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CAPÍTULO 1 | NOTAS INTRODUTÓRIAS 

 

Artigo 1º - Preâmbulo 

A autonomia das escolas e a descentralização constituem aspetos fundamentais para uma nova 

organização de todo o sistema educativo. 

As escolas, como centros de políticas educativas, têm de construir a sua própria autonomia a 

partir da comunidade onde se encontram inseridas, dos seus problemas e das suas 

potencialidades, sempre numa perspetiva de se encontrar a melhor resposta face aos novos 

desafios. 

O Agrupamento de escolas é uma unidade organizacional, dotada de órgãos próprios de 

administração e gestão, com um projeto educativo comum, que pretende: favorecer um 

percurso sequencial e articulado dos alunos; superar situações de isolamento de 

estabelecimentos e prevenir a exclusão social; reforçar a capacidade pedagógica dos 

estabelecimentos que o integram e o aproveitamento racional dos recursos; garantir a 

aplicação de um regime de autonomia, de administração e gestão; valorizar e enquadrar 

experiências em curso. 

Neste contexto, e dando cumprimento à legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei nº 

137/2012, criou-se o Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro 

Pereira da Silva, de Rio Maior, que abrange as Escolas e Centros Escolares das freguesias de 

Asseiceira, Rio Maior e São João da Ribeira. 

O lema do Projeto Educativo, “Sozinhos vamos mais rápido mas juntos vamos mais longe”, 

clarifica os propósitos educativos do Agrupamento. Porém, tais propósitos só serão tornados 

realidades quando toda a comunidade educativa se fizer reger por regras e condutas de ação 

que primem pelo respeito mútuo e igualdade de direitos. O presente documento pretende 

clarificar tais regras e procedimentos permitindo assim, que o Projeto Educativo se 

materialize. 

Subcapítulo I – Regulamento Interno 

Artigo 2.º - Objeto e âmbito 

O presente regimento regula o regime de funcionamento do Agrupamento de Escolas Fernando 

Casimiro Pereira da Silva (AEFCPS), de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das 

estruturas de orientação e dos serviços especializados de apoio educativo, de outras estruturas 

e serviços existentes, bem como dos direitos e deveres de todos os seus membros e aplica-se a 

toda a comunidade educativa que o constitui. 

Artigo 3.º - Finalidades 

1. Favorecer um percurso sequencial e articulado dos alunos do Agrupamento desde a 

Educação pré-escolar até ao 9º ano. 
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2. Reforçar a capacidade e a relação pedagógica dos estabelecimentos que o integram e o 

aproveitamento racional dos recursos disponíveis à comunidade. 

3. Garantir a autonomia da administração e gestão em proveito da comunidade escolar. 

4. Incentivar, promover, valorizar e enquadrar o aparecimento de novos projetos. 

5. Responsabilizar todos os intervenientes da comunidade no processo educativo. 

6. Criar condições favoráveis à formação contínua de docentes e não docentes. 

7. Promover a articulação entre todos os setores de ensino e escolas/jardins-de-infância do 

Agrupamento.  

Artigo 4.º - Missão 

Prestar à comunidade um serviço educativo de excelência contribuindo para a formação de 

cidadãos críticos e conscientes dos seus deveres e direitos, capazes de atuar como agentes de 

mudança, num ambiente participativo, aberto e integrador, numa Escola reconhecida pelo seu 

humanismo e por elevados padrões de exigência e responsabilidade, que valoriza o 

conhecimento, como condição de acesso ao mundo do trabalho e ao prosseguimento de 

estudos. 

Artigo 5.º - Visão 

O Agrupamento pretende ser uma Escola de referência a nível local e nacional pelo sucesso 

académico e profissional dos seus alunos, pela qualidade do seu ambiente interno e relações 

externas e pelo elevado grau de satisfação das famílias. 

Artigo 6.º - Princípios Orientadores 

A escola deverá nortear a sua ação tendo por princípios gerais, os seguintes: 

1. Ser uma escola de referência e de excelência. 

2. Ser uma escola onde se educa, ensina e aprende a responsabilidade com responsabilidade.  

3. Ser uma escola de inclusão, pela oferta diversificada.  

4. Ser uma escola para a mudança e com inovação.  

5. Ser uma escola com futuro e para o futuro. 

Artigo 7.º - Constituição do Agrupamento de Escolas 

1. Educação Pré-Escolar: 

 A educação pré-escolar está disponível em três estabelecimentos: 

 Escola Básica/JI de Asseiceira; 

 Centro Escolar nº 2; (Rio Maior); 

 Centro Escolar Poeta Ruy Belo (S. João da Ribeira). 

2. Primeiro Ciclo do Ensino Básico: 

O primeiro ciclo do ensino básico é ministrado em quatro estabelecimentos: 

 Escola Básica/JI de Asseiceira; 

 Centro Escolar nº 2; (Rio Maior); 

 Centro Escolar Poeta Ruy Belo (S. João da Ribeira); 
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 Escola Básica Integrada Fernando Casimiro Pereira da Silva – Rio Maior. 

3. Segundo Ciclo do Ensino Básico: 

 Escola Básica Integrada Fernando Casimiro Pereira da Silva – Rio Maior. 

4. Terceiro Ciclo do Ensino Básico: 

 Escola Básica Integrada Fernando Casimiro Pereira da Silva – Rio Maior. 

Artigo 8.º - Calendário Escolar 

O calendário escolar é definido pelo Ministério da Educação e Ciência, cabendo ao Diretor 

pronunciar-se sobre as datas de início e fim do ano letivo, de acordo com os termos da lei e 

ouvido o Conselho Pedagógico. O calendário do ensino pré-escolar deverá ser articulado com os 

pais e encarregados em reunião específica a ter lugar no início do ano, antes do primeiro dia de 

atividades letivas. 

Artigo 9.º - Horário de funcionamento 

1. Educação Pré-Escolar e 1° Ciclo de Ensino Básico: 

O horário é fixado pelo Diretor, sob proposta dos Conselhos de Docentes e ouvidos os 

Pais/Encarregados de Educação. 

2. 2° e 3° Ciclos do Ensino Básico: 

a) O horário letivo e intervalos entre as aulas serão fixados no início de cada ano letivo 

pelo Diretor, ouvido o parecer do Conselho Pedagógico e constam do projeto educativo; 

b) Alunos e professores deverão dirigir-se para a sala de aula à hora definida nos seus 

horários. A tolerância é de 10 minutos no primeiro tempo de cada turno. O professor 

deve escrever no suporte adotado para os registos de assiduidade, o(s) número(s) da(s) 

lição(ões), o sumário e marcar as faltas aos alunos que não comparecerem. 

 

Subcapítulo II – Oferta formativa 

 

No Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva funcionam o pré-escolar, o 

primeiro, segundo e terceiro ciclos do ensino básico, em regime diurno, e ainda a Educação e 

Formação de Adultos em regime diurno, nomeadamente nos Estabelecimentos Prisionais de 

Alcoentre e Vale de Judeus. A oferta educativa, assim como as opções de gestão curricular, 

estão definidas no Projeto Curricular de Agrupamento e distribuem-se nos termos dos artigos 

10.º e 11.º. 

 

Artigo 10.º - Pré-Escolar 

O desenho curricular que constitui as referências gerais consideradas no planeamento e 

avaliação das situações e oportunidades de aprendizagem no pré-escolar são as seguintes: 

 Área de formação pessoal e social; 

 Área de expressão/comunicação; 
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o Domínio das expressões com diferentes vertentes - expressão motora, expressão 

dramática e teatral, expressão plástica e expressão musical e dança; 

o Domínio da linguagem oral, abordagem da escrita e novas tecnologias; 

o Domínio da Matemática; 

o Tecnologias da informação e comunicação. 

 Área de conhecimento do mundo. 

 

Artigo 11.º - Ensino Básico – 1.º Ciclo e 2.º/3.º Ciclos do Ensino Regular e Educação e 

Formação de Adultos 

Os planos curriculares do Ensino Básico Regular são regidos pelo Decreto-Lei nº 55/2018.  

Os planos curriculares da Educação e Formação de Adultos são regidos pelo Despacho nº 

7794/2007 e pela Portaria nº 817/2007. 

Visando assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatória e combater a exclusão, a escola-

sede do Agrupamento proporciona, em consonância com o seu projeto educativo, Cursos 

Vocacionais e turmas de Percurso Curricular Alternativo cujos planos curriculares são aprovados 

pelos serviços competentes do Ministério da Educação e Ciência. 

Os alunos abrangidos pelo artº 25º, do Decreto-Lei nº 54/2018, que tenham plano individual de 

transição, deverão beneficiar das alterações do currículo nacional que os preparem para a 

transição para a vida pós-escolar.  

As opções de gestão curricular estão descritas e contextualizadas no Projeto Curricular do 

Agrupamento. 

No ano letivo de 2020/2021, o Agrupamento desenvolverá um plano de inovação pedagógica 

(PIP) nos termos no n.º 1 do artigo 14.º da Portaria n.º 181/2019. Neste âmbito, o Agrupamento 

definiu as matrizes curriculares a aplicar, considerando o estabelecido nos anexos I a III do 

Decreto-Lei n.º 55/2018 e as mesmas constam do Projeto Educativo. O Projeto Curricular de 

Agrupamento é um documento de suporte ao Projeto Educativo, devendo conter todas as 

opções de gestão curricular, assim como as matrizes a desenvolver no âmbito do PIP. 

  

CAPÍTULO 2 | ÓRGÃOS DE DIREÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR 

Artigo 12.º - Definição 

Nos termos do nº 2 do artigo 10º do Decreto-Lei n.º 75/2008, na redação que lhe foi dada pelo 

Decreto-Lei nº 137/2012, os Órgãos de Direção, Administração e Gestão são: 

a) Conselho Geral; 

b) Diretor; 

c) Conselho Pedagógico; 

d) Conselho Administrativo. 



2018/2021 Regulamento Interno do AEFCPS 

 

14 Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva 

 

Subcapítulo I – Conselho Geral  

Artigo 13.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 nº 4 do artigo 48º da Lei de Bases do 

Sistema Educativo.  

Artigo 14.º - Composição 

1. É constituída por vinte e um elementos: 

a) Sete docentes; 

b) Dois não docentes (um representante dos serviços administrativos e um representante 

dos assistentes operacionais); 

c) Seis pais ou encarregados de educação; 

d) Três representantes do município; 

e) Três elementos das instituições mais representativas do Concelho. 

2. Na ausência de um dos seus elementos, este poderá fazer-se representar por outro que 

tenha sido indicado na lista dos suplentes. 

Artigo 15.º - Competências 

As competências do Conselho Geral encontram-se legalmente definidas no art.º 13º do Decreto-

Lei nº 137/2012 e são as seguintes: 

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 do Decreto-Lei 75/2008, na redação 

que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012; 

c) Aprovar o projeto educativo e acompanhar e avaliar a sua execução; 

d) Aprovar o regulamento interno do Agrupamento de escolas; 

e) Aprovar o plano 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; 



2018/2021 Regulamento Interno do AEFCPS 

 

15 Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva 

 

p) Designar uma equipa reduzida para análise dos protocolos a celebrar pelo 

agrupamento, constituída pelo presidente do Conselho Geral, o Presidente da 

Associação de Pais e Encarregados de Educação, um membro das forças vivas do 

concelho ou da autarquia, aos quais se acresce o diretor. 

Artigo 16° - Funcionamento 

1. O Conselho Geral reúne ordinariamente, uma vez por trimestre e extraordinariamente 

sempre que seja convocada pelo respetivo presidente, por sua iniciativa, a requerimento 

de um terço dos seus membros em efetividade de funções ou por solicitação do Diretor. 

2. As reuniões ordinárias deverão ser convocadas com a antecedência de cinco dias úteis. As 

reuniões extraordinárias deverão ser convocadas, no mínimo, com a antecedência de 

quarenta e oito horas, podendo ser oralmente, mas deverão ser sempre redigidas as 

convocatórias, com a ordem de trabalhos. 

3. Na sua primeira reunião o conselho elege o seu presidente e elabora o seu regimento. 

4. Das reuniões lavrar-se-á uma ata que será lida e assinada por todos os presentes. 

5. A ata deverá ser colocada na plataforma da escola em lugar próprio, num prazo de quinze 

dias após a realização da reunião. 

6. Das reuniões deverá ser elaborada uma síntese que deverá ser disponibilizada à 

comunidade nos diferentes lugares de estilo do agrupamento. 

 

Artigo 17º - Designação de Representantes 

Os representantes do pessoal docente, do pessoal não docente, dos pais e encarregados de 

educação e da autarquia local serão designados tomando como referencial o art.º 14.º do 

Decreto-Lei nº 137/2012.  

 

Artigo 18º - Processo Eleitoral 

1. Realiza-se por sufrágio direto, secreto e presencial. 

2. A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o método de representação 

proporcional da média mais alta de Hondt. 

3. Se, por aplicação do método referido no número anterior, não resultarem apurados dois 

docentes, um da educação pré-escolar e um do 1° ciclo do ensino básico, os dois últimos 

mandatos são atribuídos aos dois primeiros candidatos da lista mais votada que preencham 

tais requisitos.  

4. O presidente do Conselho Geral, nos noventa dias anteriores ao termo do respetivo 

mandato, deverá convocar as assembleias eleitorais e marcará o calendário eleitoral, o 

prazo de entrega de listas, o período de campanha eleitoral, o ato eleitoral e solicitará à 

associação de pais e encarregados de educação, e à autarquia local, a designação dos 

respetivos representantes à assembleia. 

5. As convocatórias mencionarão as normas do processo eleitoral, locais de afixação das listas 

de candidatos, hora e local ou locais do escrutínio, e serão afixadas nos locais habituais. 



2018/2021 Regulamento Interno do AEFCPS 

 

16 Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva 

 

6. O pessoal docente e o pessoal não docente reúnem em separado, previamente à data de 

realização das assembleias eleitorais, para eleger os elementos que compõem as respetivas 

mesas eleitorais, as quais serão constituídas por um presidente e dois secretários eleitos 

individualmente. 

7. A abertura das urnas será efetuada perante a respetiva Assembleia Eleitoral, lavrando-se 

ata, a qual será assinada pelos componentes da mesa e pelos restantes membros da 

Assembleia que o desejarem. 

8. As urnas manter-se-ão abertas oito horas, a menos que tenham votado todos os eleitores 

inscritos nos cadernos eleitorais. 

 

Artigo 19° - Eleição dos Representantes do Pessoal Docente 

1. As listas devem conter a indicação dos sete candidatos a membros efetivos e dos sete 

candidatos a membros suplentes, sendo que, respeitando uma representatividade 

proporcional ao número de docentes (1 por cada 15), dos 7 candidatos a membros efetivos 

deverá haver, pelo menos 1 docente de cada ciclo; dos 7 candidatos suplentes deverá 

haver, pelo menos um docente de cada ciclo, para que, em caso de substituição, se possa 

manter a proporcionalidade. 

2. As listas dos docentes, depois de subscritas por um mínimo de cinco docentes em exercício 

de funções no Agrupamento, deverão ser rubricadas pelos respetivos candidatos, que assim 

manifestarão a sua concordância. 

3. As listas serão entregues até quinze dias antes da Assembleia Eleitoral, ao presidente do 

Conselho Geral ou a quem as suas vezes fizer, o qual imediatamente as rubricará e fará 

afixar nos locais mencionados na convocatória daquela Assembleia. 

4. Cada lista poderá indicar até dois representantes para acompanharem todos os atos da 

eleição. 

5. Os resultados da Assembleia Eleitoral serão transcritos na respetiva ata, a qual será 

assinada pelos membros da mesa, bem como pelos representantes das listas concorrentes. 

 

Artigo 20° - Eleição dos Representantes do Pessoal não Docente 

1. As listas devem conter a indicação dos dois candidatos a membros efetivos e dos dois 

candidatos a membros suplentes, sendo um representante dos Assistentes Operacionais e 

outro dos Assistentes Técnicos, em ambos os casos. 

2. As listas do pessoal não docente, depois de subscritas por um mínimo de cinco elementos 

do pessoal não docente em exercício de funções no Agrupamento, deverão ser rubricadas 

pelos respetivos candidatos, que assim manifestarão a sua concordância. 

3. As listas serão entregues, até quinze dias antes da Assembleia Eleitoral, ao presidente da 

Assembleia ou a quem as suas vezes fizer, o qual imediatamente as rubricará e fará afixar 

nos locais mencionados na convocatória daquela Assembleia. 

4. Cada lista poderá indicar até dois representantes para acompanharem todos os atos da 

eleição. 
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5. Os resultados da Assembleia Eleitoral serão transcritos na respetiva ata, a qual será 

assinada pelos membros da mesa, bem como pelos representantes das listas concorrentes. 

6. Os resultados do processo eleitoral para o Conselho Geral produzem efeitos após 

comunicação ao Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares. 

 

Artigo 21° - Casos Especiais 

Se não for entregue ao presidente do Conselho Geral qualquer lista de candidatura até ao prazo 

estabelecido, este marcará novo prazo de cinco dias úteis para a apresentação de listas, assim 

como fará o reajustamento de todo o calendário eleitoral necessário. 

Artigo 22° - Condições de Candidatura 

São candidatos todos os docentes e não docentes em efetivo exercício de funções, não podendo 

haver, salvo em casos devidamente fundamentados, o desempenho simultâneo de mais do que 

um cargo ou função a que se refere o regime de autonomia e gestão, sempre que daí resulte a 

designação da mesma pessoa em mais que um órgão de administração e gestão. 

Artigo 23° - Mandato 

Para além do disposto no art.º 16.º do Decreto-Lei nº 137/2012, o presente regulamento define 

as seguintes condições: 

1. Haverá lugar a nova eleição quando já não houver eleitos para assegurar a substituição 

resultante da cessação do mandato. 

2. O presidente do Conselho Geral convocará a Assembleia Eleitoral nos cinco dias úteis 

imediatos após ter conhecimento oficial da situação do ponto anterior. 

3. São motivos para a cessação do mandato as seguintes situações: 

a) Pessoal docente e pessoal não docente: cessação do exercício efetivo de funções no 

Agrupamento; 

b) Pais e encarregados de educação: inexistência de educandos inscritos nas escolas do 

Agrupamento. 

Subcapítulo II - Diretor 

Artigo 24º - Definição 

O Diretor é o órgão de administração e gestão do Agrupamento de escolas ou escola não 

agrupada nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial.  

Artigo 25º - Coadjuvação 

O Diretor é coadjuvado, no exercício das suas funções, por um Subdiretor e por um a três 

adjuntos. 

Artigo 26°- Competências 

1. Ao Diretor compete submeter à aprovação do Conselho Geral o projeto educativo elaborado 

pelo Conselho Pedagógico. Para além destas competências compete também ao Diretor 
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exercer as estabelecidas nos pontos 2, 3, 4 e 5 do artigo 20º, do Decreto-Lei n.º 75/2008, na 

redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012, no que respeita ao plano anual e 

plurianual de atividades, contratos de autonomia, plano de formação de pessoal docente e 

não docente, plano de gestão pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial, 

representatividade da escola, poderes hierárquicos e disciplinares, avaliação de 

desempenho do pessoal docente e não docente. 

2. O Diretor exerce ainda as competências que lhe forem delegadas pela administração 

educativa e pela autarquia. 

3. O Diretor pode delegar e subdelegar no Subdiretor, nos adjuntos ou nos coordenadores de 

escola ou de estabelecimento de educação pré-escolar as competências referidas nos 

números anteriores, com exceção da alínea d) do nº 5 do artigo 20 do Decreto-Lei n.º 

75/2008, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012. 

4. Nas suas faltas e impedimentos, o Diretor é substituído pelo Subdiretor. 

5. Pelo presente regulamento compete também ao Diretor: 

a) Constituir as comissões, equipas e grupos de trabalho necessários para o tratamento 

de assuntos internos do Agrupamento, competindo-lhe definir os respetivos mandatos, 

composição, prazos e normas de funcionamento; 

b) Providenciar a eleição dos representantes dos encarregados de educação, podendo 

delegar essa competência nos respetivos Diretores de turma; 

c) Assegurar o funcionamento periódico da assembleia de representantes de pais e 

encarregados de turma, assim como da assembleia de delegados de turma dos 2.º e 

3.º ciclos; 

d) Organizar e assegurar o funcionamento eficaz de comunicação e informação entre 

todas as estruturas e escolas do Agrupamento; 

e) Estabelecer regras de funcionamento sempre que, por omissão, não existam ou, a 

existir, se revelem manifestamente inadequadas ao bom funcionamento do 

Agrupamento, submetendo-as posteriormente e após audição do Conselho Pedagógico, 

à aprovação do Conselho Geral. 

 

Artigo 27º - Exercício de funções 

1. O Diretor está dispensado da prestação de serviço letivo; no entanto, por sua iniciativa, 

pode prestá-lo na disciplina ou área curricular para a qual possua qualificação profissional. 

2. A distribuição do crédito a atribuir ao Subdiretor, Adjuntos será definida no regimento 

interno da direção do Agrupamento. 

 

Artigo 28º - Recrutamento 

1. O Diretor é eleito pelo Conselho Geral através de procedimento concursal nos termos dos 

artigos 21º e 22º do Decreto-Lei nº 137/2012. 

2. O Subdiretor e os adjuntos são nomeados pelo Diretor, de entre os docentes dos quadros de 

nomeação definitiva que contem pelo menos cinco anos de serviço e se encontrem em 
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exercício de funções no Agrupamento, procurando assegurar a representação adequada dos 

diferentes níveis e ciclos de ensino.     

3. O Diretor pode propor a constituição de assessorias técnico-pedagógicas, a autorizar pelo 

Conselho Geral, para as quais são designados docentes em exercício de funções no 

Agrupamento.   

 

Artigo 29° - Procedimento concursal 

1. O procedimento concursal é aberto em cada Agrupamento nos termos do nº 2, do artigo 

22º, e artigo 22-A, do Decreto-Lei nº 137/2012.   

2. No ato da apresentação da candidatura, os candidatos fazem entrega do seu curriculum 

vitae e de um projeto de intervenção na escola. 

3. A comissão, incumbida pelo Conselho Geral para apreciação das candidaturas, analisa o 

curriculum vitae, o projeto de intervenção e o resultado da entrevista individual realizada 

aos candidatos, elaborando um relatório de avaliação. 

4. O Conselho Geral elege o candidato que obtenha maioria absoluta dos votos dos membros 

em efetividade de funções. 

5. O processo eleitoral realiza-se por sufrágio secreto e presencial. 

 

Artigo 30º - Provimento 

1. O Diretor toma posse perante o Conselho Geral nos 30 dias subsequentes à homologação 

dos resultados pelo Diretor-Geral da Administração Escolar. 

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 31° - 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 consecutivo ou durante o quadriénio 

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 artigo29.º. 

6. O mandato do Diretor pode cessar: 
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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 factos comprovados e informações 

devidamente fundamentadas, apresentada 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. 

Artigo 32º - Assessoria do Diretor 

1. Para apoio à atividade do Diretor e mediante proposta deste, o Conselho Geral pode 

autorizar a constituição de assessorias técnico-pedagógicas, para as quais são designados 

docentes em exercício de funções no Agrupamento de escolas ou escola não agrupada. 

2. As competências dos assessores serão definidas pelo Diretor mediante despacho de 

nomeação, não obstante o definido no ponto anterior. 

Subcapítulo III - Conselho Pedagógico 

Artigo 33º - Definição 

O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação 

educativa do Agrupamento de escolas ou escola não agrupada, nomeadamente nos domínios 

pedagógico-didático, da orientação e acompanhamento dos alunos e da formação inicial e 

contínua do pessoal docente.   

Artigo 34° - Composição 

1. O Conselho Pedagógico tem a seguinte composição: 

a) Diretor; 

b) Membro da Direção cooptado pelo Diretor; 

c) Os Coordenadores de Departamento (7, sete); 

d) Os Coordenadores de Diretores de Turma (2, dois); 

e) Coordenador de Estabelecimento (2, dois); 

f) O Coordenador das Bibliotecas Escolares; 

g) O Coordenador do Núcleo de Articulação Curricular; 

h) O Coordenador do Plano Anual e Plurianual de Atividades; 

i) Coordenador da equipa de autoavaliação; 

2. O Diretor é, por inerência, presidente do Conselho Pedagógico. 

3. Deverão ser convidados para todas as reuniões do Conselho Pedagógico, um elemento do 

Serviço de Psicologia e Orientação e o coordenador do Plano Tecnológico. 
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Artigo 35° - Competências 

As competências do Conselho Pedagógico estão definidas no art.º 33.º do Decreto-Lei nº 

137/2012 e são as seguintes: 

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) 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 de escolas ou escola não agrupada e 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 e dar opinião 

sobre a constituição das turmas e a distribuição do serviço docente; 

l) Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente e não docente, de acordo 

com o disposto na legislação aplicável; 

m) Proceder ao acompanhamento e avaliação da execução das suas deliberações e 

recomendações; 

n) Autorizar propostas de atividades não integradas no plano anual de atividades do 

Agrupamento à data de aprovação deste; 

o) Determinar a realização de reuniões intercalares de conselho de turma; 

p) Aprovar, no início do ano letivo, os critérios de avaliação para cada ano de escolaridade, 

de acordo com as orientações do currículo nacional e sob proposta dos departamentos 

curriculares; 

q) Aprovar os programas educativos individuais dos alunos com necessidades educativas 

especiais e os relatórios referentes à sua aplicação; 

r) Aprovar as matrizes das provas de equivalência à frequência e das provas extraordinárias 

de avaliação. 

 

Artigo 36° - Competências do Presidente do Conselho Pedagógico 

1. Marcar as reuniões plenárias e fixar a ordem de trabalhos. 
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2. Presidir às reuniões, declarar a sua abertura, dirigir, suspender e encerrar os respetivos 

trabalhos. 

3. Pôr à discussão e votação as propostas, relatórios e outros documentos. 

4. Assegurar o cumprimento do regimento e das deliberações do Conselho Pedagógico, 

comunicando aos órgãos competentes as decisões tomadas. 

5. Promover a constituição de eventuais comissões. 

6. Dar conhecimento ao Conselho Pedagógico das mensagens, informações, explicações e 

convites que lhe sejam dirigidos, enquanto detentor do cargo. 

7. Convidar entidades a participar nos trabalhos do Conselho Pedagógico. 

8. Verificar a perda de mandato dos membros do Conselho Pedagógico. 

9. Promover a substituição de mandato, nos termos da legislação aplicável. 

10. Participar nas reuniões do Conselho Geral, sem direito a voto. 

11. Dar conhecimento, atempadamente, das informações e decisões do Conselho Pedagógico 

aos vários estabelecimentos de ensino componentes do Agrupamento. 

12. Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na Lei. 

 

Artigo 37º - 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. Sempre que sejam tratados assuntos que envolvam sigilo, nomeadamente sobre provas de 

exames ou avaliação global, apenas podem participar os membros docentes. 

3. As convocatórias, para as reuniões ordinárias, são afixadas em local próprio, com a 

respetiva ordem de trabalhos, com a antecedência mínima de quarenta e oito horas. Os 

representantes dos pais e encarregados de educação serão convidados por via email ou 

pessoalmente. 

4. As convocatórias para as reuniões extraordinárias são feitas com a antecedência mínima de 

vinte e quatro horas. 

5. O Conselho Pedagógico reúne com mais de metade dos seus membros efetivos com direito a 

voto. 

6. Salvaguardando os casos em que as decisões exijam maioria classificada, estas são tomadas 

por maioria simples de voto, cabendo ao presidente voto de qualidade, em caso de empate. 

7. No silêncio da lei não é permitida a abstenção dos membros do Conselho Pedagógico, 

exceto na aprovação das atas. 

8. Nas reuniões plenárias ou de comissões especializadas, designadamente quando a ordem de 

trabalhos verse sobre as matérias previstas nas alíneas a), b), e), f), j) e k) do artigo 35º, 

podem participar, sem direito a voto, a convite do presidente do conselho pedagógico, 

representantes do pessoal docente e não docente, dos pais e encarregados de educação e 

dos alunos. 
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Artigo 38° - Mandato 

1. O mandato dos membros do Conselho Pedagógico inicia-se com a primeira reunião do 

mesmo, após a sua constituição e cessa após a designação de um novo Conselho 

Pedagógico. 

2. A substituição de mandato efetua-se nos termos da legislação aplicável. 

3. A perda de mandato verifica-se, no que diz respeito aos representantes do pessoal docente 

e não docente, caso se verifique uma das seguintes condições: 

a) Eleição ou cooptação para membro de outro órgão de administração e gestão;  

b) Impossibilidade física permanente; 

c) Colocação noutro estabelecimento de ensino ou organização no decurso do mandato;  

d) Passagem à aposentação no decurso do mandato; 

e) Outras razões que o Conselho Pedagógico considere pertinentes. 

 

Artigo 39° - Designação de Representantes 

1. Os Coordenadores de Departamento devem ser docentes de carreira, detentores de 

formação especializada nas áreas de supervisão pedagógica, avaliação do desempenho 

docente ou administração educacional, eleitos pelo respetivo Departamento nos termos do 

nº 7, art.º 43, do Decreto-Lei nº 137/2012.  

2. Os Coordenadores dos Conselhos de Docentes do 1º ciclo e pré-escolar serão eleitos entre 

todos os respetivos docentes.  

3. Os Coordenadores ciclo, dos 2° e 3° Ciclos, são eleitos pelos respetivos conselhos 

observado o definido no artigo 78º. 

4. O Coordenador da Biblioteca Escolar/Centro de Recursos é designado pelo Diretor. 

5. O Subdiretor ou o Adjunto, por nomeação do Diretor. 

 

Artigo 40° - Reduções/Critérios de atribuição de tempos não letivos 

Toda e qualquer redução da componente letiva constante no presente diploma está sujeita à 

sua aferição de acordo com os normativos legais, estabelecidos ou a estabelecer. A definição 

dos tempos a imputar à componente não letiva está definida no documento “Critérios para a 

elaboração de horários e distribuição de serviço” que fará parte do projeto educativo. 

Subcapítulo IV - Conselho Administrativo 

Artigo 41º- Definição 

O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira do 

Agrupamento de Escolas. 

Artigo 42º - Composição 

1. É composto por:  

a) O Diretor, que preside;  
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b) O Subdiretor ou um dos Adjuntos do Diretor, por este designado para o efeito;  

c) O Chefe dos Serviços de Administração Escolar, ou quem o substitua. 

Artigo 43° - Competências 

1. São competências do Conselho Administrativo as seguintes: 

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 verificara legalidade da gestão financeira; 

d) Zelar pela atualização do cadastro patrimonial. 

2. As competências e o funcionamento do Conselho Administrativo estão consignados nos 

artigos 38º e 39º do Decreto-Lei n.º 75/2008, na redação que lhe foi dada pelos Decretos-Lei 

nº 224/2009 e nº 137/2012. 

Artigo 44° - Funcionamento 

1. O Conselho Administrativo realiza reuniões ordinárias uma vez por mês. 

2. O Conselho Administrativo pode realizar reuniões extraordinárias por convocatória do 

respetivo Presidente ou sempre que tal for requerido por qualquer dos seus restantes 

elementos. 

3. De cada reunião deve ser lavrada ata utilizando para os devidos efeitos o programa de 

gestão de atas em funcionamento no Agrupamento. 

 

CAPÍTULO 3 | ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

Artigo 45° - Objetivo 

As estruturas de gestão curricular e orientação educativa têm como objetivo colaborar com o 

Conselho Pedagógico e com o Diretor no sentido de assegurar o acompanhamento eficaz do 

percurso escolar dos alunos na perspetiva da promoção da qualidade educativa. 

Artigo 46° - Competências 

No domínio da gestão de currículos, dos programas e atividades educativas compete ao 

Agrupamento através das suas estruturas de coordenação pedagógica: 

a) Coordenar e gerir a implementação dos planos curriculares e programas definidos a 

nível nacional, no respeito pelas normas orientadoras estabelecidas e mediante seleção 

de modelos pedagógicos, métodos de ensino e de avaliação, materiais de ensino-

aprendizagem e manuais escolares coerentes com o Projeto Educativo do Agrupamento 

e adequados à variedade dos interesses e capacidades dos alunos; 

b) Participar, em conjunto com outras escolas, na determinação de componentes 

curriculares regionais e locais que traduzam a inserção da Escola no Meio e elaborar um 
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plano integrado de distribuição de tais componentes pelas diferentes escolas, de 

acordo com as características de cada uma; 

c) Organizar atividades de complemento curricular e de ocupação de tempos livres, de 

acordo com o interesse dos alunos e os recursos do Agrupamento; 

d) Planificar e gerir formas de complemento pedagógico e de compensação educativa, no 

que respeita à diversificação de currículos e programas, bem como à organização de 

grupos de alunos e individualização do ensino; 

e) Conceber e implementar experiências e inovações pedagógicas próprias, sem prejuízo 

de orientações genéricas definidas pelos serviços competentes do Ministério da 

Educação; 

f) Estabelecer requisitos essenciais de aprendizagem que promovam a progressão do 

aluno e a sua transição de ano escolar; 

g) Proceder à aferição dos critérios de avaliação dos alunos, garantindo a sua coerência e 

equidade; os critérios definidos em Conselho Pedagógico são: Domínio do Saber 

(Conhecimentos); Domínio do Saber Fazer (Capacidades e Aptidões) e Domínio do Saber 

Estar/Ser (Atitudes e Valores), sendo a ponderação e eventuais subdivisões da 

responsabilidade de cada grupo disciplinar; 

h) Desenvolver métodos específicos de avaliação dos alunos, sem prejuízo da aplicação 

dos normativos gerais; 

i) Apreciar e decidir sobre reclamações de encarregados de educação relativas ao 

processo de avaliação dos alunos. 

 

Subcapítulo I – Coordenação de estabelecimento 

Artigo 47°- Coordenador 

1. A coordenação de cada estabelecimento ou escola do Agrupamento é assegurada por um 

coordenador. 

2. O coordenador será designado de acordo com o disposto na legislação em vigor. 

Artigo 48° - Competências 

Compete, de um modo geral, ao coordenador: 

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) Veicular as informações relativas a pessoal docente, a pessoal não docente e aos 

alunos; 

d) Promover e incentivar a participação dos pais e encarregados de educação, dos 

interesses locais e da autarquia nas atividades educativas. 
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Artigo 49° - Mandato 

1. O coordenador é designado pelo Diretor, de entre os professores/educadores em exercício 

efetivo de funções no estabelecimento de educação e ensino ou na escola. 

2. O mandato do coordenador de estabelecimento/escola tem a duração de quatro anos e 

cessa com o mandato do Diretor. 

3. O coordenador de estabelecimento/escola pode ser exonerado a todo o tempo por 

despacho fundamentado do Diretor ou a pedido fundamentado do próprio. 

Subcapítulo II – Estruturas de coordenação e supervisão 

Artigo 50° - Objetivo 

As estruturas de gestão curricular e orientação educativa têm como objetivo colaborar com o 

Conselho Pedagógico e com o Diretor no sentido de assegurar o acompanhamento eficaz do 

percurso escolar dos alunos na perspetiva da promoção da qualidade educativa. 

Artigo 51° - Competências 

No domínio da gestão de currículos, dos programas e atividades educativas compete ao 

Agrupamento: 

a) Coordenar e gerir a implementação dos planos curriculares e programas definidos a 

nível nacional, no respeito pelas normas orientadoras estabelecidas e mediante seleção 

de modelos pedagógicos, métodos de ensino e de avaliação, materiais de ensino-

aprendizagem e manuais escolares coerentes com o Projeto Educativo do Agrupamento 

e adequados à variedade dos interesses e capacidades dos alunos; 

b) Participar, em conjunto com outras escolas, na determinação de componentes 

curriculares regionais e locais que traduzam a inserção da Escola no Meio e elaborar um 

plano integrado de distribuição de tais componentes pelas diferentes escolas, de 

acordo com as características de cada uma; 

c) Organizar atividades de complemento curricular e de ocupação de tempos livres, de 

acordo com o interesse dos alunos e os recursos do Agrupamento; 

d) Planificar e gerir formas de complemento pedagógico e de compensação educativa, no 

que respeita à diversificação de currículos e programas, bem como à organização de 

grupos de alunos e individualização do ensino; 

e) Conceber e implementar experiências e inovações pedagógicas próprias, sem prejuízo 

de orientações genéricas definidas pelos serviços competentes do Ministério da 

Educação; 

f) Estabelecer requisitos essenciais de aprendizagem que promovam a progressão do aluno 

e a sua transição de ano escolar; 

g) Proceder à aferição dos critérios de avaliação dos alunos, garantindo a sua coerência e 

equidade; os critérios definidos em Conselho Pedagógico são: Domínio do Saber 

(Conhecimentos); Domínio do Saber Fazer (Capacidades e Aptidões) e Domínio do Saber 
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Estar/Ser (Atitudes e Valores), sendo a ponderação e eventuais subdivisões da 

responsabilidade de cada grupo disciplinar;  

h) Desenvolver métodos específicos de avaliação dos alunos, sem prejuízo da aplicação 

dos normativos gerais; 

i) Apreciar e decidir sobre reclamações de encarregados de educação relativas ao 

processo de avaliação dos alunos. 

Artigo 52° - Estruturas de coordenação 

1. A coordenação e articulação dos planos de trabalho das diferentes turmas faz-se através 

dos: 

a) Departamento da Educação Pré-Escolar; 

b) Departamento do 1° Ciclo do Ensino Básico; 

c) Departamento de Línguas; 

d) Departamento de Ciências Humanas e Sociais; 

e) Departamento de Matemática e Ciências Experimentais; 

f) Departamento de Expressões; 

g) Departamento de Educação Especial; 

h) Conselho de Diretores de Turma do 2° Ciclo do Ensino Básico; 

i) Conselho de Diretores de Turma do 3° Ciclo do Ensino Básico; 

j) Subdepartamentos do 1º Ciclo; 

 

Secção I – Departamentos curriculares 

Artigo 53° - Definição 

1. O Departamento Curricular é uma estrutura de coordenação educativa, supervisão 

pedagógica e de apoio ao Conselho Pedagógico, contribuindo para o desenvolvimento de 

medidas que reforcem a articulação interdisciplinar, otimizando a gestão do currículo e 

que realiza a avaliação de desempenho docente. 

2. São equipas de profissionais constituídas transversalmente tendo como objetivo aumentar a 

eficácia da ação educativa. 

Artigo 54º - Composição 

Cada um dos departamentos curriculares é composto pelos docentes das diferentes disciplinas 

que os integram. 

Departamento Subdepartamento Grupos de recrutamento 

Pré-escolar  100 

1.º ciclo do EB 

1.º ano 

110 
2.º ano 

3.º ano 

4.º ano 

Línguas 
Português 200,210,300 

Inglês 220,330 
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Língua Estrangeira II 300, 350 

Matemática e Ciências 
Experimentais 

Matemática 230, 500 

Ciências 230,520, 510 

Informática 550 

Ciências Humanas e Sociais 
História 400, 200, 290 

Geografia 420, 200 

Expressões 
Educação Física 260, 620 

Expressões artisticas 530, 240, 600, 250 

Educação Especial  910 

 

Artigo 55° - Competências do Departamento Curricular 

Constituem competências do departamento curricular: 

1. Elaborar o regimento interno. 

2. Assegurar a articulação curricular na aplicação dos planos de estudo. 

3. Assegurar o desenvolvimento de componentes curriculares por iniciativa do Agrupamento. 

4. Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das disciplinas. 

5. Analisar a oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível dos currículos e de outras 

medidas destinadas a melhorar as aprendizagens e prevenir a exclusão e o abandono 

escolar. 

6. Elaborar propostas curriculares diversificadas em função da especificidade de grupos de 

alunos. 

7. Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da aplicação 

de estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens. 

8. Identificar necessidades de formação dos docentes. 

9. Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto. 

Artigo 56° - Coordenador de Departamento 

Cada departamento é coordenado, preferencialmente, por um docente de carreira detentor de 

formação especializada nas áreas de supervisão pedagógica, avaliação do desempenho docente 

ou administração educacional, eleito pelo respetivo departamento, de acordo com o nº 7, do 

art.º 43.º, Decreto-Lei nº 137/2012. 

Artigo 57° - Mandato 

O mandato do coordenador de departamento: 

1. Terá a duração de quatro anos e cessa com o mandato do Diretor. 

2. Pode ser exonerado a todo o tempo por despacho fundamentado do Diretor, após consulta 

ao respetivo Departamento.  

3. Em caso de ausência prolongada do coordenador de departamento, o diretor deverá 

nomear um coordenador substituto que desempenhará funções até ao final do ano letivo 

em curso. 
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Artigo 58° - Competências do coordenador de departamento 

Ao Coordenador de Departamento compete: 

1. Presidir às reuniões de Departamento. 

2. Participar nas reuniões do Conselho Pedagógico. 

3. Promover a troca de experiências e a cooperação entre os professores do mesmo 

departamento. 

4. Assegurar a articulação entre o departamento e as restantes estruturas de orientação 

educativa. 

5. Apresentar ao Conselho Pedagógico propostas para a distribuição dos tempos letivos 

semanais para as disciplinas do departamento. 

6. Dinamizar a participação do departamento na elaboração, desenvolvimento e avaliação do 

Projeto Educativo, bem como do Regulamento Interno e Plano Anual de Atividades. 

7. Promover a articulação e colaborar com as estruturas de formação inicial e formação 

contínua dos professores do departamento. 

8. Promover medidas de planificação e avaliação das atividades do departamento. 

9. Promover medidas de orientação e apoio aos docentes do departamento. 

10. Avaliar os professores que integram o Departamento nos termos do nº 1, do art.º 14º, do 

Decreto - Regulamentar Nº 26/2012. 

Artigo 59° - Funcionamento dos Departamentos 

As reuniões de Departamento têm lugar pelo menos uma vez por mês, após reunião do Conselho 

Pedagógico e de acordo com o respetivo regimento interno. 

Secção II – Subdepartamentos curriculares 

Artigo 60°- Definição 

O Subdepartamento é uma estrutura de apoio ao departamento curricular para as questões 

relativas a cada disciplina. 

Artigo 61° - Composição 

O Subdepartamento é constituído por todos os docentes que lecionam a disciplina. A sua 

composição é a seguinte: 

DEPARTAMENTO SUBDEPARTAMENTO DISCIPLINAS 

PRÉ-ESCOLAR S/S S/S 

1.º CICLO 

1.º ANO 
PORTUGUÊS 

MATEMÁTICA 

ESTUDO DO MEIO 

EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E FÍSICO-MOTORAS 

OFICINA DO CONHECIMENTO 

INGLÊS (NO CASO DOS 3.º E 4.º ANOS) 

 

2.º ANO 

3.º ANO 

4.º ANO 
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LINGUAS 

PORTUGUÊS PORTUGUÊS DOS 2.º E 3.º CICLOS 

INGLÊS INGLÊS DOS 2.º E 3.º CICLOS 

LÍNGUA ESTRANGEIRA II FRANCÊS E ESPANHOL 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

HISTÓRIA HISTÓRIA, H.G.P. E E.M.R.C. 

GEOGRAFIA GEOGRAFIA E H.G.P. 

MATEMÁTICA E CIÊNCIAS 

EXPERIMENTAIS 

MATEMÁTICA 
MATEMÁTICA E CIÊNCIAS DOS 2.º CICLO E 

MATEMÁTICA DO 3.º CICLO 

CIÊNCIAS CIÊNCIAS NATURAIS DO 3.º CICLO E F.Q. 

INFORMÁTICA T.I.C. 

EXPRESSÕES 

EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E.V., E.T., T.E.P. E E.M. 

EDUCAÇÃO FÍSICA EDUCAÇÃO FÍSICA 2.º E 3.º CICLOS 

EDUCAÇÃO ESPECIAL S/S S/S 

Artigo 62°- Competências 

Ao Subdepartamento compete: 

1. Elaborar o seu regimento. 

2. Colaborar com o Departamento Curricular na construção e execução do Plano Anual de 

Atividades do Agrupamento, bem como do Projeto Educativo, Projeto Curricular e 

Regulamento Interno. 

3. Colaborar com o Departamento Curricular na elaboração e execução do plano de formação 

de professores da disciplina. 

4. Partilhar experiências pedagógicas e recursos educativos. 

5. Colaborar na inventariação das necessidades em equipamentos e material didático. 

6. Planificar as atividades letivas e não letivas. 

7. Elaborar proposta de competências essenciais da disciplina. 

8. Elaborar proposta relativa aos critérios a considerar na avaliação da sua disciplina. 

9. Apresentar, no final do ano letivo, um inventário geral dos materiais existentes, assim 

como sugestões para substituição, reparação ou aquisição de novos materiais, 

equipamentos ou recursos. 

Artigo 63°- Funcionamento 

1. O Subdepartamento reúne após as reuniões de Departamento e sempre que o coordenador, 

por sua iniciativa, a pedido de um terço dos membros ou por solicitação do Diretor, o 

convoque. 

2. Os Subdepartamentos poderão reunir em conjunto com o Departamento ou 

Subdepartamentos do 1° ciclo sempre que os assuntos a tratar envolvam a definição de 

pré-requisitos, de objetivos essenciais, planificação de atividades das disciplinas de vários 

ciclos, a articulação vertical de programas, e a execução de atividades inseridas no Plano 

Anual de Atividades do Agrupamento. 
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3. A convocatória das reuniões referidas no número anterior será feita pelo Diretor. 

Artigo 64°- Competências do Coordenador de Subdepartamento 

Ao coordenador de Subdepartamento compete: 

1. Convocar e presidir às reuniões de Subdepartamento. 

2. Orientar, coordenar e monitorizar a atuação pedagógica dos professores da disciplina e/ou 

ano. 

3. Representar os professores da disciplina no Departamento Curricular.  

4. Manter atualizado o inventário do material próprio da disciplina e zelar pela sua 

conservação. 

5. Planificar o modo de utilização das instalações próprias e repor a aquisição de novo 

material e equipamento. 

6. Coordenar a planificação das atividades pedagógicas e promover a cooperação e a troca de 

experiências entre os professores de disciplina. 

7. Promover dentro do grupo a análise crítica da orientação pedagógica e apresentar a 

avaliação e as propostas de alteração ao Coordenador do Departamento. 

8. Os Coordenadores dos Subdepartamentos de Português, História, Geografia e Matemática 

reunir-se-ão, no final do ano letivo, com o coordenador do Subdepartamento do 4º ano, 

com o objetivo de articular conteúdos, no âmbito do trabalho realizado pelo Núcleo de 

Articulação Curricular. 

Artigo 65º - Nomeação 

O Coordenador de Subdepartamento será um docente de carreira detentor, preferencialmente, 

de formação especializada nas áreas de supervisão pedagógica, avaliação do desempenho 

docente ou administração educacional, nomeado pelo Diretor.  

Artigo 66º - Mandato 

O mandato dos Coordenadores de Subdepartamento é de quatro anos, exceto no 1.º ciclo que é 

anual, caso o professor se mantenha no Agrupamento, podendo cessar, por determinação 

fundamentada do Diretor, ou na sequência de pedido formulado pelo Coordenador. 

Subcapítulo III – Organização das atividades da turma 

Artigo 67º - Organização das atividades da turma 

1. A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver na sala com 

as crianças, na educação pré-escolar, ou na turma, com os alunos do ensino básico é da 

responsabilidade, respetivamente, dos professores titulares de grupo/turma e dos conselhos 

de turma. 

2. Este trabalho pressupõe a elaboração de um plano de trabalho de grupo/turma, o qual 

integra estratégias de diferenciação pedagógica e de adequação curricular a desenvolver no 
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contexto da sala de aula, e atividades destinadas a promover a melhoria das condições de 

aprendizagem e a articulação escola/família. 

3. A elaboração, organização e implementação do plano de atividades de grupo/turma no pré-

escolar e no primeiro ciclo é da responsabilidade dos professores titulares de grupo/turma e 

do conselho de turma nos restantes ciclos de escolaridade. 

4. Na educação pré-escolar e no 1º ciclo do ensino básico a coordenação do trabalho dos 

educadores e professores é efetuada pelos respetivos departamentos/subdepartamentos, 

nos termos dos artigos 54º e 61º. 

5. Nos 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico, o trabalho dos professores titulares de 

turma/conselhos de turma é coordenado por um coordenador de ciclo. 

 

Secção I – Direção de Turma 

Artigo 68º - Definição de Diretor de Turma 

1. O Diretor de Turma deverá ser, preferencialmente, um professor profissionalizado 

designado pelo Diretor de entre os professores da turma, tendo em conta a sua 

competência pedagógica, capacidade de relacionamento e que lecione a totalidade dos 

alunos da turma, considerando os critérios propostos pelo Conselho Pedagógico, mas 

respeitando as prioridades de acordo com a legislação em vigor. O Diretor nomeará, 

também, um Secretário, que assessorará o Diretor de Turma (este Secretário, em situações 

bem fundamentadas, poderá dispor de um tempo de estabelecimento, para o desempenho 

das suas funções). 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior e sempre que possível, deverá ser nomeado 

Diretor de Turma o professor que no ano anterior tenha exercido tais funções na turma a 

que pertenceram os mesmos alunos. 

3. Cada docente deverá ter no máximo uma Direção de Turma, porém, em situações 

excecionais e de necessidade imperiosa, poderão ser atribuídas duas Direções de Turma ao 

mesmo professor. 

4. Nos 2° e 3° Ciclos, a cada Direção de Turma corresponde um número variável de horas 

semanais, obrigatoriamente marcadas no horário do professor, nos termos da legislação em 

vigor, sendo uma para atendimento dos Encarregados de Educação. No 1° Ciclo, o Professor 

Titular marcará uma hora por mês para atendimento dos Pais e Encarregados de Educação. 

Deverá ser atribuído um tempo de estabelecimento a cada Professor Titular de Turma para 

desempenho das suas funções.  

Artigo 69° - Competências do Diretor de Turma/Professor Titular 

1. Promover a realização de ações conducentes à aplicação do Projeto Educativo e do Projeto 

Curricular, numa perspetiva de envolvimento dos Encarregados de Educação e de abertura 

à comunidade. 
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2. Assegurar a adoção de estratégias coordenadas relativamente aos alunos da turma, bem 

como a criação de condições para a realização de atividades interdisciplinares. 

3. Promover um acompanhamento individualizado dos alunos, divulgando junto dos 

professores da turma a informação necessária à adequada orientação educativa dos alunos 

e fomentando a participação dos Pais e Encarregados de Educação na concretização de 

ações para orientação e acompanhamento. 

4. Promover a rentabilização dos recursos e serviços existentes na comunidade escolar, 

mantendo os alunos e Encarregados de Educação informados da sua existência. 

5. Elaborar e conservar o processo individual do aluno, facultando a consulta ao Aluno, 

Professores da Turma, Pais e Encarregados de Educação. 

6. Apreciar ocorrências de caráter disciplinar, decidir da aplicação de medidas no quadro das 

orientações do Conselho Pedagógico em matéria disciplinar e solicitar ao Diretor a 

convocação extraordinária do Conselho de Turma. 

7. Assegurar a participação dos Alunos, Professores, Pais e Encarregados de Educação na 

aplicação de medidas educativas decorrentes da apreciação de situações de caráter 

disciplinar. 

8. Coordenar o processo de avaliação formativa e sumativa dos alunos, garantindo o seu 

caráter globalizante e integrador, solicitando, se necessário, a participação dos outros 

intervenientes na avaliação. 

9. Coordenar a elaboração dos planos de acompanhamento pedagógico individual decorrente 

da avaliação sumativa e manter informado o Encarregado do Educação. 

10. Coordenar o Programa Educativo Individual dos alunos com necessidades educativas 

especiais. 

11. Garantir o conhecimento e o acordo prévio do Encarregado de Educação para as medidas de 

apoio individualizado do aluno e para o correspondente itinerário de formação 

recomendados.  

12. Propor, na sequência da decisão do Conselho de Turma, medidas de apoio educativo 

adequadas e proceder à respetiva avaliação. 

13. Apresentar ao Coordenador de Ciclo o relatório elaborado pelos professores responsáveis 

pelas medidas de apoio educativo. 

14. Presidir às reuniões do Conselho de Turma, realizadas, entre outras, com as seguintes 

finalidades: 

a) Avaliação da dinâmica global da turma; 

b) Planificação e avaliação de projetos de âmbito interdisciplinar; 

c) Formalização da avaliação formativa e sumativa. 

Para além destas competências, são atribuições e funções do Diretor de Turma/Professor 

Titular: 

15. Receber os alunos e os Encarregados de Educação no início do ano letivo. 

16. Convocar uma reunião de Encarregados de Educação na qual se elegerão dois 

representantes. 



2018/2021 Regulamento Interno do AEFCPS 

 

34 Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva 

 

17. Desenvolver ações que promovam e facilitem a correta integração dos alunos na vida 

escolar. 

18. Criar condições que conduzam a um diálogo permanente com os alunos e Encarregados de 

Educação. 

19. Comunicar ao Diretor os casos de natureza disciplinar cuja gravidade entenda que excede 

a sua competência. 

20. Informar os alunos da legislação que lhes diga respeito, bem como dos direitos e deveres, 

explorando e analisando, nas sessões de Direção de Turma Atendimento - DTAA, entre 

outras a Lei n.º 51/2012. 

21. Promover a eleição do delegado e subdelegado de turma, nos 2.º e 3.º ciclos.  

22. Reunir com os alunos da turma sempre que necessário, por sua iniciativa, a pedido do 

aluno delegado ou da maioria dos alunos, a fim de resolver problemas surgidos com a 

turma ou acerca dos quais haja interesse ouvi-la. 

23. Estabelecer contactos frequentes com o Delegado de Turma para se manter ao corrente de 

todos os assuntos relacionados com a turma. 

24. Colaborar com os órgãos e estruturas da Agrupamento no processo de atribuição de 

apoios socioeducativas devidos aos alunos. 

25. Propor ao Diretor a realização de Conselhos de Turma extraordinários sempre que 

considere necessário. 

26. Preparar, atempadamente, os elementos necessários para a realização das reuniões a que 

preside, nomeadamente o registo informático de faltas e classificações. 

27. Conferir, em conjunto com os restantes membros do Conselho de Turma toda a 

documentação no final de cada reunião. 

28. Organizar e manter atualizado o dossiê de turma, que ficará disponível para consulta dos 

professores, com exceção para os documentos de caráter estritamente confidencial. 

29. Verificar semanalmente o registo das faltas dos alunos da turma e as respetivas 

justificações. 

30. Recolher toda a informação necessária de forma a concluir, em tempo, sobre a 

eventualidade de procedimento disciplinar. 

31. Promover a colaboração de todos os professores do Conselho de Turma durante as 

respetivas reuniões ou sessões de trabalho. 

32. Alertar quem de direito e acompanhar os trâmites legais, no caso de abandono escolar 

por parte dos alunos em idade de escolaridade obrigatória. 

33. Colaborar com o respetivo Coordenador de Ciclo no âmbito das respetivas atribuições. 

34. Registar, no suporte adotado pela escola, as atividades realizadas no período de receção 

dos Encarregados de Educação. 

35. Consultar, com regularidade, o placar com eventuais informações e legislação nova. 

36. Relativamente aos Pais e Encarregados de Educação, o Diretor de Turma / Professor 

Titular deve: 

a) Comunicar a hora e dia de atendimento dos seus educandos; 
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b) Receber os Pais e Encarregados de Educação individualmente em dia e hora para tal 

fim indicados; 

c) Organizar e convocar reuniões para lhes fornecer informações e esclarecimentos 

sobre a avaliação, orientação e atividades escolares; 

d) Informar os Pais e Encarregados de Educação, segundo as normas em vigor, acerca 

do aproveitamento, assiduidade e comportamento dos seus educandos; 

e) Deverá convocar o encarregado de educação quando o aluno atingir metade do total 

de faltas permitidas por lei. 

Secção II – Conselhos de Turma 

Artigo 70° - Definição 

Os Conselhos de Turma são estrutura de apoio ao Conselho Pedagógico responsáveis pela 

organização das atividades da turma. 

Artigo 71° - Composição 

1. Os Conselhos de Turma do 1.º ciclo são constituídos pelos professores titulares de turma que 

asseguram, pelo menos, a lecionação das disciplinas de Português, Matemática e Estudo do 

Meio a uma turma e outros docentes que eventualmente lecionem outras disciplinas na 

turma. Podem ainda intervir, sem direito a voto, os serviços com competência em matéria 

de apoio educativo, educação especial e serviços ou entidades cuja contribuição o Conselho 

Pedagógico considere conveniente. 

2. Os Conselhos de Turma dos 2.º e 3.º ciclos têm a seguinte composição: 

a) Professores da Turma; 

b) Delegado de Turma, no caso de turmas do 3º ciclo; 

c) Dois Representante dos Pais e Encarregados de Educação dos alunos da turma; não 

participam nas reuniões em que seja discutida a avaliação individual dos alunos 

(Conselhos de Turma de final de semestre e intercalares); 

d) Representante da estrutura especializada de apoio educativo, se na turma existirem 

alunos com necessidades educativas especiais. 

3. Se, devidamente convocados, os representantes dos alunos e dos pais e encarregados de 

educação não comparecerem, o Conselho reúne sem a sua presença. 

a) Nos Conselhos de Turma de avaliação sumativa dos alunos, os representantes dos alunos 

e dos pais e encarregados de educação terão de se ausentar durante os momentos 

dedicados à discussão da avaliação;  

b) O Conselho de Turma Disciplinar é presidido pelo Diretor, e composto pelos professores 

da turma, delegado de turma (desde que não seja infrator), um representante dos pais 

e encarregados de educação dos alunos da turma e um representante da Associação de 

Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento (desde que não detenham posição de 

interessados no procedimento). 
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Artigo 72º - Competências 

Os Conselhos de Turma têm as seguintes atribuições: 

1. Assegurar o desenvolvimento do plano curricular aplicável aos alunos da turma integrada e 

numa perspetiva de articulação interdisciplinar. 

2. Articular as atividades dos professores da turma com as dos Departamentos Curriculares, no 

que diz respeito ao planeamento e coordenação de atividades interdisciplinares a nível da 

turma. 

3. Analisar, em colaboração com o Conselho de Diretores de Turma, os problemas de interação 

dos alunos e o relacionamento entre professores e alunos da turma. 

4. Avaliar os alunos, tendo em conta os objetivos curriculares definidos a nível nacional, as 

expectativas da comunidade educativa e os critérios aprovados pelo Conselho Pedagógico. 

5. Acompanhar a progressão da aprendizagem dos alunos, implementando e avaliando medidas 

de apoio pedagógico educativo para solucionar eventuais dificuldades detetadas, em 

colaboração com os serviços de apoio educativo existentes na escola. 

6. Proceder à elaboração de planos de acompanhamento pedagógico individual para os alunos 

que demonstrem dificuldades de aprendizagem e/ou insucesso escolar. 

7. Dinamizar ações que favoreçam a relação da escola com o meio, designadamente através da 

colaboração em atividades sociais, culturais, desportivas e recreativas que envolvam os 

alunos e a comunidade, de acordo com os critérios de participação definidos pelo Conselho 

Geral. 

8. Promover ações que estimulem o envolvimento dos pais e encarregados da educação no 

percurso escolar do aluno. 

9. Analisar as infrações disciplinares cometidas pelos alunos emitindo parecer sobre o relatório 

apresentado pelo instrutor e formular a proposta que consigne a aplicação da medida 

educativa disciplinar adequada, numa perspetiva pedagógica e de inserção na comunidade 

educativa. 

10.Decidir relativamente a situações que impliquem a retenção do aluno no mesmo ano e 

colaborar com o Diretor de Turma na elaboração dos relatórios e plano de apoio específico. 

11.Avaliar, no final do ano letivo, as atividades desenvolvidas pela turma. 

12.Conceber, aprovar e avaliar o Plano de Trabalho da Turma. 

Artigo 73° - Funcionamento 

1. Os Conselhos de Turma do 1.º ciclo reúnem: 

a) Ordinariamente, antes de cada momento de avaliação e pelo menos, duas vezes por 

semestre. Se o Conselho de Turma for constituído apenas pelos docentes titulares de 

turma, a referida reunião será realizada em Departamento/Subdepartamento;  

b) Extraordinariamente, sempre que o coordenador de ciclo, um terço dos seus membros 

ou o Diretor o considere necessário; 

c) A classificação final a atribuir em cada disciplina é da competência do Professor Titular 

de Turma, ouvido o departamento do 1.º ciclo; 
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d) As deliberações dos Conselhos de Turma devem resultar do consenso dos professores 

que o integram, admitindo-se o recurso ao sistema de votação, quando se verificar a 

impossibilidade de obtenção desse consenso; 

e) No caso de recurso à votação, todos os membros do departamento devem votar 

nominalmente, não havendo lugar a abstenção, sendo registado em ata o resultado da 

votação; 

f) A deliberação só pode ser tomada por maioria, tendo o Professor Titular de Turma, 

voto de qualidade em caso de empate; 

g) Na ata da reunião de Conselho de Turma, devem ficar registadas todas as deliberações 

e a respetiva fundamentação. 

2. Os Conselhos de Turma dos 2.º e 3.º ciclos reunirão: 

a) Ordinariamente no início do ano letivo e pelo menos, duas vezes por semestre; 

b) Extraordinariamente, sempre que o Diretor de Turma, um terço dos seus membros ou o 

Diretor o considere necessário. 

3. Eleição /designação: 

a) Os Representantes dos Pais e Encarregados de Educação serão eleitos pelos Pais e 

Encarregados de Educação dos alunos da turma em Assembleia de Pais convocada e 

presidida pelo Diretor de Turma; 

b) O Delegado de Turma será eleito pelos alunos da turma em reunião promovida pelo 

respetivo Diretor de Turma. 

Secção III - Conselhos de Diretores de Turma dos 2° e 3° Ciclos do Ensino Básico 

Artigo 74° - Definição 

O Conselho de Diretores de Turma é um órgão de apoio ao Conselho Pedagógico responsável 

pela coordenação e articulação das atividades da turma. No Agrupamento existem Conselhos de 

Diretores de Turma: do 2° ciclo e do 3° ciclo. Os trabalhos dos conselhos de Diretores de turma 

de cada ciclo de escolaridade são coordenados por um coordenador de ciclo. 

Artigo 75º - Composição 

Os Conselhos de Diretores de Turma são compostos pela totalidade dos Diretores de turma em 

exercício de funções no 2° Ciclo e no 3° Ciclo, conforme os casos. 

Artigo 76° - Competências 

São competências dos Conselhos de Diretores de Turma: 

1. Elaborar e aprovar o seu regimento. 

2. Promover a execução das orientações do Conselho Pedagógico, visando a formação de 

professores e a realização de ações que estimulem a interdisciplinaridade. 

3. Analisar as propostas dos Conselhos de Turma e submetê-las ao Conselho Pedagógico, 

através do seu Coordenador. 

4. Propor e planificar formas de atuação junto dos pais e encarregados de educação. 

5. Promover a interação entre a escola e a comunidade. 
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Artigo 77º - Funcionamento 

1. Os Conselhos de Diretores de Turma reúnem ordinariamente antes de cada momento de 

avaliação e pelo menos, duas vezes por semestre e, extraordinariamente, sempre que o 

respetivo Coordenador, por sua iniciativa, por solicitação do Diretor ou pelo menos um 

terço dos seus membros o convoque, podendo, também, ser convocados os Secretários dos 

Conselhos de Turma, sempre que se justifique. 

2. Os Conselhos de Diretores de Turma poderão reunir-se em conjunto com o Conselho dos 

Docentes do 1° Ciclo para tratar de assuntos que interessem aos vários ciclos. 

3. A decisão da reunião conjunta pertencerá aos respetivos Coordenadores podendo ainda ser 

solicitada pelo Diretor. 

Artigo 78° - Coordenador de Diretores de Turma 

O Coordenador de Diretores de Turma é o coordenador do respetivo ciclo, eleito de acordo com 

o nº 7, do art.º 43.º, do Decreto-Lei nº 137/2012. Ao Coordenador de Diretores de Turma 

compete: 

a) Propor a convocatória do Conselho de Diretores de Turma ao Diretor; 

b) Presidir ao Conselho de Diretores de Turma; 

c) Representar os Diretores de Turma no Conselho Pedagógico; 

d) Apoiar os Diretores de Turma no desempenho das suas funções; 

e) Dinamizar e coordenar a ligação da Escola ao Meio; 

f) Apresentar no Conselho Pedagógico, ouvidos os Diretores de turma, propostas que 

facilitem e incrementem a ligação da Escola com o Meio; 

g) Colaborar com o Coordenador do Núcleo de Apoios Educativos na implementação dos 

programas de Apoio Educativo e com o Diretor na implementação de Atividades de 

Complemento Curricular; 

h) Elaborar a calendarização das reuniões do Conselho de Turma. 

Artigo 79° - Mandato 

O mandato dos Coordenadores de Ciclo é de quatro anos, podendo cessar no final de cada ano 

letivo por determinação fundamentada do Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico, a pedido do 

interessado ou sob proposta fundamentada de dois terços dos membros dos Conselhos de 

Diretores de Turma. 

Secção IV - Conselhos de Coordenadores de Ciclo 

Artigo 80° - Conselho de Coordenadores de Ciclo 

O conselho de coordenadores de ciclo tem a seguinte composição: 

a) Coordenador do departamento da educação pré-escolar; 

b) Coordenador de ciclo do 1º ciclo; 

c) Coordenador de ciclo do 2º ciclo; 

d) Coordenador de ciclo do 3º ciclo. 
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Artigo 81° - Competências do Conselho de Coordenadores de Ciclo 

São competências do conselho de coordenadores de ciclo: 

a) Elaborar o seu regime de funcionamento; 

b) Reunir com o Diretor, no início do ano letivo, para preparar a receção aos alunos e 

encarregados de educação; 

c) Coordenar com o Diretor as atividades a desenvolver; 

d) Reunir antes das reuniões de avaliação dos alunos no final do período, para tomar 

conhecimento das orientações do Conselho Pedagógico e sua articulação; 

e) Monitorizar o processo de articulação curricular, participando na avaliação do mesmo; 

f) Solicitar os planos de atividades de turma para análise e avaliação intermédia ou 

quando pedidos pelos órgãos da escola; 

g) Supervisionar a aplicação uniforme dos critérios gerais de avaliação; 

h) Efetuar as reuniões necessárias para uma articulação adequada com os seus 

representantes no Conselho Pedagógico; 

i) Apresentar ao Conselho Pedagógico, através dos seus representantes, projetos a 

desenvolver no âmbito das suas competências. 

 

Artigo 82° - Coordenadores de Ano 

Os coordenadores de ano dos 2.º e 3.º ciclos são nomeados pelo diretor, com mandato de um 

ano, com funções pedagógicas, designadamente: 

a) Coadjuvar os coordenadores de ciclo e a coordenadora do Projeto-Piloto de Inovação 

Pedagógica; 

b) Contribuir para a dinamização das assembleias de escola em articulação com os 

respetivos presidentes, vice-presidentes e secretários; 

c) Articular o trabalho a desenvolver nas sessões conjuntas de trabalho entre diretores de 

turma e alunos; 

d) Acompanhar o trabalho a desenvolver em projetos transdisciplinares; 

e) Promover práticas colaborativas e partilhas de experiências pedagógicas. 

 

Secção V– Regime de avaliação dos alunos 

Artigo 83° - Critérios de avaliação e provas escritas de avaliação sumativa dos alunos 

1. Os critérios gerais de avaliação dos alunos são definidos e aprovados pelo Conselho 

Pedagógico, devendo obedecer às orientações do referido conselho. 

2. Atendendo às orientações curriculares da Educação Pré-Escolar, as crianças, com idades 

compreendidas entre os três e os cinco anos, serão avaliadas nas áreas descritas no art.º 

10.º do presente regulamento. 

A avaliação é de natureza qualitativa e tem como terminologia: 

a) A – Competência adquirida; 
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b) B – Competência em desenvolvimento; 

c) C – Competência não adquirida. 

3. Os critérios específicos de avaliação dos alunos em cada disciplina dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos 

são definidos pelo subdepartamento/departamento curricular e aprovados pelo Conselho 

Pedagógico. 

4. Os critérios mencionados nos pontos 1, 2 e 3 constam do documento “Critérios de avaliação” 

e devem ser dados a conhecer aos pais e encarregados de educação no início do ano letivo. 

5. A realização das provas escritas de avaliação sumativa obedece às seguintes normas: 

a) Aplicar a seguinte terminologia e quantitativos na classificação das provas de avaliação 

sumativa dos alunos do ensino básico:  

     1º ciclo: 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

0% a 49% 50% a 69% 70% a 89% 90% a 100% 

 

     2º e 3º ciclos: 

Fraco Não satisfaz Satisfaz Satisfaz Bastante Excelente 

0% a 19% 20% a 49% 50% a 69% 70% a 89% 90% a 100% 

 

Aplicar a escala de 0 a 20 valores na classificação das provas de avaliação sumativa dos alunos 

do ensino vocacional:  

Fraco Não satisfaz Satisfaz Satisfaz Bastante Excelente 

0 a 4 5 a 9 10 a 13 14 a 17 18 a 20 

 

b) Calendarizar em reunião do conselho de turma no início do ano letivo as provas 

referentes ao primeiro semestre e nas reuniões de avaliação do final 1.º semestre as 

provas para o 2.º semestre;  

c) Registar, em local próprio adotado pela escola para controlar a assiduidade/sumários e 

na caderneta do aluno, a calendarização referida na alínea anterior. A mesma deverá 

ser dada a conhecer aos pais e encarregados de educação na primeira reunião após a 

calendarização ou pelo meio mais expedito; 

d) Na definição das datas das provas de avaliação, os conselhos de turma deverão ter em 

consideração, na medida do possível, as datas das provas de aferição, das provas finais 

de ciclo, as atividades do desporto escolar e outras atividades de enriquecimento 

curricular; 

e) Regra geral, não é permitida a realização de mais do que uma prova em cada dia. Esta 

situação, a ocorrer, carece de validação por parte do Coordenador de Ciclo respetivo; 

f) Não devem ser realizadas na última semana de cada semestre, salvo casos excecionais 

expostos ao Diretor do Agrupamento e por ele autorizados; 

g) Devem conter, exclusivamente, conteúdos já lecionados, os quais devem ser fornecidos 

pelo professor aos alunos, pelo meio que este entender como mais adequado, até uma 
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semana antes da realização da prova, sendo da responsabilidade do 

departamento/subdepartamento a definição da forma da comunicação, aconselhando-

se, regra geral, a matriz ou informação-prova; 

h) Têm de ser entregues aos alunos, depois de corrigidas, sempre em situação de aula e 

durante o semestre em que foram realizadas, preferencialmente até dez dias úteis 

após a sua realização; no 1.º ciclo, as provas têm de ser devolvidas ao Professor Titular 

de Turma; 

i) Não é permitida a realização de nova prova escrita de avaliação sumativa enquanto não 

for entregue aos alunos, nas condições referidas na alínea e), a prova anteriormente 

realizada; 

j) Devem ser classificadas com uma informação qualitativa e quantitativa; 

k) Nos enunciados das provas escritas de avaliação devem constar as cotações de cada 

questão; 

l) Na classificação das provas escritas deve constar a classificação atribuída a cada 

item/grupo de questões. 

Artigo 84º - Outros trabalhos de avaliação dos alunos 

Outros trabalhos realizados pelos alunos (trabalhos de pesquisa, relatórios ou outros) a serem 

tidos em conta na sua avaliação, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada 

disciplina, obedecem às seguintes normas: 

a) Deverão ser sempre avaliados e classificados qualitativamente de acordo com a 

nomenclatura referida no artigo anterior; 

b) Todos os trabalhos devem ser obrigatoriamente corrigidos e entregues pelo professor 

aos alunos e transmitida a informação da classificação neles obtida, durante o período 

letivo em que foram realizados; 

c) Poderão ser utilizados pelos alunos e professores suportes informáticos, nomeadamente 

a plataforma de ensino MOODLE/OFFICE 365, para envio e classificação dos trabalhos 

realizados pelos alunos. 

 

Secção VI – Visitas de estudo 

Artigo 85º - Definição 

1. As visitas de estudo são consideradas atividades letivas decorrentes do Projeto Educativo 

do Agrupamento e enquadráveis no âmbito do desenvolvimento dos Planos de Trabalho de 

Turma, quando realizadas fora do espaço físico da Escola ou da sala de aula, devendo, 

consequentemente, ser utilizadas como estratégia de aprendizagem para desenvolver/ 

complementar conteúdos programáticos de quaisquer áreas curriculares. Nesse sentido, 

devem ser previstas e planificadas numa perspetiva preferencialmente interdisciplinar; 
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2.  Qualquer visita de estudo deve ser cuidadosamente planificada e os seus objetivos de 

aprendizagem rigorosamente definidos, visando contribuir para o desenvolvimento das 

competências previstas no Currículo; 

3. Sendo as visitas de estudo consideradas atividades letivas fora do espaço escolar, devem 

ser planificadas e tidas em conta na numeração das aulas da(s) disciplina(s) no âmbito das 

quais se desenvolvem. 

Artigo 86º - Operacionalização 

1. A conceção da proposta de visita de estudo aquando da preparação do início do ano letivo, e 

partirá das reuniões de planificação dos Conselhos de Turma e Departamentos Curriculares.  

2. A proposta de visita de estudo deve ser analisada pela(s) estrutura(s) que a  organiza(m), no 

início do ano letivo, mediante verificação da sua  adequação/conformidade com o Plano de 

Trabalho da Turma e com Plano Anual de Atividades. 

3. Na calendarização e organização das visitas de estudo deverão ser observados princípios de 

otimização de recursos. Nos 2.º e 3.º ciclos, dever-se-á ainda evitar a realização das mesmas 

na parte final do 2.º semestre, tendo em consideração a proximidade das avaliações finais, 

sugerindo-se a sua programação para o 1.º semestre e primeira parte do 2.º semestre (antes 

da última interrupção letiva).  

Artigo 87º - Transporte 

1. No Pré-escolar e no 1.º ciclo, o professor responsável pela organização da visita deverá 

solicitar, com pelo menos três semanas de antecedência, o transporte junto da Direção. O 

mesmo ficará ao encargo da autarquia.   

2. Nos 2.º e 3.º ciclos, o professor responsável pela organização da visita de estudo, pelo 

menos três semanas antes da sua realização, deverá dirigir-se à secretaria para que o 

assistente encarregue do serviço possa solicitar orçamentos às várias empresas de 

transportes. 

3. Após a análise dos vários orçamentos, já com o número total dos alunos, uma semana 

antes, o mesmo professor deverá pedir ao assistente que faça a confirmação do pedido de 

transporte. Todos os contactos com as empresas de transporte são feitos pelos serviços 

administrativos. 

Artigo 88º - Organização 

1. O número de docentes acompanhantes deverá cumprir o rácio um para cada dez alunos, na 

educação pré-escolar e 1º ciclo, e um por cada quinze alunos nos 2º e  3º ciclos. Os 

professores acompanhantes deverão ser, preferencialmente, o Diretor de Turma e o 

professor da disciplina envolvida na sua organização; no caso deste professor ter mais que 

uma turma, acompanhará apenas uma; as suas restantes turmas deverão convidar outro 

professor que os acompanhará. 

2. Cada professor da disciplina preenche para cada turma a autorização em que refere os 

objetivos e o programa da visita, definidos em reunião de grupo, e o nome dos professores 
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acompanhantes; esta será assinada pelo Diretor de Turma e pelo Diretor e enviada aos 

encarregados de educação. 

3. Os alunos só poderão realizar a visita de estudo caso a autorização esteja devidamente 

assinada pelo respetivo encarregado de educação. 

4. Uma semana antes, os professores da disciplina deverão indicar, ao professor responsável 

pela visita de estudo, o número total de alunos por turma. 

5. Quarenta e oito horas antes da visita, o professor responsável deverá dirigir-se aos Serviços 

Administrativos para indicar, ao setor dos Serviços da Ação Social Escolar, o número total de 

alunos participantes e solicitar a certidão de idoneidade. 

6. No dia anterior, os professores acompanhantes deverão entregar à assistente responsável 

pelas faltas o impresso em que registam as aulas que iriam lecionar no dia; o professor da 

disciplina deverá informar os outros professores da turma da listagem de alunos 

participantes, utilizando para tal os meios que considere mais adequados. 

7. O fax de confirmação para os locais a visitar também deve ser enviado pela assistente dos 

serviços administrativos encarregue do serviço. 

8. Na véspera do dia da visita, o professor responsável pela mesma deverá preencher a 

requisição de coletes e raquetes e levantar os mesmos no PBX. 

9. Verificando-se o não cumprimento dos procedimentos expostos, o Diretor poderá indeferir a 

realização da visita de estudo. 

10. Podem ainda participar nas visitas de estudo os encarregados de educação, ou pais de 

alunos, desde os organizadores assim o entendam tomando em consideração o perfil de cada 

aluno. 

 

Artigo 88º - A -  Passeios escolares 

1. «Passeio escolar» é toda a atividade lúdico -formativa institucionalmente planeada e a 

realizar fora do calendário das atividades letivas tendo em vista o desenvolvimento das 

competências, atitudes e valores previstos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

2. Os passeios escolares são atividades realizadas fora do recinto escolar, desde que 

enquadradas no projeto educativo da escola e inseridas no PAA. 

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o planeamento, a organização e as condições 

de realização dos passeios escolares são regidos, com as devidas adaptações, pelo definido 

para as visitas de estudo. 

Artigo 89º - Avaliação 

4. Após a realização visita de estudo, o professor responsável deverá preencher, no prazo 

máximo de cinco dias uteis, o relatório de avaliação através do GARE. 

5. A atividade deverá merecer por parte dos alunos de um registo escrito onde sejam validadas 

as competências evocadas e as aprendizagens efetuadas. 
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Secção VII – Atividades de animação e de apoio à família 

Artigo 90º - Natureza e âmbito 

1. Consideram-se Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) as que se destinam a 

assegurar o acompanhamento das crianças na educação pré-escolar antes e/ou depois do 

período diário de atividades letivas e durante os períodos de interrupção destas atividades. 

2. De acordo com o estabelecido no n.º 3 do artigo 3.º do Despacho n.º 9265-B/2013, as AAAF 

do Agrupamento são asseguradas pela autarquia com a supervisão dos serviços competentes 

do Agrupamento, conforme o definido no protocolo de cooperação. 

Artigo 91º - Organização e funcionamento 

1. As AAAF são planificadas pelos órgãos competentes do Agrupamento, tendo em conta as 

necessidades dos alunos e das famílias, articulando com o município a sua realização de 

acordo com o protocolo de cooperação, referido no n.º 2 do artigo anterior. 

2. É da responsabilidade dos educadores titulares de turma assegurar a supervisão pedagógica 

e o acompanhamento da execução das AAAF, tendo em vista garantir a qualidade das 

atividades desenvolvidas. 

3. A supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das AAAF são realizados no 

âmbito da componente não letiva de estabelecimento e compreendem: 

a) Programação das atividades; 

b) Acompanhamento das atividades através de reuniões com os respetivos dinamizadores; 

c) Avaliação da sua realização; 

d) Reuniões com os encarregados de educação. 

4. O funcionamento específico das AAAF está definido no regulamento de funcionamento dos 

serviços de apoio à família nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do ensino básico 

da rede pública do município de Rio Maior. 

Secção VIII – Componente de Apoio à Família 

Artigo 92º - Natureza e âmbito 

1. Considera-se Componente de Apoio à Família (CAF) o conjunto de atividades destinadas a 

assegurar o acompanhamento dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico antes e/ou depois da 

componente curricular e de enriquecimento curricular, bem como durante os períodos de 

interrupção letiva, segundo o definido no n.º 1 do artigo 5.º do Despacho n.º 9265-B/2013. 

2. A CAF do Agrupamento é assegurada pela Associação de Pais e Encarregados de Educação, 

mediante acordo estabelecido com o Agrupamento através de um protocolo de colaboração. 

3. A CAF deve desenvolver-se, preferencialmente, em espaços não letivos. 
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4. Na ausência de instalações exclusivamente destinadas à CAF, podem ser utilizados para o 

seu desenvolvimento os espaços destinados à prática letiva, em termos a constar do acordo 

mencionado no n.º 2 do presente artigo. 

5. A disponibilização de espaços escolares para o desenvolvimento de atividades da CAF não 

pode condicionar o adequado e regular funcionamento das componentes do currículo e das 

AEC. 

6. A Associação de Pais e Encarregados de Educação e o Agrupamento deverão protocolar os 

termos em que se rege a CAF, nomeadamente em períodos de interrupção letiva. No 

referido protocolo deverão constar as formas de articulação e o modo como as estruturas do 

agrupamento colaboraram com a dinamização das atividades. 

Artigo 93º - Organização e funcionamento 

1. A supervisão das atividades da CAF é da responsabilidade dos órgãos competentes do 

Agrupamento. 

2. A supervisão referida no ponto anterior fica a cargo do adjunto da direção com competência 

delegada na área da gestão pedagógica do 1.º ciclo e compreende: 

a) Acompanhamento das atividades através de reuniões com os respetivos dinamizadores; 

b) Avaliação da sua realização; 

c) Participação em reuniões com os encarregados de educação promovidas pela APEE. 

3. No ato de matrícula, ou de renovação de matrícula no 1.º ciclo do ensino básico, o Diretor 

assegura a auscultação dos encarregados de educação no sentido de apurar a necessidade de 

oferta da CAF. 

Secção IX – Componente de Apoio à Família na vertente Ocupação dos Tempos 

Livres 

Artigo 94º - Natureza e âmbito 

1. Considera-se Ocupação de Tempos Livres (OTL) o conjunto de atividades destinadas a 

assegurar o acompanhamento dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico antes e/ou 

depois da componente curricular, na ausência do professor, bem como durante os períodos 

de interrupção letiva. 

2. A OTL do Agrupamento é assegurada: 

a) pelo Agrupamento, segundo o Plano de Ocupação de Tempos Livres Escolares (POTLE) a 

definir no início de cada ano letivo e de acordo os recursos existentes no Agrupamento;  

b) pela Associações de Pais e Encarregados de Educação (APEE),  nos tempos não letivos 

devidamente protocolado com o Agrupamento. 

3. A OTL deve desenvolver-se, preferencialmente, em espaços não destinados à prática letiva. 

4. Na ausência de instalações exclusivamente destinadas à OTL, podem ser utilizados para o 

seu desenvolvimento os espaços onde ocorre prática letiva, em termos a constar do 

protocolo mencionado na b) do n.º 2 do presente artigo. 
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5. A disponibilização de espaços escolares para o desenvolvimento de atividades da OTL não 

pode condicionar o adequado e regular funcionamento das componentes do currículo e das 

AEC. 

Artigo 95º - Organização e funcionamento 

1. A supervisão das atividades constantes do POTLE é da responsabilidade dos órgãos 

competentes do Agrupamento, sendo que as mesmas fazem parte do Plano Anual de 

Atividades. 

2. A supervisão referida no ponto anterior fica a cargo do coordenador do PAA e compreende: 

a) Programação das atividades; 

b) Acompanhamento das atividades através de reuniões com os respetivos dinamizadores; 

c) Avaliação da sua realização; 

d) Reuniões com os encarregados de educação. 

3. A supervisão da OTL dinamizado nos tempos não letivos é da competência da APEE, sendo 

definido no protocolo referido na b) do n.º 2 do artigo anterior a forma de colaboração das 

estruturas do Agrupamento. 

 

Secção X – Atividades de enriquecimento curricular 

Artigo 96º - Atividades de enriquecimento curricular 

1. Consideram-se atividades de enriquecimento curricular (AEC) no 1º ciclo do ensino básico as 

que incidam nos domínios desportivo, artístico, científico, tecnológico e das tecnologias da 

informação e comunicação, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e 

voluntariado e da dimensão europeia da educação. 

2. A escolha das atividades, assim como o horário das mesmas, e respetiva fundamentação 

constam do Projeto Curricular de Agrupamento e são decididas em Conselho Pedagógico. 

Artigo 97º - Organização das atividades de enriquecimento curricular 

1. As atividades de enriquecimento curricular (AEC) são de frequência facultativa e gratuita e 

não se podem sobrepor à atividade curricular diária. 

2. O Estatuto do Aluno e da Ética Escolar e o código de conduta são aplicáveis às atividades de 

enriquecimento curricular. 

3. As AEC desenvolvem-se apenas durante os períodos em que decorrem as atividades letivas, 

havendo a interrupção daquelas, sempre que haja interrupção das atividades letivas, nos 

termos do calendário escolar. 

4. O horário de funcionamento das atividades será organizado por blocos de 60 minutos, 

preferencialmente após a atividade letiva, podendo a direção flexibilizar o horário até dois 

dias por semana, de forma a adaptá-lo às condições de realização do conjunto das 

atividades curriculares e de enriquecimento curricular, tendo em conta o interesse dos 

alunos e das famílias, sem prejuízo da qualidade pedagógica. 
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5. A responsabilidade da vigilância dos intervalos é dos assistentes operacionais e dos docentes 

que tenham esse serviço distribuído no seu horário ou cujo intervalo coincida com a sua 

componente letiva. 

Subcapítulo IV – Ofertas Educativas 

Secção I – Cursos Vocacionais 

Artigo 98º - Funcionamento dos Cursos Vocacionais 

1. A oferta educativa vocacional está definida na Portaria nº 341/2015 e visa a promoção do 

sucesso escolar dos alunos com o perfil definido na referida portaria. 

2. Aa área vocacionais previstas na matriz curricular e os critérios de avaliação das turmas dos 

Cursos Vocacionais são definidos pelo Conselho Pedagógico, sob proposta dos respetivos 

departamentos curriculares e encontram-se descritas no Projeto Curricular de Agrupamento.  

3. O funcionamento dos Cursos Vocacionais é regulado pelo Regimento Específico dos Cursos 

Vocacionais aprovado em Conselho Pedagógico, por proposta do Diretor. 

Artigo 99º - Diretor de curso 

1. O Diretor de curso vocacional é uma figura de complemento ao desempenho do cargo de 

Diretor de Turma, visando essencialmente o cumprimento da execução curricular e da 

concretização da prática simulada, assim como a articulação com os diferentes parceiros.   

2. As competências e atribuições do Diretor de Curso encontram-se descritas no Regimento 

Específico dos Cursos Vocacionais. 

Secção II – Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) 

Artigo 100º - EFA 

1. Os cursos EFA obedecem aos referenciais de competências e de formação associados às 

respetivas qualificações constantes do Catálogo Nacional de Qualificações e são agrupados 

por áreas de educação e formação, de acordo com a Classificação Nacional das Áreas de 

Educação e Formação 

2. No Agrupamento funcionam Cursos de Educação e Formação de Adultos em regime diurno, 

nos Estabelecimentos Prisionais de Alcoentre e Vale de Judeus. 

3. Os planos curriculares da Educação e Formação de Adultos são regidos pelo Despacho n.º 

7794/2007 e pela Portaria nº 817/2007. 

Artigo 101º - Equipa Técnico-Pedagógica dos Cursos EFA 

A equipa técnico-pedagógica dos cursos EFA é constituída pelo mediador e pelo grupo de 

formadores responsáveis por cada uma das áreas de competências chave que integram a 

formação de base e pela formação tecnológica, quando aplicável. 

Artigo 102º - Mediador pessoal e social 

A equipa técnico-pedagógica tem um mediador pessoal e social a quem compete:  
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a) Elaborar o regime de funcionamento da equipa técnico-pedagógica;  

b) Proceder à orientação e desenvolvimento do diagnóstico dos formandos em articulação 

com os formadores da equipa técnico-pedagógica;  

c) Apresentar ao órgão de gestão um relatório anual circunstanciado do trabalho 

desenvolvido;  

d) Outras de acordo com a legislação em vigor. 

Subcapítulo V – Desenvolvimento e avaliação do processo educativo 

Artigo 103º - Definição e objeto 

1. Por desenvolvimento e avaliação do processo educativo entende-se o conjunto de ações 

que visam aferir a qualidade dos resultados do desenvolvimento do projeto educativo, 

consubstanciada nos planos anuais de atividades, no desenvolvimento harmonioso e 

articulado do currículo e no cumprimento do regulamento interno. 

2. A avaliação terá por finalidade corrigir eventuais desvios na consecução e orientação do 

projeto educativo do Agrupamento e na melhoria contínua dos processos e dos resultados, 

permitindo ao Agrupamento desenvolver e aprofundar o processo de construção da 

autonomia. 

3. As diferentes equipas de trabalho deverão desenvolver esforços no sentido de produzir 

reflexões centradas na melhoria contínua, de modo a adaptar os documentos reguladores 

do Agrupamento às necessidades da comunidade e exponenciar os resultados da ação 

educativa. 

4. A avaliação do Agrupamento assume duas vertentes: uma vertente interna, a cargo das 

estruturas do Agrupamento e outra externa, a cargo da IGEC. 

Secção I – Observatório de qualidade da escola 

Artigo 104º - Autoavaliação 

1. A autoavaliação tem caráter obrigatório, desenvolve-se em permanência, conta com o 

apoio da administração educativa e assenta nos termos de análise seguintes: 

a) Grau de concretização do projeto educativo e modo como se prepara e concretiza a 

educação, o ensino e as aprendizagens das crianças e alunos, tendo em conta as suas 

características específicas; 

b) Nível de execução de atividades proporcionadoras de climas e ambientes educativos 

capazes de gerarem as condições afetivas e emocionais de vivência escolar propícia à 

interação, à integração social, às aprendizagens e ao desenvolvimento integral da 

personalidade das crianças e alunos; 

c) Desempenho dos órgãos de administração e gestão das escolas, abrangendo o 

funcionamento das estruturas escolares de gestão e de orientação educativa, o 

funcionamento administrativo, a gestão de recursos e a visão inerente à ação 

educativa, enquanto projeto e plano de atuação; 



2018/2021 Regulamento Interno do AEFCPS 

 

49 Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva 

 

d) Sucesso escolar, avaliado através da capacidade de promoção da frequência escolar e 

dos resultados do desenvolvimento das aprendizagens escolares dos alunos, em 

particular dos resultados identificados através dos regimes em vigor de avaliação das 

aprendizagens; 

e) Prática de uma cultura de trabalho colaborativo. 

Artigo 105º - Política de qualidade 

O compromisso do Agrupamento com a qualidade visa os seguintes aspetos: 

1. Promoção do sucesso escolar e da integração profissional, fomentando a satisfação dos 

nossos públicos. 

2. Desenvolvimento das áreas de formação, procurando soluções adequadas às necessidades 

dos públicos-alvo. 

3. Avaliar sistematicamente a toda a atividade do AEFCPS. 

4. Preocupação com uma cultura organizacional capaz de estimular a motivação, o 

envolvimento e a formação dos colaboradores. 

5. Promoção da investigação, desenvolvimento e formação, visando a qualificação do corpo 

docente e o reforço de investigação aplicada à ação. 

6. Fomento de ligações e parcerias tendo em vista o desenvolvimento da cooperação com a 

comunidade nacional e internacional. 

7. Melhoria das infraestruturas e recursos materiais e tecnológicos. 

8. Cumprimento dos requisitos (legais, regulamentares e normativos) e melhoria contínua da 

eficácia do Sistema de Gestão.  

Artigo 106º - Equipa do Observatório de Qualidade 

1. A equipa é constituída por um grupo de docentes da escola, preferencialmente detentores 

de formação específica em autoavaliação ou supervisão, designados pelo Diretor, ouvido o 

Conselho Pedagógico, que integrará obrigatoriamente um membro do órgão de direção, com 

a competência delegada na área, um membro do Conselho Geral e um membro do Conselho 

Pedagógico. 

2. Para esta equipa poderão ainda ser convidados pelo Diretor outros elementos, 

nomeadamente funcionários, encarregados de educação e autarquia. 

3. Deverão ser ainda convidadas duas entidades parceiras que desempenharão funções de 

colaboração à equipa como “amigos críticos”. A nomeação dos amigos críticos deverá ser 

feita por despacho do Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico e com a anuência do Conselho 

Geral. 

Artigo 107º - Competências da equipa do Observatório de Qualidade 

1. Proceder de dois em dois anos a uma avaliação integrada do Agrupamento, de acordo com a 

metodologia selecionada tendo por base o CAF educação, nomeadamente: 

a) Preparar todos os instrumentos necessários ao processo de autoavaliação do 

Agrupamento; 
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b) Aplicar esses instrumentos aos diversos setores escolares, depois de devidamente 

aprovado o plano de atividades da equipa pelo Conselho Geral; 

c) Proceder ao tratamento de todos os dados, incluindo o tratamento estatístico dos 

resultados escolares; 

d) Apresentar relatório sobre os resultados da autoavaliação ao Conselho Geral, 

salientando os pontos fortes e os pontos fracos, e elaborar propostas de melhoria sobre 

os aspetos críticos; 

e) Propor medidas de atuação em função dos resultados obtidos. 

2. Elaborar anualmente os seguintes documentos de apoio à gestão: 

a) Relatório anual de autoavaliação; 

b) Relatórios trimestrais, um por período, com resultados escolares dos alunos e outros 

indicadores de ordem social; 

c) Aplicar instrumentos de recolha de dados setoriais para avaliação da qualidade dos 

serviços; 

d) Articular a recolha de dados com as necessidades objetivas da equipa do projeto 

educativo, de modo a mensurar o grau de execução dos objetivos e metas do PEA. 

Artigo 108º - Coordenador da equipa do Observatório de Qualidade 

1. O coordenador da equipa é designado pelo Diretor, de entre os elementos da equipa. 

2. É responsabilidade do coordenador da equipa apresentar, no último Conselho Geral do ano 

letivo, o plano de trabalho para o próximo ano, devidamente calendarizado. 

3. Cabe ao coordenador da equipa a programação dos trabalhos e a apresentação nos órgãos 

respetivos das conclusões retiradas do trabalho produzido.  

Secção II – Equipa do Projeto Educativo do Agrupamento 

Artigo 109º - Equipa do Projeto Educativo do Agrupamento 

1. A equipa é constituída por um grupo de docentes da escola, designados pelo Diretor, ouvido 

o Conselho Pedagógico, que integrará obrigatoriamente um membro do órgão de direção, 

um membro do Conselho Pedagógico e um encarregado de educação indicado pela direção 

da respetiva associação. 

2. Para esta equipa poderão ainda ser convidados pelo Diretor outros elementos, 

nomeadamente funcionários, parceiros e autarquia. 

Artigo 110º - Competências da equipa do Projeto Educativo 

1. A equipa do PEA deverá proceder, anualmente, à avaliação do projeto educativo, tendo por 

referência as metas e objetivos do PEA e articulando a recolha de dados com a equipa de 

autoavaliação.  

2. As conclusões dos trabalhos de avaliação deverão constar do relatório anual a apresentar 

aos Conselhos Pedagógico e Geral e, caso necessário, deverão apresentar propostas de 

reformulação do PEA. 
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3. A equipa é responsável pelos trabalhos conducentes à produção de um novo projeto 

educativo, assim que termine o período de vigência do atual. 

Artigo 111º - Coordenador da equipa do Projeto Educativo 

1. O coordenador da equipa do PEA é designado pelo Diretor, de entre os elementos da equipa. 

2. Cabe ao coordenador da equipa do PEA a programação dos trabalhos e a apresentação nos 

órgãos respetivos das conclusões retiradas do trabalho produzido.  

Secção III – Equipa do projeto curricular do Agrupamento 

Artigo 112º - Equipa do Projeto Curricular do Agrupamento 

A equipa é constituída por um grupo de docentes da escola, designados pelo Diretor, ouvido o 

Conselho Pedagógico, que integrará obrigatoriamente um membro de cada nível de ensino e um 

membro da equipa de articulação curricular. 

Artigo 113º - Competências da equipa do Projeto Curricular do Agrupamento 

A equipa do PCA deverá proceder, anualmente, à reformulação do projeto curricular do 

Agrupamento. Este documento deverá conter todas as opções de gestão curricular a cargo do 

Agrupamento, incluindo as orientações curriculares das disciplinas de oferta de escola e oferta 

complementar, os desenhos curriculares dos Cursos Vocacionais, das turmas de Percurso 

Curricular Alternativo e a matriz e programas das Atividades de Enriquecimento Curricular.   

Artigo 114º - Coordenador da equipa do Projeto Curricular 

1. O coordenador da equipa do PCA é designado pelo Diretor, de entre os elementos da equipa. 

2. Cabe ao coordenador da equipa do PCA a programação dos trabalhos e a apresentação nos 

órgãos respetivos do Projeto Curricular de Agrupamento.  

Secção IV – Núcleo de Articulação Curricular do Agrupamento 

Artigo 115º - Núcleo de Articulação Curricular 

O núcleo de articulação curricular do Agrupamento é constituído por um grupo de docentes da 

escola, designados pelo Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico, que integrará obrigatoriamente 

o coordenador de cada um dos subdepartamentos do Agrupamento e o membro da direção com 

a competência delegada na área. 

Artigo 116º - Competências do Núcleo de Articulação Curricular 

1. O núcleo de articulação curricular do Agrupamento é responsável pelo desenvolvimento de 

práticas de articulação vertical e horizontal do currículo, desde o pré-escolar até ao 9.º 

ano, nomeadamente na construção do referencial de articulação curricular do Agrupamento. 

2. A equipa deverá produzir as orientações e instrumentos de trabalho que julgar necessários 

para a implementação de processos de articulação curricular, norteando o seu trabalho pelo 

guião de articulação curricular do Agrupamento. 
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3. No final de cada ano letivo, o núcleo de articulação curricular do Agrupamento é 

responsável pela produção de um relatório que avalie o processo relativo a esse ano e defina 

linhas de trabalho para o próximo ano letivo. 

Artigo 117º - Coordenador do Núcleo de Articulação Curricular 

1. O coordenador do núcleo de articulação curricular é o membro da direção, com a 

competência na área, delegada pelo Diretor. 

2. Cabe ao coordenador do núcleo, a programação dos trabalhos e a apresentação nos órgãos 

respetivos do Relatório de Articulação do Agrupamento.  

3. Na elaboração do relatório de articulação curricular, o coordenador será coadjuvado por um 

grupo de trabalho constituído por um representante de cada nível de ensino, a designar pelo 

Diretor. 

Secção V – Equipa do Plano Anual de Atividades do Agrupamento 

Artigo 118º - Plano Anual de Atividades 

1. O Plano Anual de Atividades (PAA) reflete a organização, gestão, divulgação e avaliação das 

atividades de enriquecimento e complemento educativo promovidas ao longo de cada ano 

letivo por todos os elementos da comunidade educativa, de acordo com as regras de 

funcionamento estabelecidas no guião de elaboração do PAA.  

2. A proposta de atividades para o plano anual de atividades deverá ter em consideração as 

metas e prioridades do PEA e as normas relativas à proposta de atividades presentes no 

guião de elaboração do PAA. 

3. A gestão do PAA é feita tendo por base a aplicação informática GARE. O GARE permite o 

registo das propostas de atividades, a validação das mesmas pelas estruturas intermédias, a 

aprovação pelo Diretor e a correspondente avaliação.  

4. O plano será analisado pelo Conselho Pedagógico tendo por base o parecer da equipa, após a 

uniformização e articulação das propostas e análise dos custos por parte do Conselho 

Administrativo. 

5. Cabe ao Conselho Geral a aprovação do PAA por proposta fundamentada do Diretor, após 

pareceres da equipa e dos Conselhos Pedagógico e Administrativo. 

Artigo 119º - Equipa do Plano Anual de Atividades 

A coordenação do plano anual de atividades será feita por uma equipa de professores designada 

pelo Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico. 

Artigo 120º - Competências da equipa do Plano Anual de Atividades 

À equipa do PAA compete:  

1. Analisar e dar parecer sobre a viabilidade da participação do Agrupamento em concursos 

propostos pelos diferentes organismos, tendo em consideração:  

a) Pertinência do projeto;  

b) Enquadramento no Projeto Educativo do Agrupamento;  
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c) Calendarização;  

d) Tecer considerações sobre a viabilidade financeira das propostas. 

2. Promover junto da comunidade local parcerias tendo em vista o desenvolvimento de 

projetos.  

3. Realizar reuniões periódicas com os professores envolvidos em cada projeto de forma a 

melhorar a sua eficiência.  

4. Coordenar e acompanhar, em conjunto com a sua equipa, os projetos de desenvolvimento 

educativo e as Atividades de Complemento Curricular em curso.  

5. Publicitar atempadamente, a partir do Plano Anual de Atividades do Agrupamento, os planos 

mensais.  

6. Manter informado o Diretor e o Conselho Pedagógico sobre o desenvolvimento do plano.  

7. Elaborar, trimestralmente, um relatório sumário das atividades. 

8. Elaborar um relatório anual de atividades, devidamente articulado com o relatório do 

projeto educativo e com o relatório de autoavaliação.  

Artigo 121º - Coordenador da Equipa do Plano Anual de Atividades 

1. O coordenador da equipa é designado pelo Diretor, de entre os seus elementos. 

2. Cabe ao coordenador da equipa, a programação dos trabalhos e a apresentação nos órgãos 

respetivos do Relatório do PAA do Agrupamento.  

Secção VI – Equipa do Regulamento Interno 

Artigo 122º - Equipa do Regulamento Interno 

A equipa é constituída por um grupo de docentes da escola, designados pelo Diretor, ouvido o 

Conselho Pedagógico. 

Artigo 123º - Competências Equipa do Regulamento Interno 

A equipa do regulamento interno é responsável pela elaboração e atualização anual do 

regulamento interno do Agrupamento, assim como pela validação da conformidade dos 

diferentes regimentos com o regulamento interno. 

Artigo 124º - Coordenador da Equipa do Regulamento Interno 

1. O coordenador da equipa do regulamento interno é nomeado pelo Diretor de entre os 

docentes da equipa. 

2. Cabe ao coordenador da equipa, a programação dos trabalhos e a apresentação, nos órgãos 

respetivos, dos resultados obtidos. 

CAPÍTULO 4| Serviços de Administração Escolar e Técnico-pedagógicos 

Artigo 125º - Serviços Técnico-administrativos e técnico-pedagógicos 

O AEFCPS dispõe de serviços técnico-administrativos e técnico-pedagógicos que funcionam na 

dependência do Diretor. 
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Subcapítulo I - Serviços de Administração Escolar 

Artigo 126º - Serviços técnico-administrativos 

1. Os serviços técnico-administrativos são chefiados por um chefe de serviços de administração 

escolar. 

2. Os serviços técnico-administrativos compreendem as áreas administrativas, administração 

económica e financeira, gestão de edifícios, instalações, equipamentos e apoio jurídico. 

3. O Regimento Interno dos Serviços de Administração Escolar será elaborado ou revisto por 

estes nos primeiros trinta dias do início do ano letivo ou sempre que se justifique e será 

registado no dossiê designado para o efeito.  

4. No Regimento Interno dos Serviços Administrativos deverão constar regras de organização, 

funcionamento, delegação de competências e funções atribuídas de acordo com a legislação 

em vigor (manual de procedimentos).  

5. O horário de funcionamento dos serviços de administração escolar é definido no início do 

ano letivo e está afixado em local visível junto à entrada das instalações. O horário pode ser 

alterado por despacho fundamentado do Diretor. 

Artigo 127º - Competências dos Serviços de Administração Escolar 

1. Aos serviços técnico-administrativos compete, nomeadamente: 

a) Atender e informar corretamente todos quantos se lhe dirijam;  

b) Adquirir nos termos da lei, e depois de autorizados pelo Conselho Administrativo, os 

materiais, equipamentos e serviços requisitados pelos diversos setores da escola;  

c) Expor em local público normas para preenchimento de documentos e prestar o auxílio 

necessário;  

d) Executar e fornecer aos diversos setores os impressos de requisição de material (relações 

de necessidades e requisições internas);  

e) Receber e encaminhar os justificativos de faltas;  

f) Enviar a correspondência;  

g) Encaminhar a correspondência recebida para os respetivos destinatários;  

h) Prestar apoio de teor informativo à associação de pais e encarregados de educação, 

sempre que solicitado e se justifique; 

i) Manter um arquivo com a legislação e normas aplicadas ao processo educativo e aos seus 

agentes, de forma a serem consultados fácil e rapidamente; 

j) Manter atualizado o inventário dos equipamentos sob sua responsabilidade;  

k) Cumprir todas as disposições previstas na lei para o funcionamento dos serviços. 

Artigo 128º - Competências do Chefe dos Serviços de Administração Escolar 

São competências do chefe de serviços de administração escolar: 

a) Coordenar, na dependência da direção da escola, toda a atividade administrativa em 

todas as áreas de gestão;  
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b) Dirigir e orientar o pessoal afeto ao setor administrativo no exercício diário das suas 

tarefas;  

c) Exercer todas as competências delegadas pela Direção; 

d) Propor medidas tendentes à modernização, eficiência e eficácia dos serviços de apoio 

administrativo;  

e) Participar no Conselho Administrativo;  

f) Preparar e submeter a despacho do Diretor da Escola todos os assuntos respeitantes ao 

funcionamento da Escola;  

g) Assegurar a elaboração do projeto de orçamento da escola de acordo com as linhas 

orientadoras do Conselho Geral;  

h) Coordenar, de acordo com o Conselho Administrativo, a elaboração das contas de 

gerência;  

i) Elaborar e /ou manter atualizado o manual de procedimentos administrativos; 

j) Adotar medidas que visem a conservação das instalações, do material e dos 

equipamentos. 

Subcapítulo II - Serviços Técnico-pedagógicos 

Artigo 129º - Serviços técnico-pedagógicos 

1. Os serviços técnico-pedagógicos compreendem as bibliotecas escolares e as áreas de apoio 

socioeducativo. 

2. Os serviços técnicos e técnico-pedagógicos referidos no número anterior são assegurados por 

pessoal docente ou pessoal técnico especializado, sendo a sua organização e funcionamento 

estabelecida no regulamento interno, no respeito das orientações a fixar por despacho do 

membro do governo responsável pela área da educação. 

Secção I – Biblioteca Escolar (BE) 

Artigo 130º - Âmbito e atuação 

1. Os espaços destinados às bibliotecas nas diferentes escolas do Agrupamento constituem-se 

como uma estrutura orgânica e funcional com uma gestão e organização comuns. 

2. As BE constituem um serviço orientado para o sucesso educativo, formação pessoal, 

informação cultural e educativa com vista à formação dos membros da comunidade 

educativa ao nível das literacias da informação e à aprendizagem ao longo da vida. 

3. A sua ação estabelece-se enquanto polo de dinamização informacional da comunidade 

educativa através da seleção e organização de recursos documentais para apoio a 

atividades curriculares, não curriculares e de lazer. 

4. São constituídas por um conjunto de recursos adequados ao tratamento, disponibilização, 

utilização dos documentos e materiais necessários à realização dos objetivos. Os recursos a 

gerir e disponibilizar são os físicos, humanos e documentais, interligados, visando a 

realização de atividades diversificadas, nomeadamente nas seguintes áreas: 
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a. Zona de acolhimento; 

b. Zona de leitura informal; 

c. Zona de consulta de documentação e realização de trabalhos; 

d. Zona de leitura e produção multimédia. 

5. Apresentam-se como um centro de recursos educativos multimédia, funcionando em regime 

de livre acesso a toda a comunidade educativa e meio envolvente, destinado à utilização, 

consulta e produção de documentos em diferentes suportes. 

6. As BE constituem um espaço de encontro e partilha de aprendizagens e saberes, de 

pesquisa, gestão e disponibilização de informação, de criatividade e de satisfação da 

curiosidade natural dos alunos, desenvolvendo a sua atividade no quadro das finalidades e 

objetivos definidos no projeto educativo do Agrupamento. 

7. As BE encontram-se abrangidas pelo programa da Rede Nacional de Bibliotecas Escolares 

(RBE) e regem-se pelos normativos em vigor. 

8. Desenvolvem a sua ação conforme o estabelecido no projeto educativo e as orientações 

definidas pelos órgãos de gestão do Agrupamento. 

Artigo 131º - Composição 

O AEFCPS tem três bibliotecas escolares, uma na escola-sede do Agrupamento (Escola B.I. 

Fernando Casimiro Pereira da Silva), uma no Centro Escolar Poeta Ruy Belo, uma no Centro 

Escolar n.º 2 de Rio Maior e uma na Escola Básica/JI de Asseiceira. 

Artigo 132º - Missão 

1. As BE articulam-se com as redes de informação e de bibliotecas de acordo com os princípios 

do Manifesto da Biblioteca Pública da UNESCO. 

2. As BE disponibilizam serviços de aprendizagem, livros e recursos que permitem a todos os 

membros da comunidade escolar tornarem-se pensadores críticos e utilizadores efetivos da 

informação em todos os suportes e meios de comunicação. 

3. A equipa das bibliotecas apoia a utilização de livros e outras fontes de informação, desde 

obras de ficção a obras de referência, impressas ou eletrónicas, presenciais ou remotas. 

Estes recursos complementam e enriquecem os manuais escolares e os materiais e 

metodologias de ensino. 

4. O acesso aos serviços e fundos documentais deve orientar-se pela Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, aprovada pelas Nações Unidas, e não deverá ser sujeito a nenhuma 

forma de censura ideológica, política ou religiosa ou a pressões comerciais.  

Artigo 133º - Objetivos das bibliotecas escolares 

As BE têm como principais objetivos: 

a) Expandir e aprofundar, nos membros da comunidade educativa, uma cultura cívica, 

científica, tecnológica e artística enquanto formas de estar e ser conscientes e livres 

no mundo; 
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b) Proporcionar oportunidades de contacto com informações, conhecimentos e confronto 

de ideias, experiências e opiniões diversificadas; 

c) Criar e desenvolver hábitos e gosto pela leitura; 

d) Impulsionar a formação integral do indivíduo numa perspetiva interdisciplinar, de 

acordo com os objetivos e currículo da escola; 

e) Contribuir para a promoção da inovação pedagógica e implementação de novas 

modalidades na estruturação das situações de ensino-aprendizagem; 

f) Ampliar o núcleo documental existente, adequado às necessidades da escola e da 

comunidade educativa e em função das atividades do Agrupamento e das necessidades 

de formação dos seus docentes, em estreita cooperação com o centro de formação de 

escolas; 

g) Apoiar estratégias de ligação à comunidade e estabelecimento de parcerias com outras 

instituições; 

h) Apoiar e promover os objetivos educativos definidos, de acordo com as finalidades e 

currículo da escola; 

i) Criar e manter nas crianças o hábito e o prazer da leitura, da aprendizagem e da 

utilização das bibliotecas ao longo da vida; 

j) Disponibilizar os seus serviços de igual modo a todos os membros da comunidade 

escolar, independentemente da idade, raça, sexo, religião, nacionalidade, língua e 

estatuto profissional ou social. Aos utilizadores que, por qualquer razão, não possam 

utilizar os serviços e materiais comuns da biblioteca, devem ser disponibilizados 

serviços e materiais específicos; 

k) Melhorar os níveis de literacia, de leitura, de aprendizagem, de resolução de problemas 

e competências no domínio das tecnologias de informação e comunicação; 

l) Proporcionar oportunidades de utilização e produção de informação que possibilitem a 

aquisição de conhecimentos, a compreensão, o desenvolvimento da imaginação e o 

lazer; 

m) Apoiar os alunos na aprendizagem e na prática de competências de avaliação e 

utilização da informação, independentemente da natureza e do suporte, tendo em 

conta as formas de comunicação no seio da comunidade; 

n) Providenciar acesso aos recursos locais, regionais, nacionais e globais e às 

oportunidades que confrontemos alunos com ideias, experiências e opiniões 

diversificadas; 

o) Organizar atividades que favoreçam a consciência e a sensibilização para as questões 

de ordem cultural e social; 

p) Trabalhar com alunos, professores, órgãos de gestão e pais de modo a cumprir a missão 

da escola; 

q) Defender a ideia de que a liberdade intelectual e o acesso à informação são essenciais 

à construção de uma cidadania efetiva e responsável e à participação na democracia; 
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r) Promover a leitura, os recursos e serviços da biblioteca escolar junto da comunidade 

escolar e fora dela; 

s) Oferecer aos utilizadores, principalmente aos alunos, atividades e recursos para 

ocupação dos tempos livres. 

Artigo 134º - Professor(es) bibliotecário(s) (PB) 

1. O(s) PB(s) é(são) designado(s) pelo Diretor, no âmbito das suas atribuições legais, de entre 

os docentes que se enquadrem no perfil definido na Portaria nº 192-A/2015. 

2. A equipa educativa responsável por cada BE é coordenada pelo PB designado pelo Diretor. 

3. O coordenador da equipa das BE é designado pelo Diretor, de entre os PB do Agrupamento. 

4. O mandato do PB, com duração mínima de quatro anos, poderá cessar a todo o tempo, por 

decisão fundamentada do Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico, ou a pedido do 

interessado. Para todos os efeitos e em qualquer dos casos a demissão só se concretiza no 

final do ano letivo. Excetuam-se os casos de doença prolongada ou quando se torna 

manifesta a desadequação ao cargo, com evidentes prejuízos para os alunos. 

5. Qualquer PB poderá ser substituído nas suas funções, em caso de ausência prolongada, à 

semelhança de outros docentes, de acordo com a legislação em vigor. 

Artigo 135º - Competências dos professores bibliotecários 

São competências dos professores bibliotecários (PB): 

a) Agilizar a troca de informações indispensável neste contexto; 

b) Promover a divulgação, em tempo útil, através de mecanismos flexíveis, da informação 

disponível, quer relativamente às realizações das escolas do Agrupamento, quer em 

relação aos contactos com outras instituições, contando para esse efeito com meios de 

comunicação disponíveis; 

c) Garantir um contacto estreito e regular com a estrutura de coordenação do Agrupamento 

de modo a responder às exigências colocadas pelos projetos curriculares das turmas ou 

decorrentes das várias disciplinas ou áreas não disciplinares; 

d) Elaborar e submeter à aprovação do Diretor e do Conselho Pedagógico um documento em 

que se defina a política documental das BE do Agrupamento (Política de Constituição e 

Desenvolvimento da Coleção),de acordo com as necessidades dos utilizadores, com o 

currículo nacional, com o projeto educativo do Agrupamento (PEA) e com o projeto 

curricular de Agrupamento (PCA); 

e) Promover iniciativas conjuntas entre os vários estabelecimentos e estruturas do 

Agrupamento, assegurando a sua divulgação junto dos elementos da comunidade 

educativa; 

f) Integrar, no espólio das BE, os trabalhos relevantes produzidos pelos alunos e restantes 

membros da comunidade educativa; 

g) Privilegiar a formação no âmbito das novas tecnologias, promovendo a aquisição de novas 

competências, essenciais quer a nível do ensino, quer a nível profissional; 

h) Informatizar o núcleo documental, de modo a garantir um acesso rápido à informação; 
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i) Colaborar na criação de uma rede informática que abranja os diferentes 

estabelecimentos e estruturas do Agrupamento; 

j) Implementar processos de autoavaliação dos serviços e elaborar um relatório anual de 

avaliação a remeter ao Gabinete Coordenador da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) 

depois de apresentado em Conselho Pedagógico. 

Artigo 136º - Equipa nuclear 

1. A Biblioteca terá, ainda, uma equipa nuclear constituída segundo a Portaria nº 192-A/2015, 

designada pelo Diretor, ouvido o Coordenador. Deverá ser preservada, na medida do 

possível, a continuidade da referida equipa. 

2. A reforçar esta equipa, poderão ser designados, como professores colaboradores da equipa, 

outros professores, preferencialmente de Português, Educação Visual, Educação Tecnológica 

e de Informática, sempre de acordo com o coordenador, as necessidades específicas da 

Biblioteca e as competências de cada docente.  

Artigo 137º - Política documental da escola 

1. A política documental está de acordo com: 

a) O currículo nacional, o PEA, o PCA, o equilíbrio entre os níveis de ensino existentes na 

escola, as necessidades educativas especiais e as origens multiculturais dos alunos, e as 

áreas curriculares, extracurriculares e lúdicas; 

b) O equilíbrio entre os suportes que, de uma maneira geral, deve respeitar a 

proporcionalidade de 3/1, relativamente ao material livro e não livro; 

c) As áreas de saber, respeitando as áreas disciplinares/temáticas, a literatura, as obras de 

referência e o número de alunos que as frequentam; 

d) A obtenção de um fundo documental global equivalente a 10 vezes o número de alunos. 

2. Os professores bibliotecários, com o apoio da equipa das BE, serão os principais responsáveis 

pela execução da política documental aprovada pelo Conselho Pedagógico. 

3. Os professores bibliotecários e a equipa decidirão, em última instância, as aquisições 

documentais, ouvidos os diferentes utilizadores e de acordo com a dotação orçamental 

consignada para o efeito. 

4. Todos os documentos adquiridos pela escola serão registados nas BE e será feito o respetivo 

tratamento documental, ficando, assim acessíveis à pesquisa nos catálogos das BE. 

5. Os documentos adquiridos pela escola (oferta, permuta ou compra) devem ficar no espaço 

das BE, sem prejuízo de haver requisições a médio prazo devidamente justificadas. 

6. A coleção das BE é formada por livros, periódicos, materiais manipuláveis, produtos 

multimédia, maletas e dossiês temáticos. 

Artigo 138º - Assistente(s) operacional(ais) em desempenho de funções nas BE 

1. As instalações das BE deverão dispor de assistente(s) operacional(ais) afeto(s) 

prioritariamente ao serviço da biblioteca escolar. 
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2. O assistente operacional vinculado à BE, e considerando a especificidade do conteúdo 

funcional requerido, é designado pelo Diretor, ouvido o PB, de entre os que apresentem os 

seguintes requisitos: 

a) Formação na área das bibliotecas escolares e centros de recursos educativos; 

b) Experiência na área das bibliotecas escolares e centros de recursos educativos; 

c) Formação na área da gestão da informação e ou das tecnologias da informação e 

comunicação; 

d) Facilidade de comunicação e de estabelecimento de relações interpessoais. 

3. Compete ao assistente operacional: 

a) Cumprir as funções específicas que se encontram estipuladas no regimento da BE; 

b) Na avaliação do assistente operacional com funções permanentes na BE, pode ser ouvido 

o parecer do professor bibliotecário; 

c) O assistente operacional da BE não deve ser substituído, ainda que temporariamente, 

sem que disso seja dado conhecimento ao PB. 

Artigo 139º - Avaliação dos serviços 

Com o objetivo de proceder à avaliação da qualidade dos serviços prestados, as BE reservam-se 

o direito de: 

1. Aplicar inquéritos, previamente aprovados pelos órgãos de gestão do Agrupamento, aos seus 

utilizadores a fim de auscultar as suas opiniões relativamente aos serviços prestados; 

2. Analisar e tratar dados obtidos a partir das fichas de requisição de documentos e de 

equipamentos afetos às BE. 

Artigo 140º - Regime de funcionamento 

1. No respeito pelas normas legais aplicáveis e de acordo com o PEA, compete ao Diretor, 

ouvido o Conselho Pedagógico, definir as regras gerais de funcionamento das BE, expressas 

no seu regulamento. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, no âmbito do funcionamento das BE serão 

considerados os seguintes aspetos: 

a) As BE funcionam a tempo inteiro em horário a designar anualmente pelo Diretor; 

b) As BE terão sempre pelo menos a presença de um professor ou de um funcionário, que 

apoiará os alunos na requisição e consulta de materiais e na realização dos trabalhos 

que pretendam levar a efeito. 

3. A biblioteca da escola-sede e as demais existentes no Agrupamento funcionarão, tanto 

quanto possível, em colaboração direta, pressupondo-se: 

a) A articulação entre todos os elementos pertencentes à equipa das BE e a agregação dos 

documentos estruturantes das mesmas; 

b) A representação em Conselho Pedagógico pelo coordenador da equipa das BE; 

c) A possibilidade de circulação de fundos entre as diversas bibliotecas; 

d) A possibilidade de reuniões periódicas para planificar atividades; 
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e) A possibilidade de reuniões periódicas para preparar os assuntos das BE no Conselho 

Pedagógico; 

f) Outras atividades de articulação que se considerem necessárias e úteis ao 

Agrupamento. 

4. Compete à equipa das BE elaborar e executar, no quadro do PEA e em articulação com o 

órgão de gestão, o seu próprio plano de atividades. 

5. A equipa é responsável pela gestão, organização e dinamização das BE. 

Artigo 141º - Mandato 

1. O coordenador da equipa de trabalho das BE é designado pelo Diretor por um período de 

quatro anos. 

2. O coordenador da equipa das BE integra o Conselho Pedagógico. 

3. Os professores que integram a equipa das BE devem abranger todos os ciclos de escolaridade 

e são nomeados pelo Diretor, sempre que possível, pelo período de quatro anos, visando 

promover e fomentar projetos sequenciais. 

4. Os professores a integrar a equipa das BE devem, preferencialmente ser escolhidos de entre 

os que apresentem os seguintes requisitos: 

a) Formação especializada em comunicação educacional e gestão de informação; 

b) Curso de especialização em ciências documentais; 

c) Cursos de formação contínua na área das BE; 

d) Comprovada experiência na organização e gestão de bibliotecas e centro de recursos 

educativos. 

Secção II – Apoio Socioeducativo 

Artigo 142º - Apoio socioeducativo 

Os serviços de Apoio Socioeducativo destinam-se a promover a existência de condições que 

assegurem a plena integração escolar dos alunos e facilitar a realização das aprendizagens, 

devendo conjugar a sua atividade com as estruturas de orientação educativa. 

Artigo 143º - Composição 

Constituem serviços de apoio socioeducativo: 

a) Serviços especializados de educação especial (SEEE); 

b) Núcleo de apoio educativo (NAE); 

c) Serviço de psicologia e orientação (SPO); 

d) Serviços de ação social escolar (SASE); 

e) Projetos e atividades de desenvolvimento educativo, nomeadamente educação para a 

saúde (PES) e as atividades de complemento curricular (ACC); 

f) Técnicos especializados, decorrentes das parcerias, com Instituições particulares, e 

ainda com o Centro de Saúde de Rio Maior, Centro de Recursos para a Inclusão do 
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Centro de Educação Especial “O Ninho”, Autarquia, Tecnologia de Informação e 

Comunicação (CRTIC) e Equipa Local de Intervenção Precoce de Santarém. 

Artigo 144º - Competências dos serviços de apoio socioeducativo 

São competências dos serviços de apoio socioeducativo: 

a) Contribuir para a igualdade de oportunidades do sucesso educativo para todas as 

crianças e jovens, promovendo a existência de respostas pedagógicas diversificadas 

adequadas às suas necessidades específicas e ao seu desenvolvimento global, 

colaborando em articulação com todos os serviços, estruturas e entidades que intervêm 

no processo educativo; 

b) Colaborar no desenvolvimento das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão 

estabelecidas no Decreto-Lei n.º 54/2018; 

c)  Participar em reuniões de equipa pluridisciplinar, bem como colaborar no 

desenvolvimento das medidas previstas nos supracitados programas; 

d) Promover a existência de condições no Agrupamento para a integração socioeducativa 

de crianças e jovens com necessidades educativas especiais (NEE); 

e) Colaborar na promoção da qualidade educativa, nomeadamente nos domínios relativos 

à orientação educativa, orientação vocacional, à interculturalidade, à melhoria do 

ambiente educativo e à promoção de um desenvolvimento e crescimento saudável em 

termos pessoais e nas relações interpessoais; 

f) Articular as respostas às necessidades educativas com os recursos existentes noutras 

estruturas e serviços, nomeadamente nas áreas da saúde, da segurança social, da 

cultura, da qualificação profissional e emprego, das autarquias e de entidades 

particulares e não-governamentais; 

g) Colaborar na identificação, conjuntamente com os órgãos de gestão e orientação 

pedagógica, das necessidades de formação dos docentes para a promoção de uma 

pedagogia diferenciada. 

Artigo 145º - Regime de funcionamento 

1. Os serviços de apoio socioeducativo reúnem sempre que for necessário para dar resposta aos 

alunos que necessitem de uma intervenção/atuação integrada. 

2. Os serviços de apoio socioeducativo funcionam na direta dependência do Diretor. 

Artigo 146º - Mandato do coordenador dos serviços de apoio socioeducativo 

Para coordenar os serviços de apoio socioeducativo o Diretor designa, por um período de quatro 

anos, um coordenador de entre os elementos dos serviços integrantes. Pode ser exonerado a 

todo o tempo por despacho fundamentado do Diretor, ou cessar funções a pedido do 

interessado, fundamentado em motivos devidamente justificados. 
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Subsecção I – Serviços Especializados de Educação Especial 

Artigo 147º - Serviços Especializados de Educação Especial 

Os Serviços Especializados de Educação Especial tem por objetivos a inclusão educativa e 

social, o sucesso educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, bem como a promoção da 

igualdade de oportunidades, a preparação para o prosseguimento de estudos ou para uma 

adequada inserção na vida profissional. 

Artigo 148º - Composição 

Integram os Serviços Especializados de Educação Especial, os docentes de Educação Especial. 

Artigo 149º - Competências 

São competências dos Serviços Especializados de Educação Especial:  

a) Apoiar no âmbito da sua especialidade, de modo colaborativo todos docentes de cada 

aluno na definição de estratégias de diferenciação pedagógica, no reforço das 

aprendizagens e na identificação de vários meios de motivação, representação e 

expressão.  

b) Colaborar com os órgãos de gestão, coordenações pedagógicas e equipa multidisciplinar 

de apoio à inclusão e na organização dos apoios adequados;  

c) Atuar como elemento variável, na Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva; 

d) Articular as respostas educativas com os recursos existentes noutras estruturas e 

serviços, nomeadamente no âmbito da educação, da saúde, da segurança social, da 

qualificação profissional e do emprego, das autarquias e de entidades particulares e/ou 

não governamentais;  

e) Colaborar na promoção da qualidade educativa, nomeadamente nos domínios relativos a 

necessidades educativas específicas, à orientação educativa, ao desenvolvimento da 

saúde e à melhoria do ambiente educativo;  

f) Colaborar na sensibilização e dinamização da comunidade educativa para os direitos das 

crianças e jovens com necessidades educativas e promover a participação em sessões de 

informação com os pais e encarregados de educação, refletindo sobre o direito de todos 

os alunos a uma educação inclusiva, com vista à construção de uma sociedade tolerante 

e solidária;  

g) Participar nos conselhos de titulares de turma/conselhos de docentes/conselhos de 

turma onde existam alunos com necessidades educativas a fim de orientá-los na 

definição de dinâmicas de trabalho pedagógico adequado. No caso de haver reuniões 

sobrepostas, o professor deverá estar presente quando for tratado o caso do aluno, 

retirando-se de seguida para a outra reunião, assim que a sua participação seja 

dispensável;  

h) Exercer funções de consultadoria aos Diretores de Turma/Titulares de Turma; 
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i) Fazer-se representar na Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, através de 

um docente permanente a quem cabe um conjunto de atribuições e competências de 

apoio à operacionalização da educação inclusiva. 

Artigo 150º - Competências do coordenador 

São competências do coordenador:  

a) Coordenar a ação do respetivo grupo articulando estratégias e procedimentos;  

b) Acompanhar o trabalho desenvolvido pelos diferentes docentes do grupo;  

c) Promover o cumprimento das orientações e/ou deliberações do Diretor e Conselho 

Pedagógico por parte dos membros da equipa de Educação Especial;  

d) Coordenar o acompanhamento das atividades da componente vocacional, contactos com 

as empresas, centros de emprego, instituições de Educação Especial, serviços médicos e 

outros;  

e) Acompanhar a elaboração de um plano individual de transição, para que a ponte entre a 

escola e a vida ativa profissional seja efetuada com sucesso;  

f) Elaborar e manter organizados todos os dossiês referentes às atividades desenvolvidas 

pelo grupo;  

g) Coordenar em articulação com o Diretor do Agrupamento a organização e distribuição do 

serviço dos docentes de Educação Especial. 

 

Artigo 151º - Mandato 

O coordenador dos Serviços Especializados de Educação Especial é o coordenador do 

Departamento de Educação Especial. 

Subsecção II – Centro de Apoio à Aprendizagem 

Artigo 152º - Centro de Apoio à Aprendizagem – objetivos gerais, objetivos específicos e 

competências 

1. O Centro de Apoio à Aprendizagem funciona como estrutura de apoio agregadora dos 

recursos humanos e materiais, dos saberes e competências da escola em colaboração com os 

demais serviços e estruturas pedagógicas e tem como objetivos gerais: 

a) Apoiar a inclusão das crianças e jovens no grupo/turma e nas rotinas e atividades da 

escola, designadamente através da diversificação de estratégias de acesso ao currículo; 

b) Promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma. 

2. Constituem objetivos específicos do Centro de Apoio à Aprendizagem: 

a) Promover a qualidade da participação dos alunos nas atividades da turma a que 

pertencem e nos demais contextos de aprendizagem; 

b) Apoiar os docentes do grupo ou turma a que os alunos pertencem; 

c) Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e instrumentos de avaliação para as 

diversas componentes do currículo; 
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d) Desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que facilitem os processos 

de aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao contexto escolar; 

e) Promover a criação de ambientes estruturados, ricos em comunicação e interação, 

fomentadores da aprendizagem; 

f) Apoiar a organização do processo de transição para a vida pós -escolar.  

3. São competências do Centro de Apoio à Aprendizagem: 

a) Promover uma ação educativa subsidiária da ação desenvolvida na turma do aluno, 

convocando a intervenção de todos os agentes educativos, nomeadamente o docente 

de Educação Especial; 

b) Apresentar-se como um recurso organizacional no contínuo de respostas educativas 

disponibilizadas pela escola; 

c) Garantir uma resposta que complemente o trabalho desenvolvido em sala de aula ou 

noutros contextos educativos, com vista à inclusão dos alunos que se encontram a 

frequentar a escolaridade obrigatória, cujas medidas adicionais de suporte à 

aprendizagem sejam as previstas nas alíneas b), d) e e) do n.º 4 do artigo 10.º do 

Decreto-Lei n.º 54/2018. 

 

Artigo 153º - Assistente(s) operacionai(s) em desempenho de funções nos Centros de Apoio 

à Aprendizagem  

1. Os Centros de Apoio à Aprendizagem deverão dispor de um número de assistente(s) 

operacional(ais) afeto(s) suficiente para o desempenho da sua missão. 

2. A seleção do(s) Assistente(s) Operacional(ais) para exercício de funções nos Centros de 

Apoio à Aprendizagem, e considerando a especificidade do conteúdo funcional requerido, é 

levada a cabo pelo Diretor, ouvido o Departamento de Educação Especial. 

3. Compete a cada Assistente Operacional:  

a) Proceder ao acolhimento dos alunos e ao seu encaminhamento para o transporte;  

b) Acompanhar os alunos durante a sua permanência na escola, em articulação com as 

docentes de Educação Especial;  

c) Auxiliar as docentes de Educação Especial durante o serviço de refeições e durante os 

intervalos; 

d) Limpar e higienizar os centros de apoio;  

e) Acompanhar os alunos nas atividades extracurriculares;  

f) Cuidar da higiene dos alunos;  

g) Desenvolver todas as tarefas e atividades que a Direção do Agrupamento, em 

articulação com os docentes de Educação Especial, julgue necessárias. 

 

Artigo 154º - Determinação da necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e 

inclusão 

O processo de identificação da necessidade de medidas segue o procedimento descrito: 
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1. A identificação da necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão deve 

ocorrer o mais precocemente possível e efetua-se por iniciativa dos pais ou encarregados de 

educação, dos serviços de intervenção precoce, dos docentes ou de outros técnicos ou 

serviços que intervêm com a criança ou aluno; 

2. A identificação é apresentada ao Diretor da escola, com a explicitação das razões que levam 

à necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, acompanhada da 

documentação considerada relevante; 

3. A documentação a que se refere o número anterior pode integrar um parecer médico, nos 

casos de problemas de saúde física ou mental, enquadrado nas Necessidades de Saúde 

Especiais (NSE); 

4. Apresentada a identificação de necessidades nos termos dos números anteriores, compete 

ao Diretor da escola, no prazo de três dias úteis, a contar do dia útil seguinte ao da 

respetiva apresentação, solicitar à equipa multidisciplinar da escola a elaboração de um 

relatório técnico-pedagógico; 

5. Nas situações em que a equipa multidisciplinar conclui que apenas devem ser mobilizadas 

medidas universais de suporte à aprendizagem e à inclusão, devolve o processo ao Diretor, 

no prazo de 10 dias úteis, a contar do dia útil seguinte ao da respetiva deliberação, com 

essa indicação; 

6. Nos casos previstos no número anterior, o Diretor devolve o processo ao professor titular de 

turma ou ao diretor de turma, consoante o caso, para comunicação da decisão aos pais ou 

encarregados de educação; 

7. Ao processo de identificação de necessidades de medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão, quando realizado por docente, é aplicável o disposto no n.º 9 do artigo 12.º, do 

Decreto-Lei n.º 54/2018; 

 

Subsecção III – Serviço de Psicologia e Orientação 

Artigo 155º - Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 

1. O SPO é uma unidade especializada de apoio socioeducativo, constituído pelos psicólogos 

em exercícios de funções no Agrupamento. 

2. O SPO visa o acompanhamento dos alunos, individualmente ou em grupo, ao longo do 

processo educativo, apoiando o seu desenvolvimento psicológico, a orientação vocacional, 

prestando ainda apoio psicopedagógico às atividades educativas e ao desenvolvimento do 

sistema de relações interpessoais no interior da escola e entre esta e a comunidade. 

3. O SPO atua em estreita articulação com outros serviços de apoio socioeducativo. 

Artigo 156º - Competências 

1. Os conteúdos funcionais do psicólogo são os definidos pela portaria n.º 63/2001, 

competindo-lhe designadamente: 
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a) Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção da sua 

identidade pessoal; 

b) Participar na definição de estratégias e na aplicação de procedimentos de orientação 

educativa para o acompanhamento do aluno ao longo do seu percurso escolar, na 

transição para a vida ativa e/ou profissionalizante e ensino superior; 

c) Intervir, a nível psicológico e psicopedagógico na observação, orientação e apoio dos 

alunos, promovendo a cooperação de professores, pessoal não docente, pais e 

encarregados de educação em articulação com recursos da comunidade; 

d) Participar nos processos de avaliação multidisciplinar; 

e) Conceber e desenvolver programas e ações de aconselhamento pessoal e vocacional a 

nível individual ou de grupo; 

f) Colaborar no levantamento de necessidades da comunidade educativa com o fim de 

propor as medidas educativas adequadas; 

g) Participar em experiências pedagógicas, bem como em projetos de investigação e em 

ações de formação de pessoal docente e não docente, com especial incidência nas 

modalidades de formação centradas na escola; 

h) Acompanhar o desenvolvimento de projetos e colaborar no estudo, conceção e 

planeamento de medidas que visem a melhoria do sistema educativo; 

i) Colaborar com os órgãos de gestão e administração do Agrupamento. 

2. Sem prejuízo das atribuições genéricas que fazem parte do seu conteúdo funcional, os SPO 

deverão: 

a) Garantir a confidencialidade das informações respeitantes aos casos em análise; 

b) Acompanhar o desenvolvimento teórico e prático dos vários domínios de intervenção. 

Artigo 157º- Funcionamento dos serviços de psicologia e orientação 

1. O SPO desenvolve a sua atividade de acordo com um plano anual aprovado pelo Diretor, que 

se integra no plano anual de atividades do Agrupamento. 

2. Os profissionais que integram o SPO dispõem de autonomia técnica e científica. 

3. O SPO do AEFCPS dispõe de instalações próprias, adequadas ao exercício da sua atividade, 

na escola sede do Agrupamento. 

4. O Diretor garante a prestação do apoio administrativo e logístico necessário à cabal 

prossecução dos seus objetivos. 

5. O SPO elabora o seu próprio regimento interno onde são definidos o horário da atividade e 

as normas gerais de funcionamento. 

Subsecção IV – Núcleo de Apoio Educativo (NAE) 

Artigo 158º - Âmbito 

Abrange as estratégias e atividades concebidas e realizadas na escola, no âmbito curricular e 

extracurricular, contribuindo para que os alunos adquiram os conhecimentos, competências e 

desenvolvam as capacidades, atitudes e valores consagrados nos currículos em vigor. O núcleo 
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de apoio educativo é coordenado pelo coordenador do Gabinete de Apoio ao Aluno, com 

exceção do apoio educativo no 1.º ciclo. 

Artigo 159º - Composição 

O NAE é constituído por todos os docentes de apoio educativo, colocados nos estabelecimentos 

de educação e de ensino que integram o Agrupamento. As atividades desenvolvidas, pelo NAE, 

podem assumir, entre outras, as seguintes medidas: 

a) Apoio educativo no 1.º ciclo; 

b) Assessorias e coadjuvações em sala de aula; 

c) Aulas de apoio educativo; 

d) Tutorias. 

Artigo 160º - Competências 

1. O apoio educativo constitui uma unidade de apoio que tem como função: 

a) Apoiar os alunos com problemas de aprendizagem de acordo com o projeto educativo 

do Agrupamento; 

b) Prestar apoio à escola no seu conjunto, ao professor, ao aluno, na organização e gestão 

de recursos e medidas diferenciadas no processo de ensino aprendizagem; 

c) Contribuir para a igualdade de oportunidades de sucesso educativo das crianças e 

jovens, promovendo a existência de respostas pedagógicas adequadas às suas 

necessidades específicas e ao seu desenvolvimento; 

d) Contribuir para a criação de condições para a integração socioeducativa dos alunos; 

e) Articular as respostas a necessidades educativas com os recursos existentes, estruturas 

e serviços; 

f) Articular o seu trabalho com todos os órgãos da escola, nomeadamente com o titular de 

turma/Diretor de Turma; 

g) Elaborar um relatório trimestral de atividades, a entregar ao respetivo Professor Titular 

de Turma/Diretor de Turma. 

2. Compete aos docentes responsáveis pelas aulas de apoio educativo: 

a) Planificar a intervenção, selecionar e organizar as estratégias e atividades a 

desenvolver nas aulas, tendo em conta as solicitações do conselho titulares de 

turma/conselho de turma e, em particular, do docente que leciona a(s) disciplina(s) a 

apoiar; 

b) Proceder periodicamente a análises de tipo avaliativo, transmitindo as conclusões aos 

titulares de grupo/turma/Diretores de turma respetivos; 

c) Coordenar as suas intervenções com as dos docentes titulares de turma nas áreas 

disciplinares afins, no âmbito do trabalho a desenvolver no seio do respetivo 

departamento curricular; 

d) No 1.º ciclo, participar nas reuniões de departamento e conselho de turma, caso sejam 

convocados. 

3. No âmbito da inventariação e mobilização dos recursos humanos: 
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a) Compete aos coordenadores de departamento, em colaboração com o Diretor, fazer o 

levantamento das necessidades e propor a distribuição dos docentes; 

b) Compete ao titular de grupo/turma/Diretor de Turma colocar em funcionamento as 

aulas de apoio educativo, uma vez garantidos os recursos necessários e a informação 

adequada a todos os interessados. 

4. Nos 2º e 3º ciclos, as aulas de apoio educativo serão organizadas como uma modalidade de 

apoio de frequência obrigatória, com um regime de faltas e justificação das mesmas, 

análogo ao que estiver em vigor para as aulas normais. 

5. Nos casos em que o normal desenvolvimento das aulas de apoio educativo seja 

sistematicamente prejudicado ou impedido por um elevado número de faltas dos alunos 

nelas incluídos, poderá o Diretor da escola, por sua iniciativa ou por proposta do docente 

responsável, suspender temporariamente tais atividades. 

6. Adequar o seu horário semanal de forma a prestar apoio direto aos alunos. 

Artigo 161º - Apoio Educativo no 1.º ciclo 

1. O apoio educativo no 1.º ciclo visa o apoio curricular aos alunos do 1.º ciclo. 

2. A gestão do apoio educativo no 1.º ciclo é da responsabilidade do adjunto da direção com a 

competência delegada na gestão pedagógica do 1.º ciclo. 

3. Os docentes de apoio educativo do 1.º ciclo deverão substituir os docentes titulares de 

turma, em casos de ausências de curta duração, superiores a um dia. Em caso de ausências 

do titular de turma de apenas um dia, os alunos deverão ser distribuídos pelas restantes 

salas, excetuando-se os casos das escolas de lugar único. 

Artigo 162º - Assessorias em sala de aula 

1. As assessorias em sala de aula são uma medida de promoção do sucesso escolar em que o 

professor assessor colabora com o docente da disciplina na gestão das aprendizagens dos 

alunos que demonstrem dificuldades de aprendizagem. 

2. O docente assessor deverá assinar no suporte de registo de sumários adotado pela escola as 

aulas que assessore. 

3. No final de cada período, os docentes responsáveis pela disciplina e assessor deverão 

efetuar um balanço sobre o trabalho realizado e a pertinência da continuidade do apoio. O 

balanço deverá ficar registado em ata. 

4. O docente assessor poderá, caso assim o entenda, substituir o docente da disciplina em 

casos de ausência de curta duração. Caso o docente assessor não pretenda substituir o 

professor da disciplina, deverá acompanhar os alunos realizando atividades educativas que 

se enquadrem no perfil e necessidades dos discentes. 

5. As horas de assessoria são retiradas da componente não letiva do professor assessor. 
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Artigo 163º - Coadjuvações em sala de aula 

1. As coadjuvações em sala de aula são uma medida de promoção do sucesso escolar em que o 

professor coadjuvante colabora com o docente da disciplina na gestão das aprendizagens 

dos alunos. 

2. O docente coadjuvante assinar no suporte de registo de sumários adotado pela escola as 

aulas que coadjuva. 

3. No final de cada período, os docentes responsáveis pela disciplina e coadjuvante deverão 

efetuar um balanço sobre o trabalho realizado e a pertinência da continuidade do apoio. O 

balanço deverá ficar registado em ata. 

4. O docente coadjuvante deverá substituir o docente da disciplina em casos de ausência de 

curta duração. 

5. As horas de coadjuvação são parte integrante da componente letiva do professor 

coadjuvante. 

Artigo 164º - Aulas de apoio educativo 

1. As aulas de apoio educativo são aplicadas nas situações particulares que os conselhos de 

turma entendam recomendar e o Diretor aprovar, desde que existam recursos humanos 

disponíveis. 

2. Sem prejuízo da ponderação concreta da cada situação, entende-se como genericamente 

enquadradas nas situações referidas no ponto anterior, as seguintes, por prioridade: 

a) O apoio no domínio da língua portuguesa aos alunos vindos do estrangeiro; 

b) O apoio nas disciplinas em que os alunos tenham dificuldades de aprendizagem;  

c) O apoio nas disciplinas em que os alunos se devem preparar para efeitos de realização 

de provas finais. 

Artigo 165º - Tutoria 

1. A tutoria é uma modalidade de apoio que promove o desenvolvimento de estratégias de 

estudo, a orientação e o aconselhamento do aluno. 

2. O aluno beneficiará de tutoria quando esta for proposta pela educação especial, no caso 

de alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 54/2018, ou pelo Conselho de Turma, no 

âmbito dos Planos de Acompanhamento Pedagógico Individual ou de Turma, desde que 

seja manifestada, por escrito, a concordância do encarregado de educação. 

3. Os alunos com duas ou mais retenções serão automaticamente propostos para a tutoria 

específica estabelecida no artigo 12º do Despacho Normativo n.º 10-B/2018.  

4. O processo de tutorias é regido pelo estabelecido no Regimento do Gabinete de Apoio ao 

Aluno. 
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Subsecção V – Atividades de desenvolvimento educativo: clubes e projetos 

Artigo 166º - Âmbito e coordenação 

1. Considerando que o currículo não se manifesta apenas na sua vertente explícita, a escola 

organiza-se no sentido de fazer emergir o currículo oculto, dando resposta aos interesses e 

necessidades dos alunos numa perspetiva de constante enriquecimento com a criação de 

vários clubes temáticos e/ou projetos.  

2. As atividades desenvolvidas pelos referidos clubes/projetos deverão integrar o plano de 

ocupação de tempos livres e o plano de atividades do Agrupamento.  

3. Os docentes responsáveis por cada um dos clubes deverão apresentar ao Diretor, 

trimestralmente, um relatório de avaliação, em modelo a definir. 

4. A coordenação dos clubes e projetos é assegurada por um professor designado pelo Diretor. 

5. Pode ser formada uma equipa de professores dos vários ciclos para colaborar com o 

coordenador no desempenho das suas funções; 

6. O coordenador dos clubes e projetos trabalha em estrita articulação com o elemento da 

direção com competência delegada na área e com o coordenador do plano anual de 

atividades. 

Artigo 167º - Competências do coordenador 

São competências dos coordenadores dos clubes e projetos de desenvolvimento educativo: 

a) Dar cumprimento às orientações e/ou deliberações do Conselho Pedagógico 

relativamente à elaboração do plano anual de atividades; 

b) Elaborar os processos de candidatura e coordenar, acompanhar e avaliar projetos 

organizados no âmbito de instituições nacionais ou comunitárias; 

c) Apoiar a realização de todas as atividades em estreita colaboração com os responsáveis 

diretos pelas mesmas e estruturas de coordenação; 

d) Divulgar à comunidade educativa as atividades dos clubes e projetos; 

e) Coordenar a elaboração das programações e dos relatórios finais das atividades 

realizadas; 

f) Colaborar com o Diretor na elaboração dos relatórios intermédios e final a submeter ao 

Conselho Geral; 

g) Apresentar propostas ao Conselho Pedagógico; 

h) Elaborar um relatório crítico anual sobre as atividades desenvolvidas a entregar ao 

Diretor. 

Artigo 168º - Mandato 

1. O coordenador dos projetos de desenvolvimento educativo é designado pelo Diretor de entre 

os docentes em exercício efetivo de funções no Agrupamento. 

2. O mandato do coordenador tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato do 

Diretor. 
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3. Os membros da equipa que venha a constituir são nomeados anualmente pelo Diretor, por 

proposta do coordenador. 

4. O coordenador e os membros da equipa de projetos de desenvolvimento educativo podem 

ser exonerados a todo o tempo por despacho fundamentado do Diretor, ou a pedido do 

interessado, fundamentado em motivos devidamente justificados. 

Artigo 169º - Clubes 

1. Os clubes prosseguem objetivos de complemento curricular ou de educação para a cidadania 

envolvendo os seus membros em projetos de natureza cultural, desportiva ou recreativa. 

2. A criação de um clube pode ser proposta por qualquer elemento da comunidade educativa. 

3. A designação do responsável é da competência do Diretor ouvido o coordenador de 

departamento respetivo, com o parecer do Conselho Pedagógico. 

4. A proposta de criação de um clube deve evidenciar de forma clara a identificação do(s) 

responsável(eis),os objetivos, as atividades a desenvolver, o público alvo e o regime de 

funcionamento. 

5. Os responsáveis pelos clubes deverão apresentar no final de cada ano letivo um relatório 

crítico de atividades ao coordenador de projetos de desenvolvimento educativo. 

Artigo 170º - Desporto Escolar 

1. Em cada ano letivo, o projeto de desporto escolar deve integrar-se de uma forma articulada 

e continuada no conjunto de objetivos gerais e específicos do projeto educativo e do plano 

de atividades do Agrupamento, respeitando cada nível de escolaridade. 

2. Podem inscrever-se no desporto escolar todos alunos do Agrupamento, desde que 

devidamente autorizados pelo encarregado de educação e não sejam conhecidas questões 

físicas que impeçam a prática desportiva. 

3. O desporto escolar desenvolverá a sua atividade em sintonia completa e em coordenação de 

meios e instalações com a área disciplinar de educação física. 

Subsecção VI – Auxílios económicos (AE) 

Artigo 171º - Âmbito 

1. Os auxílios económicos (AE) são um conjunto de medidas de apoio, aos alunos e famílias, 

destinadas a garantir a igualdade de oportunidades de acesso e sucesso escolares. 

2. Os serviços dos auxílios económicos são desenvolvidos pelos SASE e concretizados através da 

aplicação de critérios de discriminação positiva que visem a compensação social e educativa 

dos alunos economicamente mais carenciados. 

3. Os SASE são traduzidos por um conjunto diversificado de ações, em que avultam a 

comparticipação em refeições, serviços de cantina, transportes, manuais e material escolar. 

Artigo 172º - Competências 

Aos assistentes em funções no SASE competem as seguintes obrigações: 
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a) Prestar o apoio necessário à prossecução das tarefas inerentes aos serviços e programas 

de apoio socioeducativo no Agrupamento; 

b) Organizar os serviços de refeitório, bufete e papelaria e orientar o pessoal que nele 

trabalha, de forma a otimizar a gestão de recursos humanos e a melhoria qualitativa 

dos serviços, sem prejuízo das dependências hierárquicas definidas na lei aplicável; 

c) Organizar os processos individuais dos alunos que se candidatem a subsídio ou bolsa de 

estudo numa perspetiva socioeducativa; 

d) Assegurar uma adequada informação dos apoios complementares aos alunos e 

encarregados de educação; 

e) Organizar os processos referentes aos acidentes escolares dos alunos, bem como dar 

execução a todas as ações no âmbito da prevenção; 

f) Planear e organizar, em colaboração com a autarquia, os transportes escolares; 

g) Assegurar as ligações necessárias entre os serviços da escola sede e os demais 

estabelecimentos de ensino, no âmbito dos auxílios económicos; 

h) Indicar aos serviços administrativos a lista dos alunos abrangidos pela isenção de 

pagamento seguro escolar e de outras taxas; 

i) O horário de funcionamento dos serviços dos AE deve estar exposto em local visível 

junto às suas instalações; 

j) A candidatura aos benefícios no âmbito dos AE faz-se através da entrega do 

comprovativo da segurança social; 

k) Podem candidatar-se ao subsídio todos os alunos do Agrupamento, conforme a lei em 

vigor; 

l) Os alunos contemplados serão informados através da afixação de uma lista com os seus 

nomes; 

m) Todos os alunos têm o direito de usufruir do seguro escolar; 

n) Para os alunos da escolaridade obrigatória o seguro escolar é gratuito; 

o) Os alunos fora da escolaridade obrigatória terão de pagar o estipulado por lei; 

p) Qualquer aluno acidentado deve ser prontamente atendido; 

q) O aluno acidentado será tratado na escola ou enviado para o hospital através do 112, 

conforme a gravidade; 

r) Sempre que o aluno seja enviado para o hospital será acompanhado por um funcionário, 

sendo a ocorrência comunicada de imediato ao encarregado de educação. 

Artigo 173º - Medidas de auxílios económicos 

1. Os AE visam criar condições de igualdade na frequência e sucesso escolares, traduzindo-se 

numa comparticipação total ou parcial em: 

a) Alimentação; 

b) Livros e outro material escolar; 

c) Material específico e transporte adequado para os alunos portadores de deficiência. 

2. As medidas de AE aplicam-se a todos os alunos do ensino básico e traduzem-se em: 
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a) Distribuição diária e gratuita de suplemento alimentar às crianças da educação pré-

escolar e aos alunos do 1º ciclo; 

b) Fornecimento, em refeitórios escolares, de refeições equilibradas e adequadas às 

necessidades da população escolar, seguindo os princípios dietéticos preconizados pelas 

normas de alimentação definidas pelo Ministério da Educação e Ciências e com 

observância das normas gerais de higiene e segurança alimentar a que estão sujeitos os 

géneros alimentícios; 

c) Fornecimento, em bufetes escolares, de géneros alimentícios e refeições ligeiras em 

complementaridade dos refeitórios escolares, observando os mesmos princípios; 

d) Os auxílios económicos permitem a atribuição de apoios diretos aos alunos, confirmados 

perante a entrega da declaração da segurança social. O modo como se procede à 

alocação do apoio a cada aluno é definido, para cada ano letivo, por despacho do 

diretor, ouvido o Conselho Pedagógico. 

Artigo 174º - Seguro escolar 

1. A prevenção de acidentes e o seguro escolar constituem também mecanismos de apoio e 

complementos educativos, como meio de reforço à assistência que é assegurada por outros 

sistemas, públicos ou privados, de segurança social ou de saúde. Esta assistência está 

coberta pelo seguro escolar e visa a assistência médica e de enfermagem, transporte do 

sinistrado e o pagamento de indemnização e de prejuízos causados a terceiros. 

2. Para ser coberta pelo seguro escolar, a assistência médica e de enfermagem terá de ser 

prestada em estabelecimentos de saúde pública (hospitais e centros de saúde), com a 

exceção dos seguintes casos: 

a) Impossibilidade de tratamento naqueles estabelecimentos, desde que devidamente 

comprovados pelos respetivos serviços; 

b) Assistência prestada por serviços de saúde privada caso esteja abrangido pelo 

sistema/subsistema de saúde de que o aluno é beneficiário. 

3. Considera-se sinistro escolar o acidente de que resulte, para o aluno ou outro tipo de 

beneficiário coberto pelo regime de seguro escolar, lesão corporal, doença ou morte, desde 

que ocorra: 

a) Nas instalações escolares, no exercício da atividade letiva e atividades consagradas no 

PAA; 

b) No trajeto entre a residência e o estabelecimento de ensino, desde que se verifique no 

período de tempo imediatamente anterior ao início das atividades escolares ou no 

período imediatamente posterior ao seu termo. Este espaço de tempo é definido como 

sendo o necessário para o aluno percorrer a distância entre o local de saída e o do local 

do acidente; 

c) Considera-se ainda sinistro escolar o acidente ocorrido em qualquer parte do país ou no 

estrangeiro, desde que tenha lugar durante uma atividade programada e aprovada 

pelos órgãos de gestão do Agrupamento ou com a colaboração de outras entidades, 
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nomeadamente autarquias locais, mas supervisionadas por um ou mais elementos do 

corpo docente; 

d) Nos casos de atropelamento, o seguro escolar só atua depois de haver decisão judicial 

relativamente à culpa dos intervenientes. Torna-se por isso, indispensável que o 

encarregado de educação comunique e a ocorrência à autoridade policial local, 

formalizando a queixa. Contudo, o seguro escolar assegura sempre o pagamento das 

despesas relativas à primeira assistência médica. 

4. Não se encontram abrangidas pelo seguro escolar as seguintes ocorrências: 

a) O acidente que resulte de violência exercida por outrem ou de outras situações que 

impliquem a responsabilidade de terceiros; 

b) Deslocação no trajeto habitual casa/escola em veículo motorizado ou velocípede; 

c) As ocorrências que se verifiquem no trajeto habitual casa/escola/casa, quando o aluno 

se desloque acompanhado por familiar ou por quem foi incumbido desse 

acompanhamento pelo encarregado de educação; 

d) Doença de que o aluno seja portador. 

Artigo 175º - Transportes escolares 

1. Os transportes escolares são da competência da autarquia e destinam-se aos alunos que 

residem em localidades que não dispõem de estabelecimentos escolares acessíveis, em 

termos de distância ou de tempo, nem de transportes públicos coletivos utilizáveis. 

2. A organização e despesa com os transportes escolares são da competência da autarquia e 

devem ser garantidos quando a distância casa/escola seja superior a 3 km. 

Artigo 176º - Regulamento da bolsa de manuais escolares 

1. É criada no Agrupamento, uma bolsa de manuais escolares destinada a apoiar os alunos dos 

1.º, 2.º e 3.º ciclos nos termos da legislação em vigor. 

2. Esta bolsa é constituída pelos manuais escolares devolvidos, pelos alunos que deles foram 

beneficiários e que se encontrem em estado de conservação adequado à sua reutilização, de 

acordo com as especificidades das disciplinas a que respeitam e o tipo de utilização para 

que foram concebidos; também a integram aqueles que sejam doados à escola, 

designadamente por outros alunos, por intercâmbio entre escolas ou que sejam adquiridos 

com verbas próprias ou, para o efeito, postas à sua disposição por quaisquer entidades 

públicas ou privadas. 

3. O apoio a conceder para manuais escolares é sempre feito a título de empréstimo e, não 

ocorrendo a comparticipação para a aquisição de novos manuais, cabe ao Agrupamento a 

sua aquisição, apenas depois de esgotado o recurso à supracitada bolsa. 

4. Para efeitos da bolsa de manuais escolares, são considerados beneficiários do apoio: 

 todos os alunos dos 1.º e 2.º ciclos; 

 os alunos dos escalões A, B e C da Ação Social Escolar do 3.º ciclo e, caso os manuais em 

bolsa sejam excedentários, outros alunos dos mesmos ciclos cuja necessidade o 

recomende. 
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5. Os alunos beneficiários de apoio em manuais escolares, bem como o encarregado de 

educação do aluno menor, obrigam-se a conservá-los em bom estado, responsabilizando-se 

pelo seu eventual extravio ou deterioração, ressalvado o desgaste proveniente do seu uso 

normal, prudente e adequado, conforme o definido no n.º 11 do presente artigo, face ao 

tipo de uso e disciplinas para que foram concebidos e do decurso do tempo, obrigando-se 

ainda a devolvê-los Agrupamento. 

6. A devolução ao Agrupamento dos manuais escolares postos à disposição do aluno, 

relativamente a todos os manuais escolares correspondentes ao ano de escolaridade que o 

aluno frequenta, ocorre: 

i) nos oito dias úteis subsequentes ao da afixação das pautas de avaliação de final de ano 

letivo, do ano escolar frequentado pelo aluno, caso nesse ano não se realizem provas 

finais de ciclo; 

ii) nos oito dias úteis subsequentes ao da afixação das pautas de resultados das provas finais 

de ciclo em que o aluno obteve aprovação; 

iii) nos oito dias úteis subsequentes à autorização do pedido de transferência de escola, caso 

a mesma não aconteça no final do ano letivo. 

7. Sempre que se verifique a retenção do aluno beneficiário num determinado ano de 

escolaridade do ensino básico, mantém-se o direito à utilização dos manuais em bolsa desse 

ano, até à sua respetiva conclusão, devendo para o efeito ser entregues, no final do ano 

letivo, os manuais para registo e posterior levantamento. 

8. O dever de restituição recai sobre o encarregado de educação ou no aluno, quando maior, e 

ocorre nos prazos definidos nos n.os 5, 6 e 7. 

9. A não restituição dos manuais escolares, nos termos dos números anteriores, ou a sua 

devolução em estado de conservação que, por causa imputável ao aluno, impossibilite a sua 

reutilização, implicam a impossibilidade de atribuição deste tipo de apoio no ano letivo 

seguinte. 

10. No ato da receção dos manuais escolares é emitido pelo Agrupamento o correspondente 

recibo de quitação, com o averbamento sobre o estado de conservação dos mesmos, o qual, 

em caso de mudança de escola, deve ser exibido no novo estabelecimento de ensino, para 

os efeitos previstos nos números anteriores. 

11.Os manuais devolvidos são avaliados no final do ano letivo, pelos docentes titulares de 

turma ou pelos docentes das disciplinas respetivas, em três categorias: 

a) Não reutilizáveis por utilização indevida: 

 Não apresenta a totalidade das páginas; 

 Apresenta páginas com rasgões, sublinhados, escritos ou rabiscos que impeçam ou 

dificultem a sua leitura parcial ou integral e que não advenham de utilização 

sugerida pelo professor; 

b) Não reutilizáveis por utilização decorrente do uso: 

 Apresenta a totalidade das páginas, sem rasgões; 
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 Os escritos ou rabiscos, desenhos, colagens e outro tipo de utilizações são 

sugeridas no manual; 

c) Reutilizável; 

12. Os manuais devolvidos e classificados segundo a) implicam a impossibilidade de atribuição 

deste tipo de apoio no ano letivo seguinte.  

Subsecção VII – Projeto de educação para saúde (PES) 

Artigo 177º - Educação para a saúde 

A educação para a saúde visa a criação de hábitos tendentes a melhorar o nível de saúde da 

comunidade educativa, tendo como principal prioridade a educação para os valores, para a 

formação e participação cívica dos alunos, num processo de aquisição de competências que 

sustentem as aprendizagens ao longo da vida e promovam a autonomia. O PES é uma das 

secções do Gabinete de Apoio ao Aluno. 

Artigo 178º - Finalidade e organização do projeto de educação para a saúde 

1. O PES tem como finalidade a promoção da saúde da comunidade educativa em todas as suas 

dimensões, contando para o efeito com a colaboração de um grupo de trabalho. 

2. Composição do grupo de trabalho do PES: 

i. Um docente profissionalizado em exercício efetivo de funções no Agrupamento, com 

competências a nível pedagógico adequadas às funções, designado pelo Diretor por um 

período de um ano, renovável até ao período máximo de quatro anos e que exercerá o 

cargo de coordenador do PES do Agrupamento; 

ii. Outros elementos para apoio técnico-pedagógico de acordo com a quantidade e tipos de 

projetos a desenvolver, mediante proposta ao Diretor por parte do coordenador do PES 

do Agrupamento. 

3. Atribuições e competências do coordenador do PES do Agrupamento: 

i. Coordenar o levantamento de necessidades de intervenção ao nível do Agrupamento no 

âmbito da promoção e educação para a saúde; 

ii. Identificar necessidades de formação, no âmbito da promoção e educação para a saúde; 

iii. Coordenar o plano anual de atividades do Agrupamento, no âmbito da promoção e 

educação para a saúde; 

iv. Elaborar, no final do ano escolar e sempre que o Diretor o solicite, o balanço/avaliação 

das atividades constantes no referido plano; 

v. Ser o interlocutor do Agrupamento na área da intervenção da saúde, junto dos serviços 

centrais/regionais/locais de educação e saúde; 

vi. Desenvolver a sua ação em articulação com os órgãos de administração e gestão do 

Agrupamento e, sempre que se justifique, com as estruturas de orientação educativa e 

restantes serviços de apoio educativo; 

vii. Reunir ordinariamente uma vez por mês, em horário preestabelecido, com os restantes 

elementos do grupo de trabalho do PES; 
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viii. Para o exercício das suas funções, dentro do crédito disponível na escola, o Diretor 

atribuirá no mínimo dois tempos. 

Subsecção VIII – Gabinete de Apoio ao Aluno  

Artigo 179º - Definição 

O Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) é um serviço que se destina a apoiar alunos, famílias e 

restante comunidade escolar. Visa contribuir para o crescimento harmonioso e global dos 

jovens, promovendo um ambiente mais humanizado e facilitador da integração escolar e social. 

Este gabinete destina-se a todos os alunos do agrupamento, às suas famílias e restante 

comunidade escolar. 

Artigo 180º - Composição 

O GAA é composto por: psicólogo escolar, docente interlocutor da CPCJ, todos os docentes a 

quem for distribuído serviço na área e é coordenado por um professor nomeado pelo Diretor. 

Artigo 181º - Competências 

Ao GAA compete: 

a) Apoiar alunos e famílias nas suas problemáticas; 

b) Promover: a integração dos alunos na Escola; o desenvolvimento de competências 

pessoais e sociais do aluno; o envolvimento dos pais e encarregados de educação no 

percurso de vida do jovem; a inter-relação entre os diferentes intervenientes 

família/escola/comunidade como agentes participantes no processo de desenvolvimento 

socioeducativo; 

c) Prevenir/diminuir situações de risco, violência, absentismo e de abandono escolar 

reforçando os fatores sociais de proteção; 

d)  Contribuir para: o sucesso escolar e pessoal dos alunos; a reflexão e concretização do 

projeto devida do jovem tendo em consideração as suas necessidades e potencialidades; 

e) Criar e dinamizar uma Rede de Apoio Social; 

f) Participar e colaborar com a Rede de Apoio Social local; 

g) Prevenir as situações de indisciplina e contribuir para a redução dos casos de indisciplina 

em sala de aula. 

Artigo 182º -Funcionamento 

1. O GAA funciona em horário a designar pelo Diretor mediante a gestão de recursos, num 

espaço próprio que se localiza no gabinete 1 da escola sede. 

2. O GAA funciona do seguinte modo: 

a) Aborda e acompanha o jovem e a família, em contexto informal e formal, estabelecendo 

uma relação de confiança e empatia com a mesma; 

b) Articula direta e permanentemente com professores/Diretores de Turma e elementos da 

comunidade educativa; 

c) Planeia medidas de intervenção; 
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d) Realiza avaliação e intervenção psicopedagógica; 

e) Trabalha em parceria com entidades e organismos externos de apoio; 

f) Acompanham alunos a quem foi dada ordem de saída da sala de aula por motivos 

disciplinares, articulando o trabalho a desenvolver com o Diretor de Turma/Professor 

Titular e com o encarregado de educação; 

g) Segue alunos que manifestam atitudes de indisciplina e define planos de trabalho com 

alunos com o referido perfil. 

Subsecção IX – Equipa TIC  

Artigo 183º - Natureza e Constituição das Equipas TIC 

1. As “equipas TIC” são estruturas de coordenação e acompanhamento dos projetos do PTE ao 

nível dos estabelecimentos de ensino. 

2. Aos estabelecimentos públicos do ensino básico incumbe adotar as medidas adequadas à 

criação, organização e funcionamento das equipas PTE. 

Artigo 184º - Funções 

As equipas TIC exercem as funções indicadas no art.º 18º do Despacho n.º 700/2009 (2.ª série) e 

conforme o definido nos art. 11.º, 12.º e no Despacho normativo n.º 4-A/2016. 

Artigo 185º - Composição 

1. A função de coordenador da equipa TIC é exercida, por inerência, pelo Diretor do 

agrupamento/escola não agrupada, podendo ser delegada em docentes do 

agrupamento/escola não agrupada que reúnam as competências ao nível pedagógico, 

técnico e de gestão adequadas ao exercício das funções de coordenação global dos projetos 

do PTE/TIC ao nível do estabelecimento de ensino. 

2. Os restantes membros da equipa TIC são designados pelo Diretor do agrupamento/escola 

não agrupada de entre: 

a) Docentes que reúnam competências ao nível pedagógico, de gestão e técnico para a 

implementação dos projetos do PTE/TIC e para a coordenação de outros projetos e 

atividades TIC ao nível de escola; 

b) O chefe dos serviços de administração escolar, ou quem o substitua; 

c) Estagiários dos cursos tecnológicos e dos cursos profissionais nas áreas tecnológicas e 

outros alunos com competências TIC relevantes; 

d) Não docentes com competências TIC relevantes. 

3. O número de membros da equipa TIC é definido pelo Diretor do agrupamento/escola não 

agrupada, adequando as características do estabelecimento de ensino à necessidade de 

execução eficaz de cada um dos projetos do PTE/TIC. 

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a equipa TIC deverá incluir: 
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a) Um responsável pela componente pedagógica do TIC, preferencialmente com assento 

no conselho pedagógico, que represente e articule com os coordenadores de 

departamento curricular e os coordenadores ou Diretores de curso; 

b) Um responsável pela componente técnica do PTE/TIC, que represente e articule com o 

Diretor de instalações e o responsável pela segurança no estabelecimento de ensino; 

c) O coordenador da biblioteca escolar. 

CAPÍTULO 5 – Comunidade Educativa 

Subcapítulo I - Direitos e Deveres Gerais dos Membros da Comunidade Escolar 

Artigo 186°- Direitos 

São direitos de todos os membros da comunidade escolar: 

1. Ser tratado com respeito e correção por qualquer elemento do Agrupamento de Escolas. 

2. Ter acesso à documentação proveniente do Ministério da Educação e de outros organismos, 

que possa ter repercussões na sua atividade escolar e profissional. 

3. Ter acesso, atempadamente, à documentação necessária para a preparação e para a 

participação em reuniões. 

4. Conhecer, atempadamente, as deliberações dos órgãos de direção, de administração e de 

gestão e das estruturas de orientação educativa. 

5. Ser apoiado no exercício da respetiva atividade pelos órgãos de direção, administração e 

gestão e pelas estruturas de orientação educativa. 

6. Intervir, de forma democrática, dentro das estruturas do Agrupamento, no sentido de 

melhorar as condições de ensino e de educação. 

7. Ser ouvido em todos os assuntos que lhe digam respeito, individualmente ou através dos 

seus órgãos representativos. 

8. Utilizar equipamentos e serviços nas condições regulamentadas neste documento. 

Artigo 187º - Deveres 

1. Promover um convívio são de modo a que nos estabelecimentos de ensino do Agrupamento 

se viva um clima de harmonia, confiança e respeito mútuo. 

2. Contribuir ativa e empenhadamente para a consecução dos objetivos do Projeto Educativo. 

3. Ser assíduo, pontual e responsável no cumprimento dos horários e tarefas que lhe forem 

exigidas. 

4. Ser recetivo a críticas relativas ao seu trabalho ou à sua conduta, aceitando sugestões que 

visem melhorar os mesmos. 

5. Zelar pela defesa, conservação e asseio da escola, nomeadamente no que diz respeito às 

instalações, material didático, mobiliário e espaços verdes. 

6. Adotar atitudes e comportamentos dignos do recinto escolar. 

7. Não permanecer em qualquer dos espaços escolares alcoolizado ou sob o efeito de 

estupefacientes. 
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8. Não desenvolver, nem permitir qualquer tipo de jogo a dinheiro dentro de todo o recinto 

escolar. 

9. Identificar-se sempre que tal lhe seja solicitado. 

10.Alertar os responsáveis para a presença de pessoas estranhas à comunidade escolar. 

11.Indemnizar a Escola por danos materiais causados no seu património, de acordo com os 

valores atuais do mercado, na sequência de um processo de averiguações ou de processo 

disciplinar legalmente instaurado. 

12.Submeter à autorização do Diretor a distribuição e afixação de informações de caráter 

cultural, desportivo ou de outra dentro dos recintos escolares. 

13.Cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno do Agrupamento. 

Subcapítulo II – Alunos 

Secção I – Direitos e deveres 

Artigo 188°- Valores nacionais e cultura de cidadania 

No desenvolvimento dos valores nacionais e de uma cultura de cidadania capaz de fomentar os 

valores da pessoa humana, da democracia, do exercício responsável, da liberdade individual e 

da identidade nacional, o aluno tem o direito e o dever de conhecer e respeitar ativamente os 

valores e os princípios fundamentais inscritos na Constituição da República Portuguesa, a 

Bandeira e o Hino, enquanto símbolos nacionais, a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, a Convenção sobre os Direitos da 

Criança e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, enquanto matrizes de valores e 

princípios de afirmação da humanidade. 

Artigo 189° - Direitos 

Os Direitos dos alunos estão consignados no art. 7º, da Lei 51/2012. O aluno tem direito a: 

1. Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade educativa, não 

podendo, em caso algum, ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, sexo, 

orientação sexual, idade, identidade de género, condição económica, cultural ou social ou 

convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas. 

2. Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o previsto na lei, em 

condições de efetiva igualdade de oportunidades no acesso. 

3. Escolher e usufruir, nos termos estabelecidos no quadro legal aplicável, por si ou, quando 

menor, através dos seus pais ou encarregados de educação, o projeto educativo que lhe 

proporcione as condições para o seu pleno desenvolvimento físico, intelectual, moral, 

cultural e cívico e para a formação da sua personalidade. 

4. Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no trabalho 

e no desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido. 

5. 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 
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ou fora dela, e ser estimulado nesse sentido. 

6. 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. 

7.  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. 

8.  Usufruir de prémios ou apoios e meios complementares que reconheçam e distingam o 

mérito. 

9. Beneficiar de outros apoios específicos, adequados às suas necessidades escolares ou à sua 

aprendizagem, através dos serviços de psicologia e orientação ou de outros serviços 

especializados de apoio educativo. 

10.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. 

11. Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença súbita, ocorrido 

ou manifestada no decorrer das atividades escolares. 

12. Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu processo 

individual, de natureza pessoal ou familiar. 

13.Participar, através dos seus representantes, nos termos da lei, nos órgãos de administração 

e gestão da escola, na criação e execução do respetivo projeto educativo, bem como na 

elaboração do regulamento interno. 

14.  Eleger os seus representantes para os órgãos, cargos e demais funções de representação no 

âmbito da escola, bem como ser eleito, nos termos da lei e do regulamento interno da 

escola. 

15. Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da escola e ser ouvido pelos 

professores, Diretores de turma e órgãos de administração e gestão da escola em todos os 

assuntos que justificadamente forem do seu interesse. 

16.Organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e ocupação de tempos 

livres. 

17.Ser informado sobre o regulamento interno da escola e, por meios a definir por esta e em 

termos adequados à sua idade e ao ano frequentado, sobre todos os assuntos que 

justificadamente sejam do seu interesse, nomeadamente sobre o modo de organização do 

plano de estudos ou curso, o programa e objetivos essenciais de cada disciplina ou área 

disciplinar e os processos e critérios de avaliação, bem como sobre a matrícula, o abono de 

família e apoios socioeducativos, as normas de utilização e de segurança dos materiais e 

equipamentos e das instalações, incluindo o plano de emergência, e, em geral, sobre todas 

as atividades e iniciativas relativas ao projeto educativo da escola. 

18.Participar nas demais atividades da escola, nos termos da lei e do respetivo regulamento 

interno. 
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19.Participar no processo de avaliação, através de mecanismos de auto e heteroavaliação. 

20.Beneficiar de medidas, a definir pela escola, adequadas à recuperação da aprendizagem nas 

situações de ausência devidamente justificada às atividades escolares. 

21.Os direitos referidos aplicam-se de igual forma à participação nas Atividades de 

Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo e a todas as atividades extracurriculares.  

Artigo 190° - Processo Individual do Aluno 

1. O processo individual do aluno acompanha-o desde o ensino pré-escolar e ao longo de todo o 

ensino básico, proporcionando uma visão global do seu processo de desenvolvimento 

integral, facilitando o acompanhamento e intervenção adequados dos professores, 

encarregado de educação e, eventualmente, outros técnicos no processo de aprendizagem. 

2. A elaboração é da responsabilidade da Educadora no ensino pré-escolar, do Professor Titular 

de Turma no 1° Ciclo e do Diretor de Turma nos 2° e 3° Ciclos, acompanhando 

obrigatoriamente o aluno sempre que este mude de estabelecimento de ensino, podendo ser 

entregue ao encarregado de educação ou, se maior de idade, ao aluno no termo do 3° Ciclo, 

se não houver interesse imediato na prossecução dos estudos. 

3. No processo individual do aluno deve constar o que está definido no n.º 5 do art. 4º da 

Portaria nº 223-A/2018, assim como as medidas de recuperação e ou corretivas específicas 

(nº 4, art.º 19º da Lei nº 51/2012). 

4. O processo individual do aluno constitui-se como registo exclusivo em termos disciplinares. 

5. Ao processo individual têm acesso os educadores, professores, os alunos, os encarregados de 

educação e outros intervenientes no processo de aprendizagem, desde que acompanhados 

pelo Diretor de Turma, por elementos do órgão de gestão, ou por quem o substitua, sendo 

garantida a estrita confidencialidade dos dados nele contidos, ficando as referidas entidades 

obrigadas ao dever de sigilo. 

6. O processo individual dos alunos pode ser consultado, nas horas de expediente, nos Serviços 

de Administração Escolar, mediante formalização por escrito do requerente ao Diretor e 

corresponde deferimento. 

Artigo 191° - Deveres 

Os deveres dos alunos estão consignados no art. 10º, da Lei nº 51/2012. O aluno tem o dever 

de: 

1. Estudar, aplicando-se, de forma adequada à sua idade, necessidades educativas e ao ano de 

escolaridade que frequenta, na sua educação e formação integral. 

2. Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no âmbito das 

atividades escolares. 

3. Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino. 

4. Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa, não podendo, 

em caso algum, ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, 

idade, identidade de género, condição económica, cultural ou social, ou convicções 

políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas. 
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5. Guardar lealdade para com todos os membros da comunidade educativa. 

6. Respeitar a autoridade e as instruções dos professores e do pessoal não docente. 

7. Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na escola de 

todos os alunos. 

8. Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola, bem como nas 

demais atividades organizativas que requeiram a participação dos alunos. 

9. Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da comunidade educativa, 

não praticando quaisquer atos, designadamente violentos, independentemente do local ou 

dos meios utilizados, que atentem contra a integridade física, moral ou patrimonial dos 

professores, pessoal não docente e alunos. 

10.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. 

11.Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático, mobiliário e 

espaços verdes da escola, fazendo uso correto dos mesmos. 

12.Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa. 

13.Permanecer na escola durante o seu horário, salvo autorização escrita do encarregado de 

educação ou da direção da escola. 

14.Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a colaboração. 

15.Conhecer e cumprir o presente Estatuto, as normas de funcionamento dos serviços da escola 

e o regulamento interno da mesma, subscrevendo declaração anual de aceitação do mesmo 

e de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral. 

16.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; 

17.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. 

18.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. 

19.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. 



2018/2021 Regulamento Interno do AEFCPS 

 

85 Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva 

 

20.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. 

21.Respeitar os direitos de autor e de propriedade intelectual. 

22.Apresentar -se com vestuário que se revele adequado, em função da idade, à dignidade do 

espaço e à especificidade das atividades escolares, no respeito pelas regras estabelecidas na 

escola. 

23.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. 

24.Os deveres referidos aplicam-se de igual forma à participação nas Atividades de 

Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo e a todas as atividades extracurriculares. 

Secção II – Representação 

Artigo 192º - Representação 

1. Os alunos participam na organização da escola através de: 

a) Delegados de turma; 

b) Assembleia de alunos de turma; 

c) Assembleias de escola. 

2. Os alunos de uma turma do ensino básico são representados por um delegado e um 

subdelegado de turma eleitos de entre os alunos da turma. 

3. O delegado e o subdelegado de turma têm o direito de solicitar a realização de reuniões da 

turma para apreciação de matérias relacionadas com o funcionamento da turma, sem 

prejuízo do cumprimento das atividades letivas. 

4. O Diretor de Turma, por sua iniciativa ou por iniciativa dos alunos, pode solicitar a 

participação dos representantes dos pais e encarregados de educação dos alunos da turma, 

na reunião referida no número anterior. 

5. Não podem ser eleitos ou continuar a representar os alunos 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 

por excesso grave de faltas. Os alunos que ficaram retidos nos últimos dois anos não devem 

ser eleitos de modo a premiar os alunos com bom desempenho. 

6. As assembleias de escola destinam-se a promover a reflexão sobre a organização da escola, 

assim como a discutir ideias e propostas para atividades e projetos a promover que 

concorram para o desenvolvimento das diferentes áreas de competência do perfil do aluno.  

7. As assembleias de escola organizam-se de forma ajustada aos diferentes ciclos, tendo uma 

duração e periodicidade variáveis devendo, na primeira reunião, serem eleitos o presidente, 

o vice-presidente e secretário. A estes cabe assegurar a dinamização da sessão e o 
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cumprimento da ordem de trabalhos com a colaboração do respetivo coordenador de ano ou 

de estabelecimento.  

Artigo 193º - Processo eleitoral 

O delegado e o subdelegado de turma são eleitos pelos seus pares, no início de cada ano letivo, 

com a colaboração do respetivo Diretor de Turma, devendo respeitar o mencionado no ponto 5, 

do artigo anterior. 

Artigo 194º - Direito à participação 

1. Os alunos têm direito a ser representados por delegados e subdelegados da respetiva turma, 

os quais são eleitos no início do ano letivo, nas seguintes condições: 

a) Esta eleição deve realizar-se na presença do Diretor de Turma ou Professor Titular de 

Turma; 

b) O processo eleitoral realiza-se por sufrágio direto, secreto e presencial; 

c) Os alunos eleitos para os cargos de delegado e subdelegado deverão obter uma maioria 

simples de votos (quando tal não ocorrer na primeira volta deve realizar-se uma 

segunda volta, na qual participarão apenas os alunos mais votados/empatados). 

2. O delegado e/ou subdelegado terão direito à presença em reuniões de: 

a) Preparação de atividades constantes do plano anual do Agrupamento; 

b) Conselhos de turma relacionados com o desenvolvimento de atividades do plano de 

atividades de turma; 

c) Conselhos de turma para apreciação de matérias de natureza disciplinar, nos 2.º e 3º 

ciclos do ensino básico, desde que não detenham posição de interessados no 

procedimento; 

d) Assembleias de delegados de turma dos 2.º e 3.º ciclos. 

3. O delegado e o subdelegado de turma têm o direito de solicitar reuniões de turma com o 

respetivo Diretor de Turma/Professor Titular de Turma para apreciação de matérias 

relacionadas com o funcionamento da turma, sem prejuízo das atividades letivas e nas 

seguintes situações: 

a) Verificar-se matéria de justificado interesse geral da turma, que comprometa o normal 

desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem; 

b) Verificar-se proposta de sugestões/atividades que de forma fundamentada possam 

contribuir quer para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, quer para o 

desenvolvimento e formação integral cívica da globalidade dos alunos da turma; 

c) O pedido de reunião é apresentado ao Diretor de Turma / Professor Titular de Turma 

com a respetiva ordem de trabalhos; 

d) A pedido dos alunos, o Diretor de Turma ou Professor Titular de Turma pode solicitar a 

participação do representante dos pais/encarregados de educação dos alunos da turma, 

se a gravidade ou a importância da matéria a abordar assim o determinar. 
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Artigo 195º - Delegado de turma 

1. Compete ao delegado de turma: 

a) Reunir a assembleia de turma sempre que seja necessário, dando conhecimento 

antecipado ao Diretor de Turma/Professor Titular de Turma; 

b) Representar a turma em reunião sempre que seja convocado; 

c) Colaborar com o Diretor de Turma/Professor Titular de Turma na identificação e 

resolução de situações problemáticas. 

2. O delegado é apoiado nas suas tarefas por um subdelegado eleito. 

3. O subdelegado colabora com o delegado e substitui-o na sua ausência. 

Artigo 196º - Assembleia de alunos de turma 

Compete à assembleia de turma: 

a) Eleger de entre os seus membros o delegado e subdelegado de turma; 

b) Colaborar com o Diretor de Turma /Professor Titular de Turma no sentido de resolver 

problemas que eventualmente surjam; 

c) Propor soluções e iniciativas do interesse escolar; 

d) Colaborar com o Diretor de Turma /Professor Titular de Turma na investigação de 

algumas das causas do insucesso escolar e/ou educativo dos alunos. 

Artigo 197º - Composição da Assembleia de Delegados de Turma 

1. A Assembleia de delegados de turma é constituída por todos os delegados de turma. 

2. O subdelegado de turma participará na assembleia em substituição do delegado, ou quando 

expressamente convocado. 

3. A assembleia de delegados é convocada pelo Diretor, por sua iniciativa ou a pedido de um 

mínimo de 2/3 dos seus membros, que apresentarão por escrito o motivo da reunião. 

4. Na assembleia de delegados podem participar, além dos elementos discentes e Diretor, 

outras pessoas cuja presença a assembleia e o Diretor considerem oportuna. 

Artigo 198º - Atribuições da Assembleia de Delegados 

São atribuições da assembleia de delegados: 

a) Apresentar os problemas que eventualmente afetem a vida dos alunos na escola e 

contribuir para a sua solução; 

b) Dar parecer sobre matérias que lhes sejam apresentadas; 

c) As assembleias de delegados de turma deverão reunir de forma ordinária uma vez por 

período; 

d) As assembleias de delegados de turma deverão realizar-se, sempre que possível, sem 

prejuízo das atividades letivas. 

Secção III – Regime de frequência e assiduidade 

Artigo 199º - Regime de Frequência 

1. Pré-Escolar 
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1.1. Admissão: 

a) O período de inscrições decorre de acordo com a legislação em vigor e deverão ser 

efetuadas nos Serviços Administrativos do Agrupamento ou na plataforma eletrónica 

do portal das escolas; 

b) Têm prioridade de admissão os alunos mais velhos inscritos dentro do prazo definido 

na alínea a), contando a idade para o efeito em anos, meses e dias, conforme o 

normativo legal. As inscrições fora de prazo estão sujeitas à existência de vaga e são 

consideradas por ordem de inscrição. 

1.2. Frequência: 

A frequência é feita em regime de salas de atividades, estando as crianças integradas 

em turmas de acordo com a legislação em vigor. 

2. Primeiro Ciclo do Ensino Básico 

2.1. Admissão: 

a) As matrículas, para o 1° ano de escolaridade, decorrem entre 15 de abril e 15 de 

junho, do ano letivo anterior àquele a que a matrícula respeita, no Agrupamento de 

escolas; 

b) Cabe aos Serviços Administrativos da Escola Sede do Agrupamento assegurar o 

serviço de matrículas, tendo em conta a alínea anterior; 

c) A renovação de matrícula é feita pelo encarregado de educação, nos Serviços 

Administrativos da Escola Sede do Agrupamento, no final de cada ano letivo. 

2.2. Frequência: 

Os alunos estão integrados em turmas, constituídas respeitando a legislação em vigor e 

os critérios de elaboração de turmas constantes no Projeto Educativo. 

3. 2° e 3° Ciclos do Ensino Básico: 

3.1. Admissão: 

a) O Diretor elaborará, de acordo com as outras escolas da área pedagógica, o 

calendário das renovações de matrículas, sendo estas da responsabilidade do 

respetivo Diretor de Turma; 

b) Compete ao Diretor autorizar a transferência do aluno, com o respetivo processo 

individual, e a anulação das matrículas. 

3.2. Frequência: 

Nos  2.º e 3.º ciclos do ensino regular a frequência é feita por ano de escolaridade, 

estando os alunos integrados em turmas, constituídas de acordo com a legislação em 

vigor e os critérios definidos no Projeto Educativo. 

4. Cursos Vocacionais 

4.1. Admissão: 

1. As turmas dos cursos vocacionais dos 2º e 3º ciclos, de acordo com a taxa de 

interessados e os resultados das provas de avaliação vocacional, poderão ser 
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constituídas por um número mínimo de 20 alunos e um número máximo de 24 

alunos, depois de devidamente autorizadas pelo MEC/DGEstE.  

2. Em estreita colaboração com a Associação Empresarial de Rio Maior, serão 

estabelecidas parcerias com empresas da região de modo a tornar possível a 

prática simulada. 

3. Os alunos serão sujeitos previamente pelo SPO (Serviço de Psicologia e Orientação) 

a uma prova de avaliação vocacional, prevista no artigo 4º da Portaria nº 292-

A/2012.  

4. A constituição das turmas poderá ser efetuada, preferencialmente, com os alunos 

que tiveram duas retenções no mesmo ciclo ou três retenções em ciclos diferentes 

e também pelos alunos que manifestem constrangimentos nos estudos do ensino 

regular e que procurem uma alternativa ao seu percurso escolar.  

5. Para assegurar a constituição das turmas, os Conselhos de Turma do 3º período 

letivo, em articulação com o SPO, procederão à sinalização prévia dos alunos que 

reúnam as condições previstas para o encaminhamento para o percurso vocacional 

de ensino e à informação posterior dos Encarregados de Educação, bem como à 

obtenção da sua eventual e necessária concordância para a realização das provas 

de avaliação vocacional e integração dos seus educandos nas respetivas turmas, 

caso se venha a verificar a aprovação do projeto. 

4.2. Frequência: 

1. A assiduidade dos alunos é um elemento determinante para a obtenção de sucesso 

escolar e para a concretização da estrutura modular. 

2. Considerando a organização dos horários dos alunos em tempos letivos de blocos 

de 90 minutos e segmentos de 45 minutos, uma falta do aluno, corresponde à sua 

ausência em cada segmento letivo das atividades escolares, registadas no livro de 

ponto ou outro suporte de registo adotado pela escola. 

3. Nos termos do Estatuto do Aluno e da Ética Escolar, o dever de assiduidade 

implica, para o aluno, a sua presença na sala de aula e demais locais onde se 

desenvolvem as atividades escolares, uma atitude de empenho e um 

comportamento adequado.  

4. Para efeitos de controlo da assiduidade, exige-se em cada ano letivo que os alunos 

frequentem pelo menos 90% da carga horária prevista para cada módulo, 

admitindo-se assim um limite de 10% de faltas em cada módulo, 

independentemente de serem justificadas ou injustificadas.  

5. As situações de incumprimento poderão ser resolvidas através da realização de 

provas de recuperação para as situações de insucesso e de planos de recuperação 

para as situações em que o número de faltas dos alunos ultrapasse os 10% do 

número de aulas previstas em cada módulo. 
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Artigo 200º - Regime de Faltas 

1. Assiduidade no Pré-Escolar 

a) Caso o aluno falte a quinze dias úteis consecutivos, sem justificação, a sua inscrição 

será considerada anulada; 

b) Na educação pré-escolar, passados 15 minutos da hora de entrada, se não houver 

justificação, é marcada falta de atraso no livro de registos de assiduidade; os alunos 

serão acompanhados à sua sala de atividades, pela assistente operacional/técnica, não 

podendo os pais/encarregados de educação interromper as atividades.  

2. Assiduidade no 1º Ciclo 

1. Qualquer falta deverá ser justificada, ao Professor Titular de Turma, por escrito e pelo 

Encarregado de Educação, no prazo de três dias úteis. 

2. As faltas parciais que sejam justificadas deverão ser registadas como um dia de falta 

justificada, na data que perfaçam cinco horas. 

3. As faltas parciais não justificadas deverão ser registadas como um dia de falta 

injustificada, na data que perfaçam cinco horas. 

4. As faltas são registadas, pelo professor, no suporte administrativo de registo de 

sumários adotado pela escola.  

5. Cabe ao Professor Titular, dependendo dos motivos apresentados e da situação em 

causa, decidir da aceitação da justificação da respetiva falta. 

6. Em caso de doença que ultrapasse os três dias úteis de ausência, as faltas só poderão 

ser justificadas mediante apresentação de um atestado ou declaração médica. 

7. A falta de assiduidade é um fator de ponderação na avaliação dos alunos, podendo 

conduzir à retenção, quando inviabilizar a respetiva avaliação sumativa no final do ano 

letivo. 

8. As faltas injustificadas não podem exceder, em cada ano letivo, as duas semanas e será 

fator de ponderação na avaliação dos alunos. 

9. A ausência injustificada dos alunos às atividades de enriquecimento curricular, 

correspondente ao triplo do número de tempos letivos de cada uma delas, resultará na 

cessação de frequência àquela onde se registou a falta de assiduidade. 

3. Assiduidade nos 2º e 3º Ciclos: 

Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, nos termos da lei, os alunos 

são responsáveis pelo cumprimento do dever de assiduidade, sendo os pais e encarregados 

de educação dos alunos menores de idade responsáveis conjuntamente com estes pelos 

deveres referidos. 

3.1. Faltas: 

1. A não-comparência do aluno a uma aula ou a outra atividade escolar de 

frequência obrigatória, de duração igual a quarenta e cinco minutos, corresponde 

a uma falta. 

2. À ordem de saída da sala de aula, imposta ao aluno pelo professor, tem de 

corresponder uma falta de presença e, nessa circunstância, deverá ser registado 
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no suporte administrativo de registo de sumários adotado na escola o motivo 

correspondente à falta. Em caso de saída, o aluno deverá ser encaminhado, 

através de um assistente operacional, para o Gabinete de Apoio ao Aluno, ou 

outro local a indicar no arranque do ano letivo. O registo descritivo da ocorrência 

deve ser entregue, em modelo próprio, por escrito, ao Diretor de Turma num 

prazo de quarenta e oito horas. 

3. As faltas são registadas, pelo professor, no suporte administrativo de registo de 

sumários adotado pela escola. Após comunicação à Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens, da situação de absentismo escolar do aluno, os professores 

deixam de marcar-lhe faltas. 

 

3.2. Faltas Justificadas 

Consideram-se justificadas as faltas dadas pelos motivos identificados no art.º 16º, da 

Lei nº 51/2012.  

3.3. Justificação de faltas  

1. As faltas de comparência devem ser justificadas pelo encarregado de educação, 

ou pelo próprio quando maior de idade. 

2. A justificação é apresentada por escrito, designadamente na caderneta escolar 

ou impresso próprio, com indicação do(s) dia(s), aula(s) ou atividade(s) letiva(s) 

em que a não comparência se verificou e dos motivos justificativos. 

3.4. Momento de justificação - a justificação deverá ser apresentada: 

1. Previamente, se o motivo for previsível. 

2. Até ao terceiro dia útil subsequente à falta, nos demais casos. 

3. Sempre que, após o decurso de prazo referido no número anterior, a falta de 

frequência não seja adequadamente justificada, compete ao Professor Titular de 

Turma no 1° ciclo, e ao Diretor de Turma, nos 2° e 3° ciclos, dar conhecimento 

dela ao encarregado de educação, ou ao próprio quando maior de idade, 

solicitando resposta, nos três dias úteis subsequentes. 

3.5. Comprovação 

Os Diretores de Turma ou professores titulares podem solicitar aos encarregados de 

educação os comprovativos que entenderem necessários à plena justificação das 

faltas. 

3.6. Faltas injustificadas 

São faltas injustificadas as que não se encontrem compreendidas no nº 1 artigo 16° da 

Lei nº 51/2012, bem como aquelas para as quais não tenha sido apresentada, a 

tempo, a respetiva justificação ou não tenha sido aceite, ou quando a marcação 

tenha decorrido da ordem de saída da sala de aula. 

3.7. Comunicação aos Encarregados de Educação 
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1. Os professores, no 1° ciclo, e os Diretores de turma, nos 2°, 3° ciclos, informarão 

o encarregado de educação ou o próprio, quando maior de idade, através da 

caderneta escolar ou de outros meios considerados convenientes, das faltas dadas 

pelo aluno. 

2. A informação sobre as faltas injustificadas dos alunos será prestada, pelo Diretor 

de Turma ou pelo Professor Titular da Turma, quando solicitada pelo Encarregado 

de Educação ou em situações previstas por Lei. 

3.8. Limite de faltas injustificadas 

O limite de faltas injustificadas está definido no art. 18º, da Lei nº 51/2012. 

3.9. Efeitos da ultrapassagem do limite de faltas injustificadas 

Os efeitos da ultrapassagem do limite de faltas injustificadas estão definidos no art. 

19º, da Lei nº 51/2012.  

3.10. Incumprimento ou ineficácia das medidas de recuperação: 

1. Em caso de incumprimento ou ineficácia das medidas de recuperação e de 

integração, o aluno deve cumprir o seu horário de turma em que ficou retido, 

realizando atividades de acordo com o seu nível etário, a ser comunicadas pelo 

Professor Titular/Diretor de Turma ao encarregado de educação. 

2. O Diretor, perante a proposta do conselho de turma, elabora o horário a cumprir 

pelo aluno tendo em conta os recursos humanos disponíveis no Agrupamento. 

3. Compete ao Diretor de Turma verificar o cumprimento das atividades a realizar 

pelo aluno nos diferentes setores e, no caso de incumprimento, comunicar ao 

Diretor. 

4. As atividades constantes do plano de trabalho revestem um caráter formativo. 

Em cada um dos espaços educativos, deverá ser feito um registo de assiduidade, 

pelo responsável do setor. 

5. As atividades a realizar nos espaços educativos devem revestir as formas 

indicadas nos pontos seguintes: 

1. Na Biblioteca: 

 Leitura obrigatória de uma obra literária, reescrita, elaboração de 

composições, realização de fichas de trabalho ou outras. 

 Tarefas de ajuda ao funcionário de serviço em termos de organização da 

biblioteca e respetiva manutenção. 

2. No Gabinete de Apoio ao Aluno: 

 Semanalmente, deve frequentar este espaço de reflexão para abordar 

direitos e deveres dos alunos e da comunidade em geral. 

3. Nos serviços técnico-pedagógicos: 

 Semanalmente, deve reunir com os elementos destes serviços (Psicólogo, 

Outros). 

4. Na sala de estudo: 
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 Realização de tarefas que desenvolvam a concentração e realização de 

fichas de trabalho dadas na turma de proveniência do aluno ou outras de 

caráter académico. 

 Coadjuvação no trabalho do assistente operacional responsável por esta 

área. 

5. Em oficinas, projetos e clubes: 

 Realização e participação nas tarefas indicadas pelos responsáveis destes 

setores. 

 Realização de tarefas de apoio aos projetos solicitadas pelo docente 

responsável pelo desenvolvimento do projeto. 

6. Nos espaços exteriores: 

 Apoio às aulas de educação física (se solicitado), transportando e 

procedendo à montagem de material necessário à realização de 

atividades. 

 Coadjuvação aos assistentes operacionais nas atividades por eles 

realizadas, nomeadamente de organização dos serviços, manutenção dos 

espaços. 

3.11. Medidas de recuperação de atrasos na aprendizagem motivados por faltas: 

 Realização de atividades escolares específicas, em horário próprio, e com 

acompanhamento de docente (Apoio ao Estudo, Sala de Estudo). 

 Realização de: trabalho de casa, problemas, resumo, esquema, trabalho de 

projeto e/ou de investigação. 

 Resolução de fichas para integração e consolidação de conhecimentos. 

 Programa de tutoria (atividades de socialização/integração; estudo dirigido; 

organização do caderno diário e material necessário; realização de fichas de 

trabalho). 

 Realização de atividades pontuais programadas pelo professor (ficha de 

avaliação, fichas de trabalho, exposição oral). 

3.12. Faltas de material 

1. É Falta de Material não apresentar o material necessário e em condições ao 

acompanhamento das aulas. 

2. Compete ao professor da disciplina informar por escrito, na caderneta do aluno 

ou caderno diário, o Encarregado de Educação da ocorrência. 

3. As Faltas de Material são registadas no suporte administrativo de sumários 

adotado pela escola, com a indicação “Falta de Material”, tratando-se de uma 

falta para controlo interno passível de ser convertida em falta de presença, de 

acordo com o número seguinte. 

4. As Faltas de Material de cada disciplina são convertidas em faltas de presença, 

a cada múltiplo de três.  
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5. No caso de existirem tempos letivos consecutivos, é marcada apenas uma Falta 

de Material. 

6. A justificação da falta de material obedece ao definido nos números 3.3 a 3.5. 

São consideradas justificadas as faltas de material dadas por motivo impeditivo 

da posse do mesmo, desde que, comprovadamente, não seja imputável ao 

aluno ou seja justificadamente considerado atendível pelo professor. 

3.13. Mecanismo de recuperação de faltas 

1. A avaliação satisfatória das atividades de recuperação realizadas pelo aluno, 

por violação do limite de faltas, implica a desconsideração das faltas em 

excesso. 

2. A operacionalização do dispositivo referido no ponto anterior é realizada, 

através da aplicação da informática de gestão de alunos, com a introdução da 

menção “Recuperada” no motivo relativo à(s) falta(s) em excesso.   

4. Assiduidade nos Cursos de Educação e Formação: 

O limiar de assiduidade dos alunos relativamente às disciplinas dos Cursos de Educação e 

Formação é o seguinte: 

4.1. 90% da carga horária da disciplina ou domínio, admitindo-se um limite de 10% de 

faltas, independentemente da natureza das mesmas e sem prejuízo do disposto no 

número seguinte. 

4.2. 93% da carga horária da disciplina ou domínio, admitindo-se um limite de 7% de faltas 

exclusivamente injustificadas. 

4.3. Ultrapassando o limiar de assiduidade dos alunos, nas condições enunciadas nos 

números anteriores, haverá lugar à realização, logo que avaliados os efeitos da 

aplicação das medidas corretivas, de uma prova de recuperação, nos termos previstos 

pelo Conselho Pedagógico. 

4.4. As consequências associadas à realização da prova de recuperação são as seguintes: 

c) caso o aluno não obtenha aprovação na prova, cabe ao conselho de turma optar 

entre: 

i. um cumprimento de plano de acompanhamento especial e a consequente 

realização de uma nova prova; 

ii. a retenção do aluno, quando o mesmo esteja inserido no âmbito da 

escolaridade obrigatória ou a frequentar o ensino básico, com a sua 

manutenção, no ano letivo seguinte, no mesmo ano de escolaridade que está 

a frequentar; 

iii. a exclusão do aluno que se encontra fora da escolaridade obrigatória, com a 

impossibilidade do mesmo frequentar, até final do ano letivo em curso, a 

disciplina ou disciplinas em relação às quais não obteve aprovação na 

referida prova, sem prejuízo do disposto na subalínea anterior. 

d) Caso o aluno obtenha aprovação na prova, retoma o seu percurso escolar normal. 
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Artigo 201º - Faltas por atraso 

1. Aos primeiros tempos de cada turno e de acordo com o definido na b) do n.º 2 do art. 9.º, 

a comparência do aluno, 10 minutos após a hora de início da aula de cada turno, é 

considerada falta por atraso. Nos restantes tempos letivos, o aluno tem falta por atraso 

sempre que compareça no espaço de aula depois do professor. 

2. Em qualquer dos casos, quando o aluno exceder os 15m em relação à entrada do professor, 

a falta de atraso converte-se em falta de presença. 

3. As faltas de atraso são registadas nos suportes administrativos adequados, pelo professor, 

que deve assinalar o motivo, refletindo-se na avaliação dos alunos, de acordo com os 

critérios específicos de avaliação definidos para cada disciplina. 

4. À terceira falta de atraso na mesma disciplina/período letivo o professor da disciplina 

deverá fazer a respetiva comunicação ao encarregado de educação, com o objetivo de o 

alertar para os reflexos negativos que a não comparência atempada à aula tem na 

aprendizagem de todos. 

5. Após quatro faltas de atraso na mesma disciplina/período letivo estas serão convertidas 

numa falta de presença injustificada, assim como toda a falta de atraso subsequente. 

6. As faltas de atraso consideradas pelo Diretor de Turma justificáveis não serão consideradas 

para efeito dos pontos anteriores. 

Artigo 202º - Faltas a testes de avaliação sumativa 

1. É dever do aluno comparecer aos momentos fundamentais de avaliação (testes, fichas e 

outros trabalhos a realizar), conforme planeamento prévio. 

2. O teste só deve ser repetido se as faltas tiverem sido justificadas com comprovativo de 

acordo com o definido na lei. 

3. As faltas a testes devem ser sempre comunicadas ao Diretor de Turma. 

4. As consequências, no âmbito da avaliação do aluno, decorrentes de a falta não ser 

justificada, nos termos definidos no regulamento interno, serão decididas pelo professor 

em função dos critérios específicos estabelecidos por cada subdepartamento. 

5. Se a justificação for aceite pelo Diretor de Turma, o professor da disciplina decidirá se 

elabora um novo instrumento de avaliação ou se apenas aplica os critérios específicos de 

avaliação sem esse elemento.  

6. A decisão referida no ponto anterior não poderá comprometer a obtenção de sucesso 

académico por parte do aluno envolvido.  

Artigo 203º - Questões relativas à indisciplina 

1. A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos no artigo 192º, de forma reiterada, 

em termos que se revelem perturbadores do funcionamento normal das atividades da 

escola ou das relações no âmbito da comunidade educativa, constitui infração passível da 

aplicação de medida corretiva ou de medida disciplinar sancionatória. 
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2. O professor ou membro do pessoal não docente que presencie, ou tenha conhecimento de 

comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar nos termos do artigo 

anterior, deve participá-los imediatamente ao Diretor da escola. 

3. O aluno que presencie comportamentos referidos no número anterior deve comunicá-los 

imediatamente ao professor da turma ou ao Diretor de Turma, o qual, no caso de os 

considerar graves ou muito graves, os participa, no prazo de um dia útil, ao Diretor do 

agrupamento. 

Artigo 204º - Qualificação das infrações 

1. Na determinação da medida corretiva ou da medida disciplinar sancionatória a aplicar 

deve ter-se em consideração a gravidade do incumprimento do dever, as circunstâncias, 

atenuantes e agravantes apuradas, em que esse incumprimento se verificou, o grau de 

culpa do aluno, a sua maturidade, e demais condições pessoais, familiares e sociais. 

2. São considerados fatores agravantes a premeditação, o conluio, a acumulação de infrações 

e a reincidência, em especial, se no decurso do mesmo ano letivo. 

3. São considerados fatores atenuantes o bom comportamento e aproveitamento anteriores, 

o reconhecimento do erro com arrependimento. 

4. Estes elementos referidos nos pontos 2 e 3 deste artigo determinam a qualificação da 

infração cometida pelo aluno, podendo a mesma ser considerada grave ou muito grave. 

Assim: 

a) Infração grave – comportamento que ultrapasse a normal conflitualidade nas relações 

entre os membros da comunidade escolar ou prejudique o regular funcionamento das 

atividades escolares, nomeadamente, danificação intencional de instalações ou bens da 

escola, violação dos deveres de respeito e correção nas relações com os elementos da 

comunidade escolar, desobediência a orientações ou instruções de professores ou de 

funcionários; 

b) Infração muito grave – comportamento que atente contra o direito à integridade física 

e psicológica de qualquer membro da comunidade educativa e comportamento que 

perturbe de forma significativa a convivência escolar ou que seja notoriamente 

impeditivo do processo de ensino e aprendizagem ou que danifique gravemente as 

instalações e os equipamentos escolares. 

Artigo 205° - Medidas Corretivas e Disciplinares Sancionatórias 

1. Todas as medidas corretivas e medidas disciplinares sancionatórias prosseguem finalidades 

pedagógicas, preventivas, dissuasoras e de integração, visando, de forma sustentada, o 

cumprimento dos deveres do aluno, o respeito pela autoridade dos professores no 

exercício da sua atividade profissional e, dos demais funcionários, bem como a segurança 

de toda a comunidade educativa. 

2. As medidas corretivas e medidas disciplinares sancionatórias visam ainda garantir o normal 

prosseguimento das atividades da escola, a correção do comportamento perturbador e o 
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reforço da formação cívica do aluno, com vista ao desenvolvimento equilibrado da sua 

personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração 

na comunidade educativa, do seu sentido de responsabilidade e das suas aprendizagens. 

3. As medidas corretivas e medidas disciplinares sancionatórias, devem ser aplicadas em 

coerência com as necessidades educativas do aluno e com os objetivos da sua educação e 

formação, no âmbito do desenvolvimento do plano de trabalho da turma e do projeto 

educativo da escola e nos termos deste regulamento interno. 

4. O comportamento do aluno – por ação ou omissão – que viole as normas de conduta e 

convivência da comunidade educativa e que, deste modo, se traduza no incumprimento de 

um dos seus deveres previstos no art. 192º do presente Regulamento Interno, revelando-se 

perturbador do normal funcionamento das suas atividades ou das relações na comunidade 

educativa será considerado infração e será passível de aplicação de medida corretiva ou 

medida disciplinar sancionatória. 

5. As advertências por comportamentos desajustados, feitas aos alunos pelos professores das 

atividades de enriquecimento curricular, deverão ser registadas por estes, na caderneta do 

aluno, como meio de informação aos pais e encarregados de educação que deverão assinar 

e entrar em contacto com o Professor Titular de Turma 

6. A definição das medidas disciplinares, assim como a clarificação da gravidade da infração, 

estão definidas no Código de Conduta do Agrupamento. 

Artigo 206º - Medidas disciplinares corretivas 

1. As medidas corretivas prosseguem finalidades pedagógicas, dissuasoras e de integração, 

assumindo uma natureza eminentemente preventiva. 

2. São medidas corretivas: 

a) A advertência; 

b) A ordem de saída da sala de aula, e demais locais onde se desenvolva o trabalho 

escolar; 

c) A realização de tarefas e atividades de integração escolar, na escola ou na 

comunidade, como reparação, arranjo, arrumação, limpeza e manutenção de material 

e instalações escolares, podendo, para esse efeito, ser aumentado o período de 

permanência obrigatória, diária ou semanal, do aluno na escola. Estas tarefas e 

atividades devem ser adequadas à natureza da infração cometida, no sentido de 

reparar o dano causado; 

d) A verificação da execução dessas tarefas deverá ser feita por um professor ou auxiliar 

de ação educativa; 

e) 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; 

f) A mudança de turma. 
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Artigo 207º - Operacionalização das medidas corretivas 

1. A advertência consiste numa chamada verbal de atenção ao aluno, perante um 

comportamento perturbador do funcionamento normal das atividades escolares ou das 

relações entre os presentes no local onde elas decorrem, com vista a alertá-lo para que 

deve evitar tal tipo de conduta e a responsabilizá-lo pelo cumprimento dos seus deveres 

como aluno. 

2. Na sala de aula, a advertência é da exclusiva competência do professor, enquanto, fora 

dela, qualquer professor ou membro do pessoal não docente tem competência para 

repreender o aluno. 

3. A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar é 

da exclusiva competência do professor respetivo e implica a permanência do aluno na 

escola, competindo àquele determinar o período de tempo durante o qual o aluno deve 

permanecer fora da sala de aula, se a aplicação de tal medida corretiva acarreta ou não a 

marcação de falta ao aluno e quais as atividades, se for caso disso, que o aluno deve 

desenvolver no decurso desse período de tempo. 

4. Quando a ordem de saída da sala de aula der lugar a marcação de falta, esta será 

registada pelo professor e/ou Diretor de Turma, nos suportes administrativos adequados e 

assinalada conforme o definido no n.º 3 do art. 201º. 

5. Da aplicação da medida corretiva referida no ponto anterior deverá ser dado 

conhecimento ao Diretor de Turma através dum relato de ocorrência. 

6. A aplicação de medidas educativas de atividades de integração é competência do Diretor, 

ouvido o Diretor de Turma ou o Professor Titular de Turma, o professor tutor ou a equipa 

multidisciplinar do Gabinete de Apoio ao Aluno. 

7. As tarefas são de caráter pedagógico e serão efetuadas em horário não coincidente com 

atividades letivas dos alunos, mas nunca por um período superior a 4 semanas. 

8. Estas atividades implicam, sempre que seja necessário, a reparação de dano provocado 

pelo aluno. 

9. São consideradas atividades de integração na escola: 

a) Realização de tarefas de organização da biblioteca;  

b) Pequenas reparações na escola como arranjos de portas, janelas, armários;  

c) Arranjo do espaço exterior da escola; 

d) Ajuda no refeitório, nomeadamente receção de senhas de almoço, limpeza das mesas e 

cooperação em outras tarefas que promovam o bem-estar dos alunos nas horas das 

refeições; 

e) Tarefas de cooperação na realização de eventos desportivos ou outros que constem do 

plano anual de atividades, dirigido especialmente aos alunos; 

10. Todas as atividades de integração devem ser planificadas, orientadas e seguidas por um 

assistente operacional, professor ou Diretor de Turma, nos termos devidamente 

consignados pelo Diretor. 
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11. A aplicação, e posterior execução, das medidas corretivas previstas no artigo 207º, não 

podem ultrapassar o período de tempo correspondente a um ano letivo. 

12. A aplicação das medidas corretivas previstas no artigo 207º é comunicada aos pais ou ao 

encarregado de educação, tratando-se de aluno menor de idade. 

Artigo 208º - Medidas disciplinares sancionatórias 

1. As medidas disciplinares sancionatórias serão aplicadas sempre que a infração cometida 

for classificada como muito grave ou grave, quando acrescida de fatores agravantes. Estas 

medidas prosseguem igualmente, para além das identificadas no artigo 207º, finalidades 

punitivas. Traduzem uma sanção disciplinar imputada ao comportamento do aluno, 

devendo a ocorrência dos factos suscetíveis de a configurarem ser participada de 

imediato, pelo professor ou funcionário que a presenciou, ou dela teve conhecimento, ao 

Diretor com conhecimento ao Diretor de Turma. 

2. Assim, são medidas disciplinares sancionatórias: 

a) A repreensão registada; 

b) A suspensão até 3 dias úteis; 

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

d) A transferência de escola; 

e) Expulsão da escola. 

Artigo 209º - Operacionalização das medidas disciplinares sancionatórias 

1. Quando a infração for praticada na sala de aula, a medida disciplinar sancionatória de 

repreensão registada deverá ser aplicada pelo respetivo professor, depois de ouvidos o 

Diretor de Turma e o coordenador do ciclo de ensino correspondente. Nas infrações 

praticadas fora da sala de aula, a aplicação desta medida é da competência do Diretor. 

2. Em ambas as situações é averbado pelo Diretor de Turma, no respetivo processo individual 

do aluno, a identificação do autor do ato decisório, a data em que o mesmo foi proferido e 

a fundamentação de facto e de direito que norteou tal decisão. 

3. A suspensão até três dias úteis, enquanto medida dissuasora, é aplicada, com a devida 

fundamentação dos factos que a suportam, pelo Diretor, após o exercício dos direitos de 

audiência e defesa do visado. 

4. Compete ao Diretor a decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de suspensão 

da escola entre 4 e 12 dias úteis, após a realização do procedimento disciplinar previsto no 

artigo 211º, podendo previamente ouvir o conselho de turma, para o qual deve ser 

convocado o professor tutor, quando exista e não seja professor da turma. 

5. Compete ao Diretor, ouvidos os pais ou o encarregado de educação do aluno, quando 

menor de idade, fixar os termos e condições em que a aplicação da medida disciplinar 

sancionatória referida no número anterior será executada, garantindo ao aluno um plano 

de atividades pedagógicas a realizar, corresponsabilizando-os pela sua execução e 

acompanhamento, podendo igualmente, se assim o entender, e para aquele efeito, 
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estabelecer eventuais parcerias ou celebrar protocolos ou acordos com entidades públicas 

ou privadas. 

6. O não cumprimento do plano de atividades pedagógicas a que se refere o número anterior, 

pode dar lugar à instauração de novo procedimento disciplinar, considerando-se a recusa 

circunstância agravante. 

7. 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 do professor-tutor do aluno, quando exista, ou, no impedimento destes, de 

outro professor da turma designado pelo Diretor. 

8. A aplicação da medida disciplinar sancionatória da transferência de escola compete com 

possibilidade de delegação, ao Diretor-Geral da Educação, precedendo a conclusão do 

procedimento disciplinar e reporta-se à prática de factos notoriamente impeditivos do 

prosseguimento do processo de ensino-aprendizagem dos restantes alunos da escola, ou do 

normal relacionamento com algum ou alguns dos membros da comunidade educativa. 

9. A medida disciplinar sancionatória de transferência de escola apenas é aplicada a aluno de 

idade não inferior a 10 anos e quando estiver assegurada a frequência de outro 

estabelecimento e, frequentando o aluno a escolaridade obrigatória, se esse outro 

estabelecimento de ensino estiver situado na mesma localidade ou na localidade mais 

próxima, servida de transporte público ou escolar. 

10. Complementarmente às medidas previstas nos artigos 207º e 209º do presente 

regulamento, compete ao Diretor da escola decidir sobre a reparação dos danos 

provocados pelo aluno no património escolar. 

11. A aplicação da medida disciplinar de expulsão da escola compete, com possibilidade de 

delegação, ao Diretor-Geral da educação precedendo conclusão do procedimento 

disciplinar a que se refere o artigo 30º da Lei 51/2012 e consiste na retenção do aluno no 

ano de escolaridade que frequenta quando a medida é aplicada e na proibição de acesso 

ao espaço escolar até ao final daquele ano escolar e nos dois anos escolares 

imediatamente seguintes. 

12. 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 210º - Procedimento Disciplinar 

O procedimento disciplinar encontra-se definido na Subsecção III, artigos 30º a 34º, da Lei nº 

51/2012. 

Artigo 211° - Responsabilidade civil e criminal 

1. A aplicação de medidas disciplinares não isenta o aluno e o respetivo representante legal 

de responsabilidade civil por danos causados. 

2. Quando o comportamento do aluno, maior de 12 anos e menor de 16 anos, for suscetível de 

constituir facto qualificado de crime, deve a direção da escola comunicar tal facto à 
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comissão de proteção de crianças e jovens ou ao representante do Ministério Público e, se 

houver justificação, às autoridades policiais. 

Subcapítulo III – Pessoal docente 

Secção I – Direitos e deveres 

Artigo 212° - Direitos Gerais 

São garantidos, ao pessoal docente, os direitos estabelecidos para os funcionários e agentes do 

Estado em geral, nos termos do Estatuto da Carreira Docente. 

Artigo 213° - Direitos Específicos 

1. Direito de participação no processo educativo.  

2. Direito à formação e informação para o exercício da função educativa.  

3. Direito ao apoio técnico, material e documental.  

4. Direito à segurança na atividade profissional.  

5. Direito à consideração e ao reconhecimento da sua autoridade pelos alunos, suas famílias e 

demais membros da comunidade educativa.  

6. Direito à colaboração das famílias e da comunidade educativa no processo de educação dos 

alunos.  

Artigo 214° - Outros Direitos 

1. Ser respeitado pelos colegas, alunos e funcionários. 

2. Encontrar na escola as condições e ambiente que lhe garantam o bem-estar necessário ao 

bom desempenho da sua atividade. 

3. Receber dos Órgãos de Administração e Gestão do Agrupamento todo o auxílio necessário a 

uma boa execução do seu trabalho. 

4. Utilizar os diversos serviços e instalações de acordo com as regras próprias de cada um 

deles. 

5. Participar nas atividades desenvolvidas pelo Agrupamento. 

6. Receber toda a correspondência, oficial ou não, a si dirigida. 

7. Dispor de um espaço onde possa conviver. 

8. Ser respeitado na sua pessoa, ideias e bens. 

9. Ser consultado antes de ser indigitado para qualquer cargo ou tarefa específica. 

10. Conhecer as alterações ao horário habitual. 

11. Dispor de cacifo para guardar o seu material. 

12. Utilizar os serviços de bufete e refeitório sem ir para a fila de espera dos alunos, mas para 

a dos professores. 

13. Dispor de uma sala em condições para preparar as aulas. 
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Artigo 215° - Deveres Gerais 

Segundo o Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central (ponto 4, 

do art.º 3) os docentes estão obrigados ao cumprimento dos deveres gerais dos funcionários e 

agentes do Estado: 

1. Dever de isenção. 

2. Dever de lealdade. 

3. Dever de correção. 

4. Dever de pontualidade. 

5. Dever de zelo. 

6. Dever de sigilo. 

7. Dever de assiduidade. 

Artigo 216°- Deveres Específicos do Pessoal Docente 

 Os deveres específicos do pessoal docente decorrem do exercício da função docente e estão 

previstos nos artigos 10º, 10º-A, 10º-B e 10º-C do Estatuto da Carreira dos Educadores de 

Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário (Decreto-Lei nº 41/2012). 

Artigo 217° - Outros Deveres 

1. Respeitar colegas, alunos e funcionários. 

2. Orientar a aprendizagem dos alunos de modo a contribuir não só para detetar e 

desenvolver as suas aptidões, mas também para valorizar a sua personalidade. 

3. Justificar as faltas de acordo com a legislação em vigor. 

4. Manter a normal disciplina e ordem na sala de aula e fora dela. 

5. Requisitar com antecedência o material didático de que necessite. 

6. Zelar pela conservação do edifício e do material didático, comunicando, prontamente, ao 

órgão de gestão qualquer anomalia detetada. 

7. Entregar nos momentos correspondentes, aos Diretores de turma, uma avaliação intercalar.  

8. Ser o primeiro a entrar e o último a sair da sala de aula, tendo a preocupação de verificar 

se a sala ficou convenientemente limpa e arrumada, levando o livro de registos da turma 

para o local reservado a esse fim. 

9. Utilizar o suporte administrativo de registo de sumários adotado na escola para marcação 

de fichas de avaliação. 

10. Estar atualizado científica e pedagogicamente. 

11. Proceder ao registo no suporte administrativo adotado pela escola dos conteúdos 

programáticos, numerando a lição, rubricando-a e marcando falta de presença aos alunos 

que não tenham comparecido à aula. 

12. Avaliar os alunos com justiça e imparcialidade. 

13. Durante as aulas e reuniões, manter desligados os telemóveis. 

14. Aplicar as medidas educativas disciplinares da sua competência, nomeadamente a 

advertência e aplicar a medida cautelar da ordem de saída da sala, conforme o estipulado. 



2018/2021 Regulamento Interno do AEFCPS 

 

103 Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva 

 

15. Solicitar autorização ao Diretor e eventualmente aos encarregados de educação, para 

ministrar a aula fora do recinto escolar. 

16. Solicitar autorização ao Diretor, com a devida antecedência, para qualquer alteração 

pontual ao horário. 

17. Aceitar os cargos ou tarefas específicas, após ter sido nomeado para o exercício dos 

mesmos. 

18. Assinar atempadamente, quando desempenhar qualquer cargo, o respetivo livro de 

registos. 

19. Não fumar dentro das instalações escolares. 

Secção II – Avaliação de desempenho 

Artigo 218° - Avaliação de desempenho docente 

A calendarização do procedimento de avaliação do desempenho dos professores decorrerá de 

acordo com o calendário estabelecido pela Secção de Avaliação do Desempenho Docente do 

Conselho Pedagógico (alínea b), nº 2, art.º 12º, do Decreto Regulamentar, nº 26/2012).  

Artigo 219º - Composição da Secção de Avaliação de Desempenho (SADD) 

Integram a Secção de Avaliação do Desempenho Docente: 

a) O presidente do Conselho Pedagógico do Agrupamento de escolas ou escola não 

agrupada, que coordena; 

b) Três outros docentes do mesmo conselho, eleitos de entre os respetivos membros.  

Artigo 220º - Competências da SADD 

As competências da Secção de Avaliação do Desempenho Docente (SADD) são as definidas nos 

normativos legais inerentes ao processo de avaliação do pessoal docente (nº 2, art.º 12º, do 

Decreto - Regulamentar Nº 26/2012). 

Subcapítulo IV – Pessoal não docente 

Artigo 221° - Direitos Gerais do Pessoal não Docente 

Qualquer funcionário tem direito a: 

1. Participar ativamente nas funções educativas do Agrupamento. 

2. Participar na eleição do Conselho Geral do Agrupamento. 

3. Ser respeitado no desempenho das suas funções por toda a comunidade escolar. 

4. Dirigir-se individual ou coletivamente ao Diretor e ser ouvido por este órgão. 

5. Reunir-se sempre que necessário por convocatória: do Diretor, do Chefe de Serviços de 

Administração Escolar, do Encarregado do Pessoal Operacional ou de um terço dos 

funcionários. 

6. Exercer livremente a sua atividade sindical e demais direitos consignados na Constituição da 

República. 
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7. Expressar livremente a sua opinião em tudo o que diga respeito à vida do Agrupamento, 

dando sugestões para um melhor funcionamento da mesma. 

8. Ser consultado sobre decisões que lhe digam diretamente respeito. 

9. Exercer o cargo em que tiver sido provido. 

10.Exercer os poderes e gozar das regalias inerentes ao cargo que desempenha. 

11.Faltar justificadamente e gozar licenças, de acordo com a lei. 

12.Audiência e defesa. 

13.Beneficiar e participar em ações de formação que contribuam para o seu aperfeiçoamento 

profissional e dos serviços. 

14.Usufruir de instalações e equipamentos com as condições necessárias ao bom exercício das 

funções. 

15.Dispor de um expositor em local apropriado. 

16. Eleger dois representantes para o Conselho Geral (um representante dos serviços 

administrativos e um representante dos assistentes operacionais). 

Artigo 222° - Deveres Gerais do Pessoal não Docente 

1. Ser afável no trato e correto nas relações com os outros membros da comunidade escolar e 

com todas as pessoas que se dirijam à Escola. 

2. Cumprir a legislação vigente e as disposições emanadas do órgão de administração e gestão 

do Agrupamento. 

3. Resolver com bom senso, tolerância e compreensão os problemas que surjam na Escola. 

4. Informar o órgão de gestão sempre que se verifique um comportamento menos digno de 

algum elemento da Comunidade Escolar. 

5. Cumprir os horários e as tarefas que lhe são atribuídos. 

6. Permanecer, durante o horário de trabalho, no local que lhe está atribuído, consoante as 

suas funções, nunca se ausentando sem disso dar conhecimento ao seu superior hierárquico 

direto, nem podendo desenvolver, durante o serviço, qualquer atividade alheia aos 

interesses do Agrupamento. 

7. Tomar conhecimento de todas as ordens de serviço a fim de impedir a ocorrência de 

situações que prejudiquem o Agrupamento ou terceiros. 

8. Ser zeloso, aplicado, assíduo e pontual. 

9. Atender e informar corretamente os elementos da comunidade escolar e o público em geral, 

sobre assuntos do interesse dos mesmos. 

10.Guardar sigilo profissional. 

11.Cumprir a legislação em vigor relativamente à justificação de faltas. 

12.É obrigado a cumprir os deveres gerais dos funcionários e agentes do Estado previstos no 

art. 3° do Decreto-Lei nº 24/1984, que aprova o Estatuto Disciplinar dos Funcionários e 

Agentes da Administração Central, Regional e Local. 

Artigo 223° - Deveres dos Assistentes Operacionais/Técnicas do Pré-escolar  

1. Coadjuvar os professores na educação dos alunos. 
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2. Ser cuidadoso na linguagem, atitudes e relações humanas, atuando perante os alunos numa 

perspetiva de agente educativo. 

3. Intervir sempre que se deparar com infrações ao presente regulamento, participando ao 

Diretor ou ao Coordenador de Estabelecimento as ocorrências mais graves. 

4. Responder pela limpeza e arrumação das salas ou espaços que estiverem a seu cargo. 

5. Assegurar o bom funcionamento do Bufete, Papelaria, Biblioteca, Reprografia e Refeitório. 

6. Auxiliar na arrumação, conservação, limpeza e eventual transporte de material didático, 

audiovisual ou outro, bem como assegurar o bom funcionamento da biblioteca, procedendo 

à arrumação, distribuição e recolha de livros. 

7. Na sede do Agrupamento, registar diariamente, a assiduidade através de cartão eletrónico; 

nos outros estabelecimentos escolares, as Assistentes Operacionais e as Técnicas do Pré-

escolar assinam diariamente o livro de ponto. 

8. Registar as faltas dos professores, em suporte informático adotado ou nos livros de ponto, 

sendo designado um funcionário para executar esta tarefa. 

9. Comunicar diariamente aos serviços de administração escolar as faltas dos professores. 

10.Corresponder às solicitações dos professores, relativas às atividades escolares. 

11.Exercer uma vigilância atenta, rigorosa e permanente dentro de todo o recinto escolar. 

12.Controlar a entrada e saída dos alunos, bem como a entrada de pessoas estranhas às 

escolas. 

13.Não permitir a presença de pessoas estranhas que possam perturbar o normal 

funcionamento das atividades escolares. 

14.Não permitir aos alunos correrias, atropelos e barulhos junto às salas de aula. 

15.Usar cartão de identificação visível especialmente em funções de controlo de acesso. 

16.Identificar e encaminhar as pessoas que pretendam utilizar os serviços da escola. 

17.Conduzir o aluno, que se encontra a faltar no recinto escolar, para a sala de aula, desde que 

menores de idade. 

18.Acompanhar o aluno na realização da tarefa pedagógica designada pelo docente, após uma 

saída da sala de aula. 

19.Prestar todo o apoio às salas de aula, e outras instalações cuja vigilância lhe seja atribuída. 

20.Fazer sair os alunos do bloco de aulas, depois de comprovada a ausência do professor e 

encaminhá-los para os locais apropriados. 

Artigo 224° - Competências do Encarregado do Pessoal Operacional 

As competências do Encarregado dos Assistentes Operacionais estão estabelecidas no Decreto-

Lei n.º 184/2004, competindo-lhe entre outros: 

a) Requisitar e distribuir material de limpeza; 

b) Efetuar o registo de assiduidade dos assistentes operacionais; 

c) Coordenar as atividades dos demais funcionários. 

Artigo 225° - Deveres do Pessoal Técnico Administrativo 

1. Atender o público de forma correta. 
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2. Conservar o mobiliário, arquivos e demais equipamento e evitar a sua degradação. 

3. Evitar a entrada de pessoas estranhas ao serviço, de modo a não perturbarem o normal 

funcionamento do mesmo. 

4. Manter-se permanentemente atualizado sobre a legislação em vigor, por forma a executar 

melhor o seu serviço. 

5. Registar, diariamente, a assiduidade através de cartão eletrónico. 

6. Receber e entregar ao Tesoureiro as verbas apuradas nos setores e atividades do 

Agrupamento. 

7. Adquirir nos termos da Lei, depois de autorizados pelo Conselho Administrativo, os 

materiais, equipamentos e serviços requisitados pelos diversos setores do Agrupamento. 

8. Expor em local público normas de preenchimento de documentos. 

9. Executar e fornecer aos diversos setores os impressos de requisição específicos 

10. Aceitar e encaminhar os impressos de justificação de faltas de docentes e funcionários. 

11. Enviar a correspondência entre a comunidade escolar e o exterior. 

12. Encaminhar a correspondência recebida para os respetivos destinatários 

13. Manter inviolável a correspondência que não seja oficial. 

14. Abrir a correspondência oficial, que não seja classificada, e submetê-la a despacho do 

Diretor. 

15. Manter dossiês com legislação e normas aplicadas no processo educativo e aos seus 

agentes, de forma a serem consultados fácil e rapidamente. 

16. Manter atualizado o inventário dos equipamentos sob a sua responsabilidade 

17. Deve afixar: 

i. Sempre que se justifique, informações escritas de interesse para os alunos, pessoal 

docente e pessoal não docente, nos expositores próprios; 

ii. O mapa de progressão na carreira do pessoal docente na sala de professores.  

Subcapítulo V – Pais e encarregados de educação 

Artigo 226° - Âmbito 

O direito e o dever de educação dos filhos, constitucionalmente consagrado, compreende a 

capacidade de intervenção dos pais no exercício dos direitos e a responsabilidade no 

cumprimento dos deveres dos seus educandos na escola e para com a comunidade educativa. 

Artigo 227° - Direitos Gerais dos Pais e Encarregados de Educação 

1.  Participar na vida da escola de acordo com o regime de autonomia, administração e gestão 

bem como nas atividades da associação de pais e encarregados de educação. 

2. Ser recebido com correção e simpatia. 

3. Ser informado sobre a legislação e normas que lhes digam respeito. 

4. Ser convocado para reuniões com o Diretor de Turma/Professor Titular e ter conhecimento 

da hora semanal de atendimento. 
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5. Comparecer na escola por sua iniciativa ou quando for solicitado, para tratar de assuntos 

referentes ao processo educativo do seu educando. 

6. Participar, através dos seus representantes, no Conselho Pedagógico, na elaboração dos 

critérios gerais de avaliação. 

7. Participar, a titulo consultivo, no processo de avaliação ou sempre que as estruturas de 

orientação educativa o considerem necessário. 

8. Ser informado, no final de cada período escolar, acerca do aproveitamento, 

comportamento e assiduidade do seu educando. 

9. Ser ouvido, na tomada de decisão acerca de uma 2ª retenção no mesmo ciclo, em reunião 

convocada expressamente para o efeito pelo Diretor de Turma/Professor Titular, onde deve 

ser analisado todo o percurso escolar do aluno e as ofertas educativas existentes. 

10. Articular a educação na família com o trabalho escolar. 

11. Cooperar com todos os elementos da comunidade educativa, na educação para a cidadania 

e na promoção das regras de convivência na sociedade e na escola, em especial. 

12. Ser avisado acerca das faltas dadas pelo seu educando. 

13. Recorrer ao órgão de gestão, sempre que o assunto a tratar ultrapasse a competência do 

Diretor de Turma, do Professor Titular ou do educador. 

14. Participar, nas reuniões de Conselho de Turma Disciplinar sempre que solicitado. 

15. Eleger representantes, quatro com assento no Conselho Geral, um representante ao 

Conselho Pedagógico como convidado, dois elementos que participarão nos Conselhos de 

Turma, exceto nos relativos à avaliação sumativa dos alunos, sendo que os primeiros serão 

da responsabilidade da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento e 

os últimos, a sair de entre os Encarregados de Educação de cada turma. 

Artigo 228° - Deveres Gerais dos Pais e Encarregados de Educação 

1. Tratar com correção e simpatia a comunidade escolar. 

2. Acompanhar ativamente a vida escolar do seu educando. 

3. Promover a articulação entre a educação na família e o ensino escolar, contribuindo para a 

sua educação integral. 

4. Comparecer na Escola, por iniciativa própria ou sempre que seja solicitado. 

5. Contactar o Professor Titular/Diretor de Turma previamente designado, para dar ou 

receber informações. 

6. Responsabilizar-se pelo cumprimento da assiduidade e da pontualidade do seu educando, 

pelo seu correto comportamento e pelo seu empenho no processo de aprendizagem. 

7. Colaborar com o Diretor de Turma/Professor Titular na busca de soluções para situações 

problemáticas surgidas no decorrer do ano letivo. 

8. Ser responsável financeiramente pelos eventuais danos causados intencionalmente pelo seu 

educando no património da escola que frequenta. 

9. Cooperar com todos os elementos da comunidade educativa, no desenvolvimento de uma 

cultura de cidadania, através da promoção de regras de convivência na Escola. 
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10. Colaborar com os professores no âmbito do processo de ensino-aprendizagem. 

11. Comparecer nas reuniões de pais e Encarregados de Educação ou noutras, caso desempenhe 

algum cargo no Agrupamento (Representante dos Pais e Encarregados de Educação à 

Assembleia, Conselho Pedagógico ou outro órgão). 

12. Conhecer o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, o Regulamento Interno da Escola e 

subscrever, fazendo subscrever igualmente aos seus filhos e educandos, declaração anual 

de aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral. 

Artigo 229º - Composição da assembleia de representantes de encarregados de educação 

1. A Assembleia de representantes dos encarregados de educação é constituída por um 

representante de encarregados de educação de cada uma das turmas. 

2. Na assembleia de representantes, além dos elementos referidos no ponto 1 do presente 

artigo e do Diretor, podem ser convocadas outras pessoas/instituições cuja presença a 

assembleia e o Diretor considerem oportuna. 

3. A assembleia de representantes é convocada pelo Diretor, por sua iniciativa ou a pedido de 

um mínimo de 2/3 dos seus membros ou da direção da Associação de Pais e Encarregados de 

Educação, que apresentarão por escrito o motivo da reunião. 

Artigo 230º - Atribuições da assembleia de representantes de encarregados de educação 

São atribuições da assembleia de representantes: 

a) Apresentar os problemas que eventualmente afetem a vida dos alunos na escola e 

contribuir para a sua solução; 

b) Dar parecer sobre matérias que lhes sejam apresentadas; 

c) As assembleias de representantes de encarregados de educação deverão reunir de 

forma ordinária duas vezes por ano letivo: uma no início do ano e outra no final do 

segundo período; 

d) As assembleias de representantes de encarregados de educação deverão realizar-se, 

sempre que possível, num horário compatível com o horário de trabalho dos 

encarregados de educação. 

Subcapítulo VI – Autarquia 

Artigo 231º - Autarquia 

A Lei de Bases, por um lado, recomenda a participação de todos os implicados no processo 

educativo na administração e gestão das escolas, por outro reconhece a autarquia como uma 

das estruturas para assegurar a interligação da comunidade com a administração do sistema 

educativo. 

Por sua vez, o Regime de Autonomia, Administração e Gestão das Escolas, para o 

desenvolvimento da autonomia estabelece, entre outros, como princípios orientadores: 

1. A integração comunitária, através da qual a escola se insere numa realidade social concreta, 

com características e recursos específicos; 
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2. A iniciativa dos membros da comunidade educativa, na dupla perspetiva de satisfação de 

objetivos do sistema educativo e da realidade social e cultural em que a escola se insere. 

Deste modo, com vista a satisfazer estas orientações, a autarquia deve: 

a) Designar três dos seus representantes para integrar o Conselho Geral; 

b) Celebrar com o Agrupamento, com o Ministério da Educação e, eventualmente, com 

outros parceiros, protocolos de colaboração; 

c) A articulação da política com outras políticas sociais, nomeadamente em matéria de 

apoio socioeducativo, de organização de atividades de complemento curricular, de rede, 

de horários e de transportes escolares, através da constituição de estruturas como sejam 

os Conselhos locais ou municipais de educação; 

d) Agir consoante as competências previstas no Decreto-Lei nº 144/2008. 

Artigo 232º - Direitos da autarquia 

Os direitos da autarquia decorrem da lei geral e dos inerentes à própria instituição, a saber: 

a) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento do Agrupamento no órgão 

em que participa; 

b) Ser ouvido e encontrar junto dos órgãos de gestão da escola recetividade e apoio para a 

resolução de problemas relacionados com o funcionamento e melhoramento dos 

espaços e equipamentos dos estabelecimentos; 

c) Colaborar com o Agrupamento na realização de atividades de desenvolvimento 

educativo devidamente aprovadas pelo Conselho Pedagógico e/ou autorizadas pelo 

Diretor; 

d) Participar em iniciativas e atividades organizadas pela escola que promovam e 

valorizem a escola, tais como: ações de formação, atividades culturais, atividades 

desportivas, visitas de estudo, etc.; 

e) Participar na elaboração e/ou execução do projeto educativo da escola; 

f) Participar nos diferentes órgãos do Agrupamento, de acordo com o regulamento 

interno. 

Artigo 233º - Deveres da autarquia 

Os deveres da autarquia decorrem da lei geral e da especificidade da sua função, a saber: 

a) Colaborar com os órgãos de gestão e administração do Agrupamento; 

b) Zelar pela preservação, conservação e asseio do parque escolar, nomeadamente no que 

diz respeito a instalações e espaços verdes; 

c) Disponibilizar meios e recursos que contribuam para a viabilização e concretização do 

projeto educativo do Agrupamento; 

d) Promover a componente de apoio à família na educação pré-escolar; 

e) Promover as atividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo, quando entidade 

promotora; 

f) Assegurar os auxílios económicos aos alunos do pré-escolar e primeiro ciclo; 
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g) Articular com o Agrupamento a organização e gestão dos transportes escolares, 

assegurando um serviço de qualidade, tendo em conta as necessidades do Agrupamento 

e dos alunos; 

h) Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo, promovendo a igualdade 

de oportunidades e educação integral dos alunos; 

i) Conhecer os instrumentos de exercício de autonomia do Agrupamento. 

 

CAPÍTULO 5 | ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ESCOLAR 

Subcapítulo I – Regime de funcionamento 

Artigo 234º - Funcionamento dos jardins-de-infância 

1. Nos jardins-de-infância será cumprido um horário semanal de 25 horas. 

2. O horário de funcionamento de cada estabelecimento de educação pré-escolar será definido 

pelo Diretor no início das atividades de cada ano, sendo para o efeito e obrigatoriamente, 

ouvidos os pais e encarregados de educação ou os seus representantes e a autarquia. 

3. Na educação pré-escolar, as atividades educativas têm início às 9:30 h no Centro Escolar 

Poeta Ruy Belo e às 9:00h nos restantes estabelecimentos. 

4. Em caso de ausência do educador titular de turma, este deverá ser substituído e, no caso de 

impossibilidade, os alunos deverão ser distribuídos pelas restantes turmas. Caso se revele 

impossível efetuar a referida distribuição, caberá ao Diretor garantir o acompanhamento 

dos alunos. 

5. A constituição de turmas seguirá as orientações da legislação em vigor. 

6. O período mínimo destinado a almoço será de 1:00 h. 

7. As atividades letivas têm início no período da manhã, às 9:00 h ou 9:30h, no período da 

tarde às 14:00 h. 

Artigo 235º - Funcionamento das escolas básicas e do 1º ciclo do ensino básico 

1. No 1º ciclo do ensino básico é imperativo o funcionamento da escola em regime normal, 

como condição e instrumento facilitador da “escola a tempo inteiro”. 

2. O período mínimo destinado a almoço será de 1:00 h. 

3. As AEC decorrem preferencialmente depois do período de funcionamento diário da escola. 

4. Em caso de ausência do Professor Titular de Turma: 

a) O Diretor providencia no sentido de proceder à substituição do professor; 

b) As crianças da turma ficam no estabelecimento de ensino distribuídas por outras 

turmas. 

5. No período da manhã haverá um intervalo de 30 minutos. No período da tarde um intervalo 

de 30 minutos, entre a atividade curricular e as AEC. 

6. As atividades letivas têm início no período da manhã, às 9:30 h no CE Poeta Ruy Belo e 9:00 

h nos outros estabelecimentos, no período da tarde às 14:00 h. 
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Artigo 236º - Funcionamento da escola sede EBI Fernando Casimiro Pereira da Silva 

1. As atividades letivas têm início, no período da manhã, às 8:20 h, e terminam às 13:20 h; no 

período da tarde iniciam às 14:10 h e terminam às 18:20 h. 

2. Cada turma não terá mais do que 6 tempos letivos consecutivos. 

3. O período mínimo destinado a almoço será de 1 hora. 

4. Excecionalmente, às 8:20 h e às 14:10 h, há uma tolerância de 10 minutos. A tolerância é 

um recurso excecional, não devendo ser usada sistematicamente. 

Artigo 237º - Cartão Escolar 

1. O cartão escolar é um cartão de leitura de proximidade RDIF, utilizado por todos os alunos, 

professores e funcionários da escola e tem como objetivo aumentar a segurança, criar um 

sistema de fiabilidade na troca de informações e simplificar a gestão escolar. 

2. Este cartão permitirá aos seus utilizadores: 

a) Serem identificados como membros da comunidade escolar; 

b) Controlar a entrada e a saída do espaço escolar; 

c) Fazer compras e pagamentos de serviços; 

d) Marcar e desmarcar refeições; 

e) Consultar saldos e movimentos. 

3. O cartão permite que os encarregados de educação, acedam a um conjunto de informações 

úteis como sejam as horas de entrada e saída do espaço escolar, quais as refeições 

efetuadas na escola, quais os produtos adquiridos no bar e papelaria e permite que o aluno 

não transporte valor monetário na escola após o carregamento do cartão. 

4. A utilização do cartão escolar na escola sede do Agrupamento é obrigatório e a sua 

utilização é regulada pelo “Regulamento de utilização do cartão GIAE”. 

Subcapítulo II – Espaços do Agrupamento 

Artigo 238º - Acesso e circulação 

O acesso ao recinto escolar far-se-á respeitando as seguintes normas: 

a) Nas escolas do Agrupamento os membros da comunidade educativa devem fazer-se 

sempre acompanhar de um documento, que permita uma rápida identificação (cartão de 

estudante eletrónico, caderneta escolar, cartão de funcionário, bilhete de identidade/ 

cartão do cidadão); 

b) Não é permitida a entrada de quaisquer viaturas nos recintos escolares, exceto o 

transporte de pessoas com deficiência e sinistrados e para cargas e descargas que, pela 

sua natureza, não possam ser efetuadas de outro modo; 

c) Os veículos que sejam autorizados a circular nas instalações escolares devem fazê-lo com 

o devido cuidado e a velocidade muito reduzida e só pelo tempo mínimo indispensável 

para cumprir os fins da sua utilização e sempre com o acompanhamento de um assistente 

operacional; 
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d) O Agrupamento declina qualquer responsabilidade por danos causados em veículos ou 

velocípedes dentro dos espaços escolares. Tal não invalida o empenhamento no 

apuramento de responsabilidades; 

e) Os alunos matriculados na EBIFCPS deverão ser sempre portadores do cartão de 

estudante-GIAE, devendo facilitar a sua leitura ao dispositivo eletrónico instalado na 

portaria, para assim terem livre acesso à escola, bem como para dela poderem sair; 

f) A saída dos alunos das instalações escolares depende do seu horário letivo, não podendo 

ausentar-se durante o normal funcionamento das aulas exceto se tal for autorizado pelos 

respetivos encarregados de educação; 

g) Será permitida a saída do recinto escolar aos alunos cujos encarregados de educação se 

apresentem na escola para os acompanharem e, em casos excecionais, manifestem essa 

vontade, de forma inequívoca, junto dos respetivos Diretores de turma, titular de turma, 

coordenador de estabelecimento ou Diretor; 

h) Na falta do cartão de estudante, o aluno poderá entrar ou sair mediante a apresentação 

da respetiva caderneta devidamente preenchida (horário, declaração do encarregado de 

educação, respetiva assinatura bem como a do Diretor de Turma); 

i) Numa eventual perda do cartão de estudante, o aluno ou o encarregado de educação 

deve providenciar junto dos serviços administrativos uma 2ª via. Na falta do cartão de 

estudante e da caderneta, o aluno só poderá sair após confirmação do horário da turma e 

autorização do Diretor; 

j) O acesso às instalações escolares por parte dos pais, encarregados de educação ou outras 

pessoas que tenham assuntos a tratar é permitido, devendo estes dirigir-se ao 

funcionário competente, que lhes entregará um impresso de visita que registará a sua 

presença e os encaminhará ao setor ou à pessoa que o visitante pretende contactar; 

k) Compete ao responsável pela portaria e telefone zelar para que sejam cumpridas estas 

determinações. 

Artigo 239º - Postura no recinto escolar 

São deveres específicos dos alunos do Agrupamento nos demais espaços escolares: 

a) Comportar-se corretamente no Refeitório e no Bufete: respeitar a sua vez, evitar todo o 

tipo de brincadeiras e deixar o espaço limpo; 

b) Fazer-se sempre acompanhar da Caderneta e do cartão eletrónico de identificação do 

aluno; 

c) Levar para a aula todo o material necessário às atividades letivas; 

d) Desligar o telemóvel durante as atividades letivas e na Biblioteca/Centro de Recursos; 

e) Não utilizar o telemóvel, ou qualquer outro tipo de equipamento tecnológico, como 

meio de divulgação de imagens e/ou sons de membros da comunidade escolar, sem 

qualquer tipo de autorização; estes equipamentos devem estar desligados e guardados 

nas mochilas/pastas, conforme o definido no n.º 18 do art. 192º; 

f) Não utilizar qualquer material suscetível de perturbar o normal funcionamento das aulas; 
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g) Não mascar pastilhas elásticas nem ingerir alimentos durante as aulas; 

h) Apresentar-se com aspeto adequado ao ambiente escolar; 

i) Não usar boné na sala de aula, Refeitório e Biblioteca/Centro de Recursos; 

j) Utilizar linguagem adequada ao meio escolar; 

k) A entrada de veículos na escola tem de ser acompanhada de um auxiliar de ação 

educativa e sempre efetuada a velocidade reduzida. 

2. No recinto escolar da escola sede deve atender-se ao seguinte: 

a) Qualquer professor ou funcionário, desde que previamente identificado, e sempre que 

necessário, pode exigir a identificação de alunos e de outras pessoas que estejam no 

recinto escolar; 

b) Não é permitida a permanência dos alunos nas salas de aulas na ausência do professor, 

exceto nas aulas de quarenta e cinco minutos (meio bloco), nos 2.º e 3.º ciclos, quando 

há mudança de disciplina ou de atividade educativa; 

c) Não é permitida a permanência no espaço da escola a pessoas estranhas ou a 

Pais/Encarregados de Educação sem motivo devidamente justificado; 

d) Quando qualquer professor ou funcionário detetar que os alunos utilizam indevidamente 

objetos que ponham em perigo a integridade física de outros, deve proceder à sua 

identificação, à confiscação do objeto e ainda comunicar por escrito a ocorrência ao 

Diretor de Turma/Professor Titular ou, na sua ausência, ao Diretor; 

e) É expressamente proibido fumar e consumir bebidas alcoólicas ou substâncias ilícitas no 

espaço escolar, conforme o definido no n.º 16 do art. 192º. 

3. Normas específicas para circulação dentro da escola sede do Agrupamento de alunos: 

a) Aceder ou sair dos espaços interiores da escola pelas entradas laterais; 

b) Circular nas zonas da secretaria, sala de professores, sala de Diretores de turma e 

gabinete do Diretor, apenas para acesso a esses serviços e com autorização de um 

funcionário; 

c) Circular ordeiramente nos corredores, escadas e pátios junto às salas de aula, não 

permanecendo aí durante o funcionamento das aulas; 

d) Aceder à Biblioteca Escolar/Centro de Recursos apenas com autorização de um 

funcionário; 

e) Aguardar, calmamente e em silêncio, a chegada do professor ou as indicações dos 

funcionários; 

f) Sair da sala de aula sem atropelos, deixando-a convenientemente arrumada e limpa; 

g) Utilizar o telemóvel apenas na sala de convívio dos alunos ou no espaço não coberto 

do recinto escolar; 

h) Respeitar as normas de segurança e atender aos avisos relativos a evacuações e saídas 

de emergência. 
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Artigo 240º - Cedência e aluguer das instalações à comunidade escolar e local 

1. Só podem ser cedidas instalações que não ponham em causa o normal funcionamento das 

atividades curriculares, extracurriculares, outras atividades programadas ou em prática. 

2. Os interessados devem solicitar por escrito a cedência das instalações com a antecedência 

mínima de 5 dias úteis. 

3. Os pedidos para cedência de instalações serão efetuados em impresso próprio, a fornecer 

pelo Diretor do Agrupamento, que incluirá nomeadamente:  

a) Identificação civil e fiscal da entidade solicitadora;  

b) Instalações que pretende utilizarem;  

c) Objetivo do pedido;  

d) Início (hora e dia) e fim (hora e dia) da ocupação;  

e) Nome e concordância do funcionário de apoio; 

f) Assinatura da entidade solicitadora. 

4. Prioridade na ocupação de instalações: 

a) Comunidade escolar; 

b) Associação de pais e encarregados de educação; 

c) Parceiros institucionais da escola; 

d) Comunidade local; 

e) Outras organizações educativas; 

f) Outros. 

5. A prioridade pode ser pontualmente alterada, depois de ponderada a importância da 

reunião, encontro, atividade, etc., o seu interesse para a comunidade escolar ou local e o 

número de participantes. 

6. Depois de devidamente autorizada a cedência das instalações entre a escola e a entidade 

solicitadora será estabelecido um compromisso escrito que inclua, nomeadamente: 

a) A responsabilidade dos utilizadores pela conservação das instalações e equipamentos 

usados; 

b) A verba devida à escola e forma de pagamento ou contrapartidas; 

c) No caso de necessidade das instalações cedidas para concretização da sua atividade, ou 

por decisão superior, a escola pode denunciar, com um prazo mínimo de 48 horas, o 

acordo celebrado; 

d) Compete ao Conselho Administrativo estabelecer anualmente os preparativos a fixar 

para o aluguer das instalações; 

e) Sempre que, por parte da entidade utilizadora, não houver cumprimento dos 

compromissos assumidos, poderá o Diretor cancelar o contrato existente, devendo 

comunicá-lo com a maior urgência possível. 

7. Pela ocupação que não vise lucro financeiro e de reconhecido interesse para a comunidade 

escolar ou local, não é devida qualquer importância, excetuando-se o pagamento da energia 

e água consumidas. Nos restantes casos é devida a importância determinada por lei, pagável 

nos serviços administrativos nos 5 dias úteis seguintes ao fim da ocupação ou nos 5 primeiros 
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dias úteis de cada mês. Das importâncias recebidas será passado recibo. O Diretor poderá 

estabelecer protocolos com entidades prevendo outras formas de retribuição. 

8. Após cada sessão de utilização das instalações deve ser comunicada ao Diretor qualquer 

anomalia verificada. 

9. O funcionário, caso verifique alguma anomalia ou alteração nos equipamentos e/ou 

instalações, entregará ao Diretor, semanalmente ou no dia imediato a sessão, o documento 

de controlo, assinalando as ocorrências verificadas. 

Subcapítulo III – Instalações e equipamentos 

Artigo 241º - Diretor de instalações do Agrupamento 

A gestão de instalações específicas é assegurada por um Diretor de instalações, nomeado pelo 

Diretor do Agrupamento. 

Artigo 242º- Competências do Diretor de instalações 

1. Responsabilizar-se pela avaliação das condições de segurança das suas instalações. 

2. Elaborar e zelar pelo cumprimento do regulamento das instalações. 

3. Sugerir, aos órgãos competentes, planos de aquisição a médio prazo de materiais e 

equipamentos, graduados por ordem de prioridade e enquadramento, dentro de uma 

filosofia de desenvolvimento das infraestruturas e dos meios, definida pelo departamento. 

4. Sugerir esquemas de ocupação das suas salas específicas de forma a rentabilizar o 

material/equipamento disponível. 

5. Fiscalizar com regularidade a área de armazenamento. 

6. Manter controlo sobre as quantidades e datas de compra de produtos químicos, por proposta 

do coordenador do subdepartamento respetivo a quem compete a gestão e armazenamento 

dos produtos. 

7. Zelar pela conservação das instalações e do respetivo material, bem como pelo seu eficaz 

funcionamento. 

8. Organizar o inventário do material existente nas instalações e mantê-lo atualizado. 

9. Organizar e manter atualizado o inventário geral da escola, procedendo à introdução do 

cadastro no CIBE; 

10.Elaborar o relatório a apresentar ao Diretor no final de cada ano letivo. 

Artigo 243º - Espaços escolares 

1. As salas e outros locais das escolas do Agrupamento devem ser criteriosamente distribuídos, 

atendendo à necessidade de espaços para: 

a) Atividades curriculares, enriquecimento curricular e extracurriculares; 

b) Apoio pedagógico; 

c) Salas de estudo; 

d) Sala de professores; 

e) Bibliotecas Escolares; 
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f) Sala de convívio dos alunos; 

g) Papelaria/reprografia; 

h) Bufete; 

i) Refeitório e cozinhas; 

j) Gabinetes de apoio; 

k) Salas de atendimento dos encarregados de educação; 

l) Salas dos Diretores de turma; 

m) Sala para OTL; 

n) Salas de informática; 

o) Hortas-pedagógicas; 

p) Jardim sensorial; 

q) Espaços administrativos; 

r) Miniauditório; 

s) Gabinetes médicos; 

t) Parques infantis. 

2. Todos os espaços devem estar devidamente identificados. 

3. Compete ao Diretor, depois de ouvir o Conselho Pedagógico, definir, criar ou alterar 

espaços/salas do Agrupamento. 

Artigo 244º - Apoio às salas de aula e áreas de circulação 

1. Nos espaços escolares do Agrupamento, o apoio às salas de aula e áreas de circulação é 

efetuado pelos assistentes operacionais, a quem compete exercer vigilância sobre os alunos 

não ocupados em atividades escolares, evitando que: 

a) Perturbem o normal funcionamento das atividades letivas; 

b) Danifiquem instalações, árvores, arbustos, plantas ou bens; 

c) Pratiquem atividades que façam perigar a sua integridade física ou a dos outros; 

d) Abandonem extemporaneamente e sem autorização o recinto escolar. 

2. Deverão ainda os assistentes operacionais: 

a) Providenciar no sentido de, as salas de aula estarem em condições para o exercício da 

prática letiva e apetrechada com o material escolar previamente requisitado pelo 

professor; 

b) Zelar pela limpeza e conservação das instalações e espaços a seu cargo; 

c) Manter atualizado o inventário dos equipamentos e materiais a seu cargo, mediante 

supervisão do gestor; 

d) Comunicar ao seu superior hierárquico qualquer anomalia verificada; 

e) Marcar falta aos docentes ausentes no suporte administrativo de registos de sumários 

adotado pela escola; 

f) Assistir os professores naquilo que lhes é solicitado; 

g) Divulgar pelas salas, de preferência no início ou no fim da aula, as informações ou 

ordens de serviço emanadas dos órgãos de gestão; 
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h) Prestar, com prioridade, toda a ajuda a alunos indispostos ou doentes, providenciando 

para que tenham a devida assistência, informando os encarregados de educação das 

normas relativas ao seguro escolar; 

i) Prestar apoio aos serviços administrativos. 

Artigo 245º - Recreios 

1. O espaço de recreio deve ser um momento liberto de interferências de estranhos às escolas 

e jardins, constituindo para as crianças e jovens momentos privilegiados para o exercício de 

práticas socializadoras que envolvam o desenvolvimento de competências nos planos de 

gestão de conflitos, da regulação dos afetos e da criação de sentimentos de pertença ao 

grupo. 

2. Nos estabelecimentos do Agrupamento: 

a) Os recreios destinam-se a serem utilizados pela comunidade escolar; 

b) A limpeza e vigilância dos recreios são da competência dos assistentes operacionais; 

c) Os alunos devem fazer uma correta utilização dos recreios, de forma a garantir a sua 

conservação e durabilidade; 

d) Não é permitida a permanência dos alunos nos espaços junto às salas de aula durante o 

período das atividades letivas; 

e) Nos recreios, os alunos devem adotar uma postura que não afete o normal 

funcionamento da escola; 

f) Os alunos devem circular com cuidado, moderando as suas brincadeiras, de forma a 

evitar choques e outros acidentes. 

3. Nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico: 

a) Cada estabelecimento de educação/ensino deverá organizar o acompanhamento e 

vigilância dos alunos durante o recreio, envolvendo o pessoal docente e não docente, 

determinando qual o docente ou docentes e assistentes operacionais que dia a dia 

acompanham os alunos no recreio; 

b) Da organização referida no ponto anterior deverá ser dado conhecimento ao Diretor, no 

início das atividades letivas, devendo, a mesma, ser afixada em local visível nos 

estabelecimentos de educação. 

Artigo 246º - Aulas no exterior do recinto escolar 

1. Nos estabelecimentos de educação pré-escolar, e nos do 1º ciclo do Ensino Básico, as 

atividades letivas pontualmente realizadas no exterior do recinto escolar não carecem de 

autorização do Diretor / Coordenador do Estabelecimento se cumprirem os seguintes 

requisitos:  

a) Se realizam dentro da sua área de influência, sem recorrer a meios de transporte;  

b) Sejam objeto de planificação adequada e atempada;  

c) Não ofereçam condições que possam pôr em perigo a integridade física dos alunos;  

d) Os pais ou encarregados de educação tenham conhecimento antecipado da atividade e 

autorizem a participação. 



2018/2021 Regulamento Interno do AEFCPS 

 

118 Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva 

 

2. As aulas ou outras atividades do 2° e 3° ciclos do Ensino Básico, bem como as atividades 

do pré-escolar e 1° ciclo que não cumpram os requisitos do ponto anterior, carecem da 

autorização do Diretor / Coordenador de Estabelecimento e encarregados de educação. 

3. Quando uma atividade de complemento curricular a ministrar no exterior do recinto 

escolar implique a anulação ou perturbação de aulas de outras disciplinas ou grupos/turma 

previstos para as horas imediatas, para aquele dia ou seguintes, é necessário a aprovação 

do Conselho Pedagógico e disso dar conhecimento prévio a todos os encarregados de 

educação dos alunos que participem nessas atividades letivas. 

4. Os alunos que não participem em atividades externas, esgotadas todas as possibilidades, 

serão, sempre que possível, alvo de atividades de substituição na escola, com idêntico 

significado pedagógico. 

5. Os professores terão de acompanhar sempre os alunos nas deslocações efetuadas. 

Subcapítulo IV – Instalações específicas 

Artigo 247º - Instalações específicas 

1. São consideradas instalações específicas os espaços de apoio à prática desportiva, as salas 

de Educação Visual e de Educação Tecnológica, as salas e laboratórios de Ciências Naturais 

e Física e Química, a sala de Educação Musical, as Bibliotecas, as salas de Informática, o 

miniauditório, as salas de estudo, as salas de Diretores de turma, as salas de professores, 

os gabinetes de apoio, as salas das unidades de apoio especializado e as salas de convívio 

dos alunos. 

2. A responsabilidade pelas instalações específicas pertence ao conjunto dos professores que 

as utilizam, devendo o seu coordenador, no final de cada ano letivo, proceder à 

atualização do inventário existente, devendo entregar o mesmo ao Diretor de instalações, 

assim como um relatório síntese onde refira o material a adquirir e respetiva justificação; 

3. Os relatórios e inventários parciais deverão ser entregues ao Diretor de instalações até ao 

dia 30 de julho de cada ano. 

Artigo 248º - Normas gerais de funcionamento das instalações específicas 

1. A comunidade escolar deve zelar pelo bom funcionamento e correta utilização das 

instalações. 

2.  Os horários de funcionamento dos diferentes serviços devem ser respeitados e colocados 

junto às respetivas entradas, sendo da competência do Diretor. 

3. O material específico das diferentes instalações só poderá sair mediante a autorização do 

Diretor de Instalações ou do Diretor. 

4. Para além das normas referidas anteriormente, poderá ser elaborado um regimento 

interno de algumas instalações específicas, que estabelecerá as normas de acesso, 

funcionamento, organização e deve ser elaborado ou revisto nos primeiros trinta dias do 

início do ano letivo, pelos responsáveis das mesmas, nomeadamente os coordenadores de 

Subdepartamento. 
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Artigo 249º - Sala de Educação Visual e Educação Tecnológica 

1. O material existente deverá encontrar-se guardado nas respetivas arrecadações das salas. 

2. O material não deverá ser deslocado a não ser que a sua utilização se torne necessária 

noutra sala que não disponha dele. 

3. Estará disponível para os professores um livro de requisições, onde anotarão todo o 

material a ser requisitado, bem como a data e a identificação do professor. 

4. Depois de utilizado, o material será devolvido ao local onde pertence, colocando a data de 

devolução do material requisitado. 

5. Nenhum material deverá ser utilizado sem o prévio preenchimento da requisição e 

correspondente anuência do coordenador de subdepartamento. 

Artigo 250º - Sala de Ciências Naturais e laboratórios 

1. O material existente deverá encontrar-se guardado nos respetivos armários fechados, 

devidamente acondicionado e identificado. 

2. O material não deverá ser deslocado, a não ser que a sua utilização se torne, por isso, 

mais funcional. 

3. Estará disponível para os professores interessados um livro de requisições onde anotarão 

todo o material a ser utilizado, bem como a data e a identificação do professor que o 

requisitar. 

4. As regras de segurança deverão constar de um regimento próprio do espaço. 

5. O regimento deverá estar afixado em local visível no respetivo espaço, devendo os 

professores utilizadores dos equipamentos dá-lo a conhecer aos alunos. 

6. Nenhum material deverá ser utilizado sem o prévio preenchimento da requisição e 

correspondente anuência do coordenador de subdepartamento, ou por alguém por si 

nomeado e conforme o descrito no regimento do espaço. 

Artigo 251º - Salas de Informática 

1. A sala de informática é um espaço de apoio e complemento educativo. 

2. O horário de funcionamento é, sempre que possível, o que consta como horário letivo da 

escola. 

3. Para além de turmas acompanhadas pelo professor, tem acesso à sala de informática quem 

estiver autorizado pelo Diretor de instalações/coordenador de estabelecimento, desde 

que: 

a) A sala esteja disponível; 

b) O requerente possua conhecimentos mínimos de informática. 

4. Quem utilizar este espaço deve verificar o estado das instalações e material à entrada e à 

saída. 

5. Deverá ser comunicado ao Diretor alguma anomalia verificada ou provocada nesta sala. 

6. A utilização e manuseamento do material informático estão sujeitos ao cumprimento 

rigoroso do regulamento próprio afixado nesta sala. 
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7. Os tablets do Agrupamento, assim como os computadores portáteis, fazem parte do 

inventário das salas de informática e possuem regulamento próprio de utilização.  

Artigo 252º - Miniauditório 

1. O miniauditório é um espaço reservado a reuniões e apoio às atividades letivas que pela 

sua natureza exijam as condições específicas destes espaços. 

2. A utilização do miniauditório carece de marcação prévia, feita junto do responsável ou na 

aplicação da plataforma existente na página eletrónica do Agrupamento. As requisições 

feitas na plataforma têm prevalência sobre as restantes. 

3. As chaves do miniauditório deverão ser pedidas, e entregues no final da atividade, ao 

funcionário que se encontre de serviço na Biblioteca Escolar e, em ultimo, caso à direção. 

4. Os professores que utilizem o miniauditório devem verificar o estado da sala e do material, 

à entrada e à saída. 

5. Deverá ser sempre comunicado ao Diretor/coordenador de estabelecimento qualquer 

anomalia verificada ou provocada nestas instalações. 

Artigo 253º - Salas de estudo 

1. Este espaço é um local destinado ao estudo, no qual os alunos encontram o apoio necessário 

ao esclarecimento das suas dúvidas e à superação das suas dificuldades. Alunos e 

encarregados de educação serão informados sobre o local e funcionamento da sala de 

estudo da respetiva escola, caso exista. 

2. Têm acesso à sala de estudo todos os alunos, podendo o Diretor restringir o acesso por 

motivos disciplinares. 

3. A função dos professores na sala de estudo consiste essencialmente: 

a) No apoio à realização dos trabalhos escolares, trabalhos de casa, trabalhos de pesquisa, 

relatórios; 

b) No esclarecimento de dúvidas, correção dos hábitos de trabalho dos alunos, revisão de 

matérias estudadas, organização de apontamentos, preparação de temas a estudar; 

c) No esclarecimento de dúvidas sobre assuntos das áreas de especialidade dos professores 

presentes; 

d) Em proporcionar, quando possível e a título complementar, atividades alternativas de 

lazer de maior qualidade no âmbito da ocupação de tempos livres. 

4. No sentido de estimular a responsabilidade e iniciativa individual dos alunos na construção 

do seu percurso educativo, a sala de estudo funciona como um espaço aberto, de acesso 

livre e voluntário, sem prejuízo da recomendação da sua frequência por parte dos conselhos 

de turma. 

5. O horário de funcionamento será fixado pelo Diretor de acordo com as possibilidades e 

necessidades reais das escolas e dado a conhecer aos respetivos encarregados de educação. 

6. Os docentes em exercício de funções nas salas de estudo deverão assinar e sumariar as 

atividades nos respetivos suportes de registo de sumários adotados pela escola, assim como 

registar a assiduidade dos alunos. 
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7. A coordenação da sala de estudo é assegurada por um professor ou equipa de professores 

designados pelo Diretor. 

8. O(s) coordenador(es) da sala de estudo deverão fornecer ao Conselho Pedagógico todas as 

informações necessárias sobre o seu funcionamento, bem como todos os elementos que 

permitam uma avaliação periódica e final dos serviços prestados. 

Artigo 254º - Salas de Diretores de turma 

1. As salas de Diretores de turma destinam-se ao uso dos Diretores de turma e de outros 

docentes com cargos de gestão pedagógica ligada à direção de turma. Os dossiês de turma e 

bem como os documentos necessários ao desempenho dos cargos de Diretor de Turma e 

coordenadores de ciclo encontram-se na sala dos Diretores de turma. 

2. Os docentes que não desempenham as funções descritas no ponto anterior deverão evitar a 

utilização das salas de Diretores de turma. 

3. O gabinete de atendimento aos Encarregados de Educação é um espaço de apoio destinado à 

receção e atendimento aos encarregados de educação, pelo que deve ser evitada a sua 

utilização para outros fins. 

Artigo 255º - Salas de pessoal não docente 

As salas de pessoal não docente são locais de convívio e de trabalho e destinam-se ao uso 

exclusivo do pessoal não docente. 

Artigo 256º - Salas de convívio dos alunos 

1. As salas polivalentes servem de sala de convívio dos alunos. 

2. As salas polivalentes são assistidas e vigiadas pelos assistentes operacionais a exercer 

funções no bufete. 

3. Os alunos podem requisitar, na papelaria, jogos para ocupação dos seus tempos livres. 

4. Os jogos referidos no ponto anterior são entregues ao aluno mediante a apresentação do 

cartão de estudante do requisitante como caução. 

5. Os alunos devem usufruir dos equipamentos lúdicos disponíveis nas salas de convívio com 

responsabilidade, não os danificando. 

Artigo 257º - Portarias 

1. A portaria, onde existe, é a zona de entrada e saída da escola e controlo de acesso às 

instalações escolares. 

2. O controlo da portaria é feito por um funcionário ali colocado para o efeito, durante o 

horário letivo e fora dele sempre que possível. 

3. O assistente operacional a exercer funções na escola sede do Agrupamento deverá zelar 

pelo controlo de entradas e saídas de alunos mediante a verificação eletrónica do cartão de 

estudante. 

Artigo 258º - Telefone/PBX 

1. O funcionamento do telefone/PBX é assegurado por um assistente técnico ou operacional. 
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2. Não será permitido utilizar o telefone da central telefónica para chamadas particulares. Tal 

utilização carece de autorização de utilização após validação da justificação da sua 

necessidade; 

3. As chamadas oficiais devem ser requisitadas à telefonista, que optará pelo meio mais 

conveniente. 

Artigo 259º - Instalações desportivas 

1. As instalações desportivas e os campos de jogos do Agrupamento estão prioritariamente 

afetos às aulas de Educação Física/Atividade Física e Desportiva. 

2. As instalações desportivas da escola sede afetas às aulas de Educação Física do 2.º e 3.º 

ciclos são pertença de entidade externa pelo que apenas deverão ser utilizadas para esse 

fim ou para o Desporto Escolar. 

3. Os alunos podem requisitar, na Portaria da Escola Sede, bolas para a prática desportiva 

durante os seus tempos livres, caso as condições climatéricas assim o permitam e não exista 

outra forma de ocupação de tempos livres a decorrer para esses alunos. 

4. Os recursos referidos no ponto anterior são entregues ao aluno mediante a apresentação do 

cartão de estudante do requisitante como caução. 

Artigo 260º - Requisição de material/espaço específico 

1. Por material/espaço específico entende-se: 

a) Salas; 

b) Auditórios; 

c) Computadores portáteis e tablets; 

d) Material de laboratório; 

e) Equipamento desportivo; 

f) Materiais de apoio às atividades letivas. 

2. Para a sua requisição dever-se-á recorrer, preferencialmente, à aplicação eletrónica 

disponível na plataforma Moodle ou preencher uma requisição a fornecer pela respetiva 

escola, onde conste: 

a) Designação do equipamento/espaço a requisitar; 

b) Identificação do requisitante; 

c) Data e hora da utilização; 

d) Data da requisição; 

e) Assinatura do requisitante, no caso da requisição em papel; 

f) Data e hora da devolução; 

g) Rubrica do responsável pelo setor, no caso da requisição em papel. 

3. A requisição do material didático/espaço deve ser feita com 24 horas de antecedência; 

4. Compete à assistente operacional do PBX verificar diariamente as requisições para o dia 

seguinte e informar o correspondente responsável pelo setor respetivo. 

5. Compete ao responsável pelo setor: 

a) Providenciar para que o material requisitado seja colocado no local solicitado; 
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b) Requisitar os produtos necessários para manter funcionais os equipamentos; 

c) Inventariar as necessidades de reparação dos equipamentos; 

d) Informar o Diretor/coordenador de estabelecimento das anomalias verificadas; 

e) Manter um arquivo, com a duração de dois anos letivos, das requisições efetuadas; 

f) Manter atualizado o inventário dos equipamentos sob a sua responsabilidade. 

Artigo 261º - Inventários 

1. Todos os setores, departamentos e clubes devem elaborar e manter atualizados os 

inventários dos bens duradouros a seu cargo. 

2. Anualmente deverá ser constituída, pelo Diretor, uma equipa de verificação e atualização 

do Cadastro de Bens Móveis do Agrupamento. 

3. Nas escolas do 1º ciclo e pré-escolar, a responsabilidade da atualização dos inventários é do 

coordenador de estabelecimento, caso exista, ou do Professor Titular de Turma. 

4. Considera-se “bem duradouro” aquele que se presume irá ter uma duração superior a um 

ano. 

5. A elaboração dos inventários faz-se em impresso onde conste: 

a) Número de inventário correspondente a cada bem; 

b) Designação do bem, conforme o CIBE; 

c) Quantidade; 

d) Estado de conservação; 

e) Data da aquisição. 

6. Um exemplar do inventário dos bens em causa deve ser afixado em local visível no 

espaço/instalações em que se encontram. 

7. No final de cada ano letivo é entregue ao Diretor/coordenador de estabelecimento um 

exemplar atualizado do inventário com as anotações que se julguem pertinentes, 

nomeadamente no que se refere à substituição ou reparação dos equipamentos avariados. 

Artigo 262º - Danos causados às instalações, equipamentos e material escolar 

1. Qualquer pessoa que pertença à comunidade escolar será responsabilizada pelos danos 

causados no espaço escolar. 

2. É regra a reparação dos danos causados, independentemente de eventual procedimento 

disciplinar e/ou criminal, se for caso disso. 

Subcapítulo V – Serviços 

Artigo 263º - Refeitórios 

1. O horário de funcionamento dos refeitórios deve estar exposto em local visível, junto às 

suas instalações. 

2. Na escola sede do Agrupamento: 

a) O acesso às refeições faz-se perante a apresentação do cartão de identificação 

eletrónico; 
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b) O preço da refeição é determinado por lei; 

c) Não é permitida a entrega de qualquer importância em dinheiro; 

d) A aquisição da senha tem de ser feita até às 16:30 do dia útil anterior ao consumo, ou 

no próprio dia da refeição, até às 10:30 h, com o agravamento correspondente ao preço 

da multa determinado por lei; 

e) No primeiro dia de prestação do serviço de refeição de cada período não haverá lugar 

ao pagamento de multa; 

f) Podem utilizar os refeitórios os professores, funcionários e alunos do Agrupamento e 

ainda professores, aluno se funcionários de outros estabelecimentos de 

educação/ensino que requeiram com antecedência a prestação do serviço; 

g) A utilização do cartão magnético para aquisição de refeição está regulada pelo 

regulamento de utilização do GIAE.  

h) Os alunos que não procedam à desmarcação da refeição, inclusive os que estão isentos 

de pagamento, pagarão o valor da refeição na totalidade.  

3. Nos jardins-de-infância e nas escolas do 1º CEB os alunos não poderão abandonar o refeitório 

sem terminar a refeição. 

4. Nos jardins-de-infância e escolas do 1º CEB, o fornecimento de refeições é da competência 

da autarquia, que estabelece as suas normas regulamentares. 

5. Os danos causados no material de refeitório (pratos, copos etc.) serão da responsabilidade 

de quem os pratica. 

6. No início de cada semana deve ser exposta, nas instalações do refeitório e no local de 

marcação da refeição, a ementa para essa semana. 

7. Da ementa devem constar refeições equilibradas, completas e não repetidas nessa semana. 

8. Em casos excecionais, por razões de saúde e a pedido do interessado, pode ser confecionada 

uma refeição de "dieta" que, no entanto, não deve ultrapassar o custo da refeição normal. 

Sempre que a dieta se exija continuada, deve o interessado apresentar uma justificação 

médica. 

9. A avaliação da qualidade do serviço de refeição de cada estabelecimento é da 

responsabilidade: 

a) Da direção, na escola sede; 

b) Do coordenador de estabelecimento, nos centros escolares; 

c) Do Professor Titular de Turma, nas escolas do 1.º CEB. 

Artigo 264º - Papelaria/reprografia da EBIFCPS 

1. O horário de funcionamento da papelaria/reprografia deve estar exposto em local visível 

junto às suas instalações. 

2. O preço dos produtos deve ser afixado em local visível. 

3. Têm acesso à papelaria/reprografia os professores, alunos, associação de alunos, pais e 

encarregados de educação e respetiva associação, funcionários do Agrupamento e outras 

entidades autorizadas pelo Diretor. 
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4. Os preços dos produtos praticados na papelaria não devem ter como objetivo a obtenção de 

lucro, mas apenas garantir a cobertura de eventuais perdas e danos. 

5. Todos os consumos efetuados na papelaria e reprografia deverão ser efetuados através do 

cartão magnético do respetivo comprador. 

6. O preço da reprodução de originais deve ser afixado em local visível, no interior da 

papelaria/reprografia, sendo que são oficiais e gratuitas as seguintes: 

a) As reproduções destinadas a avaliar os alunos; 

b) Outras reproduções reconhecidamente importantes (pelo Diretor/coordenador de 

estabelecimento ou Conselho Pedagógico) para o processo educativo; 

c) As reproduções destinadas ao funcionamento dos serviços e da associação de pais e 

encarregados de educação; 

d) As reproduções destinadas à comunicação entre escolas, Agrupamento e comunidade 

local; 

e) As reproduções com vista à informação legislativa da comunidade escolar; 

f) Os restantes documentos essenciais ao normal funcionamento da prática letiva, desde 

que acautelados os consumos racionais de recursos através de um plafond a introduzir 

nos cartões dos respetivos professores; 

g) Os originais devem ser entregues com quarenta e oito horas de antecedência, 

preferencialmente via correio eletrónico, em formato pdf; 

h) Se nada for dito em contrário, os originais serão reproduzidos em formato 

economizador (2 cópias por página, frente e verso), excetuando-se as reproduções de 

documentos que visem a avaliação dos alunos. 

7. Ao responsável da papelaria e da reprografia compete: 

a) Garantir que os produtos armazenados, expostos e fornecidos se encontrem em bom 

estado de conservação; 

b) Devolver ou inutilizar, informando o Diretor, os produtos que não se apresentem em 

boas condições; 

c) Requisitar os produtos necessários ao funcionamento do seu setor; 

d) Manter um stock pequeno de produtos e garantir que não esgote em condições normais; 

e) Inventariar as necessidades em termos de aquisição, reparação ou conservação dos 

equipamentos; 

f) Efetuar o inventário de existências, com periodicidade mensal e comunicar, ao Diretor, 

as não-conformidades; 

g) Manter, pelo período de dois anos, um arquivo de todas as requisições; 

h) Imprimir recibo de todas as importâncias recebidas e entregar nos serviços 

administrativos, no final do dia, as verbas apuradas, das quais também receberá 

assinará o impresso respetivo depois da sua impressão; 

i) Manter sempre atualizado o número de cópias executadas em cada equipamento. 
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Artigo 265º - Bufete 

1. O horário de funcionamento dos bufetes deve estar exposto em local visível junto às suas 

instalações. 

2. O preço dos produtos deve ser afixado em local visível. 

3. Têm acesso aos bufete das salas de convívio os professores, alunos e funcionários do 

Agrupamento. 

4. Aos responsáveis pelos bufetes compete: 

a) Garantir que os produtos em armazém, expostos e servidos se encontrem em bom 

estado de conservação; 

b) Devolver ou inutilizar, informando o Diretor, os produtos que não se apresentem em 

condições de serem consumidos; 

c) Requisitar os produtos necessários ao funcionamento do seu setor; 

d) Manter um stock pequeno de produtos e garantir que não esgote em condições normais; 

e) Inventariar as necessidades em termos de aquisição, reparação ou conservação dos 

equipamentos; 

f) Manter inventários atualizados, tanto dos produtos consumíveis em armazém como dos 

equipamentos; 

g) Observar todas as normas de higiene e limpeza aquando do manuseamento dos 

alimentos servidos, incluindo o vestuário especifico. 

h) Efetuar o inventário de existências, com periocidade mensal e comunicar, ao Diretor, 

as não conformidades. 

Subcapítulo VI – Reuniões 

Artigo 266º - Calendarização, convocatórias e atas 

1. A convocatória das reuniões deverá ser divulgada por correio eletrónico, através do sistema 

UTILATAS e mediante de afixação em expositores para esse efeito designados, de fácil 

acesso e visibilidade para os destinatários; 

2. A convocatória deve conter: 

a) Identificação de quem convoca; 

b) Destinatários; 

c) Local, data e hora da reunião; 

d) Assuntos a tratar, devidamente especificados; 

e) Assinatura de quem convoca; 

f) Aprovação do Diretor que autoriza a sua afixação e valida a reunião. 

3. A documentação referente à reunião deve ser disponibilizada com a necessária 

antecedência aos interessados. 

4. Para as reuniões ordinárias as convocatórias devem afixar-se com, pelo menos, 48 horas de 

antecedência. 

5. Não é permitida a realização de reuniões ordinárias com prejuízo das atividades letivas. 
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6. Só em casos excecionais e autorizadas pelo Diretor se realizarão reuniões extraordinárias 

com prejuízo das atividades letivas. 

7. As convocatórias de reuniões extraordinárias que, pela urgência, não possam respeitar o 

estipulado para as reuniões ordinárias, deverão ser feitas pessoalmente de forma a 

assegurar a tomada de conhecimento por parte de todos os elementos. 

8. No caso de se verificar a marcação de várias reuniões para o mesmo dia, a sua 

calendarização deve estipular, no máximo, duas horas para cada reunião. Se esse período 

for insuficiente para o tratamento dos assuntos, marcar-se-á nova reunião. 

9. Da reunião lavrar-se-á ata suporte informático, no sistema UTILATAS, procedendo-se à sua 

impressão e entrega na direção do Agrupamento. 

10.Nas reuniões de departamentos / subdepartamentos / conselhos de turma compete ao 

coordenador/Diretor de Turma presidir à reunião. Na falta deste, a reunião deve ser 

presidida, caso exista a necessidade da sua realização e a impossibilidade de se realizar em 

outra data, pelo professor mais antigo ou, no caso dos conselhos de turma pelo respetivo 

secretário e secretariada por um professor indicado pelo Diretor. Na ausência dessa 

indicação, será secretário o docente com o menos tempo de serviço. 

11.Nas restantes reuniões, na falta do presidente da reunião, a mesma deve ser presidida, caso 

exista a necessidade da sua realização e a impossibilidade de se realizar em outra data, 

pelo professor mais antigo e secretariada por um professor indicado pelo Diretor. Na 

ausência dessa indicação, será secretário o docente com o menos tempo de serviço. 

Artigo 267º - Quórum nos órgãos colegiais 

1. Nos termos do disposto no Código de Procedimento Administrativo, artigo 22º, entende-se 

que um órgão colegial só exprime a sua vontade quando esteja presente a maioria dos seus 

membros com direito a voto. 

2. Considera-se que na falta de quórum será convocada nova reunião, com intervalo mínimo de 

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. 

Artigo 268º - Livros de atas 

1. As atas encontram-se sob responsabilidade do Diretor. 

2. As atas de todas as reuniões serão informatizadas, mediante a utilização do sistema 

UTILATAS. 

3. Para além dos registos informáticos as atas deverão ter um suporte escrito que deverá ser 

entregue ao Diretor no prazo máximo de 8 dias após a sua aprovação, salvo impedimento 

legal do secretário. 

4. O cumprimento da elaboração das atas é da responsabilidade de quem coordena/preside à 

reunião e de acordo com as orientações existentes no agrupamento (Procedimentos para a 

elaboração de atas). 
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5. No final do ano letivo será elaborado um livro de atas, por órgão ou grupos de órgãos que 

deverá conter todas as atas dessa estrutura. As folhas do livro serão numeradas 

sequencialmente.   

Artigo 269º - Objeto das deliberações 

Só podem ser objeto de deliberação os assuntos incluídos na ordem do dia da reunião, salvo se, 

tratando-se de reunião ordinária, pelo menos dois terços dos membros reconhecerem a 

urgência de deliberação imediata sobre outros assuntos. 

Subcapítulo VII – Difusão da informação 

Artigo 270º - Comunicação da informação 

1. A comunicação e a circulação da informação far-se-á preferencialmente pelo correio 

eletrónico e pelo portal moodle do Agrupamento. 

2. Nos expositores interiores e exteriores da sala de professores, na entrada da escola sede e 

nos placards do corredor central, são afixadas todas as informações úteis. 

3. Todas as informações internas são dadas a conhecer por aviso em suporte de papel ou por 

via eletrónica de forma a tornar o processo mais célere e abrangente.  

4. A informação aos alunos será lida e rubricada pelo professor que no momento está a 

lecionar na turma. 

5. Os documentos relativos a legislação, ações de formação, projetos, concursos ou outros 

similares são afixados nos expositores, durante uma semana, finda a qual são arquivados em 

dossiê próprio, na sala de receção a pais e encarregados de educação. 

6. Informação associativa, cultural, desportiva e sindical: 

a) Toda a informação deve ser afixada nos expositores destinados a esse fim, no exterior 

da sala de professores; 

b) É proibida a afixação de informação fora desses expositores, exceto com a autorização 

expressa do Diretor; 

c) Findo o prazo útil, a informação é retirada dos expositores e de acordo com o interesse 

documental, arquivada ou inutilizada, pelos respetivos responsáveis; 

d) Poderá ser afixada toda a informação de caráter associativo, cultural, desportivo ou 

sindical, emanada de organismos ou grupos de elementos pertencentes à comunidade 

escolar; 

e) Também poderá ser afixada toda a informação proveniente de organismos exteriores à 

escola, desde que tenha reconhecido valor associativo, cultural ou desportivo, 

contribuindo assim para a formação e valorização dos elementos da comunidade 

escolar; 

f) A informação de caráter associativo, cultural ou desportivo a afixar tem de ser do 

conhecimento prévio do Diretor/coordenador de estabelecimento, que a rubricará, 

registando a data da sua afixação; 
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g) A afixação e distribuição de informação sindical não carecem de autorização, sendo da 

inteira responsabilidade dos delegados sindicais da escola; 

h) Não é permitida a distribuição de qualquer tipo de propaganda, no recinto da escola, 

nem outras ações, que pelo seu âmbito ou conteúdo, sejam suscetíveis de gerar 

conflitos ou ofender a liberdade de pensamento, salvaguardadas as situações previstas 

na lei. 

7. No respeitante às escolas do 1º ciclo do ensino básico e jardins-de-infância, o Diretor fará 

chegar a documentação ao respetivo responsável do estabelecimento que, por sua vez, dela 

dará conhecimento aos docentes em exercício de funções, afixando nos locais de estilo toda 

a informação remetida. 

8. Será privilegiado o envio de correspondência e demais informações através de correio 

eletrónico, promovendo, desta forma, a economia de recursos e a preservação do ambiente. 

9. Só poderão ser afixados documentos depois de rubricados pelo Diretor/coordenador de 

estabelecimento. 

10.A documentação/informação afixada não poderá ser retirada ou reproduzida sem 

autorização do Diretor. 

11.É dever de todo o pessoal docente manter o seu endereço de email atualizado nos serviços 

administrativos. 

Artigo 271º - Divulgação e comunicação aos E.E. dos resultados da avaliação 

1. No ensino básico, no prazo máximo de três dias úteis após as reuniões de avaliação de fim 

de período, serão afixados em local público os resultados da avaliação. 

2. Os resultados da avaliação de final de período, no ensino básico e na educação pré-escolar, 

serão comunicados pessoalmente aos encarregados de educação pelo Professor Titular de 

Turma /Diretor de Turma até ao último dia útil antes do início do período seguinte, salvo 

decisão em contrário devidamente fundamentada e com a anuência do respetivo 

coordenador de ciclo. 

Subcapítulo VIII – Outras disposições 

Artigo 272º - Plano de Evacuação e Emergência 

1. A Escola Sede deve dispor de um docente responsável pela segurança, o delegado de 

segurança.  

2. O delegado de segurança é nomeado pelo Diretor.  

3. O mandato do delegado de segurança é de quatro anos, podendo cessar a todo o momento 

por determinação do Diretor ou a pedido do interessado. O referido docente será 

responsável pela constituição de uma equipa multidisciplinar que se ocupará das questões 

relativas à segurança. 

4. Cada escola do Agrupamento deverá definir um Plano de Segurança que vise a 

sistematização de um conjunto de normas e regras de procedimento, destinadas a minimizar 

os efeitos das catástrofes e outros incidentes que se prevê possam vir a ocorrer em 
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determinadas áreas, gerindo, de uma forma otimizada, os recursos disponíveis. O referido 

plano constitui um instrumento preventivo e de gestão operacional. Deve ser um plano 

flexível, simples, dinâmico, adequado e preciso. 

5. Compete ao responsável pela organização de segurança fazer a preparação interna para a 

atuação na emergência que visa a tomada de medidas necessárias à preservação da vida e 

dos bens, tendo em conta: 

a) Dotar as escolas de um nível de segurança eficaz, nomeadamente com a elaboração de 

um plano de emergência na escola sede e de um plano de prevenção nos outros 

estabelecimentos do Agrupamento; 

b) Limitar as consequências de um acidente; 

c) Sensibilizar para a necessidade de conhecer e rotinar procedimentos de autoproteção a 

adotar, por parte de professores, de funcionários e de alunos em caso de acidente; 

d) Corresponsabilizar toda a população escolar no cumprimento de normas de segurança; 

e) Preparar e organizar os meios humanos e materiais existentes, para garantir a 

salvaguarda de pessoas e bens no caso da ocorrência de uma situação perigosa; 

f) Conhecer de forma pormenorizada as condições de segurança dos estabelecimentos do 

Agrupamento; 

g) Promover a correção das carências e situações disfuncionais detetadas. 

Artigo 273º - Parcerias e protocolos 

1. O AEFCPS pode estabelecer contratos de parceria ou protocolos, sempre que tal ajude a 

organização na satisfação de necessidades suscitadas pelo seu projeto educativo ou 

contribua para a realização de estratégias pedagógicas ou administrativas.  

2. Serão estimulados os projetos que envolvam intercâmbios com outras instituições 

educativas, nacionais ou estrangeiras e parcerias com entidades públicas e privadas, em 

especial as de âmbito local. 

3. A responsabilidade de validação dos protocolos a definir é: 

a) da equipa reduzida do Conselho Geral definida na p) do artigo 15.º, caso o protocolo se 

destine parcerias apenas de caráter pedagógico, sendo que em casos fundamentados de 

urgência poderá o diretor assumir tal responsabilidade fundamentando a sua decisão; 

b) do Conselho Geral, por proposta da equipa reduzida, após negociação com as partes 

envolvidas. 

4. A responsabilidade da assinatura dos contratos de parceria ou protocolos cabe ao Diretor, 

ouvido, sempre que possível o Conselho Pedagógico e observado o disposto no número 

anterior. 
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CAPÍTULO 6 | DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 274º - Disposições finais 

1. Além das normas de funcionamento definidas neste regulamento interno, todos os órgãos e 

estruturas colegiais nele previstos deverão elaborar o seu próprio regimento interno. 

2. É dever de todos os elementos da comunidade educativa cumprir o regulamento interno. 

3. Todo aquele que deixar de observar os preceitos reguladores da vida da escola, e os destas 

normas em particular, é responsável perante os elementos integrantes da comunidade 

educativa pelas consequências que daí resultem, ressalvados os casos de não observância 

devidamente justificados. 

4. O Conselho Geral, o Diretor e o Conselho Pedagógico, na esfera das respetivas atribuições, 

criarão condições para o cumprimento deste regulamento e exigirão de todos o respeito 

pelas normas que o mesmo contém. 

5. A revisão do regulamento interno implica, se necessário, a consulta da comunidade 

educativa. 

6. Todas as situações omissas ou não previstas neste regulamento serão sujeitas a apreciação 

por parte do Diretor ou será aplicado e cumprido como disposto na legislação em vigor. A 

resolução será sempre passada a normativo escrito e dada a conhecer pelas formas mais 

adequadas e integrada no regulamento. 

7. O regulamento interno tem uma validade de quatro anos, a menos que por obrigação legal 

seja necessário proceder à sua revisão. 

Artigo 275° - Dever de sigilo 

Todos os elementos da comunidade educativa que integrem órgãos de gestão e administração 

ou outros órgãos e estruturas previstas no presente Regulamento Interno estão obrigados ao 

dever de guardar sigilo.  

Artigo 276° - Omissões 

Os casos omissos no presente Regulamento Interno serão avaliados e decididos pelo Diretor do 

Agrupamento, em conformidade com o quadro legal e com o próprio Regulamento Interno. 

Artigo 277° - Divulgação 

Sendo o Regulamento Interno um documento central na vida do Agrupamento, considera-se que 

o mesmo: 

1. Estará disponível para consulta. 

2. Deverá ser arquivado, em pasta própria, na Reprografia, no Gabinete do Diretor, na 

Biblioteca e na Secretaria. 

3. Será entregue um exemplar à Associação de Pais e Encarregados de Educação. 

Artigo 278° - Revisão do Regulamento Interno 

De acordo com o disposto no art. 65º, do Decreto-Lei nº 137/2012, o Regulamento Interno pode 

ser revisto ordinariamente quatro anos após a sua aprovação e, extraordinariamente, a todo o 
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tempo por deliberação do Conselho Geral, aprovada por maioria absoluta dos seus membros em 

efetividade de funções. 

 

O presente documento entra em vigor logo após a sua aprovação pelo Conselho Geral, exceto 

no que diz respeito à avaliação sumativa dos alunos, que só terá efeitos a partir do ano letivo 

seguinte. 

Aprovado em reunião do Conselho Geral, no dia 25 de julho de 2016 

 

A Presidente do Conselho Geral 

 

(Ana Clara Ferreira Duarte) 

 

 

O Diretor 

 

(Paulo Jacinto Correia de Almeida) 

 

 


