reunião seguinte. Se na primeira votação dessa reunião se mantiver o empate proceder-se-á a 
votação nominal.	  
28- De tudo o que ocorrer nas reuniões do Conselho Geral será lavrada ata, elaborada pelo Secretário.	  
29- A aprovação da ata far-se-á de acordo com o artigo 27.º, nº 4 do código de procedimento administrativo.	  
30- Todos os documentos a anexar à ata devem ser entregues, pelos membros deste órgão, ao Secretário, na própria 
reunião. 	  
31- Todas as folhas que fazem parte integrante da ata serão numeradas e deverão ser rubricadas pelo Presidente e 
Secretário. 	  
32- Por autorização expressa do Presidente, podem ser extraídas cópias integrais ou parciais das atas, para 
conhecimento dos outros órgãos do Agrupamento cujas funções se relacionem com os temas tratados.	  
	  

Artigo 12.º	  
Alterações e omissões	  

	  
1- O Regimento do Conselho Geral deve ser revisto, ordinariamente, no início de cada mandato e, extraordinariamente, 
quando dois terços dos membros em efetividade de funções assim o decidirem ou por imposição legal. 	  
2- Qualquer omissão a este Regimento rege-se por toda a legislação aplicável, nomeadamente o Código do 
Procedimento Administrativo e o Regulamento Interno do Agrupamento.	  
	  

Artigo 13.º	  
Aprovação e publicação do regimento	  

	  
1- O presente Regimento, aprovado em reunião do Conselho Geral realizada no dia 18 de julho de 2013, entra 
imediatamente em vigor.	  
2- O presente regimento interno é parte integrante do regulamento interno do agrupamento de escolas de Vila Nova da 
Barquinha. 	  
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REGIMENTO INTERNO DA DIREÇÃO 

 
Artigo 1.º  

Composição da direção executiva  
 

A direção executiva do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha é assegurada por um diretor, uma 
subdiretora e três adjuntos.  
O Diretor é o órgão de administração e gestão do agrupamento nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, 
financeira e patrimonial.  

 
Artigo 2.º  

Competências do diretor  
 

Nos termos da legislação em vigor compete ao diretor:  
1- Submeter à aprovação do conselho geral o Projeto Educativo elaborado pelo conselho pedagógico.  
2- Ouvido o conselho pedagógico: 
a) Elaborar e submeter à aprovação do conselho geral:  

i) as alterações ao Regulamento Interno;  
ii) os planos anual e plurianual de atividades;  
iii) o relatório anual de atividades;  
iv) as propostas de celebração de contratos de autonomia;  

b) Aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente e não docente, ouvido também, no último caso, o 
município.  
3- No ato de apresentação ao conselho geral, o diretor faz acompanhar os documentos referidos na alínea a) do número 
anterior dos pareceres do conselho pedagógico.  
4- Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei ou regulamento interno, no plano da gestão 
pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial, compete o diretor, em especial:  
a) Definir o regime de funcionamento do agrupamento;  
b) Elaborar o projeto de orçamento, em conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo conselho geral;  
c) Superintender na constituição de turmas e na elaboração de horários;  
d) Distribuir o serviço docente e não docente;  
e) Designar os coordenadores de escola ou estabelecimento de educação pré-escolar;  
f) Designar os coordenadores dos departamentos curriculares e os diretores de turma;  
g) Planear e assegurar a execução das atividades no domínio da ação social escolar, em conformidade com as linhas 
orientadoras definidas pelo conselho geral;  
h) Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como os outros recursos educativos;  
i) Estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de associação com outras escolas e instituições de 
formação, autarquias e coletividades, em conformidade com os critérios definidos pelo conselho geral nos termos da 
alínea p) do n.º 1 do artigo 13.º;  
j) Proceder à seleção e recrutamento do pessoal docente, nos termos dos regimes legais aplicáveis;  
l) Dirigir superiormente os serviços administrativos, técnicos e técnico -pedagógicos.  
5- Compete ainda ao diretor:  
a) Representar o Agrupamento;  
b) Exercer o poder hierárquico em relação ao pessoal docente e não docente;  
c) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos;  
d) Intervir nos termos da lei no processo de avaliação de desempenho do pessoal docente;  
e) Proceder à avaliação de desempenho do pessoal não docente.  
6- O diretor exerce ainda as competências que lhe forem delegadas pela administração educativa e pela câmara 
municipal.  
7- O diretor pode delegar e subdelegar no subdiretor e nos adjuntos as competências referidas nos números anteriores.  
8- Nas suas faltas e impedimentos, o diretor é substituído pela subdiretora.  
 

Artigo 3.º  
Competências da subdiretora e dos adjuntos  

 
O diretor é coadjuvado no exercício das suas funções por uma subdiretora e por três adjuntos, com as competências 
delegadas no Despacho nº 12949/2013 de 10 de Outubro.  
 

Artigo 4.º  
Mandato  

 
1- O mandato do diretor é de quatro anos.  
2- Os membros da direção executiva consideram-se em exercício de funções imediatamente após a tomada de posse.  
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Artigo 5.º 
Reuniões e convocatórias 

 
1- A direção executiva reúne, ordinariamente, quinzenalmente.  
2- A direção executiva reúne, extraordinariamente, sempre que seja convocado pelo Diretor. 
6- A duração máxima das reuniões é de duas horas e trinta minutos.  
 

Artigo 6.º 
Secretariado e atas das reuniões 

 
1. As reuniões da direção executiva são secretariadas rotativamente pelos elementos da direção. 
2. De todas as reuniões é lavrada uma ata que depois de aprovada é assinada pelo Diretor, subdiretora e adjuntos.  
3. Os originais das atas e os respetivos anexos são guardados em pasta própria no gabinete do diretor.  
 

Artigo 7.º 
Alterações e casos omissos 

 
1. Os casos omissos serão resolvidos de harmonia com a lei.  
 

Artigo 8.º 
Entrada em vigor 

 
O presente Regimento entra em vigor após a aprovação pelos membros que constituem a direção executiva.  
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REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO PEDAGÓGICO 
 
O regimento do conselho pedagógico do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha é um documento elaborado 
de acordo com a legislação em vigor e destina-se a normalizar os procedimentos conducentes ao seu eficaz 
funcionamento. 
 

Artigo 1.º 
Definição 

 
O conselho pedagógico é o órgão de administração e gestão que assegura a coordenação e orientação da vida educativa 
da escola, nomeadamente, nos domínios pedagógico - didático, orientação e acompanhamento dos alunos e  formação 
inicial e contínua do pessoal docente e não docente.  

 
Artigo 2.º 

Constituição 
 
1- Docentes:  
a)   Diretor; 
b)   Coordenadores dos departamentos curriculares (6); 
c)   Coordenador das ofertas formativas no âmbito da qualificação e do ensino profissional e ensino recorrente noturno 

(1); 
d)   Coordenador dos Diretores de turma (1); 
e)   Coordenador da educação especial (1); 
f)   Coordenador da biblioteca escolar; 
g)   Coordenador de clubes e projetos; 
h)   Coordenador das medidas de promoção do sucesso educativo. 
2- O presidente do conselho pedagógico pode convidar outros elementos para participarem em reuniões do conselho 
pedagógico se a ordem de trabalhos o justificar, mas apenas participam docentes nas reuniões em que sejam tratados 
os seguintes assuntos: 
a) Aprovação de matrizes de exame ou de outras provas;  
b) Apreciação da revisão das decisões do conselho de turma;  
c) Análise dos resultados da avaliação;  
d) Apreciação de outros assuntos pedagógicos. 
 

Artigo 3.º 
Nomeações 

 
Os membros do conselho pedagógico são designados do seguinte modo:  
a)Os departamentos curriculares são representados por professores coordenadores, designados pelo Diretor e eleitos 
nas respetivas estruturas educativas;  
b) Os coordenadores da biblioteca escolar, dos percursos qualificantes e dos clubes e projetos são designados pelo 
Diretor;  
c) O coordenador da educação especial é designado pelo Diretor de acordo com a legislação em vigor.  
 

Artigo 4.º 
Mandatos 

 
O mandato dos representantes no conselho pedagógico será de quatro anos para todos os elementos.  

 
Artigo 5.º 
Presidente 

 
O presidente do conselho pedagógico é o Diretor. 
Em situações de impedimento, será substituído pela subdiretora. 
 

Artigo 6.º 
Convocatórias 

 
As convocatórias para as reuniões ordinárias do conselho pedagógico são sempre feitas pelo presidente, com a 
antecedência mínima de 48 horas. O local de afixação será o da sala de professores podendo utilizar-se o envio por e-
mail para conhecimento da convocatória para os elementos que integram o conselho pedagógico. 
 

Artigo 7.º 
Ordem de trabalhos 

 
1. Da ordem de trabalhos devem constar, sempre, todos os assuntos a tratar nessa reunião.  
2. Qualquer outro assunto pode ser tratado numa reunião para o qual não esteja agendado, desde que a sua urgência o 
justifique e o plenário aprove a sua inclusão na ordem de trabalhos.  
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3. Da ordem de trabalhos poderá constar um ponto, que se designará por "outros assuntos" e que se destina a 
apresentar assuntos e/ou informações genéricas que não se enquadrem nos pontos principais da mesma.  

Artigo 8.º 
Atas 

 
1. De todas as reuniões do conselho pedagógico será lavrada uma ata, onde constem todos os assuntos e deliberações, 
bem como a sua discussão.  
2. Esta ata, feita em suporte informático, depois de lida e aprovada, será assinada pelo secretário e pelo presidente e 
rubricada em todas as suas folhas.  
3. O secretário será designado pelo Diretor anualmente. 
4. Compete ao Secretário do conselho pedagógico elaborar as atas das reuniões, de acordo com as regras previamente 
definidas e elaborar em colaboração com o presidente da reunião, o respetivo resumo a disponibilizar para a 
comunidade escolar. 
 

Artigo 9.º 
Análise de documentos 

 
Todos os documentos a apreciar pelo Conselho Pedagógico com o fim de serem postos à sua aprovação devem ser 
disponibilizados, sempre que possível, a todos os membros com, pelo menos, 48 horas de antecedência.  
  

Artigo 10.º 
Competências 

 
Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei, ao conselho pedagógico compete: 
a) Elaborar a proposta de projeto educativo a submeter pelo Diretor ao conselho geral; 
b) Apresentar propostas para a elaboração do regulamento interno e dos planos anual e plurianual de atividades e 
emitir parecer sobre os respetivos projetos; 
c) Emitir parecer sobre as propostas de celebração de contratos de autonomia; 
d) Apresentar propostas e emitir parecer sobre a elaboração do plano de formação e de atualização do pessoal docente 
e não docente; 
e) Definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e vocacional, do acompanhamento 
pedagógico e da avaliação dos alunos; 
f) Definir os critérios gerais de avaliação para cada ciclo e ano de escolaridade, sob proposta dos departamentos 
curriculares e conselhos de ciclo, que se constituam como referenciais comuns no agrupamento;  
g) Propor aos órgãos competentes a criação de áreas disciplinares ou disciplinas de conteúdo regional e local, bem como 
as respetivas estruturas programáticas; 
h) Definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação curricular, dos apoios e complementos 
educativos e das modalidades especiais de educação escolar; 
i) Adotar manuais escolares, ouvidos os departamentos curriculares; 
j) Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, em articulação com instituições ou 
estabelecimentos do ensino superior vocacionados para a formação e a investigação; 
k) Promover e apoiar iniciativas de índole formativa e cultural; 
l) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários; 
m) Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente, de acordo com o disposto na legislação aplicável; 
n) Decidir sobre os casos de segunda retenção, no mesmo ciclo, dos alunos do ensino básico; 
o) Intervir, nos termos da lei, no processo de avaliação do desempenho dos docentes; 
p) Definir os critérios de seleção dos alunos do quadro de honra, excelência e de mérito; 
q) Proceder ao acompanhamento e avaliação da execução das suas deliberações e recomendações; 
r) Emitir pareceres sobre qualquer outra matéria de natureza pedagógica. 
 

Artigo 11.º 
Funcionamento 

 
1- O conselho pedagógico reúne, ordinariamente, uma vez por mês. 
2- O conselho pedagógico reúne, extraordinariamente, sempre que seja convocado pelo respetivo presidente, por sua 
iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de funções.  
3- As convocatórias para as reuniões ordinárias do conselho pedagógico são sempre feitas pelo presidente com a 
antecedência mínima de 48 horas.  
4- Todas as sessões do conselho pedagógico têm a duração máxima de 3 horas e trinta minutos. Em caso de absoluta 
necessidade, para concluir a discussão e/ou aprovação de qualquer assunto, o plenário pode decidir prolongar ou 
marcar nova sessão.  
5- Qualquer manifestação de voto que não envolva a eleição de pessoas é feita por levantamento de braço.  
6- Nestas votações, não é permitida a abstenção e votam todos os membros presentes.  
7- As votações que se destinem a eleger pessoas para qualquer cargo ou tarefa são feitas por escrutínio secreto e 
presencial.  
8- Todas as deliberações do Conselho Pedagógico são tomadas por maioria simples. Em caso de empate o presidente do 
conselho pedagógico terá voto de qualidade. 
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Artigo 12.º 
Competências do presidente do conselho pedagógico 

 
Compete ao presidente do conselho pedagógico:  
a)Convocar as reuniões ordinárias do conselho pedagógico, de acordo com a calendarização pré-definida;  
b)Convocar as reuniões extraordinárias do conselho pedagógico, quando se verificar qualquer das condições que 
determinam a sua convocação;  
c)Representar o conselho pedagógico junto dos outros órgãos de gestão pedagógica e administrativa da escola;  
d)Dirigir as reuniões plenárias;  
e)Presidir à comissão de coordenação da avaliação do desempenho de professores.  
 

Artigo 13.º 
Competências dos membros do conselho pedagógico 

 
Compete a cada membro do conselho pedagógico:  
1- Participar nas comissões de trabalho dentro das seguintes áreas: Comissão de coordenação da avaliação do 
desempenho de professores; Orientação, acompanhamento e avaliação das atividades do Agrupamento. 
2- Contribuir, com a sua participação, para o rápido e eficaz desenrolar das reuniões, com vista à tomada das decisões 
que melhor sirvam os interesses de toda esta comunidade educativa.  
3- Defender, no conselho pedagógico, as decisões dos seus representados.  
4- Transmitir aos seus representados todas as informações e deliberações do conselho pedagógico.  
 

Artigo 14.º 
Aprovação, revisão e publicação do regimento 

 
O regimento do conselho pedagógico é revisto anualmente, no início do ano escolar, e aprovado em reunião de conselho 
pedagógico.  
O documento resultante deve ser reduzido à sua forma escrita e entregue um exemplar a cada membro.  
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REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 
 

Artigo 1.º 
Objeto 

 
O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira do Agrupamento, nos termos da 
legislação em vigor. 

 
Artigo 2.º 

Composição 
 

O Conselho Administrativo tem a seguinte composição: 
a) O Diretor, que preside; 
b) A Subdiretora ou um dos Adjuntos do Diretor, por ele designado para o efeito; 
c) O Chefe dos Serviços de Administração Escolar / Coordenador Técnico, ou quem o substitua. 
 

Artigo 3.º 
Competências 

 
As competências do Conselho Administrativo são as definidas na legislação em vigor, tais como: 
a)Aprovar o projeto de orçamento anual, em conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo conselho geral; 
b)Elaborar o relatório de contas de gerência; 
c)Autorizar a realização de despesas e o respetivo pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e verificar a legalidade 
da gestão financeira; 
d)Zelar pela atualização do cadastro patrimonial. 

 
Artigo 4.º 

Funcionamento 
 
1- O Conselho Administrativo reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que o presidente o 
convoque, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer dos restantes membros. 
2- As sessões são convocadas com, pelo menos, 48 horas de antecedência, salvo em caso de especial urgência.  
 

Artigo 5.º 
Atas 

 
1- Da reunião será lavrada ata que conterá um resumo de tudo o que nela tiver ocorrido, indicando designadamente, a 
data e o local da reunião, os membros presentes, os assuntos apreciados, as deliberações tomadas, a forma e o 
resultado das respetivas votações. 
2- As atas serão secretariadas pela Chefe de Serviços Administração Escolar. 
3- A ata é aprovada no início da reunião seguinte, sendo assinada por todos os membros presentes, podendo, se 
necessário, ser acrescentadas adendas às mesmas.  

 
Artigo 5.º 
Mandato 

 
O mandato dos membros do Conselho Administrativo tem a duração de quatro anos. 
 

 Artigo 6.º 
Alteração do regimento 

 
1- Qualquer elemento do Conselho Administrativo pode propor alterações ao regimento. 
2- As alterações ao regimento são aprovadas por maioria simples dos membros do Conselho Administrativo. 
 

Artigo 7.º 
Interpretação do regimento 

 
Nos casos omissos no presente regimento, prevalecerá a decisão dos membros do Conselho Administrativo, de acordo 
com os normativos em vigor. 
 

Artigo 8.º 
Disposições finais 

 
O original do regimento em vigor é autenticado com as assinaturas e rubricas de todos os membros e arquivados nos 
serviços administrativos. 
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REGIMENTO DO DEPARTAMENTO CURRICULAR 
 DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	  

 
Artigo 1.º 
Contexto 

 
1- Este regimento tem como finalidade definir as regras internas de funcionamento do Departamento Curricular ao 
abrigo do artigo 45.º (Estruturas de Coordenação e Supervisão Pedagógica), Secção I (Estruturas de Coordenação e 
Supervisão), Capítulo III (Organização Pedagógica), número 2, alínea a) do Regulamento Interno do Agrupamento de 
Escolas de Vila Nova da Barquinha, vinculando os Professores que o compõem às normas estabelecidas. 
2- Este regimento tem como finalidade dar cumprimento do Decreto-Lei 137/2012 de 2 de julho, ao Regulamento 
Interno do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha e ao Estatuto da Carreira Docente. 

  
Artigo 2.º 
Definição 

 
1- O departamento curricular é uma estrutura de coordenação educativa e supervisão pedagógica definida pelo Decreto-
Lei nº 137/2012 de 2 de julho. 
2- O presente Regimento estabelece as regras de organização e de funcionamento do departamento curricular de 
educação pré-escolar do Agrupamento de Escolas D. Maria II de Vila Nova da Barquinha e estará em vigor no ano letivo 
2015/2016, podendo ser reformulado e/ou enriquecido sempre que os professores que o integram assim o deliberem. 
3- O departamento curricular deve subordinar-se aos seguintes princípios orientadores: 
a) Democraticidade e participação de todos os seus membros; 
b) Promoção de uma oferta de qualidade do ensino público privilegiando os critérios de natureza pedagógica e científica; 
c) Cooperação e responsabilização de todos os membros que compõem o departamento curricular, devendo pautar-se 
por regras de civismo e pelo respeito e integral cumprimento da legislação em vigor, do Regulamento Interno do 
Agrupamento e deste Regimento; 
d) Transparência de todos os atos inerentes ao funcionamento e gestão. 
  

Artigo 3.º 
Constituição 

 
O departamento curricular é constituído por todos os Educadores integrados no Grupo de recrutamento 100. 
  

Artigo 4.º 
Coordenação 

 
1- O coordenador do departamento curricular é eleito pelos pares, por um período de quatro anos, de entre três nomes 
indicados pelo Diretor. 
2- O mandato do coordenador cessa com o mandato do Diretor. 
3- Quando o coordenador estiver impedido de comparecer à reunião de conselho pedagógico ou reunião de 
departamento curricular, será substituído por um docente indicado pela Diretor. 
  

Artigo 5.º 
Competências 

 
1- As competências do departamento curricular e do respetivo coordenador são as consignadas nos termos do artigo 
42.º do Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril e no Regulamento Interno. 
2- As competências do coordenador de departamento curricular são as seguintes: 
a) Representar o departamento; 
b) Orientar pedagogicamente os docentes do departamento; 
c) Assegurar a comunicação entre o departamento e o conselho pedagógico, nomeadamente apresentando 
recomendações e sugestões e transmitindo as suas orientações; 
d) Assegurar a articulação entre o departamento e as restantes estruturas de coordenação educativa e supervisão 
pedagógica; 
e) Cooperar com o grupo de educação especial e com o SPO na gestão adequada de recursos e na adoção de medidas 
pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens; 
f) Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes do departamento, bem como a realização 
de atividades que visem a melhoria da qualidade das práticas educativas; 
g) Estimular o desenvolvimento de projetos educativos, promovendo a partilha de recursos e a dinamização de projetos 
de inovação pedagógica; 
h) Promover a definição de critérios específicos de avaliação, bem como assegurar a respetiva aplicação; 
i) Avaliar o desempenho dos docentes do departamento de acordo com a legislação em vigor; 
j) Planificar, em conjunto com os docentes do departamento, a utilização dos materiais e equipamentos disponíveis, 
bem como a aquisição de novo material didático; 
l) Coordenar a participação do departamento no plano anual de atividades; 
m) Fazer o levantamento das necessidades de formação dos docentes do departamento e enviar para o coordenador do 
Plano de Formação; 
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n) Operacionalizar a coordenação pedagógica; 
p) Apoiar os professores com menos experiência, nomeadamente na partilha de experiências e recursos de formação, 
bem como promover a integração de novos docentes; 
r) Apresentar ao Diretor um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido pelo Departamento. 
3. Compete ainda ao coordenador de departamento curricular: 
a) Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias do departamento, dando conhecimento prévio ao Diretor (ou seus 
coadjuvantes) do horário da sua realização, para que este possa coordenar o trabalho do Agrupamento; 
b) Distribuir, previamente, documentação considerada necessária ao desenvolvimento das reuniões; 
c) Responsabilizar-se por manter organizado e atualizado o arquivo de atas, bem como de toda a documentação emitida 
e ou aprovada pelo departamento curricular, material este que deverá estar também disponível na plataforma moodle 
do Agrupamento; 
d) Elaborar o estudo estatístico dos resultados da avaliação das turmas, promovendo a sua análise crítica e 
apresentação ao conselho pedagógico. 
  

Artigo 6.º 
Competências do departamento curricular 

 
1- As competências do departamento curricular são as seguintes: 
a) Colaborar no desenvolvimento do Projeto Educativo e do Plano Anual de Atividades; 
b) Cooperar na preparação/implementação das medidas definidas pelo conselho pedagógico; 
c) Identificar necessidades de formação dos docentes; 
d) Elaborar pareceres/recomendações e apresentar sugestões em conselho pedagógico, no que se refere a necessidades 
de formação, programas, metodologias e processos e critérios de avaliação; 
e) Promover trocas de experiências e saberes, na perspetiva da atualização da competência científica e pedagógica dos 
seus membros; 
f) Fomentar a inovação pedagógica; 
g) Assegurar a articulação curricular; 
h) Assegurar a planificação do ensino-aprendizagem, bem como a elaboração dos instrumentos de avaliação. 
j) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da aplicação de estratégias de 
diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens; 
k) Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto; 
l) Assegurar o desenvolvimento de componentes curriculares por iniciativa do Agrupamento; 
m) Planificar o modo de utilização das instalações e propor a aquisição de novo material e equipamento; 
n) Organizar o registo do material existente e zelar pela sua conservação; 
o) Elaborar o respetivo regimento nos primeiros trinta dias do mandato da estrutura, onde constem as respetivas regras 
de organização e funcionamento (a sua constituição, o seu funcionamento, os direitos e deveres dos seus membros, 
bem como a formação de grupos de trabalho e/ou comissões e outros procedimentos que a dinâmica do departamento 
implique). 
 2- É ainda competência do departamento curricular da educação pré-escolar, assegurar, de acordo com a legislação em 
vigor, a supervisão das AAAF. 
  

Artigo 7.º 
Funcionamento 

 
1- O departamento curricular reúne: 
a)   Ordinariamente duas vezes por período, mediante convocatória do respetivo coordenador. A primeira e a última 
reunião do ano letivo serão convocadas pelo Diretor; 
b)   Extraordinariamente, sempre que seja convocado pelo respetivo coordenador, quer por sua iniciativa quer a 
requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de funções, ou quando o Diretor solicitar parecer sobre 
matéria relevante. 
2- As reuniões regem-se pelas seguintes normas: 
a) As reuniões são convocadas através do envio da ordem de trabalhos com pelo menos 48 horas úteis de 
antecedência; 
b) O departamento curricular pode reunir desde que estejam presentes, metade e mais um dos seus membros. Caso 
não se reúna quórum será convocada uma nova reunião, com intervalo de, pelo menos, vinte e quatro horas prevendo-
se nessa convocação que o órgão delibere desde que esteja presente um terço dos seus membros com direito a voto, 
em número não inferior a três; 
c) As deliberações são tomadas por votação nominal e qualquer membro poderá lavrar em ata o seu voto de vencido e 
as razões que as justifiquem; 
d) Sempre que haja lugar a apreciação de caráter nominal, as deliberações são tomadas por escrutínio secreto; 
e) As decisões do departamento curricular são tomadas por maioria, sendo os seus membros responsáveis individual e 
solidariamente pelas deliberações tomadas. Havendo empate o coordenador de departamento tem voto de qualidade; 
f) O cargo de secretário será exercido pelos seus membros em regime de rotatividade e por ordem alfabética; 
g) A ata, a lavrar pelo secretário, deverá traduzir em resumo tudo o que tiver ocorrido na reunião. Constará 
designadamente a data e o local de realização, os membros ausentes, os assuntos apresentados, as deliberações 
tomadas e a forma e o resultado das respetivas votações; 
h) A ata deverá ser entregue ao coordenador de departamento em registo informático, modelo formatado incluindo 
folha de rosto, usando o tipo de letra verdana, tamanho dez e entrelinhamento de espaço e meio; 
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i) A ata será enviada a todos os conselheiros via correio eletrónico. Os mesmos dispõem de 48 horas úteis após a sua 
publicação para apreciar a mesma. A partir deste prazo e não havendo alterações propostas, a mesma é considerada 
aprovada; 
j) As reuniões devem ter a duração máxima de duas horas; 
k) As reuniões podem prolongar-se por mais 30 minutos se todos os elementos estiverem disponíveis; 
l) Haverá uma tolerância de 15 minutos, na comparência às reuniões. 
  

Artigo 8.º 
Alterações e omissões 

 
1- O regimento do departamento curricular deve ser revisto, ordinariamente no início de cada ano letivo e, 
extraordinariamente, quando dois terços dos membros em efetividade de funções assim o decidirem ou por imposição 
legal. 
2- Qualquer omissão a este regimento rege-se pela legislação aplicável. 
 

Artigo 9.º 
Aprovação e publicação do regimento 

 
1. O regimento do departamento curricular, depois de alterado e aprovado em reunião de departamento curricular é 
apresentado ao Diretor para parecer do conselho pedagógico e posterior aprovação pelo conselho geral. 
2. O regimento entra em vigor no dia seguinte à sua aprovação estando o mesmo publicado na respetiva disciplina 
digital. 
3. O presente Regimento Interno é parte integrante do Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas de Vila Nova 
da Barquinha. 
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REGIMENTO DO DEPARTAMENTO CURRICULAR  
DO 1.º Ciclo 

 
Artigo 1.º 
Contexto 

 
1- Este regimento tem como finalidade definir as regras internas de funcionamento do Departamento Curricular ao 
abrigo do artigo 45.º (Estruturas de Coordenação e Supervisão Pedagógica), Secção I (Estruturas de Coordenação e 
Supervisão), Capítulo III (Organização Pedagógica), número 2, alínea a) do Regulamento Interno do Agrupamento de 
Escolas de Vila Nova da Barquinha, vinculando os Professores que o compõem às normas estabelecidas. 
2- Este regimento tem como finalidade dar cumprimento ao Decreto-Lei 137/2012 de 2 de julho, ao Regulamento 
Interno do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha e ao Estatuto da Carreira Docente. 

  
Artigo 2.º 
Definição 

 
1- O departamento curricular é uma estrutura de coordenação educativa e supervisão pedagógica definida pelo Decreto-
Lei nº 137/2012 de 2 de julho. 
2- O presente regimento estabelece as regras de organização e de funcionamento do departamento curricular do 1.º 
ciclo do Agrupamento de Escolas D. Maria II de Vila Nova da Barquinha e estará em vigor no ano letivo 2015/2016, 
podendo ser reformulado e/ou enriquecido sempre que os professores que o integram assim o deliberem. 
3- Os departamentos curriculares devem subordinar-se aos seguintes princípios orientadores: 
a) Democraticidade e participação de todos os seus membros; 
b) Promoção de uma oferta de qualidade do ensino público privilegiando os critérios de natureza pedagógica e científica; 
c) Cooperação e responsabilização de todos os membros que compõem os departamentos curriculares, devendo pautar-
se por regras de civismo e pelo respeito e integral cumprimento da legislação em vigor, do Regulamento Interno do 
Agrupamento e deste regimento; 
d) Transparência de todos os atos inerentes ao funcionamento e gestão. 
  

Artigo 3.º 
Constituição 

 
1- O departamento curricular é constituído por todos os professores integrados nos seguintes grupos de recrutamento: 
110 e 120. 
  

Artigo 4.º 
Coordenação 

 
1- O coordenador do departamento curricular é eleito pelos pares, por um período de quatro anos, de entre três nomes 
indicados pelo Diretor. 
2- O mandato do coordenador cessa com o mandato do Diretor. 
2. O coordenador do departamento curricular lecionará obrigatoriamente uma das disciplinas do seu departamento 
curricular, durante a vigência do seu mandato. 
3. Quando o coordenador estiver impedido de comparecer à reunião de conselho pedagógico ou reunião de 
departamento curricular, será substituído por um docente indicado pela Diretor. 
  

Artigo 5.º 
Competências 

 
1- As competências do departamento curricular e do respetivo coordenador são as consignadas nos termos do art.º 42.º 
do Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril e no Regulamento Interno. 
2. As competências do coordenador de departamento curricular são as seguintes: 
a) Representar o departamento; 
b) Orientar pedagogicamente os docentes do departamento; 
c) Assegurar a comunicação entre o departamento e o conselho pedagógico, nomeadamente apresentando 
recomendações e sugestões e transmitindo as suas orientações; 
d) Assegurar a articulação entre o departamento e as restantes estruturas de coordenação educativa e supervisão 
pedagógica; 
e) Cooperar com o grupo de Educação Especial e com o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) na gestão adequada 
de recursos e na adoção de medidas pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens; 
f) Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes do departamento, bem como a realização 
de atividades que visem a melhoria da qualidade das práticas educativas; 
g) Estimular o desenvolvimento de projetos educativos, promovendo a partilha de recursos e a dinamização de projetos 
de inovação pedagógica; 
h) Promover a definição de critérios específicos de avaliação, bem como assegurar a respetiva aplicação; 
i) Avaliar o desempenho dos docentes do departamento de acordo com a legislação em vigor; 
j) Planificar, em conjunto com os docentes do departamento, a utilização dos materiais e equipamentos disponíveis, 
bem como a aquisição de novo material didático; 
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k) Coordenar o desenvolvimento de componentes curriculares ao nível de Agrupamento; 
l) Coordenar a participação do departamento no plano anual de atividades; 
m) Fazer o levantamento das necessidades de formação dos docentes do departamento e enviar para o coordenador do 
Plano de Formação; 
n) Operacionalizar a coordenação pedagógica de cada ciclo; 
o) Coordenar os trabalhos das áreas disciplinares e conselhos de ano; 
p) Apoiar os professores com menos experiência, nomeadamente na partilha de experiências e recursos de formação, 
bem como promover a integração de novos docentes; 
r) Apresentar ao Diretor um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido pelo departamento. 
3- Compete ainda ao coordenador de departamento curricular: 
a) Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias do departamento, dando conhecimento prévio ao Diretor (ou seus 
coadjuvantes) do horário da sua realização, para que este possa coordenar o trabalho do Agrupamento; 
b) Distribuir, previamente, documentação considerada necessária ao desenvolvimento das reuniões; 
c) Responsabilizar-se por manter organizado e atualizado o arquivo de atas, bem como de toda a documentação emitida 
e ou aprovada pelo departamento curricular, material este que deverá estar disponível na plataforma moodle do 
Agrupamento; 
d) Apoiar o serviço de exames e provas, nomeando os respetivos júris e coordenando a elaboração de provas e 
respetivas informações de prova. 
4- Ao coordenador do departamento curricular do 1.º ciclo do ensino básico compete ainda elaborar o estudo estatístico 
dos resultados da avaliação sumativa das turmas, promovendo a sua análise crítica e apresentação ao conselho 
pedagógico das propostas referentes à retenção repetida. 
  

Artigo 6.º 
Competências do departamento curricular 

 
1- As competências do departamento curricular são as seguintes: 
a) Colaborar no desenvolvimento do Projeto Educativo e do Plano Anual de Atividades; 
b) Cooperar na preparação/implementação das medidas definidas pelo conselho pedagógico; 
c) Identificar necessidades de formação dos docentes; 
d) Elaborar pareceres/recomendações e apresentar sugestões em conselho pedagógico, no que se refere a necessidades 
de formação, programas, metodologias e processos e critérios de avaliação; 
e) Promover trocas de experiências e saberes, na perspetiva da atualização da competência científica e pedagógica dos 
seus membros; 
f) Fomentar a inovação pedagógica; 
g) Assegurar a articulação curricular na aplicação dos planos de estudo; 
h) Assegurar a planificação do ensino-aprendizagem, bem como a elaboração dos instrumentos de avaliação adequados 
a cada disciplina/área de estudo. 
i) Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das disciplinas/áreas de estudo; 
j) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da aplicação de estratégias de 
diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens; 
k) Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto; 
l) Assegurar o desenvolvimento de componentes curriculares por iniciativa do Agrupamento; 
m) Planificar o modo de utilização das instalações e propor a aquisição de novo material e equipamento; 
n) Organizar o inventário do material existente e zelar pela sua conservação; 
o) Elaborar o respetivo regimento nos primeiros trinta dias do mandato da estrutura, onde constem as respetivas regras 
de organização e funcionamento (a sua constituição, o seu funcionamento, os direitos e deveres dos seus membros, 
bem como a formação de grupos de trabalho e/ou comissões e outros procedimentos que a dinâmica do Departamento 
implique). 
3. É ainda competência do departamento curricular do 1.º ciclo assegurar, de acordo com a legislação em vigor, a 
supervisão da CAF e das AEC, respetivamente. 
  

Artigo 7.º - Funcionamento 
 
1- O departamento curricular reúne: 
a) Ordinariamente duas vezes por período, mediante convocatória do respetivo coordenador. A primeira e a última 
reunião do ano letivo serão convocadas pelo Diretor; 
b) Extraordinariamente, sempre que seja convocado pelo respetivo coordenador, quer por sua iniciativa quer a 
requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de funções, ou quando a Diretor solicitar parecer sobre 
matéria relevante; 
c) Sem a presença da docente do grupo de recrutamento 120 dado que a mesma também integra e participa nas 
reuniões do departamento curricular de línguas. 
2- As reuniões de departamento regem-se pelas seguintes normas: 
a) As reuniões são convocadas através da afixação da ordem de trabalhos com pelo menos 48 horas úteis de 
antecedência; 
b) O departamento curricular pode reunir desde que estejam presentes metade e mais um dos seus membros. Caso não 
se reúna quórum será convocada uma nova reunião, com intervalo de, pelo menos, vinte e quatro horas prevendo-se 
nessa convocação que o órgão delibere desde que esteja presente um terço dos seus membros com direito a voto, em 
número não inferior a três; 
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c) As deliberações são tomadas por votação nominal e qualquer membro poderá lavrar em ata o seu voto de vencido e 
as razões que as justifiquem; 
d) Sempre que haja lugar a apreciação de carácter nominal, as deliberações são tomadas por escrutínio secreto; 
e) As decisões do departamento curricular são tomadas por maioria, sendo os seus membros responsáveis individual e 
solidariamente pelas deliberações tomadas. Havendo empate o coordenador de departamento tem voto de qualidade; 
f) O cargo de secretário será exercido pelos seus membros em regime de rotatividade e por ordem alfabética; 
g) A ata, a lavrar pelo secretário, deverá traduzir em resumo tudo o que tiver ocorrido na reunião. Constará 
designadamente a data e o local de realização, os membros ausentes, os assuntos apresentados, as deliberações 
tomadas e a forma e o resultado das respetivas votações; 
h) A ata deverá ser entregue ao coordenador de departamento em registo informático, modelo formatado incluindo 
folha de rosto, usando o tipo de letra “verdana”, tamanho dez e entrelinhamento de espaço e meio; 
i) A ata será enviada a todos os conselheiros via correio eletrónico. Os mesmos dispõem de 48 horas úteis após a sua 
publicação para apreciar a mesma. A partir deste prazo e não havendo alterações propostas, a mesma é considerada 
aprovada; 
j) As reuniões devem ter a duração máxima de duas horas; 
k) As reuniões podem prolongar-se por mais 30 minutos se todos os elementos estiverem disponíveis; 
l) Haverá uma tolerância de 15 minutos, na comparência às reuniões. 
  

Artigo 8.º 
Alterações e omissões 

 
1- O regimento do departamento curricular deve ser revisto, ordinariamente no início de cada ano letivo e, 
extraordinariamente, quando dois terços dos membros em efetividade de funções assim o decidirem ou por imposição 
legal. 
2- Qualquer omissão a este regimento rege-se pela legislação aplicável. 
  

Artigo 9.º 
Aprovação e publicação do regimento 

 
1- O regimento do departamento curricular, depois de alterado e aprovado em reunião de departamento curricular, é 
apresentado ao Diretor para parecer do conselho pedagógico e posterior aprovação pelo conselho geral. 
2- O regimento entra em vigor no dia seguinte à sua aprovação estando o mesmo publicado na respetiva disciplina 
digital. 
3- O presente Regimento Interno é parte integrante do Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas de Vila Nova 
da Barquinha. 
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REGIMENTO DOS DEPARTAMENTOS CURRICULARES 
DOS 2.º e 3.º CICLOS E SECUNDÁRIO 

  
Artigo 1.º 
Contexto 

 
1- Este regimento tem como finalidade definir as regras internas de funcionamento dos departamentos curriculares ao 
abrigo do artigo 45.º (Estruturas de Coordenação e Supervisão Pedagógica), Secção I (Estruturas de Coordenação e 
Supervisão), Capítulo III (Organização Pedagógica), número 2, alínea a) do Regulamento Interno do Agrupamento de 
Escolas de Vila Nova da Barquinha, vinculando os Professores que o compõem às normas estabelecidas. 
2- Este regimento tem como finalidade dar cumprimento ao Decreto-Lei 137/2012 de 2 de julho, ao Regulamento 
Interno do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha e ao Estatuto da Carreira Docente. 
  

Artigo 2.º 
Definição 

 
1- O departamento curricular é uma estrutura de coordenação educativa e supervisão pedagógica definida pelo Decreto-
Lei nº 137/2012 de 2 de julho. 
2- O presente regimento estabelece as regras de organização e de funcionamento dos departamentos curriculares dos 
2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha e estará em vigor no ano 
letivo 2015/2016, podendo ser reformulado e/ou enriquecido sempre que os professores que o integram assim o 
deliberem. 
3- Os departamentos curriculares devem subordinar-se aos seguintes princípios orientadores: 
a) Democraticidade e participação de todos os seus membros; 
b) Promoção de uma oferta de qualidade do ensino público privilegiando os critérios de natureza pedagógica e científica; 
c) Cooperação e responsabilização de todos os membros que compõem os departamentos curriculares, devendo pautar-
se por regras de civismo e pelo respeito e integral cumprimento da legislação em vigor, do Regulamento Interno do 
Agrupamento e deste Regimento; 
d) Transparência de todos os atos inerentes ao funcionamento e gestão. 
  

Artigo 3.º 
Constituição 

 
1- Cada departamento curricular é constituído por todos os professores integrados nos seguintes grupos de 
recrutamento: 
a) Departamento Curricular de Línguas - Grupos: 200, 220, 300, 330 e 350. 
b) Departamento Curricular de Ciências Humanas e Sociais - Grupos: 200, 290, 400, 410, 420 e 430. 
c) Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais - Grupos: 230, 500, 510, 520 e 550. 
d) Departamento Curricular de Expressões - Grupos: 250, 260, 530, 600, 620, 910 e Docente que leciona a área 

disciplinar de Teatro. 
  

Artigo 4.º 
Coordenação 

 
1. O coordenador do departamento curricular é eleito pelos pares, por um período de quatro anos, de entre três nomes 
indicados pelo Diretor. 
2. O mandato do coordenador cessa com o mandato do Diretor. 
3. O coordenador do departamento curricular lecionará obrigatoriamente uma das disciplinas do seu Departamento 
Curricular, durante a vigência do seu mandato. 
4. Quando o coordenador estiver impedido de comparecer à reunião de conselho pedagógico ou reunião de 
departamento curricular, será substituído por um docente indicado pelo Diretor. 
  

Artigo 5.º 
Competências 

 
1- As competências do departamento curricular e do respetivo coordenador são as consignadas nos termos do art. 42.º 
do Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril e no Regulamento Interno. 
2- As competências dos coordenadores de departamento curricular são as seguintes: 
a) Representar o departamento; 
b) Orientar pedagogicamente os docentes do departamento; 
c) Assegurar a comunicação entre o departamento e o conselho pedagógico, nomeadamente apresentando 
recomendações e sugestões e transmitindo as suas orientações; 
d) Assegurar a articulação entre o departamento e as restantes estruturas de coordenação educativa e supervisão 
pedagógica; 
e) Cooperar com o grupo de Educação Especial e com o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) na gestão adequada 
de recursos e na adoção de medidas pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens; 
f) Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes do departamento, bem como a realização 
de atividades que visem a melhoria da qualidade das práticas educativas; 
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g) Estimular o desenvolvimento de projetos educativos, promovendo a partilha de recursos e a dinamização de projetos 
de inovação pedagógica; 
h) Promover a definição de critérios específicos de avaliação, bem como assegurar a respetiva aplicação; 
i) Avaliar o desempenho dos docentes do departamento de acordo com a legislação em vigor; 
j) Planificar, em conjunto com os docentes do departamento, a utilização dos materiais e equipamentos disponíveis, 
bem como a aquisição de novo material didático; 
k) Coordenar o desenvolvimento de componentes curriculares ao nível de Agrupamento; 
l) Coordenar a participação do departamento no plano anual de atividades; 
m) Fazer o levantamento das necessidades de formação dos docentes do departamento e enviar para o coordenador do 
Plano de Formação; 
n) Operacionalizar a coordenação pedagógica de cada ciclo; 
o) Coordenar os trabalhos das áreas disciplinares e conselhos de ano; 
p) Apoiar os professores com menos experiência, nomeadamente na partilha de experiências e recursos de formação, 
bem como promover a integração de novos Docentes; 
r) Apresentar ao Diretor um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido pelo departamento. 
3- Compete ainda ao coordenador de departamento curricular: 
a) Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias do departamento, dando conhecimento prévio ao Diretor (ou seus 
coadjuvantes) do horário da sua realização, para que este possa coordenar o trabalho do Agrupamento; 
b) Distribuir, previamente, documentação considerada necessária ao desenvolvimento das reuniões; 
c) Responsabilizar-se por manter organizado e atualizado o arquivo de atas, bem como de toda a documentação emitida 
e ou aprovada pelo departamento curricular, material este que deverá estar disponível na plataforma moodle do 
Agrupamento; 
d) Apoiar o serviço de exames e provas, nomeando os respetivos júris e coordenando a elaboração de provas e 
respetivas informações de prova. 
4- Aos coordenadores de departamento curricular do 2.º, 3.º Ciclos e Secundário compete ainda reunir, sempre que 
necessário, durante 100 minutos por semana a fim de desenvolver ações tendo em vista a dinamização do organismo 
pedagógico que presidem. 
  

Artigo 6.º 
Competências do departamento curricular 

 
As competências dos departamentos curriculares são as seguintes: 
a) Colaborar no desenvolvimento do Projeto Educativo e do Plano Anual de Atividades; 
b) Cooperar na preparação/implementação das medidas definidas pelo conselho pedagógico; 
c) Identificar necessidades de formação dos docentes; 
d) Elaborar pareceres/recomendações e apresentar sugestões em conselho pedagógico, no que se refere a necessidades 
de formação, programas, metodologias e processos e critérios de avaliação; 
e) Promover trocas de experiências e saberes, na perspetiva da atualização da competência científica e pedagógica dos 
seus membros; 
f) Fomentar a inovação pedagógica; 
g) Assegurar a articulação curricular na aplicação dos planos de estudo; 
h) Assegurar a planificação do ensino-aprendizagem, bem como a elaboração dos instrumentos de avaliação adequados 
a cada disciplina/área de estudo; 
i) Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das disciplinas/áreas de estudo; 
j) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da aplicação de estratégias de 
diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens; 
k) Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto; 
l) Assegurar o desenvolvimento de componentes curriculares por iniciativa do Agrupamento; 
m) Planificar o modo de utilização das instalações e propor a aquisição de novo material e equipamento; 
n) Organizar o inventário do material existente e zelar pela sua conservação; 
o) Elaborar o respetivo regimento nos primeiros trinta dias do mandato da estrutura, onde constem as respetivas regras 
de organização e funcionamento (a sua constituição, o seu funcionamento, os direitos e deveres dos seus membros, 
bem como a formação de grupos de trabalho e/ou comissões e outros procedimentos que a dinâmica do departamento 
implique). 
  

Artigo 7.º 
Funcionamento 

 
1- O departamento curricular reúne em plenário, com os coordenadores de disciplina e por grupos disciplinares. 
a) O departamento curricular reúne: 

i) ordinariamente, duas vezes por período, mediante convocatória do respetivo coordenador. A primeira e a última 
reunião do ano letivo serão convocadas pelo Diretor; 
ii) extraordinariamente, sempre que seja convocado pelo respetivo coordenador, quer por sua iniciativa quer a 
requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de funções, ou quando a Diretor solicitar parecer 
sobre matéria relevante; 
iii) o departamento reúne os coordenadores dos grupos disciplinares, sempre que se considere necessário, 
mediante convocatória do coordenador de departamento curricular. 

2- As reuniões regem-se pelas seguintes normas: 
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a) As reuniões são convocadas através da afixação da ordem de trabalhos com pelo menos 48 horas úteis de 
antecedência; 
b) O departamento curricular pode reunir desde que estejam presentes metade e mais um dos seus membros. Caso não 
se reúna quórum será convocada uma nova reunião, com intervalo de, pelo menos, vinte e quatro horas prevendo-se 
nessa convocação que o órgão delibere desde que esteja presente um terço dos seus membros com direito a voto, em 
número não inferior a três; 
c) As deliberações são tomadas por votação nominal e qualquer membro poderá lavrar em ata o seu voto de vencido e 
as razões que as justifiquem; 
d) Sempre que haja lugar a apreciação de carácter nominal, as deliberações são tomadas por escrutínio secreto; 
e) As decisões do departamento curricular são tomadas por maioria, sendo os seus membros responsáveis individual e 
solidariamente pelas deliberações tomadas. Havendo empate o coordenador de departamento tem voto de qualidade; 
f) O cargo de secretário será exercido pelos seus membros em regime de rotatividade e por ordem alfabética; 
g) A ata, a lavrar pelo secretário, deverá traduzir em resumo tudo o que tiver ocorrido na reunião. Constará 
designadamente a data e o local de realização, os membros ausentes, os assuntos apresentados, as deliberações 
tomadas e a forma e o resultado das respetivas votações; 
h) A ata deverá ser entregue ao coordenador de departamento em registo informático, modelo formatado incluindo 
folha de rosto, usando o tipo de letra verdana, tamanho dez e entrelinhamento de espaço e meio; 
i) A ata será enviada a todos os conselheiros via correio eletrónico. Os mesmos dispõem de 48 horas úteis após a sua 
publicação para apreciar a mesma. A partir deste prazo e não havendo alterações propostas, a mesma é considerada 
aprovada; 
j) As reuniões devem ter a duração máxima de duas horas; 
k) As reuniões podem prolongar-se por mais 30 minutos se todos os elementos estiverem disponíveis; 
l) Haverá uma tolerância de 15 minutos, na comparência às reuniões. 
  

Artigo 8.º 
Alterações e omissões 

 
1- O regimento dos departamentos curriculares deve ser revisto, ordinariamente no início de cada ano letivo e, 
extraordinariamente, quando dois terços dos membros em efetividade de funções assim o decidirem ou por imposição 
legal. 
2- Qualquer omissão a este regimento rege-se pela legislação aplicável. 
  

Artigo 9.º 
Aprovação e publicação do regimento 

 
1- O regimento do departamento curricular, depois de alterado e aprovado em reunião de departamento curricular, é 
apresentado ao Diretor para parecer do conselho pedagógico e posterior aprovação pelo conselho geral. 
2- O regimento entra em vigor no dia seguinte à sua aprovação estando o mesmo publicado na respetiva disciplina 
digital. 
3- O presente Regimento Interno é parte integrante do Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas de Vila Nova 
da Barquinha.  
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REGIMENTO DOS CONSELHO DE DIRETORES DE TURMA 
 

Artigo 1.º 
Contexto 

 
1- Este regimento tem como finalidade definir as regras internas de funcionamento do conselho de diretores de turma 
ao abrigo do artigo 45.º (Estruturas de coordenação e supervisão pedagógica), Secção I (Estruturas de Coordenação e 
Supervisão), Capítulo III (Organização Pedagógica), número 2, alínea a) do Regulamento Interno do Agrupamento de 
Escolas de Vila Nova da Barquinha, vinculando os professores que o compõem às normas estabelecidas. 
2- Este regimento tem como finalidade dar cumprimento ao Decreto-Lei 137/2012 de 2 de julho, ao Regulamento 
Interno do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha e ao Estatuto da Carreira Docente. 

  
Artigo 2.º 
Definição 

 
1- O conselho de diretores de turma é uma estrutura de coordenação educativa e supervisão pedagógica definida pelo 
ponto 1 do artigo 45.º, Secção I, Capítulo III do Regulamento Interno do Agrupamento. 
2- O presente regimento estabelece as regras de organização e de funcionamento do conselho de diretores de turma e 
estará em vigor no ano letivo 2015/2016, podendo ser reformulado e/ou enriquecido sempre que os professores que o 
integram assim o deliberem. 
3- O conselho de diretores de turma deve subordinar-se aos seguintes princípios orientadores: 
a) Democraticidade e participação de todos os seus membros; 
b) Promoção de uma oferta de qualidade do ensino público privilegiando os critérios de natureza pedagógica e científica; 
c) Cooperação e responsabilização de todos os membros que compõem os departamentos curriculares, devendo pautar-
se por regras de civismo e pelo respeito e integral cumprimento da legislação em vigor, do Regulamento Interno do 
Agrupamento e deste Regimento; 
d) Transparência de todos os atos inerentes ao funcionamento e gestão. 
  

Artigo 3.º 
Constituição 

 
O diretor designa os professores que irão ocupar os cargos de diretores de turma, entre os professores que constituem 
cada conselho de turma, preferencialmente de entre os que lecionam a totalidade dos alunos da turma. 

  
Artigo 4.º 

Coordenação 
 
1- O coordenador de diretores de Turma é designado pelo diretor, por um período de quatro anos. 
2- O mandado do coordenador cessa com o mandato do diretor. 
3- O coordenador de diretores de turma será, obrigatoriamente, diretor de turma, durante a vigência do seu mandato. 
4- Quando o coordenador estiver impedido de comparecer à reunião de conselho pedagógico ou reunião de conselho de 
diretores de turma, será substituído por um dos subcoordenadores. 
  

Artigo 5.º 
Competências 

 
1- As competências do conselho de diretores de turma e do respetivo coordenador são as consignadas no Regulamento 
Interno. 
2- As competências dos coordenadores de departamento curricular são as seguintes: 
a) Colaborar com os diretores de turma e com os serviços de apoio existentes no Agrupamento na elaboração de 
estratégias pedagógicas; 
b) Cooperar com outras estruturas e com os serviços técnico-pedagógicos na boa gestão de recursos e na adoção de 
medidas pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens; 
c) Assegurar a articulação entre as atividades desenvolvidas pelos diretores de turma que coordena e as realizadas por 
cada departamento curricular, nomeadamente no que se refere à elaboração e aplicação de programas específicos 
integrados nas medidas de apoio educativo; 
d) Divulgar, junto dos referidos diretores de turma, toda a informação necessária ao adequado desenvolvimento das 
suas competências; 
e) Apreciar e apresentar ao conselho pedagógico as propostas dos diretores de turma e dos conselhos de turma; 
f) Colaborar com o conselho pedagógico na apreciação de projetos relativos a atividades de complemento curricular; 
g) Planificar, em colaboração com o conselho de diretores de turma, as atividades a desenvolver anualmente, proceder 
à sua avaliação e apoiar as iniciativas dos Diretores de turma, as atividades e os projetos de turma; 
h) Elaborar um dossiê em suporte digital na plataforma moodle, com a legislação em vigor, os guiões das reuniões de 
avaliação e toda a documentação de apoio ao exercício do cargo de diretor de turma; 
i) Articular com os outros coordenadores envolvidos a transição dos alunos do 4.º para o 5.º ano, bem como do 9.º para 
o 10.º ano; 
j) Convocar e presidir às reuniões com os diretores de turma; 
k) Elaborar o regimento interno nos trinta dias iniciais do ano letivo; 
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l) Preparar as reuniões de avaliação formativa intercalares e sumativas internas, fornecendo todos os documentos 
necessários; 
m) Cooperar com o diretor na produção dos documentos internos diretamente relacionados com o exercício de funções 
de diretor de turma; 
n) Apresentar ao diretor um relatório crítico anual do trabalho desenvolvido até ao dia anterior à data de realização do 
último conselho pedagógico ordinário do ano letivo. 
3- Compete ainda ao coordenador de diretores de turma: 
a) Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias do departamento, dando conhecimento prévio ao diretor (ou seus 
coadjuvantes) do horário da sua realização, para que este possa coordenar o trabalho do Agrupamento; 
b) Distribuir, previamente, documentação considerada necessária ao desenvolvimento das reuniões; 
c) Responsabilizar-se por manter organizado e atualizado o arquivo de atas, bem como de toda a documentação emitida 
e ou aprovada pelo conselho de diretores de turma, material este que deverá estar também disponível na plataforma do 
agrupamento. 
4- Ao coordenador de diretores de turma compete ainda reunir com os coordenadores de departamento curricular, 
sempre que necessário, durante 100 minutos por semana a fim de desenvolver ações tendo em vista a dinamização do 
organismo pedagógico que presidem. 
  

Artigo 6.º 
Competências do conselho de diretores de turma 

 
1. As competências do conselho de diretores de turma são as seguintes: 
a) Planificar atividades e projetos a desenvolver, anualmente, de acordo com as orientações do conselho pedagógico; 
b) Articular com os diferentes departamentos curriculares no desenvolvimento de conteúdos programáticos e na 
definição dos objetivos de aprendizagem; 
c) Dinamizar e coordenar a realização de projetos interdisciplinares das turmas; 
d) Cooperar com outras estruturas de orientação educativa e com os serviços especializados de apoio educativo, 
educação especial e SPO; 
e) Identificar necessidades de formação no âmbito da direção de turma; 
f) Propor a dinamização de ações de formação no domínio da orientação educativa e da coordenação das atividades das 
turmas; 
g) Elaborar ou rever o Regimento Interno nos trinta dias subsequentes ao início do seu mandato. 
2. Compete ainda ao conselho de diretores de turma promover iniciativas que informem e orientem os alunos em torno 
de percursos educativos diversificados. 
  

Artigo 7.º 
Funcionamento 

 
1- O conselho de diretores de turma reúne em plenário, sem prejuízo de poderem vir a ser constituídos grupos de 
trabalho e realizadas reuniões sectoriais nos casos em que tal se justifique. 
a) O conselho de diretores de turma reúne: 

i) ordinariamente, duas vezes por período, mediante convocatória do respetivo coordenador. A primeira reunião 
destina-se ao lançamento do ano letivo e a última, ao balanço e preparação do ano letivo seguinte, ambas serão 
convocadas pela direção; 
ii) extraordinariamente, sempre que seja convocado pelo respetivo coordenador, quer por sua iniciativa quer a 
requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de funções, ou quando a diretor solicitar parecer 
sobre matéria relevante. 

b) Sempre que necessário o coordenador e os subcoordenadores reúnem, em sessões de trabalho, sem obrigatoriedade 
de elaborar ata; 
c) As reuniões referidas no ponto anterior têm como objetivo a articulação e a harmonização de procedimentos e 
documentos entre o conselho de diretores de turma e o conselho de docentes. 
2- As reuniões regem-se pelas seguintes normas: 
a) As reuniões são convocadas através da afixação/divulgação da ordem de trabalhos com pelo menos 48 horas úteis de 
antecedência; 
b) O conselho de diretores de turma pode reunir desde que estejam presentes, metade e mais um dos seus membros. 
Caso não se reúna quórum será convocada uma nova reunião, com intervalo de, pelo menos, vinte e quatro horas 
prevendo-se nessa convocação que o órgão delibere desde que esteja presente um terço dos seus membros com direito 
a voto, em número não inferior a três; 
c) As deliberações são tomadas por votação nominal e qualquer membro poderá lavrar em ata o seu voto de vencido e 
as razões que as justifiquem; 
d) Sempre que haja lugar a apreciação de caráter nominal, as deliberações são tomadas por escrutínio secreto; 
e) As decisões do conselho de diretores de turma são tomadas por maioria, sendo os seus membros responsáveis 
individual e solidariamente pelas deliberações tomadas. Havendo empate o coordenador tem voto de qualidade; 
f) O cargo de secretário será exercido pelos seus membros em regime de rotatividade e por ordem inversa das turmas; 
g) A ata, a lavrar pelo secretário, deverá traduzir em resumo tudo o que tiver ocorrido na reunião. Constará 
designadamente a data e o local de realização, os membros ausentes, os assuntos apresentados, as deliberações 
tomadas e a forma e o resultado das respetivas votações; 
h) A ata deverá ser entregue ao coordenador de conselho de turma em registo informático, modelo formatado incluindo 
folha de rosto, usando o tipo verdana, tamanho dez e entrelinhamento de espaço e meio; 
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i) A ata será enviada a todos os conselheiros via correio eletrónico. Os mesmos dispõem de 48 horas úteis após a sua 
publicação para apreciar a mesma. A partir deste prazo e não havendo alterações propostas, a mesma é considerada 
aprovada; 
j) As reuniões devem ter a duração máxima de duas horas; 
k) As reuniões podem prolongar-se por mais 30 minutos se todos os elementos estiverem disponíveis; 
l) Haverá uma tolerância de 15 minutos, na comparência às reuniões. 
  

Artigo 8.º 
Alterações e omissões 

 
1- O regimento do conselho de diretores de turma deve ser revisto, ordinariamente, no início de cada ano letivo e, 
extraordinariamente, quando dois terços dos membros em efetividade de funções assim o decidirem ou por imposição 
legal. 
2- Qualquer omissão a este regimento rege-se pela legislação aplicável. 
  

Artigo 9.º 
Aprovação e publicação do regimento 

 
1. O presente regimento depois de alterado e aprovado em reunião de conselho de diretores de turma é apresentado ao 
Diretor para parecer do Conselho Pedagógico e posterior aprovação pelo conselho geral. 
2. O regimento entra em vigor no dia seguinte à sua aprovação estando o mesmo publicado na respetiva disciplina 
digital. 
3. O presente Regimento Interno é parte integrante do Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas de Vila Nova 
da Barquinha.  
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REGIMENTO INTERNO DOS CURSOS PROFISSIONAIS	  
	  
1- O presente regimento define a organização, desenvolvimento e acompanhamento dos Cursos Profissionais. 
2- Os Cursos Profissionais de Nível Secundário constituem uma modalidade de educação de nível secundário, com uma 
forte ligação ao mundo do trabalho. 
3- Os cursos citados visam o desenvolvimento de competências para o exercício de uma profissão, possibilitam o acesso 
a formação pós secundária ou ao ensino superior e assumem uma estrutura curricular modular, tendo como legislação 
de referência:	  
a) Decreto-Lei n.º 91/2013 de 10 de julho;	  
b) Portaria n.º 74-A/2013, de 15 de fevereiro;	  
c) Despacho n.º 9815-A/2012 de 19 de julho.	  

 
CAPÍTULO I 

Organização do processo de ensino/aprendizagem 
	  

Artigo 1.º	  
Organização curricular 

	  
1- Os planos curriculares que formam os cursos profissionais desenvolvem-se segundo uma estrutura modular, ao longo 
de 3 anos letivos, e compreendem três componentes de formação: sociocultural, científica e técnica, compreendendo 
ainda uma prova de aptidão profissional, adiante designada por PAP, e uma componente de formação em contexto de 
trabalho, adiante designada por FCT.	  
2- Os referenciais de formação e os programas das disciplinas aprovados pelo Ministério da Educação encontram-se 
publicitados nos seus sítios oficiais, nomeadamente na Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino profissional 
(http://www.anqep.gov.pt/ e http://www.catalogo.anqep.gov). 
	  

Artigo 2.º	  
Estrutura Curricular 

	  
1- Os cursos profissionais assumem a seguinte matriz curricular: 
	  

Componentes de	  
Formação	  

Disciplinas	   Total de Horas/Ciclo 
de	  

Formação	  

Sociocultural	   Português	   320	  

Língua Estrangeira I, II ou III	   220	  

Área de Integração	   220	  

Tecnologias da Informação e da Comunicação	   100	  

Educação Física	   140	  

Científica	   2 a 3 disciplinas	   500	  

Técnica	   3 a 4 disciplinas	   1100	  

Formação em Contexto de Trabalho	   600-840	  

TOTAL DA CARGA HORÁRIA	   3200-3440	  

 

2- A matriz curricular dos cursos profissionais constante no ponto anterior é aplicável a partir do ano letivo de 2013-
2014 aos alunos que iniciem o ciclo de formação.	  
3- Aos cursos iniciados antes do ano letivo 2013-2014 aplica-se a matriz curricular prevista na legislação em vigor à 
data da sua abertura.	  
 

Artigo 3.º 
Condições de admissão 

 
1- Os candidatos deverão formalizar o seu interesse nos cursos, durante o período de matrículas (em datas que serão 
afixadas anualmente). 
2- A idade de acesso obedece à legislação em vigor. 
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Artigo 4.º 
Avaliação 

 
1- A avaliação neste tipo de curso incide: 
a) Sobre os conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver no âmbito das disciplinas respeitantes a cada uma 
das componentes de formação e no plano de trabalho da FCT; 
b) Sobre os conhecimentos, aptidões e atitudes identificados no perfil profissional associado à respetiva qualificação 
c) A avaliação assume caráter diagnóstico, formativo e sumativo. 
 

Artigo 5.º 
Avaliação formativa 

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

Artigo 6.º 
Avaliação sumativa 

 
1- A avaliação sumativa tem como principais funções a classificação e a certificação, traduzindo-se na formulação de u 
m juízo globalizante sobre as aprendizagens realizadas e as competências adquiridas pelos alunos. 
2- A avaliação sumativa ocorre no final de cada módulo, com a intervenção do professor e o aluno, e, após a conclusão 
do conjunto dos módulos de cada disciplina, em reunião do conselho de turma de avaliação, incide ainda sobre a 
Formação em Contexto de Trabalho e integra, no final do 3.º ano do ciclo de formação, uma Prova de Aptidão 
Profissional (PAP). 
3- Os momentos de realização da avaliação sumativa no final de cada módulo resultam do acordo entre cada aluno ou 
grupo de alunos e o professor, caso não se chegue a um entendimento, prevalecerá a opinião do professor. 
4- A avaliação sumativa expressa-se na escala de 0 a 20 valores e, atendendo à lógica modular, a notação formal de 
cada módulo, a publicar em pauta, só terá lugar quando o aluno atingir a classificação mínima de 10 valores, isto é, a 
classificação inferior a 10 valores não é publicitada. 
5- A pauta é verificada e assinada pelo diretor, pelo professor da disciplina e pelo diretor de curso/coordenador dos 
cursos profissionais ou diretor de turma. 
6- Em cada reunião de avaliação, as classificações dos módulos realizados com aproveitamento serão lançadas nos 
respetivos livros de termos os quais se encontram organizados por curso. 
 

Artigo 7.º 
Avaliação extraordinária - recuperação de módulos 

 
1- Os alunos que não obtiverem aprovação em determinados módulos, têm a possibilidade de requerer a avaliação dos 
mesmos, através de um exame de recuperação modular a realizar em 3 épocas (início do 2.º período, início do 3.º 
período e no final do 3.º período). O calendário para a realização da avaliação extraordinária será elaborado no início do 
ano letivo e aprovado em conselho pedagógico. 
2- Nas situações indicadas no ponto anterior, a inscrição para o exame de recuperação modular é condicionada ao 
pagamento (caução) de um montante fixado, anualmente, em conselho administrativo. O valor da caução será 
devolvido ao aluno, se o mesmo obtiver aprovação no exame de recuperação modular. 
3- Os alunos podem solicitar a recuperação de módulos em setembro, através de requerimento dirigido ao diretor do 
Agrupamento. 
 

Artigo 8.º 
Modalidades especiais de progressão modular 

 
Fora dos momentos de avaliação mencionados no artigo 7.º, os alunos têm a possibilidade de requerer junto do 
professor, uma nova data para efetuar uma prova de recuperação dos módulos avaliados, nesse ano letivo. 

 
Artigo 9.º 

Melhoria de classificação 
 

1- Os alunos podem solicitar a melhoria de classificação dos módulos já realizados, através de requerimento dirigido ao 
Diretor do Agrupamento. 
2- A inscrição para a melhoria de classificação é condicionada ao pagamento de um montante fixado, anualmente, em 
conselho administrativo.   

Artigo 10.º 
Regime de precedências. 

 
Salvaguardando-se o respeito pelas precedências definidas nas orientações gerais de cada programa e na planificação 
realizada pelo professor no início de cada ano letivo, é permitido que o aluno frequente módulos mais avançados sem a 
capitalização de módulos anteriores. Se o aluno obtiver aprovação no módulo, a classificação só será divulgada, após 
aprovação no módulo precedente. 
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Artigo 11.º 
Condições de progressão 

 
1- A progressão nas disciplinas depende da obtenção em cada um dos respetivos módulos de uma classificação igual ou 
superior a 10 valores. 
2- Quando se verifique a existência de alunos que, no término de cada ano do ciclo de estudos, apresentem menos de 
75% de módulos concluídos do número total dos módulos previstos para esse período, o conselho de turma deverá 
analisar a sua situação e propor a sua reorientação educativa e formativa tendo em vista o seu sucesso escolar. 
3- Caso o curso não abra no ano letivo seguinte, o agrupamento não se pode comprometer a dar continuidade à 
lecionação dos módulos em atraso. 
4- Um aluno não poderá ingressar em Formação em Contexto de Trabalho, a realizar no último ano do curso, se tiver 
mais do que um módulo em atraso na formação da componente técnica do curso. 
 

Artigo 12.º 
Transferências e equivalências entre disciplinas 

 
1- Nos termos do Despacho Normativo n.º 29/2008, de 5 de junho que introduziu alterações ao Despacho Normativo 
nº36/2007, de 8 de outubro, os alunos têm a possibilidade de requerer a reorientação do seu percurso formativo, 
através da mudança de cursos, recorrendo ao regime de equivalência entre disciplinas. 
2- O regime de permeabilidade aplica-se apenas no final do 1.º ano do ciclo de estudos do curso de origem, entre 
cursos com afinidade de planos estudos, de acordo com o anexo I ao Despacho Normativo n.º 36/2007, de 8 de 
outubro, com as alterações introduzidas pelo Despacho Normativo n.º 29/2008, de 5 de junho. 
 

Artigo 13.º 
Conclusão e certificação 

 
1- A conclusão com aproveitamento de um curso profissional obtém-se pela aprovação em todas as disciplinas, na FCT e 
na PAP. 
2- A conclusão de um curso profissional confere direito à emissão de um Diploma e de um Certificado de Qualificações. 
3- A classificação final de cada disciplina obtém-se pela média aritmética simples, arredondada às unidades, das 
classificações obtidas em cada módulo. 
4- A classificação final do curso obtém-se mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
            CF= [2 x MCD + (0,3 x FCT+ 0,7 x PAP )]/3 
Sendo: 

CF = classificação final do curso, arredondada às unidades; 
MCD = média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que 
            integram o plano de estudos do curso, arredondada às décimas; 
FCT = classificação da formação em contexto de trabalho, arredondada às unidades; 
PAP = classificação da prova de aptidão profissional, arredondada às unidades. 

5- A certificação para conclusão do curso não necessita, em caso algum, da realização de Exames Nacionais. 
6- Os alunos que pretendam prosseguir estudos no Ensino Superior deverão cumprir os requisitos que forem 
estabelecidos na legislação em vigor na altura da candidatura. 
 

Artigo 14.º 
Assiduidade 

 
1- No cumprimento do plano de estudos, para efeitos de conclusão do curso com aproveitamento, devem estar 
reunidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
a) A assiduidade do aluno não pode ser inferior a 90% da carga horária de cada módulo de cada disciplina; 
b) A assiduidade do aluno FCT não pode ser inferior a 95% da carga horária prevista. 
2- Para os efeitos previstos no número anterior, o resultado da aplicação de qualquer das percentagens nele 
estabelecidas é arredondado por defeito, à unidade imediatamente anterior, para o cálculo da assiduidade, e por 
excesso, à unidade imediatamente seguinte, para determinar o limite de faltas permitido aos alunos. 
3- Para efeitos de contabilização, registo ou justificação das faltas será considerado o segmento letivo de 45 minutos ou 
50 minutos nas aulas e o segmento de 60 minutos na FCT. 
4- Os motivos que os alunos podem indicar para justificar as suas faltas são os descritos no artigo 16.º da Lei n.º 
51/2012 de 5 de setembro. 
5- Quando um aluno ultrapasse o limite de faltas previsto, sendo elas justificadas, a escola ou diretor de turma 
desencadeará o prolongamento das atividades até ao cumprimento da totalidade das horas de formação, ou 
desenvolverá mecanismos de recuperação. 
6- Se um aluno ultrapassar o limite de faltas previsto num módulo, com faltas injustificadas, o diretor de turma 
desencadeará o processo de atividades de recuperação da aprendizagem, de acordo com as regras aprovadas pelo 
Conselho Pedagógico. Este processo de recuperação da aprendizagem só pode ser aplicado uma vez no decurso de cada 
ano letivo. 
7- O incumprimento do processo de atividades de recuperação da aprendizagem implica, independentemente da idade 
do aluno, a exclusão dos módulos no momento em que se verifica o excesso de faltas. 
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8- A conclusão dos módulos onde ocorra a exclusão por faltas apenas pode ocorrer através de avaliação extraordinária. 
A inscrição para o exame de recuperação modular é condicionada ao pagamento de um montante fixado, anualmente, 
em Conselho Administrativo. 
9- Em situações excecionais, quando a falta de assiduidade do aluno formando for devidamente justificada, o período da 
FCT poderá ser prolongado, a fim de permitir o cumprimento do número de horas estabelecido. 
  

Artigo 15.º 
Funcionamento da equipa pedagógica/conselho de turma 

 
1- A equipa pedagógica é constituída pelos professores das disciplinas, pelo diretor de turma, pelo diretor de 
curso/coordenador dos cursos profissionais e pelo orientador da formação em contexto de trabalho. 
2- O conselho de turma de avaliação ocorrerá, pelo menos, três vezes ao longo do ano letivo, sendo entregue ao aluno 
um relatório qualitativo que inclua informação global sobre o seu percurso formativo. 
3- O relatório indicado no ponto anterior deverá conter referência explícita a parâmetros como a aquisição e aplicação 
de conhecimentos, de iniciativa, de comunicação, de trabalho em equipa e de cooperação. Faz também parte deste 
relatório uma síntese das principais dificuldades diagnosticadas com indicações relativas a atividades de recuperação. 

 
Artigo 16.º 

Reposição de aulas 
 

1- Face à exigência de lecionação da totalidade das horas previstas para cada disciplina, de forma a assegurar a 
certificação, torna-se necessária a reposição das aulas não lecionadas. 
2- As aulas previstas e não lecionadas são recuperadas através de: 
a) Prolongamento da atividade letiva diária, desde que não ultrapasse as 7 horas; 
b) Diminuição do tempo de interrupção das atividades letivas relativas ao Natal e à Páscoa; 
c) Prolongamento da atividade letiva no final do ano letivo; 
d) Permuta entre docentes, combinado no mínimo com 48 horas de antecedência e com total acordo entre formandos e 
formadores; 
3- A compensação das horas não lecionadas e a permuta entre docentes são registadas em documento próprio. 
4- No final do primeiro e segundo período, o conselho de turma procederá ao registo das horas de formação já 
ministradas e cada professor dará conhecimento ao diretor de curso/coordenador dos cursos profissionais e ao diretor 
de turma da data de conclusão das atividades letivas, com a maior precisão possível. O diretor de curso/coordenador 
dos cursos profissionais comunicará estes dados ao órgão de gestão. 
 

Artigo 17.º 
Aulas no exterior 

 
1- As aulas no exterior e os respetivos objetivos fazem parte do plano de turma e do plano anual de atividades, tendo, 
portanto, de ser aprovadas pelo conselho pedagógico ou pelo diretor do Agrupamento. 
2- Estas atividades constituem estratégias pedagógicas/didáticas que, dado o seu carácter mais prático podem 
contribuir para a preparação e sensibilização de conteúdos a lecionar, ou para o aprofundamento e reforço de unidades 
curriculares já lecionadas. 
3- As horas efetivas destas atividades convertem-se em tempos letivos de acordo com os blocos previstos para o turno 
da manhã e turno da tarde, até ao máximo de 9 tempos diários (tempos de 45 minutos) e de 8 tempos diários (tempos 
de 50 minutos). 
4- Para o acompanhamento dos alunos, têm prioridade os professores com aulas no dia da atividade. 
5- Dadas as características práticas destes cursos, a participação dos alunos nestas atividades é considerada como a 
uma atividade letiva normal. 
 

Artigo 18.º 
Recuperação de módulos 

 
1- Entende-se que um aluno tem um módulo em falta ou em atraso quando, até à data da publicação da sua avaliação, 
não tenha alcançado um nível classificativo igual ou superior a dez valores, nesse mesmo módulo. 
2- A recuperação dos módulos em atraso é preferencialmente sequencial. 
3- A recuperação dos módulos em atraso incide sobre um módulo ou sobre um conjunto de três módulos sequenciais. 
4- Os exames de recuperação modular que abranjam três módulos têm carácter globalizante e incidem sobre os 
conteúdos essenciais e estruturantes de cada um dos módulos avaliados. 
5- Sempre que o exame de recuperação modular incida sobre um conjunto de três módulos, a classificação desse 
exame é considerado três vezes para o cálculo da classificação final da disciplina. 
6- Os exames de recuperação modular têm a seguinte duração: 
a) Noventa minutos, para qualquer prova que envolva apenas um módulo; 
b) Cento e trinta e cinco minutos, para qualquer prova que envolva três módulos. 
7- Consideram-se aprovados nos exames de recuperação modular os alunos que obtenham classificação igual ou 
superior a 10 valores. 
8- As classificações dos exames de recuperação modular são registadas em pauta própria, no registo biográfico e no 
livro de termos. 
9- Os exames de recuperação modular utilizados ficam arquivados na escola 
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Artigo 19.º 
Dossier pedagógico 

 
1- O dossier pedagógico deverá ser organizado e ser atualizado regularmente e mantido nas instalações da escola. 
2- Cada professor organizará a secção do dossier pedagógico correspondente à sua disciplina, que deverá conter todo o 
material fornecido aos alunos. 
3- No final do ano letivo cada professor entregará um cd com o material utilizado ao longo do ano letivo, e que fará 
parte integrante do dossier pedagógico. 
4- Tanto quanto possível, os materiais concebidos para os alunos devem ser criados e/ou adaptados pelo Professor que 
os disponibiliza. 
  

CAPÍTULO II 
Prova de Aptidão Profissional (PAP) 

 
Artigo 20.º 
Definição 

 
1- A PAP consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de um projeto consubstanciado num produto, material ou 
intelectual, numa intervenção ou numa atuação, consoante a natureza dos cursos, bem como do respetivo relatório final 
de realização e apresentação crítica, demonstrativo de saberes e competências profissionais, adquiridos ao longo da 
formação e estruturante do futuro profissional do jovem. 
2- O projeto centra-se em temas e problemas perspetivados e desenvolvidos pelo aluno em estreita ligação com os 
contextos de trabalho e realiza-se sob a orientação e acompanhamento de um ou mais professores. 

 
Artigo 21.º 

Condições de acesso à PAP 
 

Constituindo-se a PAP como um projeto técnico e prático, deve integrar saberes e competências adquiridas ao longo da 
formação, pelo que o aluno só pode defender o relatório final quando tiver obtido aproveitamento em todos os módulos 
das disciplinas que integram a componente técnica. 

 
Artigo 22.º 

Intervenientes na PAP 
 

No desenvolvimento da PAP intervêm: 
a) O aluno formando; 
b) O professor orientador / acompanhante; 
c) O diretor de curso / coordenador dos Cursos profissionais; 
d) A direção. 
 

Artigo 23.º 
Competências do aluno formando 

 
Ao formando compete: 
a) Realizar e entregar para aprovação o pré-projecto da PAP; 
b) Realizar e entregar o projeto da PAP para aprovação; 
c) Ser assíduo e pontual; 
d) Zelar pelos bens e equipamentos assignados à PAP; 
e) Manter sigilo face às informações a que tiver acesso; 
f) Elaborar os relatórios de avaliação periódica da PAP. 
 

Artigo 24.º 
Orientação e acompanhamento da PAP 

 
1- Para orientação e acompanhamento da PAP, a direção designa, de entre os professores que lecionam a componente 
técnica, um professor orientador. 
2- A direção atribui, no mínimo, dois segmentos de 45 minutos ou 50 minutos semanais, da componente não letiva para 
o exercício do cargo de orientador da PAP. 
3- A direção pode designar outros professores para apoiar o desenvolvimento da PAP, aos quais atribui segmentos da 
componente não letiva. 
 

Artigo 25.º 
Competências do professor orientador / acompanhante 

 
Ao Professor orientador/acompanhante compete: 
a) Orientar o formando na escolha do projeto a desenvolver e do produto a apresentar, na sua realização e na redação 
do relatório final; 
b) Informar os formandos sobre os critérios de avaliação; 
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c) Decidir se o produto e o relatório estão em condições de ser presentes ao júri; 
d) Orientar o formando na preparação da apresentação a realizar na PAP; 
e) Lançar a classificação da PAP na respetiva pauta; 
f) Elaborar o relatório final do projeto, dando o seu parecer escrito, onde constem todas as informações que considere 
pertinentes para a avaliação; 
g) Manter a direção, coordenador dos cursos profissionais/diretor de curso e o diretor de turma devidamente informados 
do desenvolvimento do projeto. 
 

Artigo 26.º 
Competências do diretor de curso/coordenador dos cursos profissionais 

 
Ao diretor de curso/coordenador dos cursos profissionais, no âmbito da PAP, compete: 
a) Propor para aprovação do conselho pedagógico os critérios de avaliação da PAP, depois de ouvido o conselho de 
turma; 
b) Garantir que os critérios referidos na alínea anterior estão de acordo com os princípios gerais e os critérios de 
avaliação adotados pela escola; 
c) Assegurar, em articulação com o órgão de gestão da escola, os procedimentos necessários à realização da prova, 
nomeadamente a calendarização e a constituição do júri de avaliação. 
 

Artigo 27.º 
Competências da direção 

 
À Direção, no âmbito da PAP, compete: 
a) Calendarizar o processo conducente à PAP e submetê-lo à aprovação do Conselho Pedagógico; 
b) Designar o professor orientador dos Projetos de PAP; 
c) Designar os professores acompanhantes dos Projetos de PAP; 
d) Proceder à planificação e organização dos tempos curriculares dos professores orientadores e acompanhantes da 
PAP; 
e) Convocar, pelo meio mais expedito, os membros de Júri das PAP. 

 
Artigo 28.º 

Realização e aprovação do pré-projecto 
 

1- No início do ano letivo, o formando, sempre apoiado por um ou mais professores, concede o seu pré-projecto, em 
modelo próprio, estruturado da seguinte forma: 
a) Identificação do formando; 
b) Tema do projeto; 
c) Justificação do projeto; 
d) Proposta dos locais de desenvolvimento da PAP; 
e) Identificação dos recursos; 
f) Cronograma. 
2- O pré-projecto deve ser entregue ao Professor orientador da PAP até ao fim de outubro do ano em que decorre. 
3- O diretor de curso/coordenador dos cursos profissionais deve convocar uma reunião de coordenação pedagógica, 
nomeadamente o diretor de turma e o(s) professor(es) orientador(es)/acompanhante(s), para avaliação da 
exequibilidade do pré-projecto. 
4- Os pré-projetos serão aprovados em conselho pedagógico. 
 

Artigo 29.º 
Conceção e concretização do projeto 

 
1- Tendo em conta a natureza do projeto poderá o mesmo ser desenvolvido em equipa, desde que, em todas as suas 
fases e momentos de concretização, seja visível e avaliável a contribuição individual e específica de cada um dos 
membros da equipa. 
2- A concretização do projeto compreende três momentos: 
a) Conceção e fundamentação do projeto; 
b) Fases de desenvolvimento; 
c) Autoavaliação e elaboração do relatório final. 
3- Para a concretização da PAP, a direção marca no horário da turma 2 tempos de 45 minutos ou 50 minutos semanais. 
4- O relatório final integra, nomeadamente: 
a) A fundamentação da escolha do projeto; 
b) As realizações e os documentos ilustrativos da concretização do projeto; 
c) A análise crítica global da sua execução; 
d) Os anexos, designadamente os registos de autoavaliação das diferentes fases do projeto e das avaliações 
intermédias do(s) professor(es) orientador(es). 
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Artigo 30.º 
Entrega do relatório final 

 
1- O relatório será obrigatoriamente entregue ao professor orientador que fará uma primeira apreciação do mesmo, 
aprovando-o ou não. 
2- Por decisão da escola, consultados o professor orientador e o diretor de curso/coordenador dos cursos profissionais, o 
relatório final poderá ser entregue em suporte informático em formato pdf, substituindo o relatório em suporte de papel. 

 
Artigo 31.º 

Organização da PAP 
 

1- A PAP realiza-se de acordo com calendário a definir anualmente pela escola, no qual deve constar uma época regular 
para defesa do relatório final e uma época extraordinária para casos devidamente justificados e autorizados pelo diretor 
do Agrupamento. 
2- O aluno deve entregar os elementos a defender na PAP ao professor orientador, 15 dias antes da sua realização. 
3- O professor orientador apresenta os elementos referidos no número anterior aos restantes elementos do júri, 8 dias 
antes da realização da prova. 
4- A PAP tem a duração máxima de 45 minutos, podendo em situações excecionais, que deverão ter a aprovação prévia 
do professor orientador, ultrapassar esse limite. 
5- O aluno que, tendo comparecido à PAP, não tenha sido considerado aprovado pelo júri poderá realizar nova prova, no 
mesmo ano escolar, em data a definir pela direção. 
6- A classificação da PAP não pode ser objeto de pedido de reapreciação. 
 

Artigo 32.º 
Ausência de comparência à PAP 

 
1- O aluno que, por razão justificada, não compareça à PAP deve apresentar, no prazo de dois dias úteis a contar da 
data da realização da prova, a respetiva justificação ao diretor do Agrupamento. 
2- No caso de ser aceite a justificação, o presidente do júri (vide artigo. 33º) marca a data da realização da nova prova. 
3- A não justificação ou a injustificação da falta à primeira prova, bem como a falta à nova prova, determina sempre a 
impossibilidade de realizar a PAP nesse ano escolar. 
4- A falta de aproveitamento na nova prova determina sempre a impossibilidade de realizar a PAP nesse ano escolar. 

 
Artigo 33.º 

Composição do júri 
 

1- O júri de avaliação da PAP é designado pela direção da escola e tem a seguinte composição: 
a) O diretor, ou alguém por ele designado, que preside; 
b) O diretor de curso ou coordenador dos cursos profissionais; 
c) O diretor de turma; 
d) O professor orientador do projeto; 
e) Um representante das associações empresariais ou das empresas de sectores afins do curso; 
f) Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos sectores de atividade afins ao 
curso. 
2- O júri de avaliação para deliberar necessita da presença de, pelo menos, quatro elementos, estando entre eles, 
obrigatoriamente, um dos elementos a que se referem as alíneas a) a c) e os dois elementos a que se referem as 
alíneas e) a f) do número anterior. 
3- Em caso de empate nas votações, o presidente do júri tem voto de qualidade. 
 

Artigo 34.º 
Critérios de classificação da PAP 

 
1- No desenvolvimento das suas competências, o Júri da PAP deve seguir os seguintes critérios de classificação: 
a) Desenvolvimento do projeto - 60 %; 
b) Relatório final - 20 %; 
c) Defesa do projeto - 20 %. 
2- De todas as reuniões do júri será lavrada uma ata e, sempre que necessário, uma grelha de avaliação, assinada por 
todos os elementos do júri presentes. 
3- A classificação da PAP é expressa na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) valores, considerando os critérios definidos neste 
regulamento e afixada em pauta elaborada para o efeito. 
4- Consideram-se aprovados na PAP os formandos que obtenham uma classificação igual ou superior a 10 (dez valores). 
5- A classificação atribuída à PAP é arredondada às unidades e entra no cálculo da Classificação Final do Curso. 
6- A não aprovação da PAP, pela falta de qualidade na execução do projeto, implica que o aluno tenha de o refazer ou 
elaborar um novo projeto com os custos inerentes a seu cargo. 
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CAPÍTULO III 
Formação em contexto de trabalho 

 
Artigo 35.º 

Âmbito e definição 
 

1- A FCT integra um conjunto de atividades profissionais desenvolvidas sob coordenação e acompanhamento da escola, 
que visam a aquisição ou o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para o 
perfil profissional visado pelo curso frequentado pelo aluno. 
2- A FCT realiza-se em empresas ou noutras organizações, sob a forma de experiências de trabalho por períodos de 
duração variável ao longo da formação, ou sob a forma de estágio em etapas intermédias ou na fase final do curso. 
3- Por razões supervenientes à entrada em funcionamento do curso, e mediante autorização prévia do serviço 
responsável, a FCT pode realizar-se, parcialmente, através da simulação de um conjunto de atividades profissionais 
relevantes para o perfil profissional visado pelo curso a desenvolver em condições similares à do contexto real de 
trabalho. 
  

Artigo 36.º 
Organização e desenvolvimento 

 
1- A FCT formaliza-se com a celebração de um protocolo enquadrador celebrado entre a escola e as entidades de 
acolhimento, as quais devem desenvolver atividades profissionais compatíveis e adequadas ao perfil profissional visado 
pelo curso frequentado pelo aluno. 
2- A organização e o desenvolvimento da FCT obedecem a um plano de trabalho individual, elaborado com a 
participação das partes envolvidas e assinado pelo Diretor, pela entidade de acolhimento, pelo aluno e ainda pelo 
encarregado de educação, caso o mesmo seja menor de idade. 
3- O plano a que se refere o número anterior, depois de assinado pelas partes, é considerado como parte integrante do 
contrato de formação subscrito entre a escola e o aluno e identifica os objetivos, o conteúdo, a programação, o período, 
horário e local de realização das atividades, as formas de monitorização e acompanhamento, com a identificação dos 
responsáveis, bem como os direitos e deveres dos diversos intervenientes, da escola e da entidade onde se realiza a 
FCT. 
4- O contrato e o protocolo referidos nos anteriores números geram nem titulam, respetivamente, relações de trabalho 
subordinado e caducam com a conclusão da formação para que foram celebrados. 
5- A FCT deve ser ajustada ao horário de funcionamento da entidade de acolhimento, não devendo a duração semanal 
ultrapassar as trinta e cinco horas, nem a duração diária as sete horas. 
6- Os alunos têm direito a um seguro que garanta a cobertura dos riscos das deslocações a que estiverem obrigados, 
bem como das atividades a desenvolver. 
7- A aprendizagem visada pela FCT inclui, em todas as modalidades, a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento 
de capacidades no âmbito da saúde e segurança no trabalho. 
 

Artigo 37.º 
Responsabilidades da escola 

 
São responsabilidades específicas do diretor de curso/coordenador dos cursos profissionais: 
a) Assegurar a realização da FCT, nos termos definidos na lei e nos regulamentos aplicáveis; 
b) Assegurar a elaboração dos protocolos com as entidades de acolhimento; 
c) Estabelecer os critérios e distribuir os alunos pelas entidades de acolhimento; 
d) Assegurar a elaboração e a assinatura dos contratos de formação com os alunos e seus encarregados de educação, 
se aqueles forem menores; 
e) Assegurar a elaboração do plano de trabalho do aluno, bem como a respetiva assinatura por parte de todos os 
intervenientes; 
f) Assegurar o acompanhamento da execução do plano de trabalho do aluno, bem como a avaliação de desempenho dos 
alunos, em colaboração com a entidade de acolhimento; 
g) Assegurar que o aluno se encontra coberto por seguro em todas as atividades da FCT; 
h) Assegurar, em conjunto com a entidade de acolhimento e o aluno, as condições logísticas necessárias à realização e 
ao acompanhamento da FCT. 
 

Artigo 38.º 
Professor orientador da FCT 

 
São responsabilidades específicas do professor orientador da FCT: 
a) Elaborar o plano de trabalho do aluno, em articulação com o Diretor de curso e, quando for o caso, com os demais 
órgãos e estruturas de coordenação e supervisão pedagógica competentes, bem como com os restantes professores do 
curso e o tutor designado pela entidade de acolhimento do aluno; 
b) Acompanhar a execução do plano de trabalho do aluno, nomeadamente através de deslocações periódicas aos locais 
em que a mesma se realiza, pelo menos duas vezes por período de FCT; 
c) Avaliar, em conjunto com o tutor designado pela entidade de acolhimento, o desempenho do aluno; 
d) Acompanhar o aluno na elaboração dos relatórios da FCT; 
e) Propor ao conselho de turma de avaliação, ouvido o tutor, a classificação do aluno na FCT. 
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Artigo 39.º 
Responsabilidades da entidade de estágio/acolhimento 

 
São responsabilidades específicas da entidade de acolhimento: 
a) Designar o tutor; 
b) Colaborar na elaboração do plano de trabalho do aluno; 
c) Atribuir ao aluno tarefas que permitam a execução do seu plano de trabalho; 
d) Colaborar no acompanhamento e na avaliação do desempenho do aluno na FCT; 
e) Assegurar o acesso à informação necessária ao desenvolvimento da FCT, nomeadamente no que diz respeito à 
integração socioprofissional do aluno na entidade; f) Controlar a assiduidade e a pontualidade do aluno; 
g) Assegurar, em conjunto com a escola e o aluno, as condições logísticas necessárias à realização e ao 
acompanhamento da FCT. 

 
Artigo 40.º 

Responsabilidades do aluno formando 
 

São responsabilidades específicas do aluno: 
a) Colaborar na elaboração do seu plano de trabalho; 
b) Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação da FCT para que for convocado; 
c) Cumprir, no que lhe compete, o seu plano de trabalho; 
d) Respeitar a organização do trabalho na entidade de acolhimento e utilizar com zelo os bens, equipamentos e 
instalações da mesma; 
e) Não utilizar, sem prévia autorização da entidade de acolhimento, a informação a que tiver acesso durante a FCT; 
f) Ser assíduo e pontual; 
g) Justificar as faltas perante o diretor de turma, o diretor de curso e o tutor, de acordo com as normas internas da 
escola e da entidade de acolhimento; 
h) Elaborar os relatórios intercalares e o relatório final da FCT. 
 

Artigo 41.º 
Avaliação da FCT 

 
Quando a FCT for desenvolvida em mais do que um ano do ciclo de formação, a sua avaliação deverá obedecer às 
seguintes normas: 
a) A classificação atribuída nos anos intermédios deve ficar registada em ata no conselho de turma desse ano, após a 
conclusão da FCT; 
b) A classificação final de FCT resulta da aplicação da seguinte fórmula: 
  Class. Final FCT = (1/5 * Class.FTC1) + (2/5 * Class.FCT2) + (2/5 * Class.FCT3). 
  

Artigo 42.º 
Entrada em vigor 

 
1- Este regimento entra em vigor no dia seguinte à sua aprovação. 
2- Este regimento poderá ser alvo de revisão sempre que a direção, de forma fundamentada, o considere necessário. 
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REGIMENTO DO GABINETE PRÓ-EXAME 
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

ARTIGO 1º 
(ENQUADRAMENTO LEGAL) 

 
O PRESENTE REGIMENTO FOI ELABORADO AO ABRIGO DO DISPOSTO NO ARTIGO 21º DO DECRETO-LEI N.º 139/2012 DO MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO E CIÊNCIA, DE 5 DE JULHO E DO ARTIGO 20º DO DESPACHO NORMATIVO Nº17-A/2015 DE 22 DE SETEMBRO, “MEDIDAS DE 
PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR”. 

ARTIGO 2º 
(OBJETO) 

 
O PRESENTE REGIMENTO ESTABELECE A CRIAÇÃO E O REGIME DE FUNCIONAMENTO DO GABINETE PRÓ-EXAME (GPE) NO AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DE VILA NOVA DA BARQUINHA E APLICA-SE A TODOS OS ELEMENTOS QUE PERTENÇAM À EQUIPA RESPONSÁVEL PELO 
DESENVOLVIMENTO DO GABINETE, BEM COMO A OUTROS ELEMENTOS DA COMUNIDADE ESCOLAR PREVIAMENTE NOMEADOS PARA O EFEITO. 

 
CAPÍTULO II – COMPETÊNCIAS 

ARTIGO 3º 
(LOCAL) 

 
O GPE FUNCIONARÁ NA SALA C-6 DA ESCOLA D. MARIA II DE VILA NOVA DA BARQUINHA. 

 
ARTIGO 4º 

(COMPETÊNCIAS) 
AO GABINETE PRÓ-EXAME COMPETE: 
A) PROMOVER UM ACOMPANHAMENTO EXTRA DE PREPARAÇÃO PARA AS PROVAS FINAIS; 
B) DESENVOLVER/ORIENTAR O ESTUDO E TRABALHO AUTÓNOMO DOS ALUNOS; 
C) PROMOVER ATIVIDADES DE REFORÇO DA APRENDIZAGEM. 

 
ARTIGO 5º 

(COORDENAÇÃO) 
 

1. A COORDENAÇÃO DA EQUIPA É ASSUMIDA POR UM DOS SEUS ELEMENTOS DESIGNADO PELO DIRETOR DO AGRUPAMENTO. 
2. O MANDATO DO COORDENADOR TEM A DURAÇÃO DE 1 ANO. 
3. O COORDENADOR PODE SER EXONERADO A QUALQUER MOMENTO POR DESPACHO FUNDAMENTADO DO DIRETOR. 

 
ARTIGO 6º 

(COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR) 
AO COORDENADOR COMPETE: 
A) CONVOCAR E PROMOVER PERIODICAMENTE REUNIÕES DE TRABALHO COM A EQUIPA DO GPE; 
B) FAZER A LIGAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES QUE INTEGRAM ESTA EQUIPA E O DIRETOR; 
C) DIVULGAR AS ATIVIDADES DESTA ESTRUTURA JUNTO DA COMUNIDADE EDUCATIVA; D) MONITORIZAR PERIODICAMENTE AS ATIVIDADES 
DO GABINETE; 
E) ELABORAR UM RELATÓRIO CRÍTICO DE ATIVIDADES NO FINAL DO ANO LETIVO. 

 
CAPÍTULO III – FUNCIONAMENTO 

ARTIGO 7º 
(FREQUÊNCIA DAS REUNIÕES) 

 
A EQUIPA RESPONSÁVEL PELO GPE REUNIRÁ ORDINARIAMENTE UMA VEZ POR PERÍODO. REUNIRÁ EXTRAORDINARIAMENTE SEMPRE QUE AS 
CIRCUNSTÂNCIAS O DETERMINEM E SEJA CONVOCADA PELO RESPETIVO COORDENADOR OU PELO DIRETOR DO AGRUPAMENTO, COM A 

ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE QUARENTA E OITO HORAS. 
 

ARTIGO 8º 
(CONVOCATÓRIAS) 

1. AS REUNIÕES (ORDINÁRIAS OU EXTRAORDINÁRIAS) SERÃO CONVOCADAS PELO COORDENADOR DA EQUIPA, QUER ATRAVÉS DE 
CONVOCATÓRIA ESCRITA AFIXADA COM UMA ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE QUARENTA E OITO HORAS, EM LOCAL PRÓPRIO, QUER ATRAVÉS DE 

CONVOCATÓRIA ENVIADA POR CORREIO ELETRÓNICO PARA CADA UM DOS ELEMENTOS DA EQUIPA. 
2. AS REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DEVERÃO SER CONVOCADAS PESSOAL, TELEFONICAMENTE OU POR CORREIO ELETRÓNICO COM UMA 

ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE VINTE E QUATRO HORAS. 
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3. A AFIXAÇÃO DAS CONVOCATÓRIAS CONFERE IMEDIATO CONHECIMENTO. 
4. DA CONVOCATÓRIA DA REUNIÃO DEVERÃO CONSTAR, OBRIGATORIAMENTE, O DIA, A HORA, O LOCAL E A ORDEM DE TRABALHOS A 

DESENVOLVER. A CONVOCATÓRIA, COM INDICAÇÃO CLARA DA DATA DA SUA AFIXAÇÃO, DEVE SER ASSINADA PELO COORDENADOR DO GPE. 
 

ARTIGO 9º 
(FALTAS) 

 
SEMPRE QUE UM ELEMENTO DA EQUIPA NÃO ESTEJA PRESENTE NA REUNIÃO, SER-LHE-Á MARCADA FALTA DE PRESENÇA PELO 

COORDENADOR. 
 

ARTIGO 10º 
(LOCAL DE REALIZAÇÃO E DURAÇÃO DAS REUNIÕES) 

 
AS REUNIÕES DA EQUIPA RESPONSÁVEL PELO GPE REALIZAM-SE NUMA SALA A DEFINIR DA ESCOLA SEDE DO AGRUPAMENTO, NÃO 

PODENDO EXCEDER AS DUAS HORAS DE DURAÇÃO. SE A REUNIÃO NÃO SE PUDER REALIZAR POR FALTA DE QUÓRUM, OU OUTROS 
IMPREVISTOS, DEVERÁ SER MARCADA NOVA DATA. 

 
ARTIGO 11º 

(REGIME DE SECRETARIADO DAS REUNIÕES) 
 

A ELABORAÇÃO DAS ATAS É COMPETÊNCIA DE TODOS OS ELEMENTOS DA EQUIPA, EXCEPTUANDO O COORDENADOR, SENDO REALIZADA EM 
REGIME ROTATIVO E POR ORDEM ALFABÉTICA DOS NOMES. 

 
ARTIGO 12º 

(REGISTO DAS ATAS DAS REUNIÕES) 
 

1. AS ATAS DAS REUNIÕES DA EQUIPA DO GPE, SERÃO REGISTADAS EM SUPORTE INFORMÁTICO, EM MODELO UNIFORMIZADO. 
2. NAS ATAS DEVERÃO CONSTAR: 
A) A INDICAÇÃO DO DIA E HORA; 
B) O NOME DOS MEMBROS DA EQUIPA; 
C) O RELATO, O MAIS COMPLETO POSSÍVEL, DE TODOS OS ASSUNTOS TRATADOS. AS GRELHAS OU OUTROS INSTRUMENTOS REGISTADOS EM 
ATA SERÃO ANEXADOS À MESMA. 
3. A ATA DEVERÁ SER ENTREGUE AO COORDENADOR DO GPE EM REGISTO INFORMÁTICO, MODELO FORMATADO INCLUINDO FOLHA DE 
ROSTO, USANDO O TIPO “VERDANA”, TAMANHO DEZ E ENTRELINHAMENTO DE ESPAÇO E MEIO; 
4. A APROVAÇÃO DA ATA DE CADA REUNIÃO SERÁ FEITA DEPOIS DE PUBLICADA EM SUPORTE DIGITAL PARA APRECIAÇÃO DE TODOS OS 
ELEMENTOS DO GPE; 
5. DEPOIS DE LIDAS E APROVADAS, AS ATAS SERÃO IMPRESSAS E ENTREGUES PELO COORDENADOR DIRETAMENTE NA DIREÇÃO. 

 
ARTIGO 13º 

(TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO) 
 

A TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO TERÁ LUGAR EM REUNIÃO, POR CORREIO ELETRÓNICO OU ATRAVÉS DA ENTREGA PESSOAL DE 

DOCUMENTAÇÃO. 
 

ARTIGO 14º 
(ALTERAÇÕES) 

 
O REGIMENTO DO GPE DEVE SER REVISTO: 
A) ORDINARIAMENTE, NO INÍCIO DE CADA ANO LETIVO; 
B) EM CONSEQUÊNCIA DE NOVA LEGISLAÇÃO QUE ENTRE EM VIGOR; 
C) EM CONSEQUÊNCIA DA REVISÃO DO REGULAMENTO INTERNO. 

 
ARTIGO 15º 

(ENTRADA EM VIGOR E PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE REGIMENTO) 
 
O REGIMENTO DO GPE ENTRARÁ EM VIGOR APÓS A SUA APROVAÇÃO E ESTARÁ EM VIGOR POR UM PERÍODO DE UM ANO, CONTADO A PARTIR 

DO ANO LETIVO DE 2015/2016. 
VILA NOVA DA BARQUINHA, 30 DE SETEMBRO DE 2015 
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REGIMENTO DO SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO	  
	  

Artigo 1.º	  
Natureza e âmbito	  

	  
O serviço de psicologia e orientação (SPO) é uma unidade especializada de apoio educativo, integrada na rede escolar, 
que desenvolve a sua ação nos estabelecimentos de educação ou de ensino inscritos na sua área de influência. Assegura 
o acompanhamento do aluno, individualmente ou em grupo, ao longo do processo educativo, bem como o apoio ao 
desenvolvimento do sistema de relações interpessoais no seio do agrupamento e entre este e a comunidade, tal como 
estipulado no Decreto-Lei nº 190/91 de 17 de maio, bem como a restante legislação em vigor. 	  
	  

Artigo 2.º	  
Composição e horário	  

	  
O SPO desenvolve a sua ação nos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário do 
Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha. O SPO é constituído por uma psicóloga. A profissional que integra 
este serviço dispõe de autonomia técnica e científica, de acordo com o disposto no artigo 10º do Decreto-Lei nº 190/91 
de 17 de maio. Cumpre um horário semanal de 40 horas semanais.	  
	  

Artigo 3.º	  
Competências	  

	  
 O SPO desenvolve a sua ação nos domínios do apoio psicopedagógico a alunos e professores, do apoio ao 
desenvolvimento do sistema de relações da comunidade escolar e da orientação escolar e profissional no 3.º ciclo de 
ensino básico e no ensino secundário. 	  
1- A nível do apoio psicopedagógico, são competências do SPO: 	  
a) Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção da sua identidade pessoal; 	  
b) Prestar apoio de natureza psicológica e psicopedagógica a alunos, professores, pais e encarregados de educação, no 
contexto das atividades educativas, tendo em vista o sucesso escolar, a efetiva igualdade de oportunidades e a 
adequação das respostas educativas; 	  
c) Realizar consulta psicológica / atendimentos a alunos, bem como realizar o seu encaminhamento para outros serviços 
quando a situação o exige e articular com os mesmos, tendo em vista o bem-estar e o bom desenvolvimento do aluno; 	  
d) Assegurar, em colaboração com outros serviços competentes, designadamente os de educação especial, a deteção de 
alunos com necessidades educativas especiais, a avaliação da sua situação e o estudo das intervenções adequadas; 	  
e) Contribuir, em conjunto com as atividades desenvolvidas no âmbito das áreas curriculares, dos complementos 
educativos e das outras componentes educativas não escolares, para a identificação dos interesses e aptidões dos 
alunos de acordo com o seu desenvolvimento global e nível etário; 	  
f) Colaborar em experiências pedagógicas e em ações de formação de professores, bem como realizar e promover a 
investigação nas áreas da sua especialidade; 	  
g) Identificar e analisar as causas de insucesso escolar e propor as medidas tendentes à sua eliminação; 	  
h) Proceder à avaliação global de situações relacionadas com problemas de desenvolvimento, com dificuldades de 
aprendizagem, com competências e potencialidades específicas e prestar o apoio psicopedagógico mais adequado; 	  
i) Cooperar com os professores da educação especial na avaliação dos alunos com necessidades educativas especiais, 
nomeadamente na elaboração do roteiro de avaliação e do relatório técnico-pedagógico e relatório circunstanciado de 
final de ano letivo e colaborar, quando solicitado, nos programas educativos individuais e no encaminhamento para as 
respostas educativas mais adequadas; 	  
j) Articular modalidades de complemento pedagógico, de compensação educativa e de educação especial, tendo em 
vista quer a individualização do ensino e a organização de grupos de alunos quer a adequação de currículos e de 
programas; 	  
k) Propor, de acordo com os pais e em colaboração com os professores de educação especial, o encaminhamento de 
alunos com NEE (s) para as modalidades mais adequadas de resposta educativa. 	  
2- A nível da orientação escolar e profissional compete, designadamente: 	  
a) Apoiar os alunos no processo de desenvolvimento da sua identidade pessoal e do seu projeto de vida; 	  
b) Desenvolver ações de aconselhamento psicossocial e vocacional dos alunos, apoiando o processo de escolha e o 
planeamento de carreiras; 	  
c) Planear e executar atividades de orientação escolar e profissional, nomeadamente através de programas a 
desenvolver com grupos de alunos, ao longo do ano letivo, e de apoio individual ao seu processo de escolha; 	  
d) Realizar ações de informação escolar e profissional sob modalidades diversas, garantindo a participação ativa dos 
alunos na exploração das técnicas e materiais utilizados; 	  
e) Colaborar na planificação e acompanhamento de visitas de estudo, experiências de trabalho, estágios e outras formas 
de contacto dos alunos com o meio e o mundo das atividades profissionais; 	  
f) Colaborar com outros serviços, designadamente do Instituto do Emprego e Formação Profissional, na organização de 
programas de informação e orientação profissional; 	  
g) Desenvolver ações de informação e sensibilização dos pais e da comunidade em geral no que respeita à problemática 
que as opções escolares e profissionais envolvem. 	  
3- A nível do apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da comunidade educativa compete-lhe, nomeadamente: 	  
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a) Colaborar, na sua área de especialidade, com os órgãos de direção, administração e gestão do Agrupamento em que 
se inserem; 	  
b) Colaborar em ações comunitárias destinadas a eliminar e prevenir a fuga à escolaridade obrigatória, o abandono 
precoce e o absentismo sistemático; 	  
c) Articular a sua ação com outros serviços especializados, nomeadamente das áreas da saúde e da segurança social e 
intervenção precoce, de modo a contribuir para o correto diagnóstico e avaliação sócio-médico-educativa de crianças e 
jovens com necessidades educativas especiais e planear as medidas de intervenção mais adequadas; 	  
d) Estabelecer articulações com outros serviços de apoio socioeducativo, como por exemplo, os necessários ao 
desenvolvimento de programas educativos individuais; 	  
e) Colaborar em ações de formação e participar na realização de experiências pedagógicas; 	  
f) Acompanhar o desenvolvimento de projetos e colaborar no estudo, conceção e planeamento de medidas que visem a 
melhoria do sistema educativo; 	  
h) Propor e/ou colaborar na proposta e celebração de protocolos com diferentes serviços, empresas e outros agentes 
comunitários a nível local; 	  
i) Colaborar com instituições do ensino superior na orientação de estágios curriculares/ estágios de curta duração no 
âmbito da formação em psicologia, quando tal se considere conveniente; 	  
l) O SPO intervém ainda, quando solicitado, em outras situações previstas na legislação em vigor. 	  
	  

Artigo 4.º	  
Funcionamento e organização	  

	  
1- A intervenção da psicóloga do SPO em situações problemáticas detetadas pelos professores ou pelo encarregado de 
educação, será feita a partir do envio, pelo diretor de turma/professor titular, de um formulário de referenciação e de 
um documento de autorização do encarregado de educação.	  
2- Ao serviço/estrutura que solicitou a intervenção será sempre dada uma resposta.	  
3- Aos Serviços de Psicologia e Orientação é reservado o direito de:	  
a) Poder decidir quanto ao acompanhamento psicológico de um aluno, no	  que respeita ao próprio acompanhamento, à 
periodicidade, à forma	  (individual, em grupo ou de retaguarda), de acordo com a especificidade	  
de cada situação;	  
b) Poder encaminhar as situações problemáticas para outros serviços de	  ajuda psicológica;	  
c) Não acompanhar diretamente os alunos que já estejam a beneficiar de	   ajuda direta de outros serviços, salvo 
exceções e de acordo com a	  especificidade dos casos;	  
d) Poder articular com instituições ou serviços que prestem apoio a alunos	  do Agrupamento, com vista a contribuir para 
o seu desenvolvimento	  integral;	  
e) A intervenção da psicóloga dos SPO é feita de acordo com a especificidade da sua formação.	  
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REGIMENTO DAS ATIVIDADESDE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR  
 

1.º ciclo do ensino básico 
  

Introdução  
 

Considerando: 
1- A importância das atividades de enriquecimento curricular [AEC], no 1.º ciclo do ensino básico [1.º CEB], para o 
desenvolvimento das crianças e, consequentemente, para o seu sucesso escolar futuro, previsto nos princípios 
orientadores da organização curricular do ensino básico – Decreto-Lei nº139/2012 de 05 de julho, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º91/2013 de 13 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º176/2014 de 12 de dezembro, 
assim como na Portaria n.º644-A/2015 de 21 de agosto; 
2- A urgência de adaptar os tempos de permanência das crianças na escola às necessidades das famílias e a 
importância de garantir que esses tempos sejam pedagogicamente ricos e complementares das aprendizagens 
associadas à aquisição de competências básicas; 
3- A necessidade de adotar procedimentos que regulem as atividades, atitudes e comportamentos dos intervenientes 
nas mesmas, desde os alunos aos docentes e técnicos das atividades, dos assistentes operacionais aos encarregados de 
educação, através da adoção de uma cultura de responsabilidade; 
4- Os normativos legais que regulam a atividade docente, conteúdos funcionais do pessoal não docente e os direitos e 
deveres dos alunos e encarregados de educação, determina-se que o presente regulamento se aplica a todos os 
elementos da comunidade escolar do 1.º CEB do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha. 
  

Artigo 1.º 
Âmbito de aplicação 

 
1- O presente regulamento define orientações a observar nas AEC, em funcionamento nos estabelecimentos de ensino 
do 1.º CEB deste Agrupamento de Escolas. 
2- Entende-se por AEC as atividades que se desenvolvem para além do horário curricular, sempre que possível, e que 
incidam nos domínios artísticos, científico, desportivo, pedagógico e das tecnologias de informação e comunicação, de 
ligação da escola com o meio e de educação para cidadania. 
3- As atividades a desenvolver neste programa resultam do Protocolo de Colaboração que regula a parceria entre a 
Entidade Promotora (Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha) e o Agrupamento de Escolas de Vila Nova da 
Barquinha, com o objetivo de implementar as AEC, de acordo com a Portaria n.º 644-A/2015 (2ª série) de 24 de 
agosto, dinamizadas pela Associação Centro Integrado de Educação em Ciências (CIEC). 

  
Artigo 2.º 

Princípios Orientadores 
  

As AEC desenvolvem-se de acordo com os objetivos definidos no Projeto Educativo do Agrupamento, atendendo ao 
contexto da Escola com o objetivo de atingir o equilíbrio entre os interesses dos alunos, a formação e perfil dos 
profissionais que as asseguram e os recursos materiais e imateriais de cada território, e constam do Plano Anual de 
Atividades. 
  

Artigo 3.º 
Competências 

  
1- São competências da Entidade Promotora (Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha): 
a) Implementar as AEC em parceria com o Agrupamento, de acordo com a planificação aprovada pelo Conselho Geral 
sob proposta do Conselho Pedagógico; 
b) Garantir a existência dos recursos humanos, materiais (material didático e de desgaste) e de espaços necessários ao 
desenvolvimento das AEC, assegurando a boa prestação das mesmas e a existência das adequadas condições de 
funcionamento e segurança das instalações; 
c) Envolver o Agrupamento no processo de seleção dos profissionais a afetar a cada AEC; 
d) Definir os horários e a organização das atividades em parceria com o Agrupamento, no cumprimento das decisões do 
Conselho Geral. 
2- São competências do Agrupamento de Escolas: 
a) Desenvolver e coordenar as AEC em parceria com a Entidade Promotora, de acordo com a planificação aprovada pelo 
Conselho Geral sob proposta do Conselho Pedagógico; 
b) Partilhar os recursos humanos, técnico-pedagógicos (nomeadamente, material didático e equipamentos) e de 
espaços existentes no conjunto de escolas do agrupamento; 
c) Participar no processo de seleção dos profissionais a afetar a cada AEC; 
d) Afetar os recursos docentes de carreira disponíveis, para a realização de uma ou mais AEC, de acordo com o disposto 
no n.º 2, do artigo 16.º da portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto; 
e) Definir os horários e a organização das atividades em parceria com a Entidade Promotora; 
f) Assegurar a supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das AEC, tendo em vista garantir a sua 
qualidade e a articulação com as atividades curriculares, nomeadamente: 

i) Promovendo a integração das AEC no Projeto Educativo do Agrupamento; 
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ii) Envolvendo os professores titulares de turma no planeamento e acompanhamento da execução das atividades e 
na sua supervisão; 
iii) Criando mecanismos de comunicação e articulação entre os professores titulares de turma e os 
técnicos/profissionais das AEC e entre estes e os Departamentos Curriculares; 
iv) Acionando o Seguro Escolar, nos termos legais, caso ocorra algum incidente no âmbito das AEC, bem como nos 
trajetos para e de volta das atividades e em atividades realizadas fora das instalações escolares. 

3- São competências do Professor Titular de Turma: 
a) Articular a ligação com as famílias, prestando todas as informações solicitadas; 
b) Integrar no Plano de Turma as atividades de enriquecimento curricular disponibilizadas, com indicação dos alunos 
que as frequentam; 
c) Divulgar e alertar os Encarregados de Educação para a importância do cumprimento do Regulamento Interno do 
Agrupamento, do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, das regras de funcionamento das atividades letivas e não letivas; 
d) Dar conhecimento no início do ano letivo, em reunião a realizar entre os docentes titulares da turma e os 
encarregados de educação, do Regulamento e do programa das AEC; 
e) Quaisquer informações ou esclarecimentos a dar aos encarregados de educação serão feitos na hora prevista para o 
atendimento semanal aos encarregados de educação, cuja calendarização é da responsabilidade do professor titular de 
turma. 
  

Artigo 4.º 
Deveres 

  
1- São deveres dos técnicos/profissionais das AEC: 
a) Conhecer as normas constantes neste Regulamento; 
b) Registar as sessões dinamizadas na plataforma Siga; 
c) Requisitar antecipadamente, sempre que se justifique, o material a utilizar nas atividades e entregá-lo à assistente 
operacional de serviço, assim que estas terminem; 
d) Fazer aplicar o Regulamento Interno do Agrupamento, o Estatuto do Aluno e Ética Escolar e as regras de 
funcionamento das AEC; 
e) Assegurar a disciplina dos alunos no decorrer das atividades e, sempre que considere necessário, solicitar a 
intervenção de um assistente operacional, para proceder ao acompanhamento dos alunos fora do espaço onde as 
mesmas decorrem; 
f) Solicitar a intervenção de uma assistente operacional, em caso de doença súbita ou acidente escolar de algum aluno, 
para colaborar no socorro à criança e, caso seja necessário, a assistente procederá ao seu acompanhamento a uma 
unidade hospitalar, desde que o encarregado de educação, após ter conhecimento da situação, não o possa fazer. O 
técnico/profissional deverá preencher o formulário do seguro escolar; 
g) Proceder à avaliação de cada aluno, através do preenchimento do registo próprio existente para o efeito. A avaliação 
será disponibilizada aos encarregados de educação na reunião de avaliação no final de cada período, através do 
professor titular de turma; 
h) Informar atempadamente o coordenador das AEC em caso de ausência no sentido do mesmo providenciar a sua 
substituição; 
i) Quando não houver possibilidade de substituição, os alunos ficarão sob a vigilância dos assistentes operacionais ou 
outro pessoal não docente em serviço na escola. 
2. São deveres dos alunos: 
a) Fazer-se acompanhar do material solicitado pelos técnicos/profissionais das AEC e pela caderneta escolar; 
b) Cumprir na íntegra o horário estabelecido para o funcionamento das AEC; 
c) Ser empenhado e cumpridor das regras de conduta estabelecidas neste regulamento e por cada técnico/profissional 
das AEC; 
d) Manter-se na escola até ao término das atividades, salvo se, por qualquer motivo excecional, possuir autorização do 
encarregado de educação escrita na caderneta do aluno. 
3- São deveres dos Encarregados de Educação: 
a) As contempladas no Regulamento Interno do Agrupamento e na Brochura facultada aos encarregados de educação, 
no início do ano letivo; 
b) Garantir a assiduidade e frequência dos seus educandos nas atividades; 
c) Responsabilizarem-se pelos estragos causados pelos seus educandos no equipamento escolar, sempre que 
comprovadamente este tenha agido com dolo; 
d) Comunicar com os técnicos das AEC através da caderneta escolar, dando conhecimento ao professor titular de turma; 
e) Justificar as faltas dos alunos via caderneta; 
f) Acompanhar, sempre que possível, o seu educando a uma unidade hospitalar, em caso de acidente escolar. 
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Artigo 5.º 
Atividades do Agrupamento 

  
1- As Atividades de Enriquecimento Curricular disponibilizadas pelo Agrupamento são as seguintes: 
 

Domínio Designação da AEC Duração semanal 

Científico e Tecnológico Ensino do Inglês – 1.º, 2.º e 4.º anos 60 min 

Desportivo Desporto – 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos 60 min 

Artístico Música – 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos 60 min 

Artístico Artes – 1.º e 2.º anos 60 min 

Científico e Tecnológico Oficina do Explorador – 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos 60 min 

Científico e Tecnológico Introdução à Programação – 4.º ano 60 min 

  
Artigo 6.º 

Período de funcionamento 
  
1- As AEC desenvolvem-se apenas durante os períodos em que decorrem as atividades letivas. 
2- O horário de funcionamento das atividades é, preferencialmente, após as 16:30 na Escola Ciência Viva e 16:40 na 
EB1 da Praia do Ribatejo. Porém, se necessário, poderá haver a flexibilização moderada do horário das respetivas 
atividades e adaptá-lo às condições de realização do conjunto das AEC, tendo em conta o interesse dos alunos e das 
famílias, sem prejuízo da qualidade pedagógica. 
3- As AEC decorrem nas instalações escolares onde funciona o 1.º Ciclo, excecionalmente poderão ser desenvolvidas em 
outros locais. 
  

Artigo 7.º 
Inscrições e frequência nas AEC 

  
1- Os encarregados de educação interessados no programa das AEC do 1.º CEB deverão formalizar a inscrição do seu 
educando junto dos professores titulares de turma aquando da renovação de matrícula ou nos serviços administrativos 
da Escola Sede. 
2- Os encarregados de educação dos alunos que iniciam o 1.º ano de escolaridade deverão fazer a inscrição no ato da 
matrícula. 
3- As inscrições que ocorram fora do prazo previsto estarão sujeitas à existência de vaga. 
4- No início de cada ano letivo serão dadas a conhecer aos encarregados de educação as AEC, o horário e os 
técnicos/profissionais das mesmas, sempre que possível. 
5- As AEC são gratuitas e de frequência facultativa, cabendo aos encarregados de educação a tomada de decisão de 
inscreverem os seus educandos nas referidas atividades. 
6- A inscrição nas AEC não implica a frequência da totalidade das atividades para os alunos, sendo os encarregados de 
educação responsáveis pelos seus educandos nos períodos de não frequência. 
7- As desistências de participação no Programa das AEC deverão ser solicitadas por escrito, pelo encarregado de 
educação, dos Serviços Administrativos da escola sede. Estas situações serão estudadas caso a caso, pertencendo a 
decisão final ao Diretor do Agrupamento. 
8- A desistência da frequência das AEC, por parte de um aluno, determina a impossibilidade do mesmo aluno se voltar a 
inscrever, durante o ano letivo em curso. 
  

Artigo 8.º 
Assiduidade 

  
1- Após a inscrição nas AEC, a sua frequência é de caráter obrigatório, estando sujeitas à marcação de faltas. Os 
encarregados de educação assumem, por escrito e em impresso próprio, o compromisso de que os seus educandos 
frequentarão as AEC até ao final do ano letivo, no respeito pelo dever de assiduidade consagrado no Estatuto do Aluno e 
Ética Escolar, aprovado pela Lei nº 51/2012, de 5 de setembro. 
2- As faltas dadas devem, sempre que possível, ser comunicadas com antecedência ao técnico/profissional com 
conhecimento ou ao professor titular de turma, utilizando o encarregado de educação, para o efeito, a caderneta escolar 
do aluno. Estas devem ser justificadas por escrito, no prazo de três dias úteis. A justificação da falta deverá ser 
entregue ao professor titular de turma. 
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Artigo 9.º 
Indisciplina 

  
1- Os alunos inscritos nas AEC estão, na sua frequência, obrigados ao cumprimento dos deveres de assiduidade, 
pontualidade, correção e obediência, previstos no Regulamento Interno do Agrupamento. 
2- Sempre que o comportamento de um aluno impeça o normal funcionamento da atividade, o técnico/profissional das 
AEC deverá dar conhecimento imediato ao encarregado de educação e ao professor titular de turma, através de 
participação na caderneta. Poderá, ainda, recorrer ao preenchimento de uma participação de ocorrência, a qual deverá 
ser entregue ao professor titular de turma. 
  

Artigo 10.º 
Seguro escolar 

 
Os alunos que frequentam as AEC estão abrangidos pela Portaria n.º 413/99, de 8 de Junho – Regulamento do Seguro 
Escolar. 
  

Artigo 11.º 
Disposições finais 

  
Qualquer questão que ocorra no âmbito das AEC e que não esteja prevista neste Regulamento será comunicada e 
decidida pelo Diretor do Agrupamento em articulação com a Entidade Promotora. 
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REGIMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA	  
 

CAPITULO I 
Natureza e Fins 

 
A Componente de Apoio à Família (adiante designada por CAF) da Escola Ciência Viva (ECV), pertencente ao 
Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha, funciona nas instalações da Escola Ciência Viva. 
A implementação da CAF é da responsabilidade da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Centro Escolar de 
Vila Nova da Barquinha (APEECE). 
A APEECE é uma instituição sem fins lucrativos, constituída por pais, mães e encarregados de educação que se dedicam 
voluntariamente ao serviço e organização da CAF, tendo como principal objetivo apoiar as famílias e assegurar o bem-
estar das crianças. 
O funcionamento da CAF resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, o Agrupamento 
de Escolas de Vila Nova da Barquinha e a APEECE. 
O presente regimento define os objetivos e normas inerentes ao funcionamento da CAF. 
 

Artigo 1.º 
Objetivos 

 
O funcionamento e atividades desenvolvidas no âmbito da CAF pretendem a prossecução dos seguintes objetivos: 
1- Promover estratégias de apoio à criança e à família que visam assegurar o bem-estar, quer durante o complemento 
do horário do período letivo, quer nas interrupções letivas, de acordo com as normas definidas. 
2- Promover o completo desenvolvimento da criança, fomentando o espírito de iniciativa, criando oportunidades de 
realização pessoal e o desenvolvimento do sentido de responsabilidade, planificação e organização. 
3- Oferecer um ambiente propício onde cada criança seja capaz de se situar e de se expressar num clima de 
compreensão, respeito e aceitação. 
4- Assegurar o contínuo apoio escolar e educacional das crianças, designadamente através do apoio na realização dos 
trabalhos de casa. 
5- Assegurar a saúde e bem-estar das crianças, através do incentivo de hábitos de vida saudáveis. 
6- Contribuir para uma educação mais estimulante e criativa, através do desenvolvimento de atividades e ateliers, no 
âmbito das expressões plástica e corporal. 
7- Incentivar um maior envolvimento da família na aprendizagem das crianças. 
 

Artigo 2.º 
Dever de cumprimento 

 
A organização e funcionamento interno da CAF têm por base o presente regimento, obrigando todos os seus 
destinatários ao seu cumprimento. 
 

Artigo 3.º 
Equipa de trabalho 

 
1- A equipa de trabalho é constituída por elementos com formação nas áreas Pedagógicas, das Ciências Sociais e Artes, 
assim como profissionais especializados no trabalho com crianças. 
2- O número de monitores mínimo em serviço obedece ao previsto por lei. 
 

Artigo 4.º 
Destinatários 

 
A CAF pode ser frequentada por todas as crianças da Escola Ciência Viva e, excecionalmente, crianças externas 
portadoras de um seguro criado para o efeito. 
 

Artigo 5.º 
Condições de admissão 

 
Poderão ser admitidos todos os alunos da escola cujos encarregados de educação tenham a sua situação regularizada 
no que diz respeito ao pagamento das mensalidades ou outras. 
 

Artigo 6.º 
Inscrições 

 
1- As inscrições para a CAF estão abertas todo o ano e serão registadas por ordem de entrada. 
2- As inscrições na CAF ficam dependentes do número de vagas existentes, que será fixado pelos corpos dirigentes da 
APEECE no princípio de cada ano letivo. 
3- Caso a inscrição seja feita após o início das aulas, e em casos excecionais a criança poderá ser sujeita a um tempo de 
espera para admissão se se verificar a necessidade de contratação de mais monitores que assegurem o estipulado por 
lei. 
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4- A permanência de qualquer aluno na CAF nos períodos de interrupção letiva carece obrigatoriamente do 
preenchimento das fichas de inscrição correspondentes, entregues sazonalmente pela APEECE antes de cada período, e 
obedecem ao cumprimento de regras estipuladas para cada caso, nomeadamente a declaração explícita dos dias de 
ausência e permanência na escola e autorização para passeios. 
5- Juntamente com a ficha de inscrição, será dado conhecimento do Regimento Interno, de modo a permitir que os 
encarregados de educação tenham um conhecimento dos seus direitos e deveres. Este ficará disponível para consulta na 
sala da APEECE nas instalações da escola. 
6- A inscrição / reinscrição na CAF deve ser feita através do preenchimento da respetiva ficha. A inscrição só poderá ser 
considerada válida após a liquidação, bem como da regularização de qualquer divida pendente. 
7- O preenchimento das vagas atrás referidas será efetuado de acordo com a seguinte ordem e critérios: 
a) Alunos que já frequentaram a CAF no ano anterior; 
b) Novos alunos, irmãos de crianças que frequentem a CAF; 
c) Ordem de inscrição. 
8- Qualquer alteração ou anulação só se tornará efetiva após comunicação por escrito, preferencialmente por correio 
eletrónico (e-mail). 
9- A direção da APEECE poderá atender a situações especiais que serão apreciadas caso a caso e decididas de forma 
criteriosa. 
 

Artigo 7.º 
Renovação da inscrição 

 
1- A inscrição é válida apenas por um ano letivo, devendo ser renovada anualmente. 
2- A eventual desistência não dará lugar à devolução dos valores pagos, exceto se a esta se verificar por inexistência de 
vagas. 
 

Artigo 8.º 
Anulação da inscrição 

 
1- Considera-se anulada a inscrição: 
a) quando não se proceder à renovação da inscrição; 
b) sempre que a criança falte 30 dias consecutivos, sem aviso prévio ou justificação; 
c) sempre que se verifique um desrespeito pelas normas estabelecidas no presente regimento em vigor na CAF. 
2- Nos casos em que o encarregado de educação não comunique por escrito a desistência atempada da criança a 
APEECE reserva-se no direito de exigir o pagamento das mensalidades em falta independentemente da frequência ou 
não da criança e a respetiva não readmissão da mesma até regularização da situação, salvo situações devidamente 
justificadas e aprovadas em sede de direção da APEECE. 
 

Artigo 9.º 
Horário 

 
1- As atividades serão desenvolvidas todos os dias úteis, inclusive nas interrupções letivas, ao longo de 11 meses, com 
início em 01 de Setembro e termo a 31 de Julho. 
2- Encerra nos Feriados Nacionais e Municipal (13 de junho), dias 24 e 31 de dezembro e dia de Carnaval. 
3- A CAF funciona em complemento do horário escolar de acordo com o seguinte horário: 
a) Período letivo: 

Manhã – 08:00 às 08:45; 
Tarde – 17:30 às 18:30. 

b) Período de Interrupções Letivas e Férias Escolares: 
08:00 às 18:30 

4- Os pais ou encarregados de educação, ou outras pessoas devidamente autorizadas para o efeito, deverão recolher os 
seus educandos até às 18H30. O incumprimento desta disposição implica o pagamento de uma taxa suplementar de 
10€ por cada ocorrência. 
5- O incumprimento reiterado da hora limite de recolha da criança poderá dar lugar à suspensão da frequência na CAF. 
 

Artigo 10.º 
Modalidade de funcionamento 

 
Tendo a CAF por objeto a prestação de serviços vocacionados para o atendimento da criança, proporcionando-lhes a 
oferta de atividades de animação socioeducativa de acordo com as necessidades das famílias, foram criadas, quatro 
modalidades de funcionamento: 
a) Acolhimento - 08:00 às 08:45; 
b) Completo - 08:00 às 08:45 e 17:30 às 18:30; 
c) Dias avulso - crianças que não frequentem regularmente a CAF, estão condicionadas ao número de vagas existentes 
e são obrigadas a participar em qualquer atividade que se encontre planeada para o dia, mediante pagamento do 
respetivo valor; 
d) Atividade de tempos livres (ATL) - 08:00 às 18:30. 
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e) Podem beneficiar deste serviço todas as crianças que tenham frequentado regularmente a CAF desde o primeiro 
período escolar e que cumpram o procedimento de inscrição descrito no ponto 6 e o ponto 7 do art.º 6.º do presente 
regulamento; 
f) Crianças que não frequentem regularmente a CAF, desde que tenham feito a sua inscrição, estando condicionadas ao 
número de vagas existentes (é condição de admissão nesta modalidade, a participação em todas as atividades, não 
podendo as crianças ficarem na escola). 
 

Artigo 11.º 
Dinâmicas 

 
A dinamização da CAF obedece ao cumprimento de um plano de atividades elaborado no início de cada ano letivo e 
devidamente aprovado pela direção do agrupamento. 
1- Considerando a pesada carga horária a que os alunos estão sujeitos por força da organização letiva para estudo e 
atividades, a dinamização da CAF durante os dias de período letivo promove de forma prioritária os tempos de 
brincadeira, acompanhada por monitores que supervisionam e/ou dirigem a mesma com vista à persecução dos 
objetivos atrás descritos. 
2- Sempre que se revele oportuno serão desenvolvidas atividades no âmbito de áreas como: desporto, expressão 
dramática, expressão plástica, leitura e escrita, ciências e ambiente, cultura geral e visitas de estudo periódicas, outras. 
3- Serão, ainda, dinamizadas atividades oficinais subordinadas a diversas temáticas que visam desenvolver 
competências, tais como a autonomia, competências sociais e culturais, cooperação e cidadania, associando um 
crescimento saudável e prazer aos tempos extracurriculares. Estas oficinas serão enquadradas nas efemérides anuais e 
surgirão, de preferência, das necessidades das próprias crianças no seu processo de crescimento. 
4- Nos períodos de interrupção das atividades letivas, organizar-se-ão programas especiais, como visitas de estudo, 
atempadamente planificados e divulgados junto dos encarregados de educação. Estes programas poderão implicar 
custos adicionais, exigidos pelas deslocações e ingresso nos diversos espaços. 
 

Artigo 12.º 
Pagamentos 

 
1- A inscrição na CAF é anual e, independentemente do seu horário, é obrigatório o pagamento relativo às opções 
escolhidas. 
2- O preçário é revisto no início de cada ano letivo e consta como anexo 1 deste regulamento. 
3- Para que os pagamentos sejam efetuados apresentamos duas modalidades possíveis, em numerário ou por 
multibanco (CGD – NIB 0035 0876 00013474230 07), sempre com a obrigatoriedade de identificação do aluno no 
descritivo e da entrega/envio do comprovativo de pagamento. 
4- O pagamento da mensalidade é devido no dia 1 do mês a que diz respeito, devendo ser realizado até ao dia 8 do mês 
corrente. Os pagamentos efetuados após esta data estão sujeitos a um agravamento sobre a mensalidade, da seguinte 
forma: 
a) Entre os dias 2 e 8 - sem agravamento; 
b) Entre os dias 9 e 15 - 10% de agravamento; 
c) Após o dia 15 - 25% de agravamento. 
5- Sempre que os dias referidos no ponto anterior não sejam úteis, a data limite transita para o primeiro dia útil 
seguinte. 
6- Encarregados de educação que tenham duas ou mais crianças na CAF têm uma redução de 50% no valor da 
mensalidade da segunda e restantes crianças. 
7- Poderão ser analisadas pela APEECE outras situações especiais, mediante a apresentação dos documentos 
comprovativos, de forma a diminuir-se o valor da mensalidade. 
8- A mensalidade a suportar pela frequência da CAF nas interrupções letivas é calculada em função do posicionamento 
nos Escalões da Ação Social Escolar. 
 

Artigo 13.º 
Consequências do não pagamento 

 
Caso o pagamento da mensalidade não se verifique até ao final do mês a que diz respeito, a criança poderá ser 
impedida de frequentar a CAF, até regularização da dívida. Situações devidamente justificadas serão analisadas pela 
direção da APEECE. 
 

CAPITULO II 
Participação na CAF 

 
Artigo 14.º 

Deveres de assiduidade 
 
1- Todas as crianças admitidas nas CAF têm de frequentá-lo com a máxima assiduidade. 
2- Nos dias em que a criança é recolhida na escola antes das 17:30, é obrigatório informar previamente as monitoras da 
CAF sobre a sua ausência. 
3- Os encarregados de educação dos utentes comprometem-se a informar pelos meios ao seu dispor, sempre que os 
seus educandos não possam comparecer. 
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Artigo 15.º 
Justificação das faltas por doença 

 
Nos casos de faltas por doença, superiores a três dias, deverá ser apresentada justificação médica comprovativa da 
natureza da doença sem a qual não será autorizada a reentrada. 
 

Artigo 16.º 
Desistências e a sua comunicação 

 
1- Em caso de desistência, o encarregado de educação deverá avisar por escrito com 30 dias de antecedência e efetuar 
o pagamento do mês correspondente. 
2- O não cumprimento do disposto no número anterior obrigará ao pagamento de todas as mensalidades registadas até 
à entrada do pedido de desistência. 
 

Artigo 17.º 
Condições para a entrega e recolha das crianças 

 
1- A entrega e a recolha de crianças devem ser feitas, preferencialmente, pelos pais ou encarregados de educação ou 
por quem estiver indicado na ficha de inscrição. 
2- O monitor responsável só poderá facilitar a entrega da criança caso quem se dirija à escola esteja devidamente 
identificado e autorizado pelo encarregado de educação, podendo para o efeito solicitar a devida identificação. 
3- Em casos não autorizados pelo encarregado de educação o monitor poderá exigir a presença do mesmo, ou contactar 
a Escola Segura para fins de identificação e segurança, sem permitir a saída da criança. 
 

CAPÍTULO III 
ALIMENTAÇÃO 

 
Artigo 18.º 

Regras da alimentação 
 
1- A CAF, em período letivo, só assegura os lanches da manhã e da tarde, quando esta é opção dos encarregados de 
educação e mediante o pagamento dos valores referidos no anexo 1. 
2- A responsabilidade da distribuição dos almoços só é da CAF nos períodos de interrupções letivas escolares. 
3- A CAF assegura os lanches e almoço nos períodos de ATL. 
4- No caso de anulação do almoço, pedido antecipadamente pelos Encarregados de Educação, esta deverá ser feita até 
às 9 horas do próprio dia. 
5- As alergias ou rejeições face a alimentos dos educandos, devem ser comunicadas por escrito logo que conhecidas, 
com apresentação de declaração médica. 
6- Por inexistência de condições logísticas nas infraestruturas da escola, a APEECE não tem condições para fornecer 
almoços alternativos nos casos previstos no ponto anterior, pelo que, em casos justificados, poderá ser combinada com 
o encarregado de educação uma solução alternativa da responsabilidade do próprio. 
 

CAPÍTULO IV 
EM CASO DE DOENÇA OU MEDICAÇÃO 

 
Artigo 19.º 

Reentrada após período de doença 
 
1- Em caso de doença contagiosa, a criança deverá permanecer em casa durante o período adequado para se evitar a 
propagação e o encarregado de educação deverá informar as monitoras da CAF sobre a situação. 
2- Após um período de doença, a criança só poderá dar entrada na CAF, mediante a apresentação de um certificado 
médico à escola que garanta não haver inconvenientes na permanência ou no regresso. 
3- De acordo com o número de dias de ausência e, perante a entrega de um atestado médico comprovativo, quando a 
criança regressar à CAF, o valor da mensalidade será regularizado no mês seguinte. 
 

Artigo 20.º 
Medicação e obrigatoriedade da prescrição médica 

 
1- Quando qualquer criança tiver de ser medicada durante o período de permanência na CAF os pais ou encarregados de 
educação deverão apresentar justificação médica, onde conste a natureza da doença e posologia dos medicamentos 
prescritos pelo médico. 
2- Os monitores responsáveis da CAF poderão recusar a entrada do utente, caso se verifique o incumprimento do 
número anterior. 
3- Todos os medicamentos deverão trazer nas embalagens o nome da criança, as quantidades e as horas de 
ministração, de acordo com a prescrição médica referida no ponto 1 deste artigo. 
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Artigo 21.º 
Dever de informação sobre o estado de saúde 

 
Todos os pais ou encarregados de educação deverão informar a CAF sobre casos de indisposições noturnas ou outras 
situações que indiciem mal-estar ou doença. 
 

CAPÍTULO V 
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS 

 
Artigo 22.º 

Âmbito do seguro 
 
Todas as crianças inscritas na CAF estão abrangidas pelo Seguro Escolar da responsabilidade do Agrupamento de 
Escolas de Vila Nova da Barquinha. 
 

Artigo 23.º 
Responsabilidade em caso de acidente 

 
1- Em caso de acidente que ocorra durante o período em que a criança se encontre sob a responsabilidade da CAF 
providenciar-se-á os cuidados necessários de acordo com o grau de gravidade da situação. 
2- Em casos de maior gravidade, os pais ou encarregados de educação serão de imediato chamados, 
independentemente da hora, devendo comparecer sem demora no local a fim de tomarem conta da ocorrência, não 
obstante o acompanhamento dado pelo monitor da CAF. 
3- Se se verificar necessário, a criança poderá ser encaminhada para uma urgência hospitalar sempre com o 
acompanhamento de um dos monitores, devendo o encarregado de educação comparecer no local. 
4- Em casos de menor gravidade os pais serão informados das ocorrências no momento de recolha do educando. 
 

CAPÍTULO VI 
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
Artigo 24.º 

Participação nas atividades 
 
1- A APEECE dinamiza diversas atividades de frequência complementar de cariz desportivo ou artístico. 
2- As atividades serão realizadas dentro ou fora dos espaços das instalações escolares, sendo garantidas pelos 
respetivos Técnicos. 
3- O plano de atividades complementares é definido anualmente e divulgado no início de cada ano letivo. 
4- A frequência destas atividades é facultativa, mediante pagamento adicional definido pela APEECE. 
 

CAPÍTULO VII 
DEVERES DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 
Artigo 25.º 

Deveres face à CAF 
 
Os Deveres dos Pais e Encarregados de Educação são os seguintes: 
1- Informar-se acerca das normas que vigoram na CAF e dar-lhe cumprimento. 
2- Colaborar com o coordenador de estabelecimento, coordenador pedagógico e demais funcionários para o bom 
funcionamento e melhoramento da CAF. 
3- Colaborar com os técnicos especializados da CAF quando tal for solicitado. 
4- Assistir às reuniões de pais sempre que sejam convocados. 
5- Promover a articulação efetiva entre vivências dos seus educandos e as atividades educativas promovidas pela CAF. 
6- Diligenciar no sentido de conhecer o Plano Anual de Atividades da CAF e dar sugestões junto da APEECE para o seu 
melhoramento, enquanto parte ativa no processo educativo. 
7- Colaborar com a CAF, sempre que possível, na preparação e na execução de atividades mediante a coordenação da 
APEECE. 
8- Cumprir com os outros deveres expressos no presente regimento. 
 

CAPÍTULO VIII 
ASPETOS DE ORDEM GERAL 

 
Artigo 26.º 

Interrupção compulsiva 
 
A frequência da CAF ou ATL Escolar será vedada a qualquer criança sempre que: 
1- Constantemente se verifique um comportamento incorreto por parte desta ou do seu encarregado de educação. 
2- Se verifique um desrespeito sistemático das normas estabelecidas no presente regimento da CAF. 
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Artigo 27.º 
Vestuários e outros objetos 

 
A APEECE/ CAF não se responsabiliza pelo desaparecimento ou estrago de bens pessoais que os utentes possam trazer, 
como é o caso de brinquedos, telemóveis, adornos, roupas, etc. 
 

CAPÍTULO IX 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Artigo 28.º 

Aplicação, supervisão e alteração do regimento 
 
1- Todos os encarregados de educação da CAF são totalmente responsáveis pela aplicação estrita deste regimento. 
2- A supervisão do presente regimento é da responsabilidade dos órgãos competentes do Agrupamento de Escolas de 
Vila Nova da Barquinha, em termos a definir no seu regulamento interno. 
3- As alterações a este regimento são da competência da direção da APEECE eleita em Assembleia de Pais de acordo 
com estatutos da mesma. 
4- As dúvidas resultantes da interpretação do presente regimento, os casos omissos e os problemas resultantes da sua 
aplicação, serão resolvidos pela direção da Associação de Pais. 
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REGIMENTO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA 
 

Artigo 1.º 
Enquadramento 

 
Decorrente dos conteúdos do Decreto – Lei n.º 147/97 de 11 de Julho (Regime Jurídico do desenvolvimento da 
Educação Pré-Escolar) e Portaria n.º 583/97 (horário nos estabelecimentos de educação pré escolar para além das 40 
horas semanais) e depois de constatadas as necessidades das famílias, procede-se no presente ano letivo, à 
semelhança dos anos anteriores, à implementação das Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF) em todos os 
estabelecimentos de Educação Pré-Escolar do Agrupamento de Vila Nova da Barquinha 
De acordo com a Portaria 644-A/2015 artigo n.º3 no ponto 1: 

“Consideram-se AAAF as que se destinam 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.” 

No ponto 2 do mesmo artigo: 
 “As AAAF decorrem, preferencialmente, em espaços especificamente concebidos para estas atividades, 
sem prejuízo do recurso a outros espaços escolares, sendo obrigatória a sua oferta pelos 
estabelecimentos de educação pré-escolar.” 

No ponto 3 do mesmo artigo: 
 “As AAAF são implementadas, preferencialmente, pelos municípios no âmbito do protocolo de 
cooperação, de 28 de julho de 1998,celebrado entre o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e 
da Solidariedade Social e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, no âmbito do Programa de 
Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré –Escolar…” 

Neste Agrupamento as AAAF concretizam-se em duas vertentes consideradas como mais adequadas em virtude das 
necessidades apresentadas: almoço e prolongamento de horário. 
Sendo este um tempo de envolvimento e satisfação das crianças é muito importante que as mesmas sintam prazer em 
estar e conviver. Neste tempo centra-se a atenção no fruir, deixando a aprendizagem explícita para as atividades que 
decorrem no jardim-de-infância, ou seja este tempo tem uma vertente de cariz social que não se deve confundir com a 
vertente curricular/pedagógica. 
Contudo, a área de formação pessoal e social expressa nas “Orientações Curriculares” deve ser uma referência, uma vez 
que, como área integradora, dá orientações aos intervenientes no aspeto de “saber estar” e outros valores que estarão 
sempre presentes. 

 
 Artigo 2.º 
Objetivos 

  
1- Desempenhar uma função socioeducativa proporcionando às famílias apoio, estabilidade e segurança. 
2- Proporcionar à criança um tempo de fruição aliando segurança e bem-estar, livre escolha e brincar espontaneamente. 
3- Reforçar os processos de socialização. 

 
 Artigo 3.º 

Organização 
  
1- De acordo com o artigo n.º 3 da Portaria n.º644-A/2015 no seu ponto 3: 

”As AAAF são implementadas, preferencialmente, pelos municípios no âmbito do protocolo de 
cooperação, de 28 de julho de 1998,celebrado entre o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e 
da Solidariedade Social e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, no âmbito do Programa de 
Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré -Escolar, sem prejuízo da possibilidade de virem a ser 
desenvolvidas por associações de pais, instituições particulares de solidariedade social ou outras 
entidades que promovam este tipo de resposta social.” 

2- As necessidades logísticas, os espaços, os recursos humanos e materiais necessários são fornecidos e geridos pela 
autarquia, enquanto o enquadramento e monitorização pedagógicos são atribuídos às educadoras em funções nos 
respetivos Jardins de Infância e ao órgão de gestão. 
3- De acordo com o artigo n.º 4 da Portaria n.º644-A/2015 no seu ponto 1 do artigo n.º3: 

 ”As AAAF são planificadas pelos órgãos competentes dos agrupamentos de escolas, tendo em conta as 
necessidades dos alunos e das famílias, articulando com os municípios da respetiva área a sua realização 
de acordo com o protocolo de cooperação referido no n.º 3…” 

  
Artigo 4.º 

Funcionamento – tempo e espaço 
  
1- Em todos os Jardins de Infância deste Agrupamento foi identificada a necessidade de funcionamento das AAAF de 
forma integral que implica o fornecimento de almoço e prolongamento de horário. 
2- Para equipar este espaço não será preciso material muito sofisticado, mas sim materiais que privilegiem a 
polivalência e a intimidade, afastando-se do ambiente da sala de aula. 
3- Sempre que possível, o espaço exterior é um lugar privilegiado do tempo de animação socioeducativa. 
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Organização e distribuição 
 

Jardim de 
Infância 

ALMOÇO PROLONGAMENTO DE HORÁRIO 

Horário Local Manhã Tarde Local 

Atalaia 12:00-13:30 Sala 
polivalente 08:00-09:00 15:30 – 19:00 Sala 

polivalente 

Moita do Norte 12:00-13:30 Sala 
polivalente 08:00-09:00 15:30 – 19:00 Sala 

polivalente 

Tancos 12:00-13:30 Sala 
polivalente 08:00-09:00 15:30 – 19:00 Sala 

polivalente 

V.N. Barquinha 12:00-13:30 Sala 
polivalente 08:00-09:00 15:30 – 19:00 Sala 

polivalente 

Praia do Ribatejo 12:00-13:30 Refeitório 
da EB 2,3. 08:30-09:30 15:30 – 18:00 Sala de 

atividades 

  
A organização destas atividades é feita pelos vários intervenientes no processo. À Autarquia cabe a cedência dos 
espaços e equipamentos, assim como a contratação do pessoal técnico e auxiliar que assegure o desenvolvimento das 
atividades. 
  
 

v   Número de crianças a usufruir destes serviços 
  

Jardim de 
Infância 

Almoço Prolongamento de 
horário da manhã 

Prolongamento de 
horário da tarde 

Nº de crianças Nº de crianças Nº de crianças 

Atalaia 34 10 18 

Moita do Norte 26 7 8 

Tancos 4 1 0 

V.N. Barquinha 37 6 18 

Praia do Ribatejo 14 0 2 

Total 115 24 46 

 
  

 Artigo 5.º 
Recursos humanos 

 
1- No âmbito da AAAF (de acordo com a Portaria n.º644-A/2015 conjugada com o Despacho nº 14460/2008) 
2- É da competência dos Educadores de Infância titulares de grupo assegurar a supervisão pedagógica e o 
acompanhamento da execução das AAAF. 
3- Compete ao educador programar e avaliar as atividades, com as assistentes operacionais que têm a seu cargo este 
serviço, através de reuniões com os respetivos dinamizadores. 
4- Dar a conhecer aos pais e encarregados de educação a planificação das atividades. 

 
 Artigo 6.º 
Atividades 

 
1- As atividades de animação têm como grande objetivo o fruir. 
2- Nestas atividades o mais importante é o grau de envolvimento e satisfação das crianças. 
3- É mais importante o prazer de estar e conviver do que a preocupação com o desenvolvimento e aprendizagem. 
4- É desejável incentivar a vinda de pessoas da família e da comunidade que queiram partilhar este tempo de convívio, 
das mais variadas formas. 
5- Todas estas atividades são feitas sem carácter obrigatório, permitindo às crianças envolverem-se em outras 
atividades que lhes deem maior satisfação e que sejam por elas livremente escolhidas. 
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6- A animação socioeducativa pode permitir o desenvolvimento de atividades igualmente estimulantes para a criança. 
  

Artigo 7.º 
Supervisão das atividades e avaliação 

  
1- De acordo com a Portaria n.º644-A/2015, artigo n.º 4 no seu ponto 2: 
 “É da responsabilidade dos educadores titulares de grupo assegurar a supervisão pedagógica e o 
acompanhamento da execução das AAAF, tendo em vista garantir a qualidade das atividades desenvolvidas.” 
2- Esta monitorização deverá ser feita da seguinte forma: 
a) Acompanhamento através de contactos regulares do decurso das atividades; 
b) Contatos com as assistentes operacionais; 
c) Avaliação trimestral, em reunião de departamento de educação pré-escolar com os parceiros diretamente envolvidos 
(autarquia e associações de pais). 
3- A Avaliação do projeto deverá ter em conta: 
a) Interesse das crianças pelas atividades; 
b) Aspetos positivos e negativos referidos pelas AO em grelha própria; 
c) Outros manifestados pelos EE. 

  
Artigo 8.º 

Plano de atividades da AAAF 
  

“As atividades de animação socio educativa realizadas para além das 5 horas curriculares ou letivas 
surgem como uma estratégia complementar do sistema educativo, pela necessidade de incluir a 
componente de apoio à família na Lei Quadro da Educação Pré-Escolar. 
Estas atividades têm como grande objetivo o apoio às famílias, organizando-se de modo a que o 
fruir ligado ao prazer e ao bem estar das crianças seja o sentido da intervenção. 
Os espaços/tempos de prolongamento de horário deverão proporcionar às crianças formas de estar 
”soltas”, de intimidade ou de interação, de criatividade ou de repouso em segurança física e afetiva 
e em clima de acolhimento. 
Assim, os espaços de animação socio educativa  para as crianças que precisam de permanecer na 
instituição depois do tempo das 25 horas curriculares caraterizam-se por: 
Terem um carácter informal exigindo menor estruturação em relação ao jardim de infância, havendo 
a preocupação de articular com o educador, por forma a não repetir atividades que são 
desenvolvidas em tempo curricular.” 

  
In: Pensar Formação, Ministério da Educação, Departamento da Educação Básica, Núcleo da Educação Pré-Escolar 
   

v   ANO LETIVO 2015/2016 
 

HORAS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

15h 30min Higiene Higiene Higiene Higiene Higiene 

15h 45min Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

16h 15min Acolhimento/ 
repouso 

Acolhimento/ 
repouso 

Acolhimento/ 
repouso 

Acolhimento/ 
repouso 

Acolhimento/ 
repouso 

  
  
  

16h 30min 

  
ÆHora do 
Conto 
(livros do 
jardim ou de 
casa) 
  
ÄAtividades 
Livres 
  

  
ÆJogos de 
movimento 
(exterior/interior) 
  
  
 
ÄAtividades Livres 
  

  
ÆVisualização de 
filmes de 
animação 
(do jardim ou de 
casa) 
  
ÄAtividades 
Livres 
  

  
ÆModelagem/ 
pintura 
  
  
  
 
ÄAtividades 
Livres 
  

  
Æ Expressão 
dramática 
(dança, 
dramatizações) 
  
 
ÄAtividades 
Livres 
  

Observações: 
Atividades livres Ü desenho, jogos de mesa, jogos de construção, jogo simbólico (faz de conta). 

  
	  

	  

 	  



	  

Regulamento Interno   Página 126 de 145	  
	  

REGIMENTO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS DE TURMA DO 1.º CICLO 
  

Artigo 1.º 
Preâmbulo 

 
Com o presente documento pretende-se, de uma forma clara e evidente esclarecer o papel do delegado e subdelegado 
de turma, no sentido de uniformizar as suas atitudes e valores no seio da turma e da comunidade escolar. 
  

Artigo 2.º 
Eleição do delegado e subdelegado de turma 

 
1- A eleição decorrerá numa das reuniões de turma, durante o primeiro mês do ano letivo supervisionada pelo professor 
titular de turma. 
2- O voto é presencial e secreto. 
3- Considera-se eleito delegado de turma o aluno que obtiver a maioria absoluta dos votos expressos no primeiro 
escrutínio, os quais devem representar, pelo menos 50% do número total de alunos eleitores. 
4- Considera-se eleito subdelegado de turma o aluno que obtiver o segundo maior número de votos. Em caso de 
empate, proceder-se-á imediatamente a um novo escrutínio para a eleição do subdelegado de entre os dois ou mais 
alunos com o mesmo número de votos e tantas as vezes quantas as necessárias até encontrar o aluno subdelegado. 
5- Quando nos termos do número 3, nenhum aluno sair vencedor, realiza-se, imediatamente, um segundo escrutínio 
entre os dois alunos mais votados sendo então considerado delegado de turma o que obtiver maior número de votos. 
  

Artigo 3.º 
Mandato 

 
1- O mandato de delegado e subdelegado de turma decorre até ao fim do ano letivo. 
2- O delegado e o subdelegado de turma perdem o seu mandato quando: 

a) Se dá início a um novo ano letivo; 
b) A pedido do próprio e devidamente fundamentado, perante a turma e o professor titular de turma; 
c) Por proposta justificada de, pelo menos, dois terços dos alunos; 
d) Por proposta justificada pelo professor titular de turma. 

3- Quando o delegado ou subdelegado de turma cessam o mandato, procede-se a uma nova eleição. 
  

Artigo 4.º 
Assembleia de Delegados das Turmas 

 
1- A assembleia dos delegados de turma (ADT) É constituída pelos delegados das turmas, exercendo funções 
meramente consultivas. 
2- A ADT reúne uma vez por período com convocatória do coordenador de estabelecimento, sendo portador da ata da 
reunião de Assembleia de Turma. 
3- É da competência da ADT: 
a) Pronunciar-se sobre atividades a incluir no PAA; 
b) Propor e apoiar iniciativas da escola; 
c) Apresentar críticas e sugestões ao funcionamento da escola; 
d) Intervir no cumprimento do Regulamento Interno. 
  

Artigo 5.º 
Deveres do delegado e subdelegado de turma 

 
São atribuições do delegado e subdelegado da turma: 
a) Promover relações de sã camaradagem entre os colegas; 
b) Chamar a atenção dos colegas para atos de indisciplina ou incorreção, intervindo como moderadores nos conflitos 
gerados entre os elementos da turma; 
c) Comunicar ao professor titular de turma as anomalias impeditivas de um convívio são ou de uma aprendizagem 
eficiente, que forem do seu conhecimento; 
d) Colaborar ativamente, com o coordenador de estabelecimento e com os outros professores na resolução de 
problemas de relacionamento e de aprendizagem, na medida das suas possibilidades; 
e) Ser porta-voz das preocupações e anseios da turma; 
f) Participar nas reuniões da assembleia dos delegados de turma, quando convocado. 
  

Artigo 6.º 
Direitos do delegado e subdelegado de turma 

 
1- O delegado ou subdelegado de turma dos 4.º anos de escolaridade têm o direito a participar nas reuniões e avaliação 
intercalar ou em outras que se considere pertinente. No entanto, não podem estar presentes no momento da 
avaliação/atribuição de níveis aos alunos. 
2- O delegado ou subdelegado de turma têm o direito a reunir-se em assembleia de alunos. 
 



	  

Regulamento Interno   Página 127 de 145	  
	  

Artigo 7.º 
Considerações finais 

 
Qualquer caso que não seja expressamente previsto neste regulamento, será resolvido pelo diretor do Agrupamento de 
Escolas de Vila Nova da Barquinha. 
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REGIMENTO DAS VISITAS DE ESTUDO AO ESTRANGEIRO E EM TERRITÓRIO NACIONAL, 
 INTERCÂMBIOS ESCOLARES, PASSEIOS ESCOLARES E SEMANAS DE CAMPO 

 
CAPÍTULO I 

VISITAS DE ESTUDO AO ESTRANGEIRO E EM TERRITÓRIO NACIONAL 
 E INTERCÂMBIOS ESCOLARES 

 
Artigo 1.º 
Definição	  

	  
1- As visitas de estudo são atividades curriculares, organizadas por professores, para os alunos, realizadas fora do 
espaço escolar, destinadas a desenvolver conteúdos das áreas disciplinares e não disciplinares. Decorrem do Projeto 
Educativo do agrupamento e enquadram-se no âmbito do desenvolvimento do Plano Anual Atividades (PAA) e do Plano 
de Turma (PT). 
2- A organização de atividades de intercâmbio escolar deve seguir os mesmos princípios pedagógicos e organizativos 
aplicáveis às visitas de estudo ao estrangeiro. Devem ainda ser respeitadas as normas específicas de candidatura e 
participação definidas relativamente aos projetos de intercâmbio a que o Agrupamento se candidatar.  
3- No intercâmbio escolar com deslocação ao estrangeiro a decorrer em período de férias escolares, o estabelecimento 
de ensino procede ao envio da proposta à respetiva Direção Regional de Educação para efeitos de apreciação e seriação, 
com a antecedência mínima de 30 dias, a contar da data prevista para o início do intercâmbio. 
4- No intercâmbio com deslocação ao estrangeiro a decorrer em período letivo, o estabelecimento de ensino procede ao 
envio da proposta à respetiva Direção Regional de Educação até ao dia 30 de outubro de cada ano letivo, procedendo a 
Direção Regional de Educação, até 30 de novembro, à apreciação e seriação das propostas. 
5- O professor responsável pelo intercâmbio escolar deverá ter cinco ou mais anos de exercício efetivo de funções 
docentes, e a sua designação deverá ser objeto de parecer favorável da estrutura de decisão pedagógica do 
estabelecimento de ensino onde exerce funções. 
6- A legislação de referência para as visitas de estudo é a seguinte: 	  

a)  Despacho n.º 28/ME/91 de 28 de Março;	  
b)  Ofício Circular n.º 2/2005 de 4 de Janeiro;	  
c)  Estatuto do Aluno e Ética Escolar – Lei n.º51/2012, 5 de setembro.	  

	  
Artigo 2.º 
Objetivos	  

	  
As visitas de estudo devem ser entendidas como uma estratégia metodológica promotora das aprendizagens, com 
implicações nas atividades das disciplinas do conselho de turma, com interferência na definição do modelo metodológico 
de ensino e com repercussões na qualidade do ensino e dos resultados escolares. As visitas de estudo devem assumir-
se como práticas utilizadas para complemento e consolidação dos conhecimentos programáticos, contribuir para uma 
afirmação de aprendizagens significativas, com ganhos importantes na formação dos alunos, se articuladas com 
atividades e projetos multidisciplinares.	  
 

Artigo 3.º 
Procedimentos pedagógicos	  

	  
As visitas de estudo devem integrar um conjunto de procedimentos pedagógicos, nomeadamente: 	  
1- Definir objetivos enquadrados nas planificações elaboradas pelo grupo de disciplina;	  
2- Elaborar planificação cuidada, o mais completa possível, que inclua o local, a data, o guião com as informações 
básicas:	  
a) Incluir os produtos e a avaliação: afirmar-se como uma estratégia de ensino e aprendizagem que integre, de forma 
inequívoca, os conteúdos das disciplinas lecionadas, incluindo atividades de preparação, propostas de tarefas a realizar 
pelos alunos (produto) e avaliação do processo;	  
b) Resultar de uma ação consertada do conselho de turma/conselho de ano e estar integrada no plano de atividades da 
turma, definidas, preferencialmente, no início do ano letivo;	  
c) Acentuar o caráter interdisciplinar - as visitas de estudo devem ser integradas no projeto da turma e envolver o 
maior número possível de disciplinas do currículo;	  
d) Mobilizar todos os alunos da turma - envolver os alunos em todas as fases do processo da visita de estudo 
(planificação, preparação, organização e avaliação da visita) devendo ser chamados a participar na elaboração do 
programa.	  
	  
	  

Artigo 4.º 
Aprovação e autorização	  

	  
1- Podem propor e organizar visitas de estudo, todos os professores do agrupamento de escolas. A marcação da visita 
de estudo é da responsabilidade do professor organizador, devendo ser aprovada pelo conselho de turma e pelo 
conselho pedagógico.	  
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2- A realização das visitas de estudo deve ser feita, preferencialmente, no decurso do primeiro e do segundo períodos 
letivos, tendo em consideração os momentos de avaliação.	  
3- No caso de visitas de estudo superiores a três dias em território nacional e de qualquer visita ao estrangeiro 
independentemente da sua duração, deverá ser emitida a respetiva autorização pela Direção Regional, devendo a escola 
apresentar o projeto e o preenchimento do anexo II do Despacho n.º 28/ME/91 de 28 de março, com uma antecedência 
mínima de 30 dias a contar da data prevista para o início da visita. 
4- A participação do aluno numa visita de estudo deve ser autorizada, por escrito, pelo encarregado de educação, em 
impresso próprio para o efeito.	  
5- A organização de intercâmbios escolares, em território nacional ou estrangeiro, seguirá os mesmos princípios 
pedagógicos e organizacionais, bem como as normas legais em vigor. 	  
6- Em termos de duração, em período letivo, estas atividades devem obedecer aos seguintes limites legais:  
a) Intercâmbio Escolar: até sete (7) dias úteis; 
b) Visitas de Estudo ao Estrangeiro: até cinco (5) dias úteis.	  
7- Relativamente às visitas de estudo no concelho de Vila Nova da Barquinha, a autorização é dada pelo encarregado de 
educação no momento da matrícula ou na primeira reunião do educador /professor titular/diretor de turma com os 
encarregados de educação.	  
8- No caso de visitas de estudo superiores a três dias em território nacional e de qualquer visita ao estrangeiro, o(s) 
docente(s) responsável(eis) deverá(ão) convocar os encarregados de educação para uma reunião de apresentação do 
plano da visita de estudo, aprovação e autorização da participação dos seus educandos, o que é facultativo no caso das 
restantes visitas de estudo a realizar fora do concelho.	  
9- Em saídas para o estrangeiro, a autorização deverá ser expressa pelo encarregado de educação. No caso de se 
verificarem situações de divórcio, separação de facto, tal autorização deverá ser assinada por ambos os progenitores, 
salvo se outra for a indicação do Ministério Público e/ou Tribunal competente.	  
10- Os docentes responsáveis pela organização e coordenação de intercâmbios escolares deverão ter quatro ou mais 
anos de exercício de funções docentes e a sua designação carece de parecer positivo por parte do conselho pedagógico.	  

 
Artigo 4.º	  

Planificação 
	  

1- A planificação de cada visita deve ser feita em conselho de departamento curricular, em conselho de área disciplinar, 
em conselho de ano (1.º ciclo) e/ou em conselho de turma (2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário).  
2- Poderá ainda ser elaborada pela equipa responsável pelo plano anual de atividades.	  
3- A planificação de uma visita de estudo, que deve ser registada em modelo próprio, deverá respeitar os seguintes 
itens:  
a) Razões justificativas da visita;  
b) Objetivos específicos;  
c) Guiões de exploração do(s) local (ais) a visitar;  
d) Aprendizagens e resultados esperados;  
e) Regime de avaliação dos alunos e do projeto;  
f) Calendarização e roteiro da visita;  
g) Data da reunião	  de pais para aprovação e autorização da participação dos educandos na respetiva atividade, no caso 
de visitas de estudo ao estrangeiro. 
4-O rácio legislado (de 1 docente/assistente operacional por cada 10 alunos na educação pré-escolar e nos 1.º e 2.º 
ciclos e de 1 docente/assistente operacional por cada 15 alunos no 3.º ciclo do ensino básico e ensino secundário) deve 
ser tomado em consideração na planificação.  
5- Deve ser apresentado um plano de ocupação/proposta de atividades para os alunos não participantes na visita de 
estudo ou cujos professores se encontram integrados numa visita.	  
6- A planificação da visita de estudo ou intercâmbio será registada em documento próprio constante da plataforma 
moodle do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha. 
7- As visitas de estudo devem ser planificadas e concebidas de acordo com os conteúdos programáticos das diversas 
áreas curriculares disciplinares e não disciplinares. 
8- Na organização dos planos das visitas, dever-se-á evitar a realização das mesmas no 3.º período, tendo em 
consideração a proximidade das avaliações finais, sugerindo-se a sua programação para os 1.º e 2.º períodos. 
	  

Artigo 5.º 
Organização	  

	  
1- Cabe aos professores responsáveis pela visita de estudo:	  
a) Informar o diretor de turma; 
b) Estabelecer os contactos com os locais a visitar que serão, posteriormente, oficializados pelo agrupamento de 
escolas, através de ofício ou correio eletrónico institucional;	  
c) Solicitar à direção/ou aos serviços administrativos do agrupamento de escolas o contrato com a empresa 
transportadora;	  
d) Enviar aos encarregados de educação uma circular informativa sobre a visita de estudo, os seus objetivos, os locais a 
visitar, as disciplinas e turmas envolvidas, a data e o preço e, ainda, o termo de responsabilidade/autorização;	  
e) Recolher a verba paga pelos alunos e assumir o pagamento a quem de direito (Custo total - transporte, entradas em 
museus, etc.);	  
f) Recolher as autorizações e fazer-se acompanhar por estas no decorrer da visita.	  
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g) Entregar o montante referente ao pagamento do transporte nos Serviços Administrativos;	  
h) Convocar uma reunião de encarregados de educação em caso de visitas ao estrangeiro ou de visitas em território 
nacional com duração superior a 24 horas.	  
i) Organizar para as visitas ao estrangeiro, uma lista com os contactos dos encarregados de educação de todos os 
alunos presentes e deixar uma cópia na direção da escola;  
j) Elaborar, entregar ao diretor(a) de turma e colocar no Livro de Ponto, até à véspera da visita, a lista dos alunos 
participantes, de acordo com os termos de autorização assinados pelos encarregados de educação; o professor 
organizador deverá ainda, informar a chefe do pessoal auxiliar de ação educativa sobre os professores presentes na 
visita de estudo;	  
l) Preencher o relatório da visita de estudo, no prazo de quinze dias após a conclusão da atividade e em documento 
regulamentar constante na plataforma moodle do Agrupamento; 
j) Registar o sumário (caso seja titular de turma) e numerar a lição na(s) turma(s) que participam na visita de estudo. 
Nas turmas que ficam na escola assinam também o livro de ponto, escrevem no sumário “Professor em visita de estudo” 
e numeram a lição.  
l) No caso do(s)  professor(es) da turma que não participa(m) na visita de estudo deve(m) registar o sumário. Se tiver 
alunos, numera a lição e faz sumário; Se não tiver alunos, numera a lição, escreve no sumário “Alunos em visita de 
estudo”. 
m) Antes da partida, caso se verifique a ausência de algum aluno inscrito na visita, o professor responsável deve 
informar a direção, pelo meio mais expedito; 
n) fazer-se acompanhar de uma credencial da Escola e da relação dos alunos participantes; 
o) 	  
2- Cabe aos alunos/encarregados de educação que participam na atividade:	  
a) Entregar ao professor responsável o termo de responsabilidade, devidamente assinado pelo encarregado de educação 
(todos os alunos são obrigados a entregar o modelo assinado, tenham ou não autorização para a visita de estudo), não 
podendo ir a uma visita de estudo sem a entrega da autorização escrita ao professor organizador;	  
b) Efetuar o pagamento no prazo previamente estabelecido;	  
c) Solicitar, através do professor titular de turma/diretor de turma, apoio específico, no caso de dificuldades financeiras, 
de modo que os alunos não sejam impedidos de participar na visita de estudo por tais motivos;	  
d) Cabe aos alunos que não participam na atividade, comparecer na escola às atividades previstas no respetivo horário, 
sem o que deverá ser-lhes marcada falta de presença a todas as disciplinas coincidentes com o horário da visita de 
estudo, sendo informados os encarregados de educação;	  
e) Comunicar por escrito e mediante justificação válida, até 5 dias úteis antes da sua realização a desistência da 
participação na visita de estudo, podendo ter direito a reembolso, dependendo dos compromissos assumidos com 
transportes e/ou ingressos nos locais a visitar. No caso de a desistência ocorrer após este prazo, o aluno perde o direito 
à devolução do valor em causa. Esta informação tem, obrigatoriamente, que ser comunicada ao encarregado de 
educação, aquando do envio da informação sobre a visita;	  
f) Avaliar o comportamento do seu educando no sentido deste poder participar nas visitas de estudo;	  
3- Cabe aos professores titulares de turma/diretores de turma:	  
a) Alertar, no início do ano letivo e sempre que se justificar, os encarregados de educação para a importância da 
participação dos seus educandos nas visitas de estudo;	  
b) Alertar, no início do ano letivo e sempre que se justificar, os encarregados de educação para o facto de, por motivos 
disciplinares, o conselho de docentes/conselhos de turma poderem excluir a participação de alunos nas visitas de 
estudo;  
c) Fundamentar a exclusão dos alunos por motivos disciplinares e assegurar a ocupação plena dos que ficam.	  
d) Colaborar com os organizadores das visitas das suas turmas (caso se verifique esta situação);	  
4. Cabe ao Conselho de Docentes/Conselho de Turma	  
a) Agendar as visitas de estudo no Plano Curricular de Turma e colaborar com o professor organizador de forma a 
melhor agilizar todo o processo (10ºano);	  
5. Cabe à direção do agrupamento:	  
a) Disponibilizar aos interessados a legislação do Ministério da Educação sobre visitas de estudo;	  
b) Analisar as propostas recebidas e autorizar ou recusar a sua execução;	  
c) Levar a Conselho Pedagógico os pedidos de visitas ao estrangeiro;	  
d) Comunicar a saída ao S.A.S.E., para este acionar o seguro escolar; 
e) Garantir a presença de um ou mais acompanhantes adultos, designados por vigilantes, e assegurar a comprovação 
da sua idoneidade.	   O número de vigilantes, a quem compete zelar pela segurança das crianças e jovens até aos 
dezasseis anos, é variável: um, caso o grupo de crianças seja inferior ou igual a trinta; dois, se o número de crianças 
for superior a trinta ou se o veículo automóvel possuir dois pisos.	  O(s) vigilante(s) deverá(ão) acompanhar as crianças, 
no atravessamento da via, usando colete retrorrefletor e raqueta de sinalização, devidamente homologados, material 
este que os docentes responsáveis pelo acompanhamento dos alunos devem levantar no dia útil anterior, nos Serviços 
Administrativos.	  	  
6- Cabe ao Conselho Pedagógico dar parecer sobre propostas de visitas que lhe sejam apresentadas. 
7- No caso de não estarem reunidas todas as condições previstas para a realização da visita, esta deve ser cancelada.	  
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Artigo 6.º 
Seguro escolar	  

 
1- As visitas de estudo, em território nacional, estão cobertas pelo seguro escolar. No caso de as visitas de estudo se 
realizarem em território estrangeiro, deverá ser feito um seguro de viagem, que deverá mencionar o número dos 
segurados, devendo a escola enviar atempadamente o comprovativo para a Direção Regional. 
2- Possíveis danos causados pelos alunos no decurso das atividades em questão e que não se encontrem abrangidos 
pelo seguro escolar, serão da responsabilidade dos alunos e dos encarregados de educação/família dos mesmos.	  

 
Artigo 7.º 
Incidentes 

	  
1- No caso de ocorrerem incidentes devem: 
a) Os professores participar qualquer incidente ocorrido durante a visita de estudo;	  
b) Caso se justifique, os incidentes registados poderão dar lugar a procedimento disciplinar.	  
	  

Artigo 8.º 
Outras situações 

	  
Não são abrangidos por este regulamento os passeios de finalistas.	  
 

CAPÍTULO II 
REGULAMENTO DOS PASSEIOS ESCOLARES E SEMANAS DE CAMPO 

 
Artigo 1.º 
Definição 

 
As atividades em questão são atividades formativas que ocorrem fora do recinto escolar e sem prejuízo das atividades 
letivas e que poderão ser dinamizadas pelo Agrupamento, em parceria com as Associações de Pais e/ou outros agentes 
educativos. 	  

Artigo 2.º 
Planeamento e organização 

	  
1- Os passeios escolares e as semanas de campo devem ser enquadrados pelo Projeto Educativo e inseridos no Plano 
Anual de Atividades.	  
2- As referidas atividades, sendo da iniciativa da comunidade educativa e não se realizando em tempo letivo, não 
carecem de autorização das Direções Regionais, quer se realizem em Portugal quer no estrangeiro.	  
3- As atividades formativas assinaladas estão cobertas pelo seguro escolar em território nacional. Na situação de saídas 
ao estrangeiro, deverá ser feito o seguro de grupo. 

	  
CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 1.º 
Casos omissos 

 
Os casos omissos resultantes da aplicação deste Regulamento serão decididos pelo Diretor do Agrupamento. 
 

Artigo 2.º	  
Aprovação e publicação do regimento	  

 
O presente Regulamento de Visitas de Estudo ao estrangeiro e em território nacional, intercâmbios escolares, passeios 
escolares e semanas de campo, depois de ratificado pelo Conselho Geral, passa a integrar, como anexo, o Regulamento 
Interno do Agrupamento de Vila Nova da Barquinha. 
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REGULAMENTO GIAE – CARTÃO ELETRÓNICO 
 

Artigo 1.° 
Objeto, âmbito 

 
A aquisição do Cartão Eletrónico pressupõe a leitura prévia do regulamento GIAE – Gestão Integrada para a 
Administração Escolar, disponível nos locais habituais do agrupamento nomeadamente na secretaria, na portaria e na 
plataforma moodle do Agrupamento 
1- O Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha tem implementado um Sistema de Gestão Integrada para a 
Administração Escolar, adiante designado GIAE, que entrará em funcionamento a partir do 2º período do ano letivo de 
2013/2014, na escola sede. 
2- O GIAE é um sistema informático que funciona através de uma rede instalado nos postos de trabalho de prestação de 
serviços à comunidade: Portaria, Serviços Administrativos, SASE, Refeitório, Bufete, Reprografia, Papelaria, Sumários 
Eletrónicos e outros. Este sistema permite a identificação automática através do cartão RFID (Rádio-Frequency 
Identification) e tem como principal objetivo a segurança na Escola. 
3- Através do GIAE todos os elementos da comunidade escolar deixarão de manusear diariamente dinheiro: todas as 
compras ou transações efetuadas ao nível do bufete, compra de refeições, papelaria, reprografia, pagamento de 
emolumentos, entre outras, far-se-ão através da utilização do cartão (periodicamente são feitos carregamentos no 
cartão do utilizador). 
4- O cartão é pessoal e intransmissível e tem impressa a foto do seu proprietário. 
a) Cada vez que o cartão é utilizado aparece a respetiva foto no monitor, permitindo dessa forma comprovar a 
propriedade do mesmo. 
b) Quando a foto não corresponder ao utilizador, as operadoras retêm o cartão até que este seja reclamado pelo seu 
legítimo proprietário. 
5- O presente regulamento aplica-se, na mesma proporção, a todos os utilizadores do sistema e portadores de cartão 
do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha. 
 

Artigo 2.° 
Principais funcionalidades do GIAE 

 
1- O GIAE divide-se em vários módulos, onde se destacam os seguintes: 
a) Controlo de Acessos através de cartão de utilizador; 
b) Pagamentos e acessos a vários serviços através de cartão de utilizador; 
c) Postos de venda (POS) para os vários serviços da escola (Bufete, Papelaria, Reprografia, Serviços Administrativos, 
Caixa, etc.); 
d)Controlo interno de consumos e utilização de equipamento (reprografia, audiovisuais, etc.); 
e) Venda de senhas e controlo de acesso ao refeitório, incluindo a gestão de alunos subsidiados; 
f) Controlo de assiduidade de pessoal docente e não docente; 
g) Sumários eletrónicos com possibilidade de ligação direta ao programa Alunos; 
h) Módulo de Consulta ONLINE (Internet) disponível para a comunidade escolar com acesso condicionado por password 
individual – informações gerais, classificações, assiduidade, saldos, extrato de movimentos, mensagens, tempo de 
serviço e convocatórias, por exemplo. 
2- Devido à comunidade do GIAE e de alguns dos seus módulos, o Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha 
poderá adiar a implementação de alguns desses módulos. 
 

Artigo 3.º 
Utilizadores 

 
1- São utilizadores do GIAE todos os elementos da comunidade educativa, nomeadamente:  
a) Alunos;  
b) Funcionários da escola;  
c) Colaboradores.  
2- Poderão ser considerados também como utilizadores do GIAE outros elementos que possam permanecer de forma 
temporária na escola e que necessitem de aceder aos serviços. 
 

Artigo 4.º 
Cartão de utilizador 

 
1- O cartão de utilizador identifica o utilizador na escola perante o GIAE e é pessoal e intransmissível. 
2- O cartão de utilizador pode ser de dois tipos: 
a) Cartão definitivo – corresponde aos utilizadores referidos no artigo 3.º, número 1. 
b) Cartão temporário – corresponde aos utilizadores referidos no artigo 3.º, número 2 e é um cartão sem personalização 
c) Cartão de substituição - corresponde aos utilizadores referidos no artigo 3.º, número 1. 
3- Poderão ainda ser definidos outros tipos de cartões, nomeadamente para os serviços, sempre que tal se justifique. 
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Artigo 5.º 
Cartão definitivo 

 
1- O cartão definitivo é um cartão personalizado, atribuído aos elementos da comunidade educativa (alunos, 
funcionários e colaboradores) tendo sempre impresso: 
a) Logotipo da escola; 
b) Número/código do utilizador; 
c) Nome do utilizador; 
d) Foto. 
2- O cartão definitivo (1ª via) é gratuito para todos os alunos. Para os restantes utilizadores, o cartão tem o custo de 
3,00€ (três euros). 
  

Artigo 6.º 
Cartão temporário 

 
1- O cartão temporário é um cartão não personalizado, atribuído a utilizadores que necessitem de utilizar os serviços da 
escola por um curto período de tempo e sempre que não se justifique a atribuição de um cartão definitivo. 
2- Para atribuição do cartão temporário os órgãos da escola cobram uma caução de 3,00€ (três euros) de forma a 
garantir a sua devolução. 
3- Não é obrigatória a atribuição de cartão de utilizador temporário a elementos que venham à escola por períodos de 
curta duração que não utilizem os serviços em causa. 
 

Artigo 7.º 
Cartão de substituição 

 
1- O cartão de substituição é um cartão não personalizado, atribuído a utilizadores que não tenham na sua posse o 
cartão definitivo. 
2- O utilizador deve dirigir-se aos serviços administrativos e solicitar um cartão de substituição. Dessa forma serão 
associados ao novo cartão de substituição todos os dados do utilizador. 
3- O cartão de substituição é atribuído por um período de um dia. 
4- Na cedência do cartão de substituição os serviços debitam ou cobram o valor de 1,00€ (um euro). 
 
 

Artigo 8.º 
Carregamento de cartões 

 
1- Os carregamentos são sempre efetuados na caixa que funciona na papelaria ou no quiosque. 
2- Na papelaria, apenas são permitidos carregamentos com o valor mínimo de 0,50€. No quiosque, o valor mínimo de 
carregamento é 0,10€. 
3- Os carregamentos apenas são consumados na entrega imediata do montante correspondente, em dinheiro. 
4- Após o carregamento, se o utilizador o solicitar, é impresso um talão comprovativo do valor carregado no cartão. 
 

Artigo 9.º 
Devoluções de saldos 

 
1- A devolução de eventuais saldos do cartão de utilizador só tem lugar quando um elemento da comunidade educativa 
abandona definitivamente a escola. 
2- Sempre que haja lugar a devolução esta deve sempre ser solicitada nos serviços administrativos (secretaria), até ao 
último dia do ano letivo correspondente (31 de agosto). 
 

Artigo 10.º 
Perda, extravio ou cartão danificado 

 
1- O cartão é um documento de identificação como o BI/Cartão de cidadão pelo que todos os utilizadores devem 
conservá-lo tal como lhe é entregue. Quando o utilizador perde, extravia ou danifica o seu cartão, é obrigatório pedir 
uma 2ª via nos serviços administrativos. 
2- A requisição de 2ª via do cartão tem um custo de 3,00€ (três euros) para os utilizadores referidos no número 1 do 
artigo 3.º; 
3- Enquanto aguarda o seu novo cartão deve solicitar um cartão de substituição, aplicando-se disposto no artigo 7.º. 
4- Após o prazo definido para o levantamento do cartão, o utente dispõe de uma semana para fazer o levantamento, 
sob pena de lhe ser cancelado o cartão de identificação, sem direito a devolução de valor pago. 
 

Artigo 11.º 
Avaria do cartão 

 
1- Sempre que o utilizador detete alguma avaria no cartão deve dirigir-se aos serviços administrativos para comunicar a 
ocorrência e requisitar um novo cartão ou a reparação do mesmo. 
2- Na requisição do novo cartão aplica-se o disposto no artigo anterior. 
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3- Se a avaria não for imputável ao utilizador a substituição do cartão é gratuita, sendo restituído o valor cobrado 
depois da devolução do cartão de substituição. 
4- Quando o utilizador recebe um novo cartão deve testá-lo nas 48 horas seguintes de forma a detetar as possíveis 
anomalias. 
 

Artigo 12.º 
Portaria 

 
1- É obrigatório a validação, através do cartão eletrónico, à entrada e saída da escola por todos os utilizadores do GIAE. 
A saída da escola, ainda que temporária, deve ser validada através da passagem do cartão. 
2- O não cumprimento do ponto anterior condicionará o uso do cartão nos serviços da escola. 
3- A validação das entradas e saídas é feita através da passagem do cartão nos leitores próprios instalados na Portaria. 
4- O controlo das saídas dos alunos é feito em função do seu tipo de cartão (autorizado pelo Encarregado de Educação):  
 
a) Cartão Livre - permite sair do recinto escolar no final do período escolar e para almoço; 
b) Cartão Condicionado - permite sair do recinto escolar para almoço; 
c) Cartão Impedido - só pode sair do recinto escolar no final das atividades escolares expressas no seu horário.  
5- No caso de se tratar de uma saída excecional do aluno (ida ao médico, etc.) o Encarregado de Educação tem 
obrigatoriamente que autorizar a saída, mencionando a hora de saída e a previsível hora de chegada, na Caderneta 
Escolar. Essa informação deve ser dada por mensagem ao diretor de turma, sempre que possível ou à chefe dos 
Serviços Administrativos. Ao sair, o aluno deve comprovar, junto do Assistente Operacional, na portaria, que está 
autorizado a sair. 
 

Artigo 13.º 
Papelaria 

 
Na papelaria é permitido fazer compras de material de papelaria. 
 

Artigo 14.º 
Bufete 

 
1- Os utilizadores do sistema devem fazer os pedidos de produtos de bufete diretamente no serviço fazendo uso do seu 
cartão. 
2- O sistema do serviço do bufete não permite qualquer venda a crédito. 
 

Artigo 15.º 
Refeições 

 
1- As refeições são compradas no quiosque ou on-line  através do GIAE. 
2- O GIAE permite fazer a compra de refeições para alunos, professores e funcionários na regular utilização do sistema. 
3- Também permite a compra de refeições para grupos de alunos, formandos ou professores em atividades 
extraordinárias na escola: 
a) no caso de não ter sido atribuído cartão a estes utilizadores as refeições são vendidas na papelaria sendo entregue 
um talão com o número de refeições; 
b) este talão faz prova da compra e deve ser entregue no bufete. 
4- Cada aluno tem direito a aquisição de uma refeição diária, sendo possível a marcação para uma semana. 
5- A hora limite para a compra de refeição é 17:00h do dia anterior ao dia do almoço. 
6- É ainda permitido a compra das refeições no próprio dia do almoço, até às 10:20h, à qual acresce a taxa adicional, 
no valor estabelecido por lei (0,30 €). 
7- Para a situação descrita no ponto anterior, poderá existir um limite máximo de vendas (com taxa de multa) que 
depende do dia da semana ou da ementa do dia. 
8- O sistema permite apenas comprar as refeições de almoço que estiverem disponíveis no sistema. 
 

Artigo 16.º 
Enganos/anulações de refeições 

 
1- No caso de engano na compra de refeição não haverá lugar a qualquer anulação da compra. 
2- Contudo, nos casos devidamente justificados, pode solicitar-se a alteração da data da refeição, que desta feita 
poderá ser transferida para outra data. 
 

Artigo 17.º 
Quiosque 

 
1- O quiosque é por imposição do sistema o local privilegiado dos utilizadores. 
2- O quiosque permite ao utilizador: 
a) Saber qual o valor do seu saldo; 
b) Saber quais os movimentos da sua conta; 
c) Comprar as refeições; 
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d) Efetuar carregamentos com moedas. 
 

Artigo 18.º 
SASE 

 
1- Em articulação com os serviços administrativos, a equipa deste serviço é responsável por preparar o sistema para a 
inserção e anulação de produtos e respetivo preçário. 
2- Efetua a atribuição do valor do plafond de material a levantar na papelaria aos alunos subsidiados. 
3- É responsável por imprimir os mapas diários e de controlo do stock. 
 

Artigo 19.º 
Serviços administrativos 

 
1- Em articulação com o SASE, este serviço é responsável por receber os pagamentos dos almoços comprados a crédito, 
bem como por preparar o sistema para a inserção e anulação de produtos e respetivo precário. 
2- É também responsável pela: 
a) Validação de cartões; 
b) Atribuição de cartões a visitantes ou colaboradores, com respetiva cobrança de caução; 
c) Substituição de cartões, com respetiva cobrança de caução; 
d) Solicitação e requisição de 2ª e mais vias do cartão, com respetiva cobrança; 
e) Atribuição de permissão extraordinária de saída da escola aos alunos, com autorização expressa do Encarregado de 
Educação; 
f) Caso seja solicitado, entregar aos encarregados de educação o documento para IRS do valor gasto na escola; 
g) Desativação de cartões. 
 

Artigo 20.º 
Reprografia 

 
1- Todo o material que dá saída da reprografia é debitado em cartão. 
2- Os professores da escola têm o seu cartão com dois fundos de utilização: 
a) Requisição, no qual está associado um plafond que se aplica a todo o material inerente à preparação das atividades 
letivas (p.e. fotocópias), dependendo ainda dos cargos atribuídos (diretor de turma, coordenador de departamento, 
etc.); 
b) Caixa, que diz respeito aos carregamentos para uso individual. 
 

Artigo 21.º 
Alunos subsidiados 

 
1- Na papelaria, o cartão dos alunos subsidiados, sejam eles contemplados com escalão A ou escalão B, têm dois 
campos: Caixa e Subsídio: 
a) O campo caixa diz respeito ao dinheiro dos carregamentos efetuados pelo utilizador e que serve para as suas 
compras diárias; 
b) O campo subsídio tem atribuído um plafond que permitirá ao aluno solicitar o material de papelaria à funcionária do 
respetivo serviço, procedendo esta ao efetivo desconto no plafond do cartão. 
2- Apenas as refeições que vão ser consumidas devem ser adquiridas pelos alunos subsidiados. 
3- Em caso de falta à escola ou outro motivo plausível o aluno deve requerer, junto dos serviços administrativos, o 
adiamento da refeição para o mesmo dia, mas da semana seguinte. 
4- No final do serviço de refeitório, o administrador do sistema tem permissão para verificar quem foram os alunos que 
compraram senha de almoço e não consumiram. 
5- Caso esta situação ocorra com os alunos subsidiados, o administrador do sistema tem possibilidade de apurar a 
identificação dos alunos, devendo fazê-lo. 
6- Nesse caso, quando esta situação se verificar para um mesmo aluno mais do que três vezes, implica o pagamento da 
refeição. 
7- A reincidência nesta situação incorre em processo de anulação do subsídio. 
 

Artigo 22.º 
Sumários eletrónicos 

 
1- Os sumários eletrónicos são o módulo online para registo dos sumários pelos professores. 
2- O módulo dos sumários eletrónicos está instalado nos computadores das salas de aula. 
3- O sumário eletrónico deve ser aberto no início de cada aula podendo depois ser alterado. 
4- A definição do período em que é possível abrir o sumário eletrónico é definido pela direção. 
5- A não abertura do sumário no período definido no ponto anterior terá de ser obrigatoriamente comunicada ao órgão 
de gestão para que a situação possa ser regularizada. 
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Artigo 23.º 
Anomalias circunstanciais 

 
1- Sempre que houver algum problema elétrico ou outra anomalia que impossibilite a utilização do cartão ou a 
finalização da compra, deve o funcionário do serviço recolher o cartão para validar posteriormente a operação 
interrompida. 
2- Se o serviço online do GIAE não estiver disponível, este não é da responsabilidade do Agrupamento, uma vez que 
este serviço (internet) é da competência do Ministério de Educação. 
 

Artigo 24.º 
Omissões 

 
Qualquer situação omissa neste regulamento será resolvida pela direção em articulação com os administradores e 
operadores do sistema GIAE. 

Artigo 25.º 
Disposições finais 

 
1. Os órgãos da escola podem reajustar os valores monetários constantes neste regulamento, devendo dar 
conhecimento à comunidade educativa através de despacho do Diretor e/ou de ordem de serviço. 
2. O presente regulamento aplica-se, na mesma proporção, a todos os utilizadores do GIAE portadores do cartão de 
utilizador do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha. 
 
Regulamento Aprovado pelo Conselho Geral em 31 de janeiro de 2014. 
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REGULAMENTO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES ESCOLARES 
 

O Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha dispõe de várias salas e outras estruturas de apoio integrado que 
são utilizadas, nomeadamente para aulas e outras atividades e eventos pedagógicos e culturais. 
Face a esta realidade, torna-se necessário estabelecer regras gerais de utilização, de forma a permitir uma correta 
utilização, de acordo com as atuais necessidades e exigências. 
 

Artigo 1.º 
Objeto 

 
O objeto do presente regulamento consiste no estabelecimento de normas relativas à cedência de instalações escolares. 
 

Artigo 2.º 
Espaços disponíveis 

 
As instalações escolares disponíveis para cedência são: 

•   Auditório 
•   Salas de aula 
•   Sala TIC 
•   Biblioteca 
•   Refeitório 
•   Cozinha 

 
Artigo 3.º  

Competência 
 

A cedência de instalações é da competência do Diretor do Agrupamento, podendo ser realizada, através dos seguintes 
contactos: 
 
a)   Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha 
     Rua D. Maria II 
     2260-434 Vila da Barquinha 
b)   Telefone: 249720220 
c)   Email: Diretor.aevnb@gmail.com 
 

Artigo 4.º 
Modalidades de cedência de instalações 

 
1- A cedência de instalações pode ser pontual (mínimo duas horas), sistemática (mais de quatro horas) ou considerada 
como evento. 
2- Dada a sua especificidade, os eventos são analisados pelo Agrupamento. São consideradas como eventos as 
atividades que, nomeadamente, cumpram uma das seguintes premissas: 
a)   Utilização de mais do que uma tipologia de espaço; 
b)   Afetação do(s) espaço(s) a fins diferentes da sua normal utilização; 
c)   Espetáculos culturais / desportivos / lazer; 
d)   Atividades com geração de receitas para a entidade requerente. 
3- A cedência de instalações descrita no artigo 2º goza de três modalidades distintas consoante a entidade requerente 
do espaço: 
a)   Categoria 1 – isento de pagamento; 
b)   Categoria 2 – desconto preço; 
c)   Categoria 3 – preço completo. 
4- A identificação das entidades associadas a cada uma das categorias de cedência de instalações encontra-se descrita 
nas “Modalidades de aluguer”. 
5- Qualquer uma das entidades abrangidas nas três categorias citadas, mesmo que a cedência não implique pagamento, 
deve comprometer-se com as condições e regras para a cedência de instalações. 
 

Artigo 5.º 
Preçário e pagamentos 

 
1- A requisição para a cedência de espaços, para as entidades constantes na categoria 2 e 3 descritas no artigo 4.º, 
implica a realização de pagamento. 
2- Para as entidades do número anterior, qualquer espaço requerido será sempre pago, mesmo quando a entidade 
requerente falte. 
3- O pagamento da cedência dos espaços é efetuado da seguinte forma: 
a)   Atividades de caráter pontual – pagamento efetuado à escola até 48 horas antes da utilização das instalações; 
b)   Atividades de caráter sistemático – pagamento efetuado à escola até 48 horas antes do mês de utilização. 
4- Em caso de não cumprimento é cancelada a reserva. 
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Artigo 6.º 
Procedimento formal de requisição de instalações 

 
1- A cedência de instalações está dependente das características das atividades que se pretendem desenvolver, 
devendo ser requerida junto do Agrupamento, com as seguintes antecedências mínimas: 
a)   Salas de aula e sala TIC - 5 dias; 
b)   Refeitório – 10 dias; 
c)   Biblioteca – 5 dias 
2- O Agrupamento disponibiliza minuta de requisição dos espaços e para requisição de material e apoio complementar. 
3- Complementarmente ao preenchimento da minuta de requisição referida no número anterior será solicitada a 
identificação formal da entidade requerente. 
4- A entidade requerente deverá informar sobre o número previsto de utilizadores do espaço, sendo que não se 
aceitarão pedidos de reserva para a cedência do espaço quando se preveja uma ocupação superior à lotação das 
mesmas. 
5- Nos casos em que não seja possível prever o número de ocupantes, as entidades a quem tenham sido cedidas as 
instalações comprometem-se a respeitar a lotação das mesmas. 
6- As entidades a quem forem cedidas as instalações assinarão um termo de responsabilidade, no qual se 
comprometem a respeitar as normas presentes do constante regulamento. 
7- A autorização de cedência de instalações só se considera definitiva depois de ser dado cumprimento às formalidades 
previstas neste Regulamento e às que venham a ser determinadas em despacho de autorização do Agrupamento, 
sempre que necessário. 
8- A entidade a quem tenham sido cedidas as instalações poderá solicitar com antecedência mínima de 2 dias, a troca 
ou mudança de horários da cedência das instalações, sendo que a mesma só será autorizada pela entidade competente 
se o espaço se encontrar livre de qualquer ocupação no novo horário. 
9- O espaço requisitado não pode ser cedido pelo requisitante, por qualquer forma, a outra entidade. 
 

Artigo 7.º 
Normas de utilização das instalações 

 
1- O Agrupamento compromete-se a ceder as instalações solicitadas em bom estado de conservação e limpeza, de 
modo a proporcionar o gozo efetivo das mesmas, para o fim a que se destinam. 
2- O Agrupamento garante que as instalações escolares cedidas estarão efetivamente disponíveis nos dias e horas 
contratados. 
3- Compete unicamente à entidade a quem tenham sido cedidas as instalações, o transporte, colocação e arrumação 
posterior do mobiliário do Agrupamento necessário. 
4- As entidades a quem tenham sido cedidas as instalações comprometem-se a montar, a desmontar e a remover o 
equipamento próprio que tenha sido instalado, nas datas e horas previamente acordadas com a escola. 
5- O Agrupamento reserva-se o direito a solicitar formalmente a identificação das pessoas ligadas à organização do 
evento ou dos participantes da atividade desportiva, a credenciá-las e a registar os respetivos movimentos (entrada e 
saída). 
6- Os utentes devem utilizar as instalações e os materiais/equipamentos colocados à sua disposição com correção e 
tendo em atenção que se encontram num espaço de ensino público. 
7- A entidade a quem foi cedida a utilização da instalações, quer seja interna ou externa, não poderá alterar a 
configuração do mobiliário e/ou equipamento existente nos mesmos, sem prévia autorização da Direção do 
Agrupamento. 
8- Caso seja autorizado a movimentação desse mesmo mobiliário, ficará a entidade promotora do evento responsável 
por essa alteração e a sua colocação nos devidos locais, no fim da utilização das instalações. 
9- A elaboração, afixação de cartazes e outro tipo de informação de divulgação é da inteira responsabilidade da entidade 
a quem foi cedido o espaço, mas a sua afixação, nos locais expressamente previstos para o efeito, deverá ser sujeita a 
aprovação. 
 

Artigo 8.º 
Indeferimentos 

 
1- Não será deferida qualquer cedência de instalações nos seguintes casos: 
a)   Se as iniciativas a promover pela entidade requerente forem suscetíveis de perturbar o normal funcionamento das 

atividades do Agrupamento. 
b)   Se essa cedência assumir caráter permanente ou for de prazo indeterminado. 
2- A Direção do Agrupamento reserva o direito de cancelar o acordo de cedência de espaço caso haja alguma 
emergência. 
 

Artigo 9.º 
 

Quando concorram vários pedidos coincidentes para a cedência das mesmas instalações, terão prioridade, pela seguinte 
ordem, os promovidos pelo próprio Agrupamento e aos relativos à Categoria 1. 
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Artigo 10.º 
Sanções por incumprimento 

 
1- As reparações que tenham de ser efetuadas devido a danos causados nas instalações, ou a qualquer peça de 
mobiliário e/ou equipamento serão faturadas à entidade requerente. 
2- Se for ultrapassado o período de cedência autorizado, causando o incumprimento de compromissos já assumidos pelo 
Agrupamento ou encargos imprevistos, a entidade utilizadora responderá pelos danos daí emergentes e pagará uma 
indeminização correspondente ao período utilizado indevidamente, acrescido de uma taxa de 50%. 
3- Em caso de cancelamento ou alteração de espaço é necessário informar o Agrupamento com o mínimo 48 horas 
úteis, caso contrário será aplicada uma penalização de 35% em caso de cancelamento ou de 10% em caso de alteração. 
4- A existência de eventuais desvios entre a atividade efetivamente desenvolvida e a que tiver sido proposta, considera-
se incumprimento da autorização concedida e como tal passível de revogação e de eventual indeminização. 
5- A utilização das instalações por entidades ou utentes estranhos aos que foram autorizados é passível de aplicação de 
eventual indeminização. 

 
Artigo 11.º 

Casos omissos 
 

Os casos omissos resultantes da aplicação deste Regulamento serão decididos pela Direção do Agrupamento. 
 
    Modalidades de Aluguer: 

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 

 
Isento de Pagamento 

 
§   Atividades da Direção da Escola 
§   Reuniões de Associações ligadas 

ao Agrupamento 
§   Município de Vila Nova da 

Barquinha 

 
Desconto de Preço 

 
§   Instituições públicas 
§   Entidades de promoção social 
§   Associações de Jovens 
§   Associações Recreativas, 

Culturais e Desportivas 

 
Preço Completo 

 
§   Todos os que não façam parte 

da categoria 1 e 2 

 
Qualquer uma das entidades abrangidas nas três categorias citadas, mesmo que a cedência não implique o pagamento 
de qualquer valor, deve comprometer-se com as condições previstas no Regulamento de Cedência de Instalações 
Escolares. 
 
   Preçário (valor hora) 

Tipo de Instalações Categoria 2 Categoria 3 
Auditório 20€/h 30€/h 

Sala TIC 15€/h 20€/h 

Biblioteca 15€/h 20€/h 

Salas de Aula 10€/h 15€/h 

Refeitório 20€/h 30€/h 

Cozinha 20€/h 30€/h 

  
 

Aprovado em Reunião do Conselho Administrativo de 27 de Janeiro de 2016 
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REGIMENTO INTERNO 

MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO 

 
Artigo 1º 
Contexto 

O Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, alterado pelos Decreto-Leis n.º 91/2013, de 10 de julho, e n.º 17/2016, de 
4 de abril, estabelece os princípios orientadores da organização, da gestão e do desenvolvimento dos currículos dos 
ensinos básico e secundário, bem como da avaliação e certificação dos conhecimentos e capacidades desenvolvidos 
pelos alunos, aplicáveis às diversas ofertas curriculares do ensino básico e do ensino secundário, ministradas em 
estabelecimentos do ensino público, particular e cooperativo.  
No âmbito da sua autonomia pedagógica e organizativa, o Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha adotou 
medidas de promoção do sucesso escolar, que visam reforçar o processo de ensino e de aprendizagem e colmatar as 
dificuldades dos alunos em todos os ciclos de ensino. 
 

Artigo 2.º 
Medidas de Promoção do Sucesso Educativo 

As modalidades e estratégias de apoio educativo caraterizam-se por contribuírem para o reforço das aprendizagens dos 
alunos, quer colmatando as dificuldades, quer desenvolvendo as capacidades. O Agrupamento de Escolas de Vila Nova 
da Barquinha tendo como propósito o sucesso educativo dos alunos e consequentemente a melhoria dos resultados, 
definiu as seguintes medidas de promoção do sucesso escolar:  

a)   Apoio ao estudo 
b)   Apoio pedagógico  
c)   Grupos de homogeneidade relativa (GHR)  
d)   Coadjuvação em sala de aula 
e)   Tutorias 
f)   Gabinete Pró-Exame (GPE) 
g)   Clubes e Projetos. 

 
Artigo 3.º 

Apoio ao Estudo 
1-   A disciplina de apoio ao estudo do 1º ciclo desenvolve-se através de atividades regulares fixadas pelo Conselho de 

Ano tendo como objetivos: 
a) A implementação de estratégias de estudo e de desenvolvimento e aprofundamento dos conhecimentos dos 

alunos;  
b) Atividades de reforço da aprendizagem. 

2-   O apoio ao estudo do 2.º ciclo, que é de frequência obrigatória para os alunos para tal indicados pelo conselho de 
turma, desde que obtido o acordo dos encarregados de educação, desenvolve-se através de atividades regulares 
fixadas pelo Conselho de Turma, tendo como objetivos:  
a) A implementação de estratégias de estudo e de desenvolvimento e aprofundamento dos conhecimentos dos 

alunos;  
b) Atividades de reforço da aprendizagem. 

3-   As aulas de Apoio ao Estudo de 2.º Ciclo constituem-se como a atividade desenvolvida pelo docente, fora da aula 
regular.  

4-   O Apoio ao Estudo do 2.º Ciclo de um determinado ano, pode ser lecionado a alunos de várias turmas.  
 

Artigo 4.º 
Apoio Pedagógico 

 
1-   O apoio pedagógico, que é de frequência obrigatória para os alunos para tal indicados pelo conselho de turma, desde 

que obtido o acordo dos encarregados de educação, desenvolve-se através de atividades planeadas pelos 
professores do Conselho de Turma em colaboração com o professor responsável pela medida (caso não pertença ao 
Conselho de Turma), tendo como objetivos:  
a) Atividades de superação de dificuldades evidenciadas em uma ou mais disciplinas;  
b) Atividades de reforço da aprendizagem. 

2-   As aulas de Apoio Pedagógico constituem-se como a atividade desenvolvida pelo docente, fora da aula regular.  
3-   As aulas de Apoio Pedagógico são lecionadas por um professor, preferencialmente da turma, em horário que será 

elaborado em função das disponibilidades da mesma.  
4-   O Apoio Pedagógico de uma disciplina e de um determinado ano, pode ser lecionado a alunos de várias turmas.  
5-   O grupo de alunos a apoiar deve ser constituído, no máximo, por oito alunos. Se no grupo existirem alunos com 

necessidades educativas especiais, o grupo deve ser reduzido ou, quando possível, estes alunos deverão ser 
encaminhados para a equipa da Educação Especial.  
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Artigo 5.º 
Grupos de Homogeneidade Relativa 

	  
1-   Os grupos de homogeneidade relativa, grupos temporários de alunos com características semelhantes, de frequência 

obrigatória para os alunos para tal indicados pelo conselho de turma, desde que obtido o acordo dos encarregados 
de educação, desenvolve-se através de atividades planeadas pelos professores do Conselho de Turma em 
colaboração com o professor responsável pela medida (caso não pertença ao Conselho de Turma), tendo como 
objetivos:  
a)   Atividades de superação de dificuldades concretas relativas a um determinado Domínio/Conteúdo;  
b)   Atividades de desenvolvimento das capacidades evidenciadas. 

2-   Podem ser constituídos grupos temporários de alunos com características semelhantes, na mesma turma ou em 
turmas diferentes, a fim de colmatar dificuldades detetadas e desenvolver capacidades evidenciadas, favorecendo a 
igualdade de oportunidades no percurso escolar do aluno.  

3-   As atividades a desenvolver nestes grupos podem ser realizadas em períodos de duração distintos, conforme as 
necessidades dos alunos.  

4-   O conselho de turma identifica os alunos que revelem elevada capacidade de aprendizagem e define as atividades 
e/ou estratégias para otimizar o desempenho dos mesmos. 

5-   O conselho de turma identifica os alunos e respetivas dificuldades de aprendizagem e define as atividades e/ou 
estratégias para colmatar as dificuldades detetadas. 

 

Artigo 6.º 
Coadjuvação em Sala de Aula 

 

1-   A coadjuvação em sala de aula implica a existência de um outro professor que apoia o Professor Titular de Turma ou 
o professor da disciplina no desenvolvimento da atividade letiva.  

2-   A coadjuvação em sala de aula pode ser implementada no 1º, 2º e 3º Ciclos, em qualquer disciplina.  
3-   A coadjuvação em sala de aula tem por objetivos:  

a)   valorizar as experiências e as práticas colaborativas que conduzam à melhoria do ensino;  
b)   possibilitar um apoio mais individualizado aos alunos;  
c)   acompanhar os diferentes ritmos de aprendizagem da turma.  

 

Artigo 7.º 
Tutorias 

	  
1-   O Agrupamento disponibiliza Apoio Tutorial Específico ao abrigo do artigo 12.º do Despacho normativo n.º 4-A/ 

2016, de 16 de junho, e uma outra modalidade de Tutoria, geralmente ministrada pelo diretor de turma/professor 
titular de turma.  

2-   A Tutoria visa a concretização de práticas educativas tendentes a combater o abandono e insucesso escolar, facilitar 
a integração dos alunos na comunidade educativa, fomentar a sociabilidade e promover a cidadania.  

3-   A Tutoria, sempre que possível, deverá ser atribuída ao diretor de turma/professor titular de turma. 
4-   São atribuições do professor tutor:  

a)   desenvolver medidas de apoio aos alunos, designadamente de integração na turma e na Escola, e de 
aconselhamento e orientação no estudo e nas tarefas escolares.  

b)   desenvolver a sua atividade, de forma articulada, quer com a família, quer com o Diretor de Turma/Professor 
Titular de Turma;  

5-   O aluno proposto para tutoria deve enquadrar-se pelo menos em num dos seguintes perfis:  
a)   Aluno que revela dificuldades ao nível de organização e orientação no estudo e tarefas escolares.  
b)   Alunos que apresenta um perfil comportamental complexo que perturba frequentemente o normal 

funcionamento das aulas.  
c)   Aluno que apresenta dificuldades de integração.  
d)   Aluno que regista um elevado absentismo. 

 

Artigo 8.º 
Gabinete Pró-Exame (GPE) 

 
1-   Ao Gabinete Pró-Exame (GPE) compete:  

a)   Promover um acompanhamento extra de preparação para as provas finais aos alunos internos do 9.º ano de 
escolaridade que, após as reuniões de avaliação de final de ano, já com o conhecimento e com a ponderação 
dos resultados da 1.ª fase das provas finais, não obtenham aprovação, de acordo com os normativos legais; 

b)   Promover um acompanhamento extra de preparação para os exames nacionais aos alunos internos dos 11.º e 
12.º anos de escolaridade, mediante inscrição. 

c)   Desenvolver/orientar o estudo e trabalho autónomo dos alunos;  
d)   Promover atividades de reforço da aprendizagem.  
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2-   O período de acompanhamento extraordinário no ensino básico decorre entre a realização das reuniões de avaliação 
referidas na alínea a) do ponto 1 e a realização da 2.ª fase das provas finais e visa colmatar deficiências detetadas 
no percurso escolar dos alunos; 

3-   O primeiro período de acompanhamento extraordinário do ensino secundário decorre entre a realização das reuniões 
de avaliação final e a realização da 1.ª fase dos exames nacionais e o segundo entre a afixação dos resultados da 1.ª 
fase e a realização da 2.ª fase dos exames nacionais e visam esclarecer dúvidas sobre os temas que constam das 
provas de exame. 

4-   O encarregado de educação que não pretenda que o seu educando frequente o acompanhamento extraordinário 
comunica por escrito o seu desacordo ao coordenador do GPE; 

5-   Cabe ao coordenador do GPE assegurar a organização e gestão dos períodos de acompanhamento extraordinário dos 
ensinos básico e secundário. 

6-   A frequência do GPE é voluntária. 
 

Artigo 8.º 
Clubes e Projetos 

 

A frequência de Clubes e Projetos rege-se pelo disposto no Regimento Interno dos Clubes e Projetos, anexo ao referido 
Regulamento. 
 

Artigo 9.º 
Disposições Gerais 

 

1-   O Diretor designa os professores para a implementação das diferentes modalidades das MPSE, atendendo aos 
recursos humanos existentes. 

2-   A proposta de integração do aluno nas MPSE será da competência do Conselho de Turma/ Conselho de Docentes. 
3-   A frequência das MPSE carece de autorização do Encarregado de Educação. Caso este não autorize, deve declarar, 

por escrito, indicando e fundamentando as razões.  
4-   A frequência das MPSE tem um carácter temporário. 
5-   O número de alunos que constituirá cada modalidade das MPSE não deverá ultrapassar os oito elementos. 
6-   Os alunos propostos estão obrigados ao cumprimento dos deveres de assiduidade e das regras de comportamento.  
7-   Sempre que se verificar incumprimento das regras de comportamento e assiduidade, o professor responsável pelas 

MPSE informa o Diretor de Turma/ Professor Titular da turma que transmitirá ao respetivo encarregado de educação.  
8-   A modalidade das MPSE poderá cessar se o Conselho de Turma/ Professor Titular da turma verificar que:  

a) as dificuldades diagnosticadas foram ultrapassadas e o aluno está em condições de obter sucesso educativo sem 
recurso a esta modalidade.  
b) é mais adequada para o aluno uma medida de apoio diferente da que está a ser disponibilizada.  
c) o aluno não está suficientemente empenhado, quer nas atividades propostas no âmbito da disciplina, quer na 
frequência e nas atividades propostas pelo professor tutor.  
d) o aluno revela falta de assiduidade, presentando três faltas injustificadas. 

9-   A integração e evolução do aluno deverá ficar registada na ficha de perfil do aluno. 
 
 
 
 

Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de 19 de outubro de 2016 
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REGIMENTO INTERNO DOS CLUBES E DOS PROJETOS	  
	  
	  

Artigo 1.º 
Contexto 

 
1-   Os Clubes e os Projetos são atividades de enriquecimento curricular destinadas aos alunos do Agrupamento. Estas 

estruturas constituem um espaço privilegiado para a promoção do desenvolvimento global das crianças e jovens, 
sendo, também, um meio facilitador da sua integração harmoniosa no contexto escolar.  

2-   A implementação dos Clube e dos Projetos está em conformidade com os recursos da escola e as linhas orientadoras 
do Projeto Educativo, do Plano Plurianual de Atividades e do Regulamento Interno. 

 
Artigo 2.º 

Princípios Gerais 
 

1-   Os Clubes e os Projetos resultam de propostas apresentadas ao Conselho Pedagógico que os analisa, aprova ou 
rejeita em função da pertinência dos objetivos pedagógicos e das atividades mencionadas.  

2-   Decorrente da aprovação mencionada no número anterior, a Direção do Agrupamento determina e atribui os tempos 
necessários aos professores proponentes ou a outros professores designados para o efeito. 

3-   A equipa dos clubes e dos projetos é constituída pelo Coordenador dos Clubes e Projetos, por todos os 
Coordenadores/Dinamizadores dos Clubes e por todos os Coordenadores/Dinamizadores dos Projetos. 

4-   O Coordenador dos Clubes e Projetos é designado pelo Diretor da Escola. 
5-   O Coordenador dos Clubes e Projetos exerce o cargo por um período de quatro anos, podendo ser exonerado a todo 

o tempo por despacho fundamentado do Diretor ou a pedido do interessado, no final do ano letivo. 
6-   O funcionamento destas estruturas é regido pelas normas definidas no presente Regimento. Qualquer situação 

omissa é resolvida pelo Coordenador dos Clubes e Projetos, pelos Coordenadores dos Clubes, pelos Coordenadores 
dos Projetos ou pelo Diretor do Agrupamento.  

 
Artigo 3.º 

Competências 
 

Ao Coordenador de Clubes e/ou de Projetos compete: 
1-   Coordenar a equipa dos dinamizadores do clube / projeto de que é responsável, caso a mesma exista. 
2-   Dinamizar as atividades do Clube/Projeto de que é responsável. 
3-   Divulgar informação atualizada sobre o seu clube/projecto, junto da comunidade educativa.  
4-    Promover, junto da comunidade local, em colaboração com o(a) Coordenador(a) dos Clubes e Projetos, parcerias 

tendo em vista o desenvolvimento atividades. 
5-   Promover a articulação entre o seu Clube / Projeto e os restantes. 
6-    Realizar reuniões periódicas com os professores envolvidos no clube/projeto de forma a melhorar a sua eficiência. 
7-   Manter permanentemente informado o(a) Coordenador(a) dos Clubes e Projetos sobre o desenvolvimento do 

Projeto/Clube de que é responsável. 
8-    Apresentar ao Coordenador dos Clubes e Projetos um relatório trimestral das atividades desenvolvidas de acordo 

com as orientações do Conselho Pedagógico. 
 

Artigo 4.º 
Funcionamento 

 
1-   As propostas para o desenvolvimento de projetos e/ou clubes deverão ser apresentadas em grelha própria para o 

efeito, “Planificação de Projeto / Clube”, que e entregues ao Coordenador dos Clubes e Projetos. 
2-   Ficam isentos do referido no ponto 1 (preenchimento da grelha de planificação de Projeto /Clube) os projetos 

institucionais deliberados pelo Ministério da Educação ou pela Direção do Agrupamento.  
3-   Os projetos de desenvolvimento educativo elaboram as suas normas de funcionamento interno, respeitando os 

normativos legais e o disposto no Plano Plurianual de Atividades e no Regulamento Interno. 
4-   As atividades dos clubes e dos projetos devem, como regra geral, ser desenvolvidas sem prejuízo de aulas. 
5-   Quando houver lugar à realização de atividades / eventos, o(s) responsável(eis) pela organização deverá(ão): 

a) Apresentar a lista dos recursos necessários, por escrito, ao Diretor do Agrupamento, com a devida antecedência, 
de modo a ser programado o trabalho do pessoal não docente e a adquirir-se o material que não exista na escola; 
b) Requisitar, após autorização da direção, os materiais necessários e proceder ao seu levantamento junto de um 
assistente administrativo; 
c) Devolver o equipamento utilizado e sobras de material não perecível, logo após a sua utilização. 

6-   Após a divulgação dos clubes e dos projetos, os alunos podem-se inscrever nos mesmos, mediante o preenchimento 
de uma ficha de inscrição, com a autorização dos seus Encarregados de Educação, de forma voluntária, por convite 
dos professores ou por proposta dos Conselhos de Turma. 

7-   No final de cada período, os Coordenadores dos Clubes e os Coordenadores dos Projetos deverão fornecer o mapa de 
assiduidade e um pequeno balanço das atividades realizadas ao Coordenador dos Clubes e Projetos, para que seja 
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efetuado o balanço global da assiduidade dos alunos e o nível de participação dos mesmos nas atividades. Esta 
informação será transmitida aos Diretores de Turma através do Coordenador dos Clubes e Projetos.   

8-   Os Coordenadores dos Clubes e os Coordenadores dos Projetos deverão promover a avaliação da satisfação do 
público-alvo, de acordo com as suas especificidades. Esta avaliação pode ser efetuada por amostra. 

9-   Todos os dinamizadores/ responsáveis pelos projetos e clubes em vigor no AEVNB, independentemente da sua 
tipologia, deverão proceder à avaliação intermédia e à avaliação final, no relatório de “Avaliação Intermédia/ Final do 
Projeto/Clube”. Esta avaliação intermédia será enviada ao Coordenador dos Clubes e Projetos até ao final da 
penúltima semana do 1º período e, posteriormente, até ao final da penúltima semana do 2º período. A avaliação 
final será entregue até ao final de junho. 

10-   No final de cada período letivo, o Coordenador  dos Clubes e Projetos  deverá elaborar um relatório intermédio/final 
de todos os clubes e projetos, o qual será analisado no Conselho Pedagógico. 

11-   O Coordenador dos Clubes e Projetos reúne ordinariamente, pelo menos uma vez por período, com os 
Coordenadores dos Clubes e com os Coordenadores dos Projetos. 

12-   As atividades dos clubes e dos projetos, bem como a respetiva calendarização, serão divulgadas através de, pelo 
menos, um canal de comunicação. Esta tarefa ficará a cargo Gabinete de Comunicação e Imagem, com colaboração 
do coordenador dos Clubes e Projetos. 

13-   Todos as informações e instrumentos de referência (grelha de planificação; modelo de relatório para avaliação 
intermédia/ final entre outros) serão disponibilizados a todos os Coordenadores dos Clubes e Coordenadores dos 
Projetos através de email e através da Plataforma Moodle do AEVNB.  

 
 

Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de 19 de outubro de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovado em sede de Conselho Pedagógico em 19 de outubro de 2016 e ratificado em sede de Conselho Geral em 10 de 

novembro de 2016.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 


