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Enquadramento Legal 

 

1. De acordo com o Decreto-Lei 137/2012, de 2 de julho, são finalidades dos agrupamentos: 

a. Garantir e reforçar a coerência do Projeto Educativo e a qualidade pedagógica das escolas e 
estabelecimentos de educação pré-escolar que o integram, numa lógica de articulação vertical dos 
diferentes níveis e ciclos de escolaridade; 

b. Racionalizar a gestão dos recursos humanos e materiais das escolas e estabelecimentos de 
educação pré-escolar que o integram; 

c. Superar situações de isolamento de escolas e estabelecimentos de educação pré-escolar e 
prevenir a exclusão social e escolar; 

d. Proporcionar um percurso sequencial e articulado dos alunos numa dada área geográfica e 
favorecer a transição adequada entre níveis e ciclos de ensino. 

2. São instrumentos de autonomia especificados no Decreto-Lei 137/2012, de 2 de julho, os seguintes 
documentos: 

a. Projeto Educativo; 

b. Regulamento Interno; 

c. Planos Anual e Plurianual de Atividades; 

d. Orçamento. 

3. Ainda no âmbito da autonomia, nomeadamente no que respeita à prestação de contas, são 
documentos orientadores: 

a. Relatório Anual de Atividades; 

b. Conta de Gerência; 

c. Relatório de Avaliação Interna. 

4. O Regulamento Interno é o documento que define o regime de funcionamento do agrupamento de 
escolas ou escola não agrupada de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das 
estruturas de orientação e dos serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos, bem como os 
direitos e os deveres da comunidade escolar. 

5. Neste Regulamento Interno por Agrupamento de Escolas Dr. Mário Fonseca, Lousada entende-se o 
conjunto dos estabelecimentos de ensino referidos na tabela 1. 
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Tabela 1 - Constituição do Agrupamento 
 

ESTABELECIMENTOS ESCOLARES ESCOLA-SEDE 

1. Jardim de Infância de Lagoa 
2. Jardim de Infância de Uchas 
3. Escola Básica de Lustosa 
4. Escola Básica de Carmo (Barrosas Santo Estêvão) 
5. Escola Básica de Mós (Silvares) 
6. Escola Básica de Telheiro (São Miguel) 
7. Escola Básica de Estrada do Meio (Macieira)  
8. Escola Básica de Sousela 
9. Escola Básica de Mourinho (Aveleda) 
10. Escola Básica e Secundária de Lousada Norte, Lustosa 
11. Escola Básica e Secundária Dr. Mário Fonseca, Nogueira 

Escola Básica e 
Secundária Dr. Mário 

Fonseca, 
Nogueira 
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Capítulo I - Procedimentos Gerais 

 
Artigo 1.º - Acesso às Escolas do Agrupamento 

1. O acesso às escolas e jardins de infância do Agrupamento é permitido a: 

a. Pessoal docente, pessoal não docente e alunos que a eles pertençam; 

b. Pais e encarregados de educação dos alunos, ou qualquer pessoa que tenha assuntos de 
interesse a tratar, devendo dirigir-se ao assistente operacional de serviço na portaria, 
identificando-se e informando da pessoa a contactar; 

2. As instalações das escolas e jardins de infância do Agrupamento estão interditas a: 

a. Manifestações de caráter político, partidário ou religioso, salvo as devidamente autorizadas pela 
Diretora; 

b. Quaisquer utensílios ou materiais que danifiquem as instalações ou incomodem a comunidade 
escolar; 

c. Armas defensivas ou ofensivas; 

d. Bebidas alcoólicas e estupefacientes; 

e. Vendedores ou comerciantes de artigos de natureza diversa, de acordo com a legislação em vigor, 
excetuando os devidamente autorizados pela Diretora. 

3. Nos edifícios do Agrupamento, os coordenadores de estabelecimento devem providenciar para que as 
entradas no edifício se façam apenas depois de identificadas as pessoas. 

4. Nas escolas básicas e secundárias do Agrupamento, alunos, pessoal docente e pessoal não docente 
utilizam o cartão eletrónico em uso nos estabelecimentos como forma de controlo de assiduidade e 
pontualidade, bem como único meio de pagamento de bens e produtos do bufete e 
papelaria/reprografia. 

5. Os alunos são sujeitos a faltas de acordo com a Lei n.º 51/2012. Os docentes e não docentes estão 
sujeitos a faltas de acordo com o Dec. Lei n.º 35/2014 conjugado com o Estatuto da Carreira Docente. 
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Artigo 2.º - Organograma do Agrupamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 1 - Organograma do Agrupamento 
 

Artigo 3.º - Horário Escolar 

1. Este Agrupamento funciona em regime: 

a. Diurno para todos os níveis de ensino, Cursos Profissionais e Educação Pré-escolar; 

b. O horário dos alunos, pessoal docente e pessoal não docente, consta do Regimento de cada 
escola/jardim de infância. 

 
Tabela 2- Mancha Horária do Pré-escolar 

 
TURNO DA MANHÃ 

AAAF - Prolongamento de Horário da 
 Manhã (07:15 – 09:00) 

09:00 - 12:30 
Almoço 

(12:30h – 14:00h) 
14:00 - 15:30 

AAAF - Prolongamento de  
Horário da Tarde (15:30 – 18:45) 

 
 

 

Docentes 
 

Alunos 
 

Não Docentes 
 

Diretora 
 

Conselho 
Administrativo 

 

Conselho 
Pedagógico 

Conselho Geral 
 

Comissão das 
Associações de Pais 
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Tabela 3- Manchas Horárias do 1.º Ciclo 
 

Horário A  Horário B  
(na tarde só com AEC) 

TURNO DA MANHÃ  TURNO DA MANHÃ 
Prolongamento de Horário da Manhã 

(07:15 – 09:00)  Prolongamento de Horário da Manhã 
(07:15 – 09:00) 

09:00 - 10:30  09:00 - 10:30 
Intervalo (30 min)  Intervalo (30 min) 

11:00 - 12:30  11:00 - 12:00 
Almoço 

(12:30 – 14:00)  Almoço 
(12:00 – 14:00) 

TURNO DA TARDE  TURNO DA TARDE 
14:00 - 15:30  14:00 - 15:30 

Intervalo (30 min)  Intervalo (30 min) 
16:00 - 17:00  16:00 - 17:30 

Atividades Livres 
(17:00 – 17:30)   

 
 

Tabela 4- Manchas Horárias dos 2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário 
 

TURNO DA MANHÃ  TURNO DA TARDE 
08:20 - 09:10  13:30 - 14:20 

Intervalo (Técnico)  Intervalo (Técnico) 
09:10 - 10:00  14:20 - 15:10 

Intervalo (20 min)  Intervalo (10 min) 
10:20 - 11:10  15:20 - 16:10 

Intervalo (10 min)  Intervalo (20 min) 
11:20 - 12:10  16:30 - 17:20 

Intervalo (10 min)  Intervalo (10 min) 
12:20 - 13:10  17:30 - 18:20 
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Artigo 4.º - Horário de Funcionamento dos Serviços 
Tabela 5- Horário de Funcionamento dos Serviços - EBS Dr. Mário Fonseca, Nogueira 

 

EBS Dr. Mário Fonseca, Nogueira 

Serviços Administrativos 9h - 16h 

Papelaria/Reprografia 8h15min - 12h 13h30min - 16h45min 

Bufete 8h15min - 12h 13h - 17h 

Refeitório 12h - 14h 

Biblioteca 8h - 13h 14h - 18h30min 
 
 

Tabela 6- Horário de Funcionamento dos Serviços - EBS de Lousada Norte, Lustosa 
 

EBS de Lousada Norte, Lustosa 

Serviços Administrativos 9h - 16h 

Papelaria/Reprografia 8h - 16h 

Bufete 8h15min - 12h 13h - 17h15min 

Refeitório 12h - 14h15min 

Biblioteca 8h - 17h30min 
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Capítulo II - Órgãos de Administração e Gestão 
(Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho) 

 

Secção I - Conselho Geral 

Artigo 5.º - Objeto 

1. O presente documento estabelece o quadro de regras de organização interna e de funcionamento do 
Conselho Geral, em conformidade com o Decreto-Lei 137/2012, de 2 de julho. 

Artigo 6.º - Natureza e Âmbito 

1. O Conselho Geral é o órgão responsável pela adaptação ao novo regime de autonomia, administração 
e gestão estabelecido pelo Decreto-Lei 137/2012, de 2 de julho. 

2. Os membros do Conselho Geral representam a comunidade educativa e são oriundos do pessoal 
docente, das associações de pais e encarregados de educação, dos alunos, do pessoal não docente 
dos municípios e dos representantes da comunidade local. 

3. As competências deste órgão são as consignadas nos artigos 11.° a 17.º do Decreto-Lei 137/2012, de 
2 de julho, no seu Capítulo III. 

Artigo 7.º - Composição 

1. O Conselho Geral é constituído por um total de 21 elementos. 

2. Compõem o Conselho Geral: 

a. Sete representantes do pessoal docente de carreira com vínculo com o Ministério da Educação; 

b. Cinco representantes dos pais e encarregados de educação eleitos sob responsabilidade das 
associações e núcleos de pais e encarregados de educação; 

c. Um representante dos alunos; 

d. Dois representantes do pessoal não docente; 

e. Três representantes do município; 

f. Três representantes da comunidade local. 

3. A Diretora do Agrupamento participa nas reuniões do Conselho Geral, sem direito a voto. 
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Artigo 8.º - Eleição dos Representantes 

1. No prazo máximo de 30 dias úteis, após o início do ano escolar coincidente com o fim do mandato, o 
Presidente do Conselho Geral cessante desencadeia os procedimentos necessários à eleição e 
designação dos membros do Conselho Geral para o quadriénio seguinte. 

2. O processo eleitoral para o Conselho Geral declara-se aberto com a divulgação do Regulamento do 
Processo de Constituição do Conselho Geral previamente submetido à aprovação do Conselho Geral, 
no qual constará o cronograma do processo eleitoral. 

3. O Presidente do Conselho Geral procederá à divulgação referida no número anterior, com a 
convocação de uma Reunião Geral Preparatória do Processo Eleitoral, com o pessoal docente e o 
pessoal não docente em efetividade de funções no Agrupamento, nos termos do artigo 62.º do Decreto-
Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 

4. Os representantes do pessoal docente, e os representantes do pessoal não docente são eleitos em 
processos eleitorais separados, por distintos corpos eleitorais, constituídos respetivamente pelo 
pessoal docente e pelo pessoal não docente em exercício de funções no Agrupamento. 

5. As candidaturas são feitas através de listas, que devem conter a indicação dos candidatos a membros 
efetivos, em igual número ao dos respetivos representantes no Conselho Geral, bem como os 
candidatos a membros suplentes. 

6. As listas do pessoal docente devem assegurar, sempre que possível, a representação dos diferentes 
níveis e ciclos de ensino, nos seguintes termos: 

a. Pelo menos um representante de cada um dos diferentes níveis e ciclos de ensino na lista de 
candidatos a membros efetivos; 

b. Pelo menos um representante de cada um dos diferentes níveis e ciclos de ensino na lista de 
candidatos a membros suplentes. 

7. As listas dos representantes do pessoal docente e dos representantes do pessoal não docente são 
apresentadas em formulário próprio a disponibilizar no portal do Agrupamento e da secretaria dos 
Serviços Administrativos da Escola-sede do Agrupamento. 

8. A designação das listas dos representantes do pessoal docente e dos representantes do pessoal não 
docente será representada por uma letra, a iniciar no A e seguindo as subsequentes a ordem 
alfabética, conforme entrada nos Serviços Administrativos da Escola-sede do Agrupamento após a 
abertura do procedimento eleitoral. 
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9. A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o método de representação proporcional da 
média mais alta de Hondt. 

10. Os representantes dos pais e encarregados de educação são eleitos em assembleia-geral da 
Comissão Coordenadora das Associações de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento, 
sob proposta das respetivas organizações representativas ou em assembleia-geral de Pais e 
Encarregados de Educação do Agrupamento, convocada pela Diretora do Agrupamento quando a 
Comissão Coordenadora das Associações de Pais e Encarregados de Educação não o fizer em 
tempo útil. Sendo que os pais e encarregados de educação em funções só cessam as suas funções 
aquando das novas nomeações. 

11. O representante dos alunos no Conselho Geral é eleito em Assembleia Geral de Alunos, a realizar 
aquando do ato eleitoral para as Associações de Estudantes das Escolas Básicas e Secundárias do 
Agrupamento. 

12. O representante dos alunos terá que ser maior de 16 anos. 

13. Representará os alunos um dos dois alunos que for eleito Presidente da Associação de Estudantes de 
uma das duas Escolas Básicas e Secundárias do Agrupamento. 

14.  No seguimento do ponto anterior, um dos Presidentes da Associação de Estudantes será membro 
efetivo e o outro assumirá o papel de suplente. 

15. O elemento efetivo será aquele que representar maior número de alunos, tendo em conta o universo 
de alunos de ambas as Escolas Básicas e Secundárias do Agrupamento. 

Artigo 9.º - Processo de Eleição e Designação dos Representantes 

1. O processo de Eleição e designação dos representantes é regulamentado por regulamento próprio, a 
aprovar na última reunião antes do fim do mandato do Conselho Geral em efetividade de funções. 

2. O regulamento estabelece os princípios, regras e procedimentos aplicáveis às eleições e designação 
dos representantes do pessoal docente, não docente, dos pais e encarregados de educação, do 
município e da comunidade local para o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Dr. Mário 
Fonseca. 

3. O Regulamento do Processo de Constituição do Conselho Geral será elaborado segundo o 
estabelecido no Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Dr. Mário Fonseca, bem como pela 
legislação em vigor, Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 
137/2012, de 2 de julho. 
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Artigo 10.º - Mandato 

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

2. O mandato dos representantes dos pais e encarregados de educação tem a duração de dois anos 
escolares e o do representante dos alunos a duração de um ano escolar. 

3. No caso de perda de qualidade que determinou a eleição ou designação dos membros do Conselho 
Geral, o respetivo cargo dá lugar a uma substituição. Essa substituição será preenchida, sempre que 
possível, pelo primeiro candidato suplente da mesma lista, do mesmo ciclo de ensino. Não sendo 
possível, é substituído pelo primeiro suplente da lista, pelo disposto no n.º 3, do artigo 15.º do Decreto-
Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 

4. No caso dos representantes do município, um novo representante será designado pelos mesmos. 

5. As instituições ou organizações locais indicam um novo representante. 

6. Os membros do Conselho Geral podem renunciar ou pedir a suspensão do mandato e a respetiva 
substituição em caso de: 

a. Doença presumivelmente prolongada devidamente comprovada através de declaração médica; 

b. Assistência inadiável à família, devidamente comprovada através de declaração médica, ou em 
caso de licença de maternidade ou paternidade; 

c. Atividade de serviço oficial ou de formação profissional; 

d. Outras situações devidamente ponderadas pelos conselheiros. 

Artigo 11.º - Direitos dos Membros do Conselho Geral 

1. Constituem direitos dos membros do Conselho Geral: 

a. Ter acesso aos documentos preparatórios das reuniões do Conselho Geral; 

b. Apresentar propostas, moções ou requerimentos no âmbito das suas competências; 

c. Participar nas discussões e votações dos assuntos submetidos à apreciação do Conselho Geral; 

d. Apresentar declarações de voto;  

e. Propor a constituição da comissão permanente ou grupos de trabalho; 

f. Participar ativamente nos trabalhos das comissões e grupos de trabalho referidos na alínea e); 

g. Questionar e formular pedidos de esclarecimentos ao Presidente do Conselho Geral e à Diretora; 
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h. Requerer aos restantes órgãos as informações necessárias para realizar eficazmente o 
acompanhamento da ação dos mesmos e de lhes dirigir recomendações com vista ao 
desenvolvimento do Projeto Educativo e ao cumprimento do Plano Anual de Atividades (PAA); 

i. Propor por escrito a realização de inquéritos à atuação dos órgãos ou serviços do Agrupamento; 

j. Propor a inclusão de pontos na ordem de trabalhos; 

k. Propor alterações ao Regulamento Interno; 

l. Renunciar ou suspender o mandato mediante proposta fundamentada; 

m. Eleger o Presidente do Conselho Geral de entre os seus membros. 

Artigo 12.º - Deveres dos Membros do Conselho Geral 

1. Constituem deveres dos membros do Conselho Geral: 

a. Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Geral; 

b. Desempenhar as funções para que sejam eleitos ou designados; 

c. Participar nas discussões e votações; 

d. Contribuir, com meios ao seu alcance, para a eficiência do Conselho Geral; 

e. Respeitar a disciplina exigida para o funcionamento das reuniões e dos atos do Presidente. 

Artigo 13.º - Competências do Conselho Geral 

1. Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei ou Regulamento Interno, ao Conselho 
Geral compete: 

a. Eleger o respetivo Presidente, de entre os seus membros; 

b. Eleger o(a) Diretor(a), nos termos dos artigos 21.º a 23.º do decreto-lei 137/2012, 2 de julho; 

i. Elaborar o Regulamento do Procedimento Concursal para a eleição do(a) Diretor(a); 
ii. Designar de entre os seus membros a comissão de apreciação das candidaturas ao lugar de 

Diretor(a); 
c. Aprovar o Projeto Educativo do Agrupamento, acompanhar e avaliar a sua execução; 

d. Aprovar o Regulamento Interno do Agrupamento; 

e. Aprovar os Planos Anual e Plurianual de Atividades; 

f. Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do Plano Anual de 
Atividade; 

g. Aprovar as propostas de contrato de autonomia; 

h. Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; 
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i. Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pela Diretora, das atividades no 
domínio da ação social escolar; 

j. Apreciar 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. Promover o relacionamento com a comunidade educativa; 

n. Definir os critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, científicas, culturais e 
desportivas; 

o. Dirigir recomendações aos restantes órgãos, tendo em vista o desenvolvimento do Projeto 
Educativo e o cumprimento do Plano Anual de Atividades; 

p. Participar, nos termos definidos em diploma próprio, no processo de avaliação do desempenho da 
Diretora; 

q. Decidir os recursos que lhe são dirigidos; 

r. Aprovar o mapa de férias da Diretora; 

s. Elaborar o seu Regimento Interno. 

Artigo 14.º - Competências do Presidente do Conselho Geral 

1. São competências do Presidente do Conselho Geral: 

a. Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias, na observação das disposições previstas neste 
Regulamento; 

b. Convocar, conjuntamente com a Diretora do Agrupamento, Reuniões Gerais, quando a situação 
assim o justifique; 

c. Representar o Conselho Geral; 

d. Presidir às reuniões plenárias, declarar a sua abertura e encerramento; 

e. Pôr à discussão e votação as matérias que são da competência do Conselho Geral; 

f. Assegurar o cumprimento do Regulamento e das deliberações do Conselho Geral; 

g. Acompanhar, nos casos previstos pela lei, a realização do processo eleitoral para o cargo de 
Diretor(a); 

h. Exercer o direito de voto de qualidade; 

i. Declarar a perda de mandato dos membros;  

j. Receber as declarações à renúncia do mandato; 

k. Exercer as demais tarefas constantes da Lei, omissas a este documento. 
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Artigo 15.º - Comissão Permanente do Conselho Geral 

1. O Conselho Geral pode constituir no seu seio uma comissão permanente, na qual pode delegar as 
competências de acompanhamento da atividade do Agrupamento entre as suas reuniões ordinárias. 

2. A comissão permanente constitui-se como uma fração do Conselho Geral, respeitada a 
proporcionalidade dos corpos que nele têm representação, sendo que no mínimo terá que ser 
composta por um terço dos membros em efetividade de funções. 

Artigo 16.º - Cronograma das Ações do Conselho Geral 
Tabela 7- Cronograma das Ações do Conselho Geral 

 

COMPETÊNCIAS CALENDARIZAÇÃO 

Aprovar o Projeto Educativo do Agrupamento No primeiro trimestre 
de cada mandato Aprovar o Regulamento Interno do Agrupamento 

Aprovar as atualizações ao Projeto Educativo do Agrupamento 

No primeiro trimestre 
de cada ano letivo 

Aprovar as atualizações ao Regulamento Interno do Agrupamento 

Apreciação do Plano de Ação de Promoção do Sucesso Educativo do agrupamento 

Apreciar os relatórios do Plano Anual de Atividades Trimestralmente 

Definir as linhas orientadoras para a elaboração do Orçamento do Agrupamento 
novembro 

Aprovar o Plano Anual e Plurianual de Atividades 

Apreciar o Relatório da Conta de Gerência (SASE) 

abril 
Aprovar o Relatório da Conta de Gerência do Conselho Administrativo 

Aprovar o Mapa de Férias do(a) Diretor(a) 

Nomeação da comissão de árbitros de avaliação de desempenho docente, ao 
abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 47º do Decreto-Lei n.º 41/2012 de 21 de 
fevereiro 
Definir as Linhas Orientadoras do Planeamento e Execução, pelo(a) Diretor(a), das 
atividades no domínio da Ação Social Escolar julho 

(para o ano letivo seguinte) 
Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários 

Acompanhar e avaliar a execução do Projeto Educativo e do Regulamento Interno julho 
(no final de cada ano letivo) 

Apreciar os resultados do Processo de Autoavaliação 
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Artigo 17.º - Funcionamento 

1. Mesa do Conselho Geral 

a. A Mesa é composta por um Presidente e um Secretário, este último, em regime de rotatividade 
designado, por ordem alfabética, no início de cada ano letivo de entre os elementos docentes; 

b. O Presidente do Conselho Geral é eleito, por voto secreto, universal e presencial, de entre os seus 
membros em efetividade de funções, por maioria absoluta; 

c. Em caso de empate, ou se não for obtida a maioria absoluta por nenhum dos membros na 
primeira volta, realizar-se-á uma segunda volta, disputada entre os dois membros mais votados, e 
considera-se eleito o candidato que receba o maior número dos votos validamente expressos. 

2. Reuniões 

a. O Conselho Geral reúne ordinariamente uma vez por trimestre, em local e hora a designar pelo 
Presidente; 

b. O Conselho Geral reúne extraordinariamente sempre que seja convocado pelo respetivo 
Presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de 
funções ou por solicitação da Diretora; 

c. As reuniões do Conselho Geral terão uma duração de 2 horas podendo ser prolongadas por mais 
30 minutos, de forma excecional, apenas se se obtiver a concordância de 2/3 dos membros 
presentes, sendo indispensável assegurar o quórum; 

d. As reuniões do Conselho Geral realizam-se em qualquer dia da semana e em horas em que todos 
os seus elementos possam estar presentes. 

3.  Convocação das reuniões 

a. As reuniões do Conselho Geral são convocadas pelo Presidente com antecedência mínima de 48 
horas; 

b. Sem prejuízo do número anterior, as convocatórias são obrigatoriamente feitas via correio 
eletrónico de modo a que os membros delas tomem efetivo conhecimento com a antecedência 
mínima referida na alínea anterior; 

c. Sem prejuízo das alíneas anteriores, poderão as convocatórias ser feitas por escrito, via telefone 
ou fax; 

d. Da convocatória da reunião deve constar obrigatoriamente:  

I. O dia, a hora e o local da reunião;  
II. A respetiva Ordem de Trabalhos; 
III. A data da convocatória. 

e. Serão enviados por correio eletrónico os documentos para análise/votação em cada reunião. 
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4. Quórum 

O Conselho Geral só pode funcionar em reunião plenária com a presença da maioria simples do 
número de membros em efetividade de funções. 

5. Atas e Secretariado 

a. Os secretários serão todos os membros docentes. No caso de o Presidente ser docente, fica 
isento da redação de atas, assim como a Diretora; 

b. A designação do secretário efetuar-se-á rotativamente por ordem alfabética; 

c. Das reuniões do Conselho Geral são lavradas atas numeradas e datadas, nas quais devem figurar 
a ordem de trabalhos, a lista de presenças, as deliberações e o apuramento das votações e, se for 
caso disso, o sentido de voto dos membros que desejem expressá-lo; 

d. As atas serão lavradas em suporte informático, de acordo com as normas estabelecidas no 
Agrupamento, pelo secretário, nos 15 dias imediatos à reunião, sendo nessa altura entregues em 
suporte de papel ao Presidente do Conselho Geral e postas à votação no início da reunião 
seguinte, sendo assinadas, após aprovação, pelo Presidente e pelo secretário; 

e. Nos casos em que o Conselho Geral assim o deliberar, a ata será aprovada em minuta logo na 
reunião a que disser respeito e posteriormente lavrada em registo próprio; 

f. Verificada a ausência do docente responsável pela elaboração da ata, continuará a ser seguida a 
ordem alfabética, ficando a cargo do elemento em falta a elaboração da ata da primeira reunião 
em que participe, após a ausência. 

6. Votações e Deliberações 

a. As deliberações são tomadas por maioria de dois terços dos votos dos membros presentes na 
reunião; 

b. Em caso de empate na votação, o Presidente tem voto de qualidade, salvo se a votação se tiver 
efetuado por escrutínio secreto. Sendo em votação por escrutínio secreto, proceder-se-á 
imediatamente a nova votação; 

c. Se o empate se mantiver, adiar-se-á a deliberação para a reunião seguinte; 

d. Se na primeira votação dessa reunião se mantiver o empate, proceder-se-á a votação nominal 
segundo o ponto 2 do artigo 26.°, do Código de Procedimento Administrativo; 

e. Os membros do Conselho Geral que ficarem vencidos na deliberação a que se referem as alíneas 
anteriores, podem fazer constar na ata o seu voto de vencido e as razões que o justifiquem; 

f. Todas as deliberações aprovadas induzem responsabilidades a todos os membros, mesmo 
àqueles que tenham votado contra; 

g. Cada membro tem direito a um voto; 

h. A Diretora participa nas reuniões do Conselho Geral sem direito a voto; 
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i. A todos os membros cabe o dever legal de emitir um juízo preciso – em sentido positivo ou 
negativo - acerca de uma questão objeto de consulta, o que implica a proibição de abstenção dos 
membros presentes à reunião e que não se encontrem impedidos de votar. 

7. Elaboração do Regimento Interno 

a. O Conselho Geral elabora e/ou atualiza o respetivo regimento, nos primeiros 30 dias do seu 
mandato, de acordo com os princípios consignados no Regulamento Interno do Agrupamento e na 
Lei em vigor. 

Artigo 18.º - Faltas dos Membros do Conselho Geral 

1. Será marcada falta de presença, sempre que qualquer membro não compareça vinte minutos após a 
hora marcada para o início da reunião, caso não comunique com antecedência ao Presidente do 
Conselho Geral o seu atraso. 

2. Serão consideradas justificadas todas as faltas dadas por motivo de saúde, ou de outro impedimento 
não imputável ao sujeito da falta. 

3. Tendo em conta a logística inerente à realização da reunião, as faltas dos membros do Conselho Geral 
devem ser comunicadas antecipadamente, quando previsíveis, ao seu Presidente, oralmente ou por 
escrito. 

4. Quando previsível a falta, poderá o membro nomear um representante legal, mediante apresentação 
de uma declaração onde conste o nome da pessoa que o irá substituir. 

5. Sem prejuízo do número anterior, tem o representante legal total poder de decisão nas deliberações 
que estiverem em votação. 

6. No caso dos membros docentes, a presença nas reuniões do Conselho Geral sobrepõe-se e prevalece 
em detrimento da sua presença em qualquer outra reunião para os quais estejam convocados à 
mesma hora. 

7. Os pedidos de justificação de falta são remetidos, por escrito, ao Presidente do Conselho Geral até 3 
dias úteis após a reunião do Conselho Geral, acompanhados pelos documentos achados convenientes 
pelo membro. 

8. No caso específico dos membros docentes, qualquer falta justificada à reunião do Conselho Geral não 
implica de modo algum a justificação da mesma perante a direção do Agrupamento. 

9. Na ausência do Presidente do Conselho Geral, a reunião será presidida por um membro designado 
pelo mesmo. 
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Artigo 19.º - Implicação das Faltas Injustificadas 

1. Se um membro efetivo do Conselho Geral apresentar três faltas consecutivas, ou quatro interpoladas, 
injustificadas, às reuniões do Conselho Geral, perde automaticamente o mandato para o qual foi eleito 
ou nomeado. 

2. De acordo com o Ponto 7, do Artigo 18.º deste Regulamento, no caso específico dos membros 
docentes em efetividade de funções, qualquer falta justificada à reunião do Conselho Geral não 
implica de modo algum a justificação da mesma perante a direção do Agrupamento. 

Artigo 20.º - Justificação de Presença 

1.  A pedido de qualquer membro, será passada declaração de presença na reunião do Conselho Geral, 
pelo seu Presidente. 

Artigo 21.º - Expediente 

1. Todo o expediente é dirigido ao Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Dr. Mário 
Fonseca, devendo dar entrada oficial na secretaria dos Serviços Administrativos da Escola-sede do 
Agrupamento. 

Artigo 22.º- Incompatibilidades 

1. Os membros representantes do pessoal docente, do pessoal não docente, dos pais e encarregados de 
educação e dos alunos para o Conselho Geral não podem ser membros do Conselho Pedagógico. 

2. Os membros da direção, os coordenadores de escolas ou de estabelecimentos de educação pré-
escolar, bem como os docentes que assegurem funções de assessoria da direção, não podem ser 
membros do Conselho Geral. 

Artigo 23.º- Omissões 

1. Qualquer omissão ao Regimento do Conselho Geral rege-se por toda a legislação aplicável, 
nomeadamente: 

a. Código do Procedimento Administrativo 

b. Decreto-lei 137/2012, de 2 de julho. 

 

 



Regulamento Interno 
2017-2021 

______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

AE Dr. Mário Fonseca 
Página 30 de 184 

Secção II - Conselho Pedagógico 

(Ver artigos 18.º a 30 do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho) 
 

Artigo 24.º - Definição 

1. O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa do 
Agrupamento, nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da orientação e acompanhamento 
dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente e não docente.  

Artigo 25.º - Composição 

1. O Conselho Pedagógico é constituído pelos elementos descriminados na tabela abaixo. 

Tabela 8- Constituição do Conselho Pedagógico 
 

CONSELHO PEDAGÓGICO N.º DE ELEMENTOS 
 Diretora/Presidente do Conselho Pedagógico 1 

Coordenadores 
de 

Departamento Curricular 

 Educação Pré-escolar 

9 

 1.º Ciclo – 1.º e 2.º anos 
 1.º Ciclo – 3.º e 4.º anos 
 Ciências Sociais e Humanas 
 Expressões 
 Línguas Estrangeiras 
 Matemática  
 Português 
 Ciências Experimentais 

Outras 
Coordenações 

 Diretores de Turma 1 
 Educação Especial 1 
 Biblioteca 1 
 Projetos/PAA 1 
 Oferta Formativa/Formação 1 

                                                                                               Total 15 
2. A Diretora é, por inerência, presidente do Conselho Pedagógico. 

3. Os representantes do pessoal docente no Conselho Pedagógico não podem ser membros do Conselho 
Geral. 

Artigo 26.º - Funcionamento 

1. Reuniões 

a. Em cada reunião será marcada a seguinte; 

b. Em cada reunião será lavrada uma ata, de acordo com a ordem definida no documento de 
presenças. O docente responsável pela elaboração da ata envia-a à Presidente do Conselho 
Pedagógico, no prazo máximo de 5 dias, que a encaminhará para todos os conselheiros, para 



Regulamento Interno 
2017-2021 

______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

AE Dr. Mário Fonseca 
Página 31 de 184 

análise e aprovação. Os conselheiros comprometem-se a enviar à Presidente do Conselho 
Pedagógico, no prazo de 48 horas, as sugestões que entendam pertinentes e a versão final é 
enviada novamente aos conselheiros. A ata é dada como aprovada nesta fase; 

c. Na última reunião do ano será lavrada uma minuta, a qual será lida e aprovada no final da mesma. 
 

Artigo 27.º - Secções 

1. O Conselho Pedagógico deve criar, em cada ano, as secções de trabalho que entender pertinentes. 
2. Obrigatoriamente serão criadas as Secções de Avaliação Interna (SAI), Gabinete de Apoio ao Aluno 

(GApA), Plano de Atividades, Formação, Saúde e Segurança, baseadas nas orientações inscritas na 
tabela abaixo. 

Tabela 9- Secções de Trabalho 
 

SECÇÃO COMPOSIÇÃO 

Avaliação Interna 

Coordenador(es) 
Docentes de todos os ciclos 
Alunos 
Pais/Encarregados de Educação 
Pessoal não Docente 
Parceiros 

GApA 
Equipa Multidisciplinar 

Coordenador (es) 
Docentes 
Psicólogos 
Presidentes de Junta 
Parcerias: CPCJ; DICAS 
Pessoal não docente 
Pais/encarregados de educação 
Alunos 

PAA/Projetos 
Coordenador 
Coordenadores de estabelecimento 
Coordenadores de departamento 

Formação 
Coordenador 
Coordenadores de departamento 
Coordenadora técnica 
Coordenador dos assistentes operacionais 

Saúde 

Coordenador(es) 
Docentes de Ciências e Biologia  
Diretores de turma 
Alunos 
Pais/encarregados de educação 
Pessoal não docente 
Parcerias: Centro de Saúde de Lousada 

Segurança 

Coordenador(es) 
Diretores de turma 
Alunos 
Pais/encarregados de educação 
Pessoal não docente 
Parcerias: CDOS; Proteção Civil; GNR 
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3. Plano de Execução 

Tabela 10- Plano de Execução 
 

AÇÕES RESPONSÁVEIS PELA 
APRESENTAÇÃO NA REUNIÃO CALENDARIZAÇÃO 

Elaboração do Plano de 
Formação Coordenador da Formação Até outubro 

Avaliação de Desempenho 
Docente (ADD) – calendarização 

Secção de Avaliação de Desempenho 
Docente do Conselho Pedagógico 
(SADDCP) 

Até dezembro 

Elaboração dos Planos Anual e 
Plurianual de Atividades  Coordenadores de departamento Até outubro 

Apreciação e aprovação dos 
Relatórios Técnico Pedagógicos 
(RTP)/Programas Educativos 
Individuais (PEI) dos alunos 
entrados na Educação Inclusiva 
(EI) 

Coordenadora da equipa da Equipa 
Multidisciplinar de Apoio à Educação 
Inclusiva (EMAEI) 

Ao longo do ano letivo 

Definição dos critérios gerais de 
avaliação dos alunos (ciclo/ano)  

Coordenadores de departamento (recolha 
de cada grupo disciplinar) 

Conselho Pedagógico 
de julho 

(para o quadriénio e 
passível de 

atualizações anuais) 
Adoção de medidas destinadas a 
melhorar as aprendizagens dos 
alunos 

Coordenadores de departamento (recolha 
de cada grupo disciplinar) 

Final de período 
(avaliação trimestral) 

Verificação do grau de 
cumprimento dos programas nas 
várias disciplinas 

Coordenadores de departamento Final de cada período 

Implementação de mecanismos 
de remediação em caso de atraso 
na lecionação dos programas 

Coordenadores de departamento  Final de cada período 

Aprovação das informações-prova 
dos exames de equivalência à 
frequência dos 2.ºe 3.º ciclos, 
ensino secundário e cursos. 
Aprovação das informações-prova 
dos exames a nível de escola (EI) 

Equipas designadas para o efeito, com 
supervisão do coordenador de 
departamento e do coordenador da oferta 
formativa 

Conselho Pedagógico 
de fevereiro/março 

Atualização dos documentos 
orientadores Coordenadores de departamento Junho e julho 

Apreciação e aprovação das 
cartas de procedimentos para as 
reuniões de avaliação 

Coordenadoras dos diretores de 
turma/coordenador da Oferta Formativa/ 
Coordenadora da Educação Especial e 
Coordenadoras do 1.º ciclo 

Trimestral 

Processo de autoavaliação do 
agrupamento 

Direção 
Secção de Avaliação Interna (SAI) Anualmente 



Regulamento Interno 
2017-2021 

______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

AE Dr. Mário Fonseca 
Página 33 de 184 

Apreciação dos resultados da 
avaliação sumativa trimestral Coordenadores de departamento Trimestralmente 

Apreciação das propostas de 
adoção dos manuais escolares Coordenadores de departamento De acordo com os 

normativos legais 

Definição das opções a oferecer 
nos cursos do ensino secundário 

Direção 
Psicólogos 
Diretores de turma 
Coordenador dos cursos 
Pais e encarregados de educação 

Abril/maio 

Avaliação: 
• PAA 
• Alunos 
• Plano de Formação 

Direção 
Coordenadores de departamento 
Coordenador do PAA 
Coordenador do Plano de Formação 
Coordenadoras dos diretores de turma 

Final do ano letivo 

Definição/atualização dos 
requisitos para a contratação de 
pessoal docente e técnicos 
especializados 

Direção Junho 

Apreciação do relatório de 
Avaliação Interna do 
Agrupamento 

Direção 
Coordenador(es) da SAI Julho 

Organização do ano escolar 
(OAL): 

• Critérios para elaboração 
dos horários 

• Critérios para a 
constituição de turmas 

• Definição do horário 
escolar 

• Definição do perfil do 
diretor de turma 

Direção Julho 

 

Secção III - Conselho Administrativo 

Artigo 28.º - Definição 

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

Artigo 29.º - Composição 

1. O Conselho Administrativo é composto pelos seguintes elementos: 

a. Diretora; 

b. Subdiretora; 

c. Coordenadora Técnica dos Serviços de Administração Escolar. 
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2. O Conselho Administrativo é presidido pela Diretora. 

Artigo 30.º - Competências 

1. Ao Conselho Administrativo compete: 

a. Aprovar o projeto de orçamento anual, em conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo 
Conselho Geral; 

b. Elaborar o relatório de contas de gerência; 

c. Autorizar a realização de despesas e o respetivo pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e 
verificar a legalidade da gestão financeira; 

d. Zelar pela atualização do cadastro patrimonial da escola (CIBE); 

e. Exercer as demais competências que lhe sejam cometidas por lei ou pelo regulamento interno.  

Artigo 31.º - Funcionamento 
1. O Conselho Administrativo reúne ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que 

a Presidente do mesmo o convoque, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer dos restantes 
membros. 
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Capítulo III - Estruturas de Coordenação Educativa e Supervisão Pedagógica~ 

 
Artigo 32.º - Definição 

1. As estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica colaboram com o Conselho 
Pedagógico e com a Diretora, no sentido de assegurar a coordenação, supervisão e acompanhamento 
das atividades escolares, promover o trabalho colaborativo e realizar a avaliação de desempenho 
docente. 

2. A constituição das estruturas de orientação educativa e de supervisão pedagógica visa, 
nomeadamente: 

a. A articulação e gestão curricular na aplicação do Currículo Nacional, bem como no 
desenvolvimento de componentes curriculares por iniciativa da escola; 

b. A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades de turma ou de grupos de alunos; 

c. A coordenação pedagógica de cada ano, ciclo ou curso; 

d. A avaliação de desempenho do pessoal docente. 

3. As estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica são: 

a. Secção I - Departamentos Curriculares; 

b. Secção II - Coordenações de Estabelecimento; 

c. Secção III – Conselhos de Docentes; 

d. Secção IV - Conselhos de Turma; 

e. Secção V - Conselho Coordenador dos Diretores de Turma; 

f. Secção VI - Coordenações de Diretores de Turma; 

g. Secção VII – Coordenação do Grupo da Educação Especial; 

h. Secção VIII - Coordenação da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva; 

i. Secção IX - Equipa Multidisciplinar - GApA; 

j. Secção X - Coordenação das Bibliotecas do Agrupamento; 

k. Secção XI - Coordenação da Equipa TIC; 

l. Secção XII – Coordenação da Formação. 
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Secção I - Departamentos Curriculares 

Artigo 33.º - Princípios Orientadores 

1. O funcionamento dos departamentos deve subordinar-se aos seguintes princípios:  

a. Democraticidade e participação de todos os seus membros;  

b. Promoção de uma oferta de qualidade de ensino público, privilegiando os critérios de natureza 
pedagógica e científica sobre os critérios de natureza administrativa; 

c. Transparência de todos os atos inerentes ao seu funcionamento e gestão; 

d. Cooperação e responsabilização de todos os membros que compõem os departamentos; 

2. A conduta dos membros dos departamentos deve pautar-se por regras de civismo e no pleno respeito 
e integral cumprimento da legislação em vigor e do Regulamento Interno do Agrupamento. 

Artigo 34.º - Composição 

1. Os departamentos integram os seguintes grupos de recrutamento distribuídos da seguinte forma:  

a. Pré-escolar: grupo 100; 

I. Departamento Curricular do Pré-escolar. 

b. 1.º Ciclo: grupos 110 e 120; 

I. Departamento Curricular dos 1.º e 2.º anos; 

II. Departamento Curricular dos 3.º e 4.º anos. 

c. 2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário: 

I. Línguas Estrangeiras: grupos 120, 220, 320, 330 e 350; 

II. Português: grupos 200, 220 e 300; 

III. Ciências Sociais e Humanas: grupos 200, 290, 400, 410 e 420; 

IV. Matemática: grupos 230, 500 e 550; 

V. Ciências Experimentais: grupos 230, 510 e 520; 

VI. Expressões: grupos 240, 250, 260, 530, 600, 620 e 910 e psicólogos. 

2. Os docentes pertencem apenas ao departamento no qual possuem maior número de carga letiva 
(maior número de horas a lecionar). 

3. Os docentes podem pertencer a dois grupos disciplinares como são exemplo os grupos 110, 200, 220 
e 230. 
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Artigo 35.º - Designação do Coordenador de Departamento 

1. O coordenador de departamento curricular deve ser um docente de carreira detentor de formação 
especializada nas áreas de supervisão pedagógica, avaliação de desempenho docente ou 
administração educacional, de acordo com artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 137/2012. 

2. Quando não for possível a designação de três docentes com os requisitos definidos no número 
anterior, por não existirem ou não existirem em número suficiente para dar cumprimento ao 
estabelecido no presente decreto-lei, a Diretora pode designar docentes segundo a seguinte ordem de 
prioridade: 

a. Docentes com experiência profissional, de pelo menos um ano, de supervisão pedagógica na 
formação inicial, na profissionalização e/ou na formação em exercício; 

b. Docentes com experiência de pelo menos um mandato de coordenador de departamento 
curricular ou de outras estruturas de coordenação educativa previstas no Regulamento Interno, 
delegado/adjunto de grupo disciplinar ou representante de grupo de recrutamento; 

c. Docentes que, não reunindo os requisitos anteriores, sejam considerados competentes para o 
exercício da função. 

Artigo 36.º - Eleição e Mandato do Coordenador de Departamento 

1. O coordenador de departamento é eleito pelo respetivo departamento, de entre uma lista de três 
docentes, propostos pela Diretora para o exercício do cargo. 

2. O mandato dos coordenadores tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato da Diretora. 

Artigo 37.º - Competências do Coordenador de Departamento 

1. São atribuições do coordenador de departamento: 

a. Colaborar para a revisão e/ou atualização do Regimento Interno do Departamento, no início de 
cada ano letivo, caso ocorram alterações do Regulamento Interno do Agrupamento, que a tal 
obriguem ou por outros motivos, desde que devidamente justificados; 

b. Definir formas de articulação entre os seus membros com vista a: 

I. Trabalhar com diferentes áreas ou disciplinas de docência; 

II. Criar e desenvolver componentes curriculares regionais e locais; 

III. Definir critérios e metas para avaliação dos alunos; 

IV. Definir documentos uniformes para o Agrupamento (grelhas de avaliação, matrizes, modelos 
das planificações, …); 
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V. Coordenar as práticas pedagógicas do seu grupo e departamento; 

VI. Delegar competências de avaliação de desempenho quando justificável; 

VII. Dinamizar trocas de experiências e de saberes. 

c. Colaborar com o Conselho Pedagógico na construção dos documentos orientadores do 
Agrupamento; 

d. Elaborar estudos ou pareceres relativos a programas, a métodos, à organização curricular e aos 
critérios de avaliação; 

e. Colaborar na inventariação das necessidades de equipamento e de material didático e promover a 
interdisciplinaridade, o intercâmbio de recursos pedagógicos e materiais com outras escolas; 

f. Coordenar as atividades educativas do departamento curricular; 

g. Integrar todos os docentes do Agrupamento no ambiente escolar; 

h. Supervisionar o trabalho de cada docente do departamento; 

i. Proceder à supervisão pedagógica dos docentes do seu departamento; 

j. Coordenar o processo de Avaliação de Desempenho; 

k. Representar o departamento no Conselho Pedagógico; 

l. Apresentar as propostas/sugestões do departamento para atualização dos documentos 
orientadores do Agrupamento; 

m. Supervisionar a gestão das instalações, dos espaços e dos equipamentos, bem como todos os 
outros recursos educativos afetos ao departamento; 

n. Intervir, nos termos da lei, no processo de avaliação do seu corpo docente; 

o. Definir os critérios de elaboração de informações-prova e dos exames, de acordo com a legislação 
em vigor para os alunos autopropostos; 

p. Promover a articulação disciplinar em todos os ciclos e efetuar a gestão do Currículo Nacional, nos 
diferentes grupos disciplinares; 

q. Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes do departamento; 

r. Promover a inserção das componentes locais e regionais nos currículos; 

s. Supervisionar a inventariação do material didático; 

t. Assumir a necessidade da aquisição de material e/ou equipamentos necessários; 

u. Cooperar e promover com todas as escolas/jardins do Agrupamento a partilha de recursos na 
dinamização de atividades pedagógicas; 

v. Supervisionar a seleção dos manuais escolares; 

w. Promover a definição de critérios adequados para a avaliação dos alunos e das taxas de sucesso; 
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x. Atualizar o Regimento Interno nos primeiros 30 dias do início de cada ano letivo; 

y. Proceder à leitura e aprovação das atas do departamento; 

z. Apresentar, no Conselho Pedagógico de outubro, as propostas das atividades a desenvolver ao 
longo do ano letivo; 

aa. Efetuar o balanço da gestão dos programas no final de cada ano letivo; 

bb. Colaborar na identificação e na definição das necessidades de formação contínua dos 
professores, por grupo disciplinar. 

2. O coordenador de departamento acumula as funções de adjunto do grupo a que pertence. 

Artigo 38.º - Horário de Apoio do Coordenador ao Departamento Curricular 

1. O coordenador estará disponível para apoio aos docentes do departamento curricular durante as horas 
que constam no seu horário e que devem ser comunicadas a todos os elementos do seu 
departamento. 

2. As horas dedicadas à coordenação de departamento são de gestão flexível, de acordo com as 
necessidades das tarefas a desempenhar (supervisão, reuniões, etc.). 

Artigo 39.º - Critério de Substituição do Coordenador de Departamento 

1. Na impossibilidade de exercer funções por um período de tempo significativo, o coordenador de 
departamento deverá informar a Diretora, por escrito, a qual tomará as medidas necessárias para a 
eleição de um novo coordenador. 

Artigo 40.º - Cessação do Exercício das Funções de Coordenador de Departamento 

1. O exercício das funções de coordenador de departamento pode cessar através da apresentação de 
uma proposta devidamente fundamentada à Diretora. 

Artigo 41.º - Adjunto do Coordenador de Departamento 

1. Os coordenadores dos departamentos de Português e Matemática serão coadjuvados por um adjunto 
designado pela Diretora para exercer a necessária articulação na escola em que o coordenador não 
possua componente letiva, de modo a coordenarem eficazmente o trabalho do seu departamento 
curricular. Nas reuniões de grupo para trabalho específico, quando o coordenador não lhe pertencer, o 
adjunto preside-as. 

2. Cada coordenador dos outros departamentos será coadjuvado por um adjunto por cada grupo 
disciplinar, de modo a coordenarem o trabalho do seu grupo em estreita colaboração com o 
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coordenador de departamento. Um dos adjuntos terá componente letiva na escola na qual o 
coordenador não tem componente letiva, de modo a promover a necessária articulação. 

3. Cada adjunto coordena os docentes do seu grupo, o qual é composto pelos docentes dos vários ciclos 
de escolaridade da mesma área/disciplina. As reuniões de articulação com o 1.º ciclo realizam-se 
trimestralmente. 

4. Os adjuntos representam o grupo nas reuniões com o coordenador, sempre que estas não sejam 
plenárias. 

5. Aos adjuntos do coordenador, no grupo que coordenam, cabem as mesmas competências do 
coordenador de departamento, excetuando as referentes à avaliação de desempenho docente. 

Artigo 42.º - Reuniões de Departamento Curricular 

1. O departamento reúne ordinariamente duas vezes por período. 

2. O departamento reúne extraordinariamente, sempre que seja convocado pelo coordenador, por sua 
iniciativa, a pedido de 1/3 dos seus membros ou por solicitação do Conselho Geral ou da Diretora. 

3. As reuniões extraordinárias realizar-se-ão em dia, hora e local a determinar, de acordo com a sua 
natureza. 

4. As reuniões terão a duração máxima de 2 horas. Sempre que não seja possível tratar todos os 
assuntos agendados, as reuniões poderão ser prolongadas, por mais 30 minutos e, se necessário, 
marcada a reunião seguinte. 

Artigo 43.º - Convocatórias 

1. As convocatórias para as referidas reuniões são da competência do coordenador do departamento. 
Estas serão enviadas por correio eletrónico a todos os docentes, com uma antecedência mínima de 48 
horas, salvo nos casos extraordinários previstos na lei. Da convocatória será sempre dado 
conhecimento à Diretora. 

Artigo 44.º - Atas 

1. Em cada reunião de departamento e grupo disciplinar será lavrada uma ata que deve relatar o 
desenvolvimento específico da mesma. O secretário terá até 5 dias, após a reunião, para a enviar, por 
via eletrónica, ao coordenador. 
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2. O coordenador envia-a a todos os elementos do departamento, que também terão 5 dias, a contar da 
sua receção, para se pronunciarem acerca da mesma enviando para o coordenador as possíveis 
alterações. Finalizado o prazo dos 5 dias, a ata será enviada a todos os elementos e colocada na pasta 
digital do departamento em formato PDF. Será também arquivada na pasta do departamento, assinada 
pelo secretário e pelo coordenador e/ou adjunto, conforme se trate de reunião de departamento ou 
grupo. 

3. As reuniões serão secretariadas rotativamente, de acordo com a ordem alfabética, por todos os 
professores que compõem o departamento. Na ausência do secretário, a nomeação para a escolha do 
novo secretário terá de respeitar a rotatividade pré-definida. A ausência do secretário leva a que 
secretarie a reunião seguinte. Tendo em conta a especificidade dos cargos que ocupam, os elementos 
do Conselho Geral bem como os elementos do Órgão de Gestão, ficam dispensados da redação de 
atas desta natureza.  

4. Os assuntos passíveis de votação (para serem levados aos órgãos ou serem adotados no 
departamento ou grupo) serão aprovados por maioria dos votos dos elementos presentes. Em caso de 
empate, o coordenador de departamento terá voto de qualidade. 

Artigo 45.º - Quórum 

1. As reuniões exigem a presença de uma maioria simples dos elementos que integram o 
departamento/grupo. Caso, à hora marcada para o início das reuniões, após uma tolerância de 15 
minutos, não se verifique a presença do número mínimo de docentes estabelecido anteriormente, a 
reunião terá lugar nas 48 horas seguintes (em dias úteis), independentemente do número de elementos 
presentes. 

Artigo 46.º - Planificações e Definição de Metas 

1. A planificação dos conteúdos programáticos de cada disciplina, a definição das metas para cada ano 
de escolaridade e por ciclos será da responsabilidade dos grupos disciplinares/anos de escolaridade, 
de acordo com o Projeto Educativo, devendo valorizar-se a adequação à realidade do Agrupamento. 
Para efeitos de estabelecimento de metas deve fazer-se o estudo do triénio anterior. 

Artigo 47.º - Critérios de Avaliação 

1. Os critérios de avaliação para cada ano de escolaridade serão propostos pelo grupo disciplinar, tendo 
por base as capacidades a desenvolver nos alunos, de acordo com as metas curriculares e 
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aprendizagens essenciais definidas pelo Ministério da Educação, em articulação com o perfil do aluno. 
Estas discussões decorrerão no final de cada ano letivo e serão objeto de discussão em reunião de 
departamento, de forma a garantir-se a homogeneidade dos mesmos. 

2. O coordenador deve implementar documentos uniformes em todos os grupos disciplinares, 
nomeadamente grelhas de avaliação e de autoavaliação, que serão primeiro aprovadas em reunião de 
Conselho Pedagógico. 

Artigo 48.º - Plano Anual de Atividades (PAA) 

1. No início do ano letivo, cada departamento deverá propor as atividades a realizar no âmbito do PAA, 
elaborado em função do Projeto Educativo, sendo posteriormente discutidas e aprovadas pelo mesmo. 
Nos casos do pré-escolar e do 1.º ciclo, serão os coordenadores de estabelecimento a propor as suas 
atividades. Será sempre efetuada uma articulação entre os conteúdos programáticos e as atividades 
extracurriculares das diferentes disciplinas e ciclos. 

2. Todas as propostas devem constar do plano no programa INOVAR PAA, sendo responsáveis pela 
inserção das atividades os respetivos coordenadores de departamento e, nos casos do pré-escolar e 
do 1.º ciclo, os coordenadores de estabelecimento. 

3. Estas propostas constarão do PAA e serão sujeitas a aprovação em reunião de Conselho Pedagógico, 
devendo seguir as orientações do cronograma daquele órgão. 

4. Os coordenadores de departamento/estabelecimento responsáveis por cada atividade deverão, após 
a sua realização, proceder à sua avaliação no programa INOVAR PAA, no prazo de 5 dias úteis. 

5. Ao coordenador do PAA compete validar e publicar no programa INOVAR PAA, todas as atividades 
aprovadas em reunião de Conselho Pedagógico. 

6. O coordenador do PAA apresenta relatório trimestral do programa INOVAR PAA ao Conselho 
Pedagógico, para apreciação. 

7. O coordenador do PAA apresenta o mesmo relatório ao presidente do Conselho Geral, para aprovação 
também trimestralmente. 

Artigo 49.º - Materiais Pedagógicos 

1. Para fomentar o espírito de partilha e de complementaridade, os docentes devem enviar, por email, 
para os elementos do grupo disciplinar, um exemplar de todas as fichas de trabalho, de avaliação e de 
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todo o material que considerem relevante. Cada grupo disciplinar/ano de escolaridade deve promover, 
em conjunto, a construção de materiais, fichas, testes, planificações, etc. 

Artigo 50.º - Apreciação e Adoção de Manuais Escolares 

1. A seleção dos novos manuais escolares deverá ser o resultado de um trabalho de análise e reflexão 
por parte de todos os docentes que compõem o respetivo grupo disciplinar sendo selecionado e 
adotado o manual que reunir maior consenso. 

2. No 1.º Ciclo o registo dos manuais apreciados e adotados no Sistema de Informação dos Manuais 
Escolares (SIME) da Direção Geral de Educação é feito pelo Coordenador de cada escola. 

3. No 2.º e 3.º Ciclos e no ensino secundário, o coordenador de departamento/adjunto do coordenador é o 
responsável pela inserção dos manuais no Sistema de Informação dos Manuais Escolares (SIME). 

4. Os manuais enviados para cada escola, dirigidos ao coordenador de departamento, devem ficar 
inventariados, arquivados e acessíveis a todos os seus elementos.  

Artigo 51.º - Documentos do Departamento Curricular 

1. Os documentos que dizem respeito ao departamento serão arquivados em pasta própria, sendo esta 
colocada à disposição de todos os seus elementos. A organização, a atualização e a manutenção do 
estado de conservação da referida pasta são da responsabilidade do coordenador de 
departamento/estabelecimento. 

2. Estes documentos devem ser arquivados e organizados informaticamente, numa pasta localizada nos 
documentos em servidor, para partilha de todos os elementos do departamento. 

3. Nas escolas do 1.º ciclo e Jardins de Infância, estes documentos devem estar acessíveis no 
computador comum. 

 

Secção II - Coordenações de Estabelecimento 

Artigo 52.º - Competências 

1. Cabe ao coordenador de estabelecimento: 

a. Seguir as orientações dos departamentos para a elaboração das atas, aprová-las e entregá-las na 
Direção no final de cada trimestre; 
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b. Preencher as propostas de atividades no INOVAR PAA para apresentação ao coordenador de 
departamento que articulará com o coordenador do PAA e a sua aprovação em Conselho 
Pedagógico. 

c. Coordenar administrativamente o estabelecimento de ensino: 

I. Coordenar a elaboração do Regimento Interno do Estabelecimento; 

II. Distribuir as tarefas inerentes ao desenvolvimento do estabelecimento e supervisionar a sua 
execução; 

III. Recolher informação sobre o Plano de Formação para o Agrupamento, quer para pessoal 
docente quer para pessoal não docente; 

IV. Atualizar os placards da sala de professores e átrios (afixar, nos locais de estilo, toda a 
documentação de interesse para a comunidade educativa: turmas, horários de funcionamento 
do estabelecimento, calendário escolar, horário de atendimento de cada docente aos 
encarregados de educação, manuais escolares, PAA, ementas, …); 

V. Articular as substituições das faltas de docentes com o Adjunto da Diretora para a educação 
pré-escolar e 1.º ciclo; 

VI. Articular as faltas do pessoal não docente com o Adjunto da Diretora para a educação pré-
escolar e 1.º ciclo; 

VII. Presidir às reuniões de pais no início de cada ano letivo e sempre que convocados pela 
Diretora; 

VIII. Coordenar a receção aos alunos no início de cada ano letivo. 

 

Secção III – Conselho de Docentes 

Artigo 53.º - Constituição e Funcionamento 

1. O conselho de docentes do departamento curricular do pré-escolar é um órgão de natureza consultiva, 
sendo constituído pelas educadoras titulares de grupo. 

2. O conselho de docentes dos departamentos curriculares do 1.º Ciclo, para efeito de avaliação dos 
alunos, é um órgão de natureza consultiva, sendo constituído pelos professores titulares de turma do 
1.º ciclo e pelos professores de Inglês do 1.º Ciclo. 

3. No conselho de docentes dos departamentos curriculares do 1.º Ciclo podem participar outros 
professores ou técnicos que intervenham no processo de ensino e aprendizagem, os serviços com 
competência em matéria de apoio educativo e serviços ou entidades cuja contribuição o Conselho 
Pedagógico considere conveniente. 
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4. O conselho de docentes dos departamentos curriculares do 1.º ciclo pode dar um parecer no processo 
de avaliação dos alunos do 1.º ciclo. 

5. O parecer sobre avaliação dos alunos a emitir pelo conselho de docentes deve 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, permanecendo o parecer que tiver a maioria absoluta 
dos presentes. 

6. As reuniões do Conselho de Docentes terão uma duração máxima de 2 horas, podendo prolongar-se 
por um período de 30 minutos, por decisão da maioria simples dos elementos presentes. 

 
 

Secção IV – Conselhos de Turma 

Artigo 54.º - Definição 

1. O Conselho de Turma é a estrutura responsável pela organização, pelo acompanhamento e pela 
avaliação das atividades a desenvolver com os alunos, as quais pressupõem a elaboração de um plano 
de trabalho que integre estratégias de diferenciação pedagógica e de adequação curricular para o 
contexto da turma, destinadas a promover a melhoria das condições de aprendizagem e a articulação 
escola-família. 

Artigo 55.º - Composição do Conselho de Turma 

1. O Conselho de Turma dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário é constituído pelos 
professores da turma, por dois representantes dos pais e encarregados educação, por um 
representante dos alunos (o delegado ou subdelegado de turma) e pelo professor de Educação 

Especial, caso exista.  

2. Nas reuniões de Conselho de Turma, os representantes dos pais e encarregados de educação e o 
representante dos alunos estarão presentes até ao momento em que se dê início a assuntos 
relacionados com o processo de avaliação interna ou externa dos alunos.  

3. Os assuntos internos de carácter pessoal e sigiloso dos alunos ou docentes não serão abordados em 
reuniões plenárias destes Conselhos. 
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Artigo 56.º - Atribuições do Conselho de Turma 

1. Ao Conselho de Turma compete, para além das competências referidas nos normativos: 

a. Articular as atividades dos professores da turma com as dos departamentos curriculares, 
designadamente no que se refere ao planeamento e coordenação de atividades interdisciplinares 
a nível de turma; 

b. Analisar os problemas de integração dos alunos;  

c. Detetar dificuldades, ritmos de aprendizagem e outras necessidades dos alunos, colaborando com 
os serviços técnico-pedagógicos existentes no Agrupamento; 

d. Elaborar o Plano de Atividades da Turma (PAT), o qual deve integrar estratégias de diferenciação 
pedagógica e de adequação curricular para o contexto da turma, destinadas a promover a 
melhoria das condições de aprendizagem e a articulação escola/família;  

e. Adotar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens dos alunos;  

f. Planificar o desenvolvimento das atividades a realizar com os alunos em contexto de sala de aula;  

g. Preparar informação adequada, a disponibilizar aos pais e encarregados de educação, relativa ao 
processo de aprendizagem e avaliação dos alunos;  

h. Colaborar em atividades culturais, desportivas e recreativas que envolvam os alunos e a 
comunidade; 

i. Definir os acompanhantes nas visitas de estudo da turma; 

j. Promover ações que estimulem o envolvimento dos pais e encarregados de educação no percurso 
escolar do aluno; 

k. Analisar e dar parecer sobre todas as questões de natureza pedagógica e disciplinar que aos 
alunos da turma digam respeito e colaborar no estabelecimento das medidas de apoio que julgar 
mais ajustadas (de acordo com o designado no estatuto do aluno e no Capítulo VIII do presente 
Regulamento); 

l. Apreciar e aprovar, ou não, as propostas de avaliação dos alunos apresentadas por cada 
professor da turma nas reuniões de avaliação, a realizar no final de cada período letivo e de 
acordo com os critérios estabelecidos e aprovados pelo Conselho Pedagógico;  

m. Decidir a aprovação, transição ou retenção dos alunos no final de cada ciclo ou em cada ano de 
escolaridade, segundo os critérios aprovados; 

n. Exercer as competências disciplinares previstas no estatuto do aluno e no Capítulo VIII do 
presente Regulamento. 
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Artigo 57.º - Funcionamento do Conselho de Turma 

1. O funcionamento do Conselho de Turma obedece ao previsto no Código do Procedimento 
Administrativo (CPA). 

2. O Conselho de Turma reúne: 

a. Ordinariamente no decorrer de cada trimestre e no final de cada período com, entre outras, as 
seguintes finalidades: planificação e avaliação de projetos de âmbito interdisciplinar, avaliação da 
dinâmica global da turma e formalização da avaliação formativa e sumativa; 

b. Extraordinariamente, sempre que um motivo de natureza pedagógica ou disciplinar o justifique, a 
pedido da Diretora, do diretor de turma ou de um terço dos professores da turma.  

3. As reuniões terão a duração máxima de 2 horas, podendo prolongar-se por um período de 30 minutos, 
por decisão da maioria simples dos elementos presentes. 

4. Nas reuniões de Conselho de Turma destinadas à avaliação sumativa dos alunos apenas participam os 
membros docentes. 

5. As reuniões de Conselho de Turma serão secretariadas pelo secretário. Na ausência desse secretário 
serão aplicados os seguintes critérios:  

1.º Será substituído pelo docente que não é diretor de turma; 

2.º Será substituído pelo docente que não é secretário em qualquer conselho de turma;  

3.º Será substituído pelo docente que tem o menor número de alunos; 

4.º Será substituído pelo docente que tem o menor número de turmas; 

5.º Tendo em conta a especificidade dos cargos que ocupam, os elementos do Conselho Geral, bem 
como os elementos do Órgão de Gestão, ficam dispensados da redação de atas desta natureza.   

6. A ausência a uma reunião de avaliação é considerada falta a um dia, podendo ser justificada apenas 
por motivos de: casamento, maternidade, nascimento e falecimento de familiar, doença, doença 
prolongada, acidente em serviço, isolamento profilático e por cumprimento de obrigações legais.  

7. Sempre que a ausência de um membro do Conselho de Turma de Avaliação for ocasional ou de 
atestado por apenas um dia, a reunião é adiada por 24 ou 48 horas de forma a assegurar a presença 

de todos os elementos.   

8. No caso de a ausência ser presumivelmente longa, o Conselho de Turma reúne com os restantes 

membros, devendo o respetivo diretor de turma ter na sua posse todos os elementos referentes à 

avaliação de cada aluno da turma a cargo do professor ausente.  
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9. Quando a reunião não se puder realizar, por falta de quórum ou por indisponibilidade de elementos de 
avaliação, deve ser convocada nova reunião, no prazo máximo de 48 horas, para a qual cada um dos 
docentes deve previamente disponibilizar, à Diretora do Agrupamento, os elementos de avaliação de 
cada aluno. 

10.  Nas situações previstas no número anterior o diretor de turma, nos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário, 
ou quem o substitua, apresenta aos respetivos Conselhos os elementos de avaliação que previamente 
lhe foram disponibilizados. 

11. O parecer e as deliberações das reuniões dos Conselhos de Avaliação devem resultar do consenso 
dos professores que as integram. 

12. Na ausência inesperada do diretor de turma, a reunião não se realiza; quando prevista, a reunião é 
presidida pelo secretário. O secretariado é atribuído de acordo com o definido no ponto 5 do art.º 57.º 

13. A convocatória dos docentes é da responsabilidade da Diretora e a sua divulgação será feita com a 
antecedência mínima de 48 horas por afixação na sala do corpo docente; os representantes dos 
pais/encarregados de educação e o aluno são convocados pelo diretor de turma. A convocatória das 
reuniões com caráter de urgência poderá ter um prazo inferior ao referido anteriormente, conquanto se 
acautele o disposto no artigo 21.º do CPA. 

14. Da reunião é lavrada ata, aprovada na respetiva reunião e entregue pelo diretor de turma e respetivo 
secretário na Direção no prazo previamente estabelecido. 

 

Secção V - Conselho Coordenador dos Diretores de Turma 

Artigo 58.º - Composição 

1. O Conselho Coordenador de Diretores de Turma (CCDT) é constituído pelos seguintes elementos: 

a. Adjuntos da Diretora;  

b. Coordenadoras dos Diretores de Turma dos 2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário da Escola Básica 
e Secundária Dr. Mário Fonseca e da Escola Básica e Secundária de Lousada Norte; 

c. Coordenador da Oferta Formativa. 

2. O CCDT é presidido e coordenado por um Adjunto designado pela Diretora.  
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Artigo 59.º - Atribuições do Conselho Coordenador dos Diretores de Turma 

1. Ao CCDT compete: 

a. Organizar, acompanhar e avaliar as atividades a desenvolver com os diretores de turma; 

b. Uniformizar procedimentos ao nível da preparação dos Conselhos de diretor de turma; 

c. Elaborar as “Cartas de Procedimentos”, a aplicar nos Conselhos de Turma dos diferentes ciclos e 
dos cursos, garantindo a uniformização de procedimentos vários, sem prejuízo da especificidade 
de cada ciclo e de cada percurso de ensino; 

d. Facilitar a divulgação da oferta escolar entre a comunidade escolar, de modo a que os diretores de 
turma, em articulação com os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO), possam orientar os 
alunos no percurso formativo que mais se adeque ao perfil de cada um; 

e. Tomar decisões de acordo com o Projeto Educativo, Regulamento Interno e Plano Anual de 
Atividades de modo convergente; 

f. Cooperar com outras estruturas de orientação educativa na gestão adequada de recursos e na 
adoção de medidas pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens; 

g. Identificar necessidades de formação no âmbito da coordenação de diretor de turma; 

h. Intentar uma uniformização do Plano de Atividades da Turma (PAT), salvaguardando sempre a 
especificidade de cada ciclo/curso; 

i. As propostas emanadas do CCDT são apresentadas no Conselho Pedagógico, para aprovação, 
pela coordenadora dos diretores de turma dos 2.º e 3.º ciclos e pelo coordenador dos Cursos 
Profissionais; 

j. Avaliar a sua atividade no final de cada ano letivo. 

Artigo 60.º - Competências do Coordenador 

1. Ao coordenador do CCDT compete: 

a. Coordenar a ação do respetivo Conselho, articulando estratégias e procedimentos; 

b. Articular todas as atividades com os elementos que constituem este Conselho e com outras 
estruturas de orientação educativa; 

c. Acompanhar e orientar nas suas funções os coordenadores que fazem parte deste Conselho.  

Artigo 61.º - Funcionamento do Conselho Coordenador dos Diretores de Turma 

1. O CCDT reúne no início de cada ano letivo e pelo menos uma vez por período. 

2. A convocatória para estas reuniões é da responsabilidade do coordenador deste Conselho, devendo 
ser feita com a antecedência mínima de 48 horas. 
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3. Os membros do Conselho tomarão conhecimento das convocatórias através da afixação de aviso na 
sala de professores e através de correio eletrónico. 

4. As reuniões terão a duração máxima de 2 horas, podendo prolongar-se por um período de 30 minutos, 
por decisão da maioria simples dos elementos presentes. 

5. A presença nas reuniões dos Coordenadores será registada em impresso próprio mediante assinatura 
de cada um dos presentes. 

6. No caso de não existir, à hora marcada para o início da sessão, o quórum necessário para a realização 
da mesma (dois terços dos elementos) dar-se-á início à reunião com os elementos presentes, 30 
minutos depois e no mesmo local. 

7. Na tomada de decisões, no caso de não haver unanimidade, recorrer-se-á ao sistema de votação, 
sendo o parecer/proposta aprovado por maioria simples.  

8. Da reunião é lavrada ata, aprovada na respetiva reunião e entregue pelo coordenador do CCDT na 
Direção. 

9. As reuniões serão secretariadas rotativamente, recorrendo a sorteio, pelos elementos pertencentes a 
este Conselho. 

10. O secretário lavrará a ata em suporte digital nos 5 dias posteriores à reunião do Conselho e o Adjunto 
da Diretora enviará a ata a todos os Coordenadores de diretor de turma, por correio eletrónico. Todos 
os constituintes podem propor alterações ao documento, nos 5 dias seguintes ao envio da mesma, as 
quais deverão ser dadas a conhecer aos restantes. Se até ao dia da reunião seguinte não houver 
qualquer opinião em contrário a ata será dada como aprovada.  

 

Secção VI – Coordenações de Diretores de Turma 

Artigo 62.º - Composição 

1. As coordenações de diretores de turma estão definidas da seguinte forma: 

a. Conselho dos Diretores de Turma – Escola Básica e Secundária Dr. Mário Fonseca; 

b. Conselho dos Diretores de Turma – Escola Básica e Secundária de Lousada Norte; 

c. Conselho dos Diretores de Turma dos Cursos. 
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2. A coordenadora do grupo da educação especial e outros elementos do corpo docente poderão ser 
convidados a participar nas reuniões cuja ordem de trabalhos justifique a sua presença. 

3. O coordenador de cada Conselho de diretor de turma é designado pela Diretora do Agrupamento. 

Artigo 63.º - Atribuições do Coordenador dos Diretores de Turma 

1. Ao coordenador dos diretores de turma compete: 

a. Coordenar a ação do respetivo Conselho, articulando estratégias e procedimentos; 
b. Elaborar documentos que apoiem as funções dos diretores de turma; 
c. Apresentar ao Conselho Pedagógico as propostas do Conselho que coordena; 
d. Articular as atividades dos diretores de turma com as estruturas de orientação educativa; 
e. Planificar com o Conselho dos diretores de turma as atividades a desenvolver anualmente e 

proceder à sua avaliação em articulação com o Projeto Educativo; 
f. Acompanhar e orientar os diretores de turma nas suas funções; 
g. Divulgar, junto dos diretores de turma que coordena, as decisões tomadas pelo Conselho 

Pedagógico e pela Diretora do Agrupamento; 
h. Organizar, em servidor, a pasta relativa à respetiva coordenação; 
i. Manter as atas atualizadas. 

 
Artigo 64.º - Competências do Conselho de Diretores de Turma 

1. Ao Conselho de Diretores de Turma compete: 

a. Assegurar a articulação e adequação das atividades pedagógicas em cada um dos anos de 
escolaridade, com o propósito de construir um ambiente educativo favorável ao sucesso das 
aprendizagens; 

b. Cooperar com outras estruturas de orientação educativa na gestão adequada de recursos e na 
adoção de medidas pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens; 

c. Dinamizar e coordenar a realização de projetos interdisciplinares das turmas; 

d. Identificar necessidades de formação no âmbito da direção de turma; 

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

Artigo 65.º - Funcionamento do Conselho de Diretores de Turma 

1. O Conselho de Diretores de Turma reúne ordinária e extraordinariamente. 



Regulamento Interno 
2017-2021 

______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

AE Dr. Mário Fonseca 
Página 52 de 184 

2. Ordinariamente, o Conselho de Diretores de Turma reunirá no início de cada ano letivo e pelo menos 
uma vez por período. 

3. As reuniões ordinárias e extraordinárias são convocadas e presididas pelo coordenador dos diretores 
de turma, sempre com aprovação do Órgão de Gestão ou Conselho Pedagógico. A convocatória para 
estas reuniões deve ser feita com a antecedência mínima de 48 horas. 

4. Os membros do Conselho tomarão conhecimento das convocatórias através da afixação de aviso na 
sala de professores e de correio eletrónico. 

5. As reuniões terão a duração máxima de 2 horas, podendo prolongar-se por um período de 30 minutos 
por decisão da maioria simples dos professores presentes. 

6. A presença dos professores será registada em impresso próprio mediante assinatura de cada um dos 
presentes. 

7. Haverá uma tolerância de 10 minutos sobre a hora de início das reuniões e nenhum diretor de turma 
poderá ausentar-se antes do coordenador dar por encerrada a reunião. 

8. No caso de não existir, à hora marcada para o início da sessão, o quórum necessário para a realização 
da mesma, dois terços dos diretores de turma convocados, dar-se-á início à reunião, com os diretores 
de turma presentes, 30 minutos depois e no mesmo local, não havendo lugar a deliberações.  

9. Na tomada de decisões, no caso de não haver unanimidade, recorrer-se-á ao sistema de votação, 
sendo o parecer/proposta aprovado por maioria simples.  

10.  As reuniões serão secretariadas rotativamente pelos diretores de turma do Conselho, por sorteio. Na 
ausência do sorteado, faz-se novo sorteio, voltando o nome do docente em falta a fazer parte do 
sorteio seguinte. Tendo em conta a especificidade dos cargos que ocupam, os elementos do Conselho 
Geral bem como os elementos do Órgão de Gestão, ficam dispensados da redação de atas desta 
natureza.   

11.  O secretário lavrará a ata em suporte digital nos 5 dias posteriores à reunião do Conselho e o 
coordenador enviará a ata a todos os diretores de turma que o compõem, por correio eletrónico. Todos 
os constituintes podem propor alterações ao documento, nos 5 dias seguintes ao envio do mesmo, as 
quais deverão ser dadas a conhecer aos restantes. Passados os 5 dias, se não houver qualquer 
proposta em contrário, a ata será dada como aprovada e colocada na pasta respetiva. 
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Artigo 66.º - Competências do Diretor de Turma/Professor Titular de Turma/Educador de Infância 

1. Compete ao Educador de Infância, em articulação com a família, planificar as atividades e promover as 
melhores condições de aprendizagem, tendo em conta o nível de desenvolvimento das crianças.  

2. Compete ao diretor de turma/professor titular de turma/grupo: 

a. Assegurar a articulação entre professores da turma, alunos, pais e encarregados de educação, 
promovendo a sua participação; 

b. Promover a comunicação e formas de trabalho colaborativo entre professores e alunos; 

c. Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação de atividades, conteúdos, 
estratégias e métodos de trabalho à situação concreta do grupo e à especificidade de cada aluno; 

d. Coordenar o processo de avaliação dos alunos, garantindo o seu caráter globalizante e integrador; 

e. Coordenar a implementação das medidas propostas no relatório técnico-pedagógico relativo à 
Educação Inclusiva; 

f. Presidir ao Conselho de Turma, exceto nas reuniões de natureza disciplinar; 

g. Desenvolver ações que promovam e facilitem a correta integração dos alunos na vida da 
comunidade educativa;  

h. Garantir uma informação atualizada junto dos pais e encarregados de educação acerca da 
integração dos alunos na comunidade educativa, do aproveitamento escolar, das faltas a aulas e 
das atividades escolares; 

i. Coordenar a elaboração do Plano de Atividades da Turma (PAT) e informações do programa 
INOVAR; 

j. Manter atualizado e organizado o dossiê de diretor de turma e os processos individuais dos 
alunos.  

 

Secção VII - Coordenação do Grupo de Educação Especial 

Artigo 67.º - Composição 

1. O grupo da Educação Especial é constituído pelos docentes especializados em Educação Especial 
que prestam apoio aos alunos da Educação Inclusiva do agrupamento que necessitam de medidas de 
suporte à aprendizagem e à inclusão, nos termos do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho. 
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Artigo 68.º - Designação 

1. O coordenador é um docente do Quadro de Agrupamento especializado em Educação Especial, 
entre os docentes designados pela Diretora, eleito pelos seus pares em reunião de grupo, sendo 
o mandato de quatro anos. Este pode cessar, a todo o tempo, por decisão fundamentada da 
Diretora, ou por proposta do coordenador, desde que aceite pela Diretora. 

2. O Coordenador do Grupo de Educação Especial é membro do Conselho Pedagógico. 

Artigo 69.º - Competências dos Elementos do Grupo de Educação Especial 

1. Colaborar na promoção de condições que assegurem a integração socioeducativa dos alunos com e 
sem medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. 

2. Colaborar na melhoria do ambiente educativo numa perspetiva de fomento da qualidade e da 
inovação educativa. 

3. Cooperar na promoção da igualdade de oportunidades de sucesso educativo para todos os alunos 
através da diversificação de estratégias e métodos educativos adequados às suas dificuldades 
específicas e ao seu desenvolvimento global. 

4. Colaborar com outras estruturas de orientação educativa na gestão adequada de recursos e na 
adoção de medidas pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos. 

5. Cooperar com as estruturas de orientação educativa na deteção de necessidades educativas 
específicas e na organização e incremento das respostas educativas adequadas. 

6. Articular respostas às necessidades educativas com os recursos existentes noutras estruturas e 
serviços, nomeadamente nas áreas da saúde, da segurança social, da qualificação profissional e do 
emprego, das autarquias e de entidades particulares e não-governamentais, de modo a contribuir para 
um correto diagnóstico e planeamento das medidas mais adequadas. 

7. Apoiar os alunos da Educação Inclusiva e respetivos educadores e professores que trabalham com 
estes alunos no âmbito da sua área de especialidade, disponibilizando informação técnica e saberes 
específicos, sempre que solicitados. 

8. Identificar necessidades de formação no âmbito da atividade do grupo da Educação Especial. 

9. Propor atividades a integrar o Plano Anual de Atividades do Agrupamento. 

10.  Colaborar com as instituições parceiras do agrupamento em matéria da Educação Inclusiva. 
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11. Apoiar os alunos da Educação Inclusiva que necessitam da implementação de medidas de suporte à 
aprendizagem e à inclusão, reforçando o desenvolvimento de metas e o uso das tecnologias de apoio. 

12. Articular de forma estreita com os educadores e professores que trabalham com os alunos da 
Educação Inclusiva que necessitam de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão para 
definição de formas e estratégias de atuação. 

13. Participar e secretariar as reuniões de equipa multidisciplinar realizadas no âmbito da 
identificação/avaliação especializada de alunos, assim como as reuniões de grupo da Educação 
Especial e as de departamento; 

14. Elaborar uma proposta dos documentos necessários de acordo com as medidas de suporte à 
aprendizagem e à inclusão no âmbito da avaliação especializada de alunos, por referência ao novo 
decreto de lei n.º 54/2018, de 6 de julho, tendo por base toda a documentação recolhida no processo 
de identificação. 

15. Promover a articulação entre os diferentes intervenientes referidos no Relatório Técnico Pedagógico 
(RTP). 

16. Cooperar no reajustamento e monitorização das medidas de suporte à aprendizagem e à Inclusão no 
Relatório Técnico Pedagógico (RTP) e no Programa Educativo Individual (para os alunos com 
adaptações curriculares significativas), enquanto instrumentos dinâmicos, passíveis de serem 
reformulados, dado que se fundamentam numa avaliação compreensiva e integrada do funcionamento 
do aluno. 

17. Colaborar com os docentes titulares de turma do Pré-escolar e 1º Ciclo, e com os conselhos de 
turma/diretores de Turma, que têm alunos com medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, na 
promoção de um espaço de reflexão e definição/redefinição de estratégias de atuação. 

18. Articular com todos os docentes titulares de turma/diretores de turma, a recolha dos relatórios 
individuais de apoio educativo dos alunos com necessidades educativas, junto dos docentes que 
prestam apoio educativo individualizado, no âmbito do Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho, para 
apresentar nas reuniões de avaliação de final de cada período letivo, referindo os progressos e 
atividades desenvolvidas pelos alunos. 

19. Colaborar com o Serviço de Psicologia do agrupamento, na observação/avaliação 
psicopedagógica/diagnóstico de alunos com necessidade de saúde específica. 
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20. Participar na elaboração do Plano Individual de Transição do aluno, integrado na equipa responsável 
pela elaboração do Relatório Técnico Pedagógico e do Programa Educativo Individual. 

21. Assegurar que a documentação que consta do processo do aluno de Educação Inclusiva, consoante a 
sua natureza, esteja devidamente assinada, datada, aprovada e homologada. 

22. Colaborar no desenvolvimento de todas as medidas previstas nos normativos, relativas a alunos com 
necessidades educativas. 

23. Colaborar na organização e atualização do dossier da Educação Inclusiva com o coordenador do 
grupo de Educação Especial.  

Artigo 70.º - Competências do Coordenador do Grupo de Educação Especial 

1. Coordenar a ação do respetivo núcleo, articulando estratégias e procedimentos. 

2. Definir procedimentos de atuação em todas as situações consideradas pertinentes, devendo estes ser 
aprovados pela Diretora do Agrupamento. 

3. Representar o Grupo de Educação Especial no Conselho Pedagógico, atuando como transmissor 
entre este órgão e o grupo. 

4. Submeter ao Conselho Pedagógico as propostas do grupo que coordena. 

5. Divulgar junto dos elementos do Grupo de Educação Especial as decisões tomadas pelo Conselho 
Pedagógico e pela Diretora do Agrupamento. 

6.  Articular com todos os elementos do grupo e estruturas de orientação educativa, de forma a garantir o 
preceituado no Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho, no que concerne ao atendimento dos alunos 
com necessidades educativas previstas no Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho. 

7.  Promover a troca de experiência e a cooperação entre todos os docentes que integram o grupo de 
Educação Especial. 

8. Coordenar a distribuição dos alunos com necessidades educativas pelos docentes do grupo de 
Educação Especial. 

9. Coordenar a distribuição dos processos de identificação de alunos para a Educação Inclusiva. 

10. Articular com o Órgão de Gestão todos os assuntos inerentes à Educação Inclusiva. 

11.  Promover e orientar as reuniões do grupo de Educação Especial. 
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12.  Organizar e atualizar o dossier relativo à coordenação do grupo de Educação Especial. 

13. Manter as atas atualizadas e prontas para consulta. 

14. Supervisionar os Relatórios Técnico-Pedagógicos dos alunos da Educação Inclusiva e dos Programas 
Educativos Individuais dos alunos da Educação Inclusiva com adaptações curriculares significativas. 

15. Coordenar as equipas de verificação da documentação elaborada no final do ano letivo para 
preparação do ano letivo seguinte, antes de irem para aprovação no Conselho Pedagógico e 
consequente homologação por parte da Diretora. 

Artigo 71.º - Orientações 

1. O Coordenador do Relatório Técnico Pedagógico (RTP) e do Programa Educativo Individual (PEI) é a 
educadora de infância, o professor titular de turma do 1.º ciclo ou o diretor de turma, a quem esteja 
atribuído o grupo ou a turma que o aluno integra. 

2. Na educação pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico, o relatório técnico pedagógico é elaborado, 
conjunta e obrigatoriamente, pela equipa multidisciplinar (elementos permanentes e variáveis), pelo 
docente titular do grupo ou da turma, pelo docente de educação especial, pelos encarregados de 
educação e, sempre que for necessário, pelos Serviços de Psicologia do Agrupamento e outros 
serviços especializados externos à escola, sendo submetido à aprovação do Conselho Pedagógico e 
homologação da Diretora. 

3. Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário, e em todas as modalidades não sujeitas 
a monodocência, o programa educativo individual dos alunos com adaptações curriculares 
significativas é elaborado pela equipa multidisciplinar (permanente e variáveis), pelo diretor de turma, 
pelo docente de educação especial, pelos encarregados de educação e sempre, que for necessário, 
pelos Serviços de Psicologia do Agrupamento e outros serviços especializados externos à escola, 
sendo submetido à aprovação do Conselho Pedagógico e homologação da Diretora. 

4. Os alunos da Educação Inclusiva que ao abrigo do Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho, beneficiem 
de medidas adicionais, não dão redução de turma, salvo aqueles alunos que frequentam mais de 60 
% das aulas com a turma, de acordo com a legislação em vigor. 

5. A identificação de alunos para a Educação Inclusiva por parte dos docentes do agrupamento, tem 
como data limite a reunião dos Conselhos de Docentes e Conselhos de Turma do final do segundo 
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período, estabelecendo-se como data limite para entrega de documentos, a primeira semana do 
terceiro período, salvo situações excecionais autorizadas pela diretora do agrupamento. 

6. Os critérios a ter em conta na entrada dos processos de identificação dos alunos para a 
Educação Inclusiva são os seguintes: existência de relatórios, data dos relatórios, análise do 
conteúdo dos relatórios e avaliação da necessidade de identificação de alunos com Perturbação 
Específica da Aprendizagem da Leitura (Dislexia) e da Escrita (Disortografia ou Disgrafia) antes do 
3.º/4.º ano de escolaridade. 

7. O aluno da medida adicional adaptações curriculares significativas que complete 15 anos de idade 
terá de usufruir, obrigatoriamente, de um Plano Individual de Transição (PIT).  

Artigo 72.º - Funcionamento 

1. O grupo de Educação Especial funcionará em plenário. 

Artigo 73.° - Reuniões 

1. O grupo de Educação Especial reúne mensalmente e extraordinariamente na sua totalidade, ou 
parcialmente sempre que tal se justifique: 

a. Ordinariamente, o grupo de Educação Especial reunirá em plenário no início de cada ano 
letivo, para definição de procedimentos/estratégias de atuação, e ao longo do ano letivo. 

b. As reuniões quinzenais e extraordinárias são convocadas e presididas pelo coordenador do 
Grupo de Educação Especial, com conhecimento ao Órgão de Gestão da respetiva 
convocatória e ordem de trabalhos da reunião. Sempre que necessário, se for possível, a 
reunião poderá contar com a presença de um dos elementos do Órgão de Gestão. 

c. As reuniões de caráter extraordinário, além de convocadas pelo coordenador, podem realizar-se 
por solicitação da Diretora do Agrupamento e/ou Subdiretora/Adjuntos da mesma. 

2. As reuniões terão a duração de 2 horas. A duração das reuniões poderá prolongar-se por um 
período de 30 minutos, por decisão da maioria simples dos elementos presentes. 

Artigo 74.º - Convocatórias das Reuniões 
1. Os membros do grupo de Educação Especial tomarão conhecimento das convocatórias através do 

envio das mesmas por correio eletrónico (meio privilegiado de comunicação) e/ou afixação das 
mesmas na sala de professores da escola sede do Agrupamento. A convocatória para estas 
reuniões deve ser feita com a antecedência mínima de 48 horas. 
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Artigo 75.° - Registo de Faltas 
1. A presença nas reuniões convocadas para os elementos do grupo será registada em impresso 

próprio mediante assinatura de cada um dos presentes e entregue nos serviços administrativos. 
2. Haverá uma tolerância de 10 minutos sobre a hora de início das reuniões, não podendo 

nenhum elemento do grupo ausentar-se antes de a reunião estar encerrada sem autorização da 
coordenadora do grupo. 

Artigo 76.° - Quórum 
1. No caso de não existir, à hora marcada para o início da reunião o quórum necessário para a 

realização da mesma, dois terços dos elementos convocados, dar-se-á início à reunião, com os 
elementos presentes, após ser efetuado uma segunda convocatória que preverá a deliberação dos 
assuntos a tratar, trinta minutos depois da hora marcada, no mesmo local; 

2. Sempre que necessário, técnicas especializadas participarão nas reuniões. 
Artigo 77.° - Atas 

1. As reuniões serão secretariadas rotativamente, por ordem alfabética dos elementos do grupo 
presentes na reunião. 

2. O impedimento por falta, do elemento a quem caberia secretariar a reunião, não o isenta de, na 
reunião seguinte, exercer essa função. 

3. O secretário lavrará a ata em suporte digital nos 5 dias posteriores à reunião do grupo e o 
coordenador enviará a ata a todos os elementos que o compõe, por correio eletrónico. Todos os 
constituintes podem fazer alterações ao documento nos 5 dias seguintes à data de envio da 
mesma, as quais deverão ser depois dadas a conhecer aos restantes, através do envio de nova 
ata. Porém, se até ao dia da reunião seguinte não houver qualquer opinião em contrário, a ata 
será dada como aprovada. 

Artigo 78.° - Pareceres/ Propostas 

1. A posição final do Grupo de Educação Especial resultará de uma votação sobre 
pareceres/propostas apresentadas pelos seus membros. 

2. O Grupo de Educação Especial adotará, mediante aprovação por maioria simples dos elementos 
presentes, o parecer/proposta deliberada, que será apresentada em Conselho Pedagógico. 

3. A reformulação de documentos deve ter a aprovação do Conselho Pedagógico. 
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Secção VIII – Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

Artigo 79.º - Composição 

1. A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) é constituída por técnicos 
especializados e docentes do agrupamento, bem como por outros profissionais de outras instituições 
de referência na comunidade. 

Artigo 80.º - Objetivo 

1. A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) constitui uma unidade especializada 
de apoio educativo que, em colaboração com os demais serviços, visa contribuir para a plena 
integração escolar e social dos alunos. 

Artigo 81.º - Atribuições Genéricas 
1. A atuação da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) prossegue, 

designadamente, os seguintes objetivos: 
a. Contribuir, através da sua intervenção especializada e multidisciplinar, para o desenvolvimento 

integral dos alunos e para a construção da sua identidade pessoal; 
b. Conceber e participar na definição de estratégias e na aplicação de procedimentos de orientação 

educativa que promovam o acompanhamento do aluno ao longo do seu percurso escolar; 
c. Colaborar no levantamento de necessidades da comunidade educativa com o fim de propor a 

realização de ações de prevenção e medidas educativas adequadas; 
d. Desenvolver programas e ações de aconselhamento pessoal e vocacional, a nível individual ou de 

grupo, bem como ações de intervenção junto das famílias e comunidade; 
e. Participar em experiências pedagógicas, bem como em projetos de investigação e em ações de 

formação do pessoal docente e não docente; 
f. Propor o estabelecimento de parcerias com órgãos e instituições, públicas ou privadas, da 

comunidade local, designadamente com o tecido socioeconómico e empresarial, de apoio social 
na comunidade, com a rede social municipal, de modo a participarem na proposta ou execução 
das diferentes medidas de integração escolar, social ou profissional dos jovens em risco; 

g. Assegurar a mediação social, procurando, supletivamente, outros agentes para a mediação na 
comunidade educativa e no meio envolvente, nomeadamente pais e encarregados de educação; 

h. Colaborar no estudo, conceção e planeamento de medidas que visem a melhoria do sistema 
educativo e acompanhar o desenvolvimento de projetos. 
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Artigo 82.º - Organização 

1. Na prossecução das suas atribuições, a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 
(EMAEI) organiza-se em Equipa Multidisciplinar Permanente (EMP) e Equipa Multidisciplinar Alargada 
(EMA). 

2. A Equipa Multidisciplinar Permanente (EMP) é constituída por uma equipa fixa constituída por um 
Adjunto da Diretora, Coordenadora do Departamento Curricular do Pré-escolar, Coordenadora do um 
dos Departamentos Curriculares do 1.º Ciclo, Coordenador do Departamento Curricular de Ciências 
Sociais e Humanas, Coordenadora do Grupo de Educação Especial e uma Psicóloga dos Serviços de 
Psicologia do agrupamento. 

3. A Equipa Multidisciplinar Alargada (EMA), é uma equipa variável constituída pelos elementos da 
Equipa Multidisciplinar Permanente (EMP), acima identificados, e por educadoras/professores titulares 
de turma/diretores de turma, docentes de Educação Especial, assistentes operacionais, encarregados 
de educação, técnicos especializados que acompanhem o aluno. 

4. A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) poderá, ainda, incluir outros 
elementos, dependendo da necessidade e pertinência. 

5. A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) tem um elemento com funções de 
coordenação e com representação no Conselho Pedagógico, que é a docente de Educação especial. 

6. A Equipa Multidisciplinar Permanente (EMP) e a Equipa Multidisciplinar Alargada (EMA) têm objetivos 
e funções distintas, que determinam o seu funcionamento. 

Artigo 83.º - Objetivos e Atribuições da Equipa Multidisciplinar Permanente 

1. A Equipa Multidisciplinar Permanente (EMP) prossegue as atribuições genéricas da Equipa 
Multidisciplinar consignadas no Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho. 

2. A Equipa Multidisciplinar Permanente (EMP) tem atribuições específicas, cuja definição depende e 
varia em função das necessidades do agrupamento e da área de especialidade dos técnicos 
integrantes. 

3. A ação dos técnicos da Equipa Multidisciplinar Permanente (EMP) deverá respeitar a legislação em 
vigor em termos de atribuições e atividades, bem como a especificidade da sua área de atuação, 
tendo em conta o conteúdo funcional da sua atividade profissional. 
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4. Os profissionais que integram a Equipa Multidisciplinar Permanente (EMP) dispõem da autonomia 
técnica e científica e estão sujeitos ao normativo de ética e deontologia inerente à respetiva área 
profissional. 

5. São funções da Equipa Multidisciplinar Permanente (EMP): 

a. Analisar os documentos do processo de identificação de alunos do agrupamento para a Educação 
Inclusiva relativamente à necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 

b. Decidir pela necessidade, apenas, da aplicação de medidas universais, devolvendo o processo 
ao Diretor para este devolver o processo ao docente titular de turma ou ao diretor de turma, 
consoante o caso, para comunicação da decisão aos pais ou encarregados de educação; 

c. Propor a implementação de medidas de suporte à aprendizagem; 
d. Elaborar o Relatório Técnico-pedagógico, juntamente com os elementos da Equipa Multidisciplinar 

Alargada (EMA), nos prazos determinados pelo Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho; 
e. Elaborar o PEI juntamente com os elementos da Equipa Multidisciplinar Alargada (EMA), se 

aplicável; 
f. Elaborar o PIT juntamente com os elementos da Equipa Multidisciplinar Alargada (EMA), se 

aplicável;  
g. Ouvir os pais e encarregados de educação na elaboração do RTP e, se aplicável, do PEI e do PIT; 
h. Ouvir os alunos, sempre que possível, na elaboração do RTP e, se aplicável, do PEI e do PIT; 
i. Prestar apoio à implementação, acompanhamento e monitorização da eficácia das medidas de 

suporte à aprendizagem;  
j. Aconselhar todos os docentes do Agrupamento na implementação de práticas pedagógicas 

inclusivas; 
k. Acompanhar o funcionamento do Centro de Apoio à Aprendizagem;  
l. Propor à Diretora do Agrupamento, com a concordância dos pais ou encarregados de educação, o 

ingresso antecipado ou o adiamento da matrícula, nos termos do disposto no artigo 8.º do 
Decreto-Lei n.º 176/2012, de 2 de agosto; 

m. Garantir condições para que toda a informação resultante da intervenção técnica e educativa 
esteja sujeita aos limites constitucionais e legais, designadamente no que se refere ao disposto na 
legislação sobre proteção de dados pessoais, relativamente ao acesso e tratamento desses dados 
e sigilo profissional; 

n. Propor diversas ações, visando sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva. 
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Artigo 84.º - Organização da Equipa Multidisciplinar Permanente 

1. A Equipa Multidisciplinar Permanente (EMP) fica sediada na escola sede do agrupamento, a Escola 
Básica e Secundária Dr. Mário Fonseca, mas tem área de atuação em todos os estabelecimentos de 
ensino do agrupamento. 

2. A Equipa Multidisciplinar Permanente (EMP) desenvolve a sua atividade em horário a definir 
anualmente, de acordo com as necessidades do agrupamento e dos alunos. Este horário deverá 
contemplar o atendimento direto à comunidade educativa, destinado à intervenção com alunos, 
professores, pais e encarregados de educação, bem como atividades de preparação de ações, 
elaboração de relatórios e participação em reuniões. 

Artigo 85.º - Funcionamento da Equipa Multidisciplinar Permanente 

1. O funcionamento da Equipa Multidisciplinar Permanente (EMP) implica a existência de um espaço de 
trabalho exclusivo, que garanta as condições efetivas de trabalho, bem como as exigências de 
confidencialidade. 

2. O funcionamento da Equipa Multidisciplinar Permanente (EMP) implica, ainda, recursos materiais e 
logísticos adequados. 

3. O funcionamento da Equipa Multidisciplinar Permanente (EMP) respeita um conjunto de 
procedimentos de encaminhamento, avaliação e intervenção, consonantes com a área de 
especialidade de cada técnico e definidos em função das necessidades do agrupamento. 

4. As atividades a desenvolver pela Equipa Multidisciplinar Permanente (EMP) devem ser definidas em 
função das orientações e prioridades do agrupamento, conforme projeto educativo e plano anual de 
atividades. 

5. A organização de atividades de caráter extraordinário, bem como a identificação de alunos, deve 
fazer-se formalmente, através do formulário de identificação entregue à Diretora do Agrupamento que 
solicitará, no prazo de três dias úteis, à Equipa Multidisciplinar Permanente (EMP) a elaboração de um 
relatório técnico-pedagógico de acordo com o artigo 21.º do Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho. 

6. A identificação de alunos para a Equipa Multidisciplinar Permanente (EMP) poderá ser feita por 
qualquer elemento da comunidade educativa, desde que respeite os procedimentos inerentes. 

7. O encaminhamento dos alunos, é desejável, que seja feito através do diretor de turma/professor titular 
de turma/educadora titular de turma, que deverá preencher a respetiva ficha de identificação e solicitar 
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obrigatoriamente a autorização do encarregado de educação, documentos que deverão ser entregues 
nos Serviços Administrativos – área de alunos. No entanto, pode o aluno ser identificado para a 
Educação Inclusiva por outros interveniente no processo educativo. 

8. O atendimento dos alunos faz-se por ordem de entrada do pedido. Todavia, no caso de existir um 
elevado número de solicitações que impeçam uma resposta em tempo útil, serão utilizados os 
seguintes critérios de seleção: enquadramento do pedido nas prioridades da Equipa Multidisciplinar 
Permanente (EMP); grau de gravidade e de risco da situação apresentada; necessidade de 
identificação, ou avaliação, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho; compatibilidade com o 
horário e capacidade de resposta da Equipa Multidisciplinar Permanente (EMP). 

9. A Equipa Multidisciplinar Permanente (EMP) reúne sempre que for necessário, tendo em vista a 
distribuição de serviço, a análise de casos, a definição e planeamento de atividades, a monitorização e 
avaliação da atividade desenvolvida e a formação interpares, entre outros assuntos. 

10. A Equipa Multidisciplinar Permanente (EMP) deverá realizar a monitorização dos processos em 
acompanhamento bem como das intervenções realizadas. 

11. No final de cada ano letivo, a Equipa Multidisciplinar Permanente (EMP) deverá realizar um relatório 
síntese das atividades desenvolvidas.  

12. A Equipa Multidisciplinar Permanente (EMP) desenvolve as suas atividades de forma integrada, 
articulando-se com outros serviços do agrupamento e da comunidade. 

Artigo 86.º - Objetivos e Atribuições da Equipa Multidisciplinar Alargada 

1. A Equipa Multidisciplinar Alargada (EMA) desenvolve a sua atuação no sentido de potenciar a ação da 
Equipa Multidisciplinar Permanente (EMP). Deverá prosseguir os seguintes objetivos: 

a. Colaborar no diagnóstico de necessidades do agrupamento, em termos da ação da Equipa 
Multidisciplinar (EM), bem como na definição de objetivos, prioridades e formas de atuação; 

b. Participar na análise de situações e avaliação especializada de alunos, contribuindo para o 
planeamento e execução de intervenções ajustadas; 

c. Participar no planeamento e organização de ações alargadas à família e comunidade; 

d. Colaborar na monitorização e avaliação das ações da Equipa Multidisciplinar (EMP); 

e. Colaborar nas demais atividades da Equipa Multidisciplinar. 
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Artigo 87.º - Organização e Funcionamento da Equipa Multidisciplinar Alargada 

1. A Equipa Multidisciplinar Alargada (EMA) reúne sempre que seja necessário, de modo a garantir a 
concretização das suas atribuições. 

Artigo 88.º - Funções dos Docentes do grupo de Educação Especial 

1. Fazer parte efetiva do Conselho de Docentes ou Conselho de Turma; 

2. Participar na identificação da necessidade de implementação de medidas de apoio à aprendizagem e 
à inclusão de alunos do agrupamento; 

3. Efetuar a avaliação especializada por solicitação da EMAEI;  

4. Colaborar com os docentes do grupo/turma na implementação de processos de gestão dos ambientes 
de sala de aula, nomeadamente do Desenho Universal da Aprendizagem;  

5. Colaborar na implementação, na sala de aula, de medidas universais, seletivas e adicionais de apoio à 
aprendizagem; 

6. Trabalhar colaborativamente com os intervenientes no processo educativo, na adaptação dos recursos 
e materiais; 

7. Prestar apoio direto aos alunos, complementando o trabalho desenvolvido em sala de aula ou em 
outros contextos educativos, desde que articulado com os docentes do aluno. 

8. Dinamizar atividades no Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) 

9. Participar no processo de monitorização da aplicação das medidas de suporte à aprendizagem e à 
inclusão de alunos da Educação Inclusiva; 

10. Lecionar áreas curriculares específicas para alunos com adaptações curriculares significativas;  

11. Participar na implementação do Plano Individual de Transição (PIT);  

12. Desenvolver ações de sensibilização da comunidade educativa para a escola inclusiva. 

Artigo 89.º - Funções do Centro de Apoio à Aprendizagem 

1. 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;  

2. Promover a qualidade da participação dos alunos da Educação Inclusiva nas atividades da turma a 
que pertencem e nos demais contextos de aprendizagem;  
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3. Complementar a atividade letiva com o desenvolvimento de competências específicas e/ou funcionais; 

4. Trabalhar competências comportamentais e atitudinais dos alunos da Educação Inclusiva; 

5. Desenvolver, nos alunos, métodos de estudo; 

6. Apoiar os docentes do grupo ou turma a que os alunos da Educação Inclusiva pertencem;  

7. Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e instrumentos de avaliação para as diversas 
componentes do currículo;  

8. Desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que facilitem os processos de 
aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao contexto escolar;  

9. Promover a criação de ambientes estruturados, ricos em comunicação e interação, fomentadores da 
aprendizagem;  

10. Apoiar a organização do processo de transição para a vida pós-escolar;  

11. Promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma.  

Artigo 90.º - Elaboração de Atas 

1. A elaboração de atas da avaliação especializada será feita de forma rotativa por todos os docentes 
(equipa permanente e docentes da educação especial). 

 

Secção IX – Equipa Multidisciplinar - GApA 

Artigo 91.º - Competências 

1. À secção compete: 

a. Criar o regimento da secção, enquadrado na lei em vigor; 

b. Dinamizar Gabinete de Apoio ao Aluno (GApA); 

c. Apresentar candidaturas a projetos que intentem as metas do Projeto Educativo; 

d. Criar um dossier de registo de ocorrências dos alunos encaminhados para o GApA; 

e. Articular com o diretor de turma informações sobre os alunos supracitados; 

f. Informar os docentes e assistentes operacionais das tarefas atribuídas aos alunos como medidas 
corretivas, para que procedam à sua supervisão; 

g. Mediar conflitos. 
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Artigo 92.º - Constituição 

1. A equipa multidisciplinar é constituída por alunos, encarregados de educação, técnicos de psicologia, 
funcionários docentes e não docentes nomeados pela Direção, Presidentes de Junta de Freguesia e a 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Lousada. 

Artigo 93.º - Reuniões 

1. As reuniões da equipa são convocadas pela Diretora do Agrupamento. 

2. Às reuniões devem comparecer todos os elementos convocados. 

Artigo 94.º - Funcionalidade 

1. Entre todas as competências, a prioridade da Equipa Multidisciplinar é a promoção de valores e 
atitudes, assim como a educação para a cidadania em contexto escolar. Intentando uma atuação 
preventiva, esta secção constituiu um plano que assenta, essencialmente, nas medidas corretivas 
estipuladas nas alíneas b) e c) do ponto 2, do artigo 26.º da lei n.º 51/2012. Destina-se, tanto ao 
período subsequente à ordem de saída da sala de aula, como ao acompanhamento da realização de 
tarefas e atividades de integração. Este projeto formula ainda a criação de automatismos de ação 
generalizada a vários tipos de transgressões. 

2. Aplicação de medidas corretivas/disciplinares sancionatórias - a receção, no GApA, dos alunos com 
ordem de saída da sala de aula ou demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar, deve ser feita 
de acordo com o ponto 5, do artigo 26.º da lei n.º 51/2012. 

a. Ordem de saída da sala de aula: 

I. A aplicação desta medida corretiva é da exclusiva competência do respetivo professor, 
competindo-lhe determinar: 

i. O período de tempo durante o qual o aluno deve permanecer fora da sala de aula; 
ii.  Se a aplicação de tal medida acarreta, ou não, a marcação de falta ao aluno; 
iii. Quais as atividades que o aluno deve desenvolver no decurso do período supracitado. 

b. Para operacionalizar o disposto na alínea anterior, após a ordem de saída, o respetivo professor 
deve solicitar ao assistente operacional de serviço que acompanhe o aluno ao GApA; 

c. O professor, depois de preencher e assinar a ficha de ocorrência, deve entregá-la ao assistente 
operacional. Nesta constam a identificação do aluno, a hora de ocorrência, o tempo que o aluno 
permanecerá fora da sala de aula, o motivo que o levou à aplicação da medida corretiva e a tarefa 
a realizar pelo aluno; 
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d. Não havendo assistente operacional de serviço no corredor, o delegado de turma deverá procurar 
outro assistente operacional. O aluno não pode sair da sala de aula sem o acompanhamento de 
um deles. 

e. A ordem de saída da sala de aula (mesmo que seja por um curto intervalo de tempo) implica, 
sempre, a entrada do aluno no GApA, ou espaço alternativo, e o preenchimento da respetiva ficha 
de ocorrência; 

f. No caso de desobediência do aluno, tal facto deve ser comunicado à Diretora que o sancionará 
disciplinarmente; 

g. O docente ou assistente operacional deve:  

I. Fornecer ao aluno a ficha de ocorrência, para que o mesmo procedo ao preenchimento da 
sua reflexão no verso; 

II. Colocar a ficha de ocorrência na gaveta do GApA (na sala dos professores); 
III. Acompanhar o aluno na realização da atividade proposta pelo professor; 
IV. Propor outra tarefa ao aluno, logo que este conclua a indicada pelo professor; 
V. Solicitar a um assistente operacional que reencaminhe o aluno até à sala de aula, findo o 

tempo determinado pelo professor. 
h. Se o GApA estiver encerrado o aluno deve ser encaminhado para a Biblioteca (onde se dará 

cumprimento ao estipulado na alínea anterior); 

i. Sempre que um aluno seja alvo de uma ocorrência disciplinar, o diretor de turma deverá informar o 
respetivo encarregado de educação do sucedido.  

3. A advertência fora da sala de aula: 

a. Fora da sala de aula, qualquer funcionário docente ou não docente, tem competência para advertir 
o aluno, confrontando-o verbalmente com o comportamento perturbador do normal funcionamento 
das atividades da escola (ponto 3, do artigo 26.º da lei n.º 51/2012); 

b. Atendendo à gravidade da transgressão do(s) aluno(s), o docente ou assistente operacional 
poderá preencher a ficha de ocorrência (“Participação de Ocorrência Fora da Sala de Aula“) e 
entregá-la no GApA. 

4. Acumulação da medida corretiva de ordem de saída da sala de aula e/ou de participação de ocorrência 
fora da sala de aula: 

a. Aos alunos que acumularem três registos de ocorrência considerados graves ou um muito grave, 
será aplicada uma medida corretiva – realização de tarefas e atividades de integração escolar. A 
aplicação desta medida corretiva pode implicar o aumento do período de permanência obrigatória, 
diária ou semanal, do aluno na escola (alínea c, do ponto 2, do artigo 26.º da lei n.º 51/2012); 

b. A equipa multidisciplinar informará o respetivo diretor de turma, em impresso próprio, do limiar 
atingido e do calendário de aplicação da nova medida corretiva; 
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c. O diretor de turma convocará o Encarregado de Educação, para lhe dar conhecimento da medida 
corretiva proposta pela equipa multidisciplinar. Caso o Encarregado de Educação não compareça, 
este documento deverá ser-lhe enviado via CTT, em carta registada com aviso de receção. A 
medida corretiva será aplicada após a devolução do respetivo aviso de receção; 

d. A medida corretiva pode basear-se na realização das seguintes tarefas: 

I. realização de tarefas didáticas; 
II. auxílio em atividades de limpeza; 
III. auxílio em atividades dentro do recinto escolar; 
IV. outras que a Equipa multidisciplinar ou a Direção considere adequadas. 

e.  As tarefas a realizar serão, necessariamente, supervisionadas por um docente ou assistente 
operacional (ponto 3, do artigo 27.º da Lei n.º51/2012). 

f. Se o aluno voltar a ser alvo de um registo de ocorrência, cabe à Diretora aplicar as medidas 
disciplinares sancionatórias que considerar adequadas; 

g.  Caso a equipa multidisciplinar considere que a transgressão do aluno seja excessivamente grave, 
este poderá ser sujeito às sanções descritas na alínea b), do ponto 4 deste artigo, 
independentemente do número de registos de ocorrência acumulados. 

 

Secção X – Coordenação das Bibliotecas do Agrupamento 

Artigo 95.º - Definição de Biblioteca Escolar 

1. Segundo a Declaração Política da IASL (International Association of School Librarianship) sobre 
Bibliotecas Escolares, a existência e utilização da Biblioteca Escolar constituem uma parte vital da 
educação obrigatória e gratuita. 

2. A Biblioteca Escolar é essencial ao cumprimento das metas e objetivos de aprendizagem da escola e 
promove-os através dum programa planeado de aquisição e organização de documentos, utilizando 
tecnologias de informação e através da disseminação dos materiais de modo a aumentar e diversificar 
os ambientes de aprendizagem dos alunos. Um programa planeado de ensino de competências de 
informação em parceria com os professores da escola e outros educadores é uma parte essencial do 
programa das Bibliotecas Escolares. 

3. As Bibliotecas Escolares proporcionam um vasto leque de recursos, tanto impressos como não 
impressos – incluindo meios eletrónicos - e acesso a dados que promovem em cada criança a 
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consciência da sua própria herança cultural e uma base para a compreensão da diversidade de 
culturas. 

4. A Biblioteca Escolar do Agrupamento é constituída por 6 bibliotecas integradas na Rede: as das 
Escolas Básicas de Lustosa, Aveleda, Macieira e São Miguel, e as das EBS de Lousada Norte e Dr. 
Mário Fonseca. Para além destas, todas as escolas do 1.º ciclo possuem um espaço de biblioteca com 
fundo documental próprio devidamente tratado. 

5. As Bibliotecas Escolares seguem as diretrizes referidas na IASL e no Manifesto da Biblioteca Escolar, 
aprovado pela UNESCO, na sua Conferência Geral em Novembro de 1999. Assim, a missão das 
Bibliotecas Escolares do Agrupamento será a de “disponibilizar serviços de aprendizagem, livros e 
recursos que permitam a todos os membros da comunidade escolar tornarem-se pensadores críticos e 
utilizadores efetivos da informação em todos os suportes e meios de comunicação”. Ainda segundo o 
mesmo documento, “aos utilizadores que, por qualquer razão, não possam utilizar os serviços e 
materiais comuns da Biblioteca Escolar, devem ser disponibilizados serviços e materiais específicos”.   

Artigo 96.º - Objetivos Gerais da Biblioteca Escolar 

1. Para o desenvolvimento da literacia e/ou competência na leitura e escrita e no uso da informação, no 
ensino e aprendizagem, na cultura e nos serviços básicos da Biblioteca Escolar, é essencial o 
cumprimento dos seguintes objetivos: 

a. Apoiar e intensificar a consecução dos objetivos educacionais definidos na missão e no currículo 
das escolas e jardins de infância do Agrupamento; 

b. Fomentar o gosto pela leitura como instrumento de trabalho, de ocupação de tempos livres e de 
prazer, contribuindo para o desenvolvimento cultural de todos os alunos; 

c. Oferecer oportunidades de vivências destinadas à produção e uso da informação voltada ao 
conhecimento, à compreensão, imaginação e ao entretenimento; 

d. Apoiar no desenvolvimento curricular; 

e. Proporcionar oportunidades de expansão curricular; 

f. Promover a articulação curricular da Biblioteca Escolar com as estruturas pedagógicas, os 
documentos orientadores do Agrupamento (Projeto Educativo e PAA) e os docentes; 

g. Desenvolver a literacia da informação, apoiando todos os estudantes na aprendizagem e prática 
de habilidades para avaliar e usar a informação, em suas variadas formas, suportes ou meios, 
incluindo a sensibilidade para utilizar adequadamente as formas de comunicação com a 
comunidade onde estão inseridos; 
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h. Prover acesso a nível local, regional, nacional e global aos recursos existentes e às oportunidades 
que expõem os aprendizes a diversas ideias, experiências e opiniões; 

i. Organizar atividades que incentivem a tomada de consciência cultural e social, bem como de 
sensibilidade; 

j. Trabalhar em conjunto com alunos, professores, autarquias, pais e comunidade em geral, para o 
alcance final da missão e objetivos da escola; 

k. Disponibilizar recursos e serviços da Biblioteca Escolar a todos os estabelecimentos e graus de 
ensino, bem como a toda a comunidade em geral; 

l. Incrementar parcerias para angariar e rentabilizar recursos. 

2. À Biblioteca Escolar cumpre exercer todas essas funções, por meio de políticas e serviços; seleção e 
aquisição de recursos; provimento do acesso físico e intelectual a fontes adequadas de informação; 
fornecimento de instalações voltadas à instrução; contratação de pessoal qualificado. 

Artigo 97.º - Organização Funcional dos Espaços 

1. Instalações 

a. As Bibliotecas Escolares das Escolas Básicas e Secundárias de Lousada Norte e Dr. Mário 
Fonseca encontram-se divididas em quatro zonas funcionais de caraterísticas diferentes: 

I. Zona de Trabalho Técnico/Atendimento; 
II. Zona de Leitura/Pesquisa: 

i. Área de trabalho individual ou em grupo; 
ii. Área de leitura individual; 
iii. Área para consulta de documentação. 

III. Zona de Leitura Informal; 
IV. Zona Audiovisual/Multimédia: 

i. Área de visualização de vídeos, DVD’s; 
ii. Área de visualização/audição de CD’s. 
iii. Área de computadores. 

2. Serviços 

a. Os serviços prestados pelas Bibliotecas Escolares do Agrupamento compreendem: 

I. Empréstimo para leitura; 
II. Consulta de obras de referência; 
III. Consulta de jornais e revistas; 
IV. Visionamento de filmes vídeo e DVD; 
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V. Audição de música; 
VI. Consulta de CD-ROM; 
VII. Acesso à Internet; 
VIII. Utilização de scanner; 
IX. Escrita de trabalhos em computador; 
X. Empréstimo de jogos para salas de aula. 

Artigo 98.º - Recursos Humanos 

1. Equipa da Biblioteca Escolar 

a. A Biblioteca Escolar possui duas professoras bibliotecárias, tendo uma a função de coordenadora 
das BE do Agrupamento com assento no Conselho Pedagógico e membro da equipa TIC; dois 
elementos do TIC para apoio técnico; coordenadores de estabelecimento e uma equipa de 
professores. Conta ainda com uma assistente operacional a tempo inteiro em cada EBS, uma das 
quais com formação na área; 

b. Na ausência prolongada da coordenadora da Biblioteca Escolar, a coordenação será assegurada 
pela outra professora bibliotecária; 

c. As funções dos professores bibliotecários são definidas pelo Despacho n.º 17 860/2007 ou por 
legislação que o substitua. As funções dos restantes membros da equipa – colaboradores da 
Biblioteca Escolar que integram a secção de trabalho da BE – serão definidas no início de cada 
ano letivo.  

Artigo 99.º - Competências 

1. Competências da coordenação (professores bibliotecários): 

a. Elaboração/atualização do regimento;  

b. Elaboração do Plano de Ação (2017/2021); 

c. Elaboração do Plano Anual de Atividades da Biblioteca Escolar; 

d. Avaliação das atividades; 

e. Definição de necessidades da Biblioteca Escolar; 

f. Gestão do orçamento atribuído às Biblioteca Escolar; 

g. Aplicação do modelo de autoavaliação (MABE); 

h. Elaboração do relatório final de autoavaliação; 

i. Articulação com a rede de leitura concelhia (RBL); 

j. Participação nas reuniões do Conselho Pedagógico, SABE, interconcelhias e outras, bem como 
nas de Conselho de Docentes e de Núcleo, sempre que for entendido como necessário; 
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k. Articulação com os restantes órgãos do Agrupamento; 

l. Definição da Política Documental das Bibliotecas; 

m. Atualização do acervo; 

n. Leitura/respostas e arquivo do correio; 

o. Aplicação das orientações constantes no documento Gestão e Desenvolvimento da Coleção; 

p. Consulta regular do site da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) e Plano Nacional de Leitura 
(PNL); 

q. Convocar e dirigir as reuniões com os restantes membros da equipa da BE sempre que 
necessário, através de convocatória por escrito com a antecedência mínima de 48 horas; 

r. Coordenação de projetos promovidos pela RBE e PNL. 

2.  Competências da equipa: 

a. Atendimento e acompanhamento dos alunos na biblioteca; 

b. Registo manual de documentos que derem entrada na biblioteca; 

c. Dinamização de recursos e animação do espaço; 

d. Cooperação com a RBE; 

e. Cooperação com a RBL (Rede de Bibliotecas de Lousada); 

f. Colaboração na organização, divulgação e execução de atividades promotoras do 
desenvolvimento das literacias; 

g. Promoção da leitura; 
h. Desenvolvimento de ações no âmbito do PNL;  
i. Manutenção e atualização do blogue, Facebook e da página BE no Moodle; 
j. Elaboração de estatísticas da BE.  
k. Garantir o bom funcionamento das bibliotecas das diferentes escolas; 

3. Competências dos assistentes operacionais: 

a. Fazer o atendimento ao público de acordo com o Manual de Procedimentos da Biblioteca Escolar; 
b. Proceder à inventariação, catalogação e indexação de todo o fundo documental sob a orientação 

dos professores bibliotecários; 
c. Colaborar e apoiar na dinamização de atividades; 
d. Manter a biblioteca limpa e arrumada; 
e. Arrumar as estantes de acordo com a cotação estabelecida no Manual de Procedimentos; 
f. Orientar e apoiar os utilizadores da biblioteca. 
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Artigo 100.º - Política Documental 

1. A política documental da Biblioteca Escolar está em consonância com o Projeto Educativo do 
Agrupamento e com o Plano Anual de Atividades. 

2. Os professores bibliotecários, com o apoio da equipa, serão os responsáveis pela execução da política 
documental definida, de acordo com a dotação orçamental consignada para o efeito. 

3. O Conselho Administrativo atribui uma verba anual à Biblioteca Escolar de 2 500 €. 

4. Os documentos adquiridos serão registados na Biblioteca Escolar e objeto de tratamento técnico 
documental, ficando acessíveis no catálogo da Biblioteca Escolar e da RBL. 

5. Os responsáveis pela seleção dos materiais deverão ter em conta o equilíbrio entre todas as áreas do 
saber. 

6. O fundo documental global deverá, no mínimo, ser igual a 10 vezes o número total de alunos. 

7. A equipa da Biblioteca Escolar responsabiliza-se pela divulgação das novas aquisições e listas de 
difusão seletiva da informação, de acordo com as necessidades e solicitação dos utilizadores. 

Artigo 101.º - Regras Gerais de Funcionamento 

1. A Biblioteca Escolar é de livre acesso a todos os alunos, professores e pessoal não docente do 
Agrupamento, podendo ainda ser frequentada por pessoas estranhas ao Agrupamento, desde que 
devidamente autorizadas pela Direção. 

2. Os horários das bibliotecas são afixados anualmente na entrada de cada espaço, em local bem visível. 

3. Não é permitido comer, beber, mastigar pastilha elástica, falar alto, usar o telemóvel ou tomar 
quaisquer atitudes que ponham em causa o ambiente de trabalho. Quem assim proceder terá de se 
ausentar da biblioteca. 

4. Os papéis rasgados e outro lixo devem ser colocados nos cestos do lixo e não deixados em cima das 
mesas, cadeiras, estantes ou outro mobiliário. 

5. Não é permitida a reserva de lugares. Os livros e outros materiais deixados durante algum tempo sem 
utilização poderão ser recolhidos por qualquer membro da equipa coordenadora. 

6. Não é permitido utilizar jogos, DVD, CD ou outros materiais estranhos à escola. 
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7. É proibido danificar os livros, o mobiliário ou outro equipamento. Considera-se dano de um livro dobrar, 
cortar ou rasgar, escrever ou riscar, desenhar, sublinhar, sujar ou molhar as suas folhas ou capas, 
arrancar ou inutilizar qualquer sinalização posta pela Biblioteca Escolar. 

8. O não cumprimento do disposto no número anterior é da inteira responsabilidade dos requisitantes, que 
incorrerão numa sanção que poderá ir até à substituição do material danificado por um novo, em bom 
estado de conservação. 

9. Os utilizadores devem comunicar imediatamente a qualquer membro da equipa coordenadora qualquer 
incidente que ocorra durante a sua permanência nesse espaço. 

10. Só serão entregues obras, jogos ou aparelhos (CD, TV ou DVD) para utilização na sala de aula, ao 
professor ou assistente operacional, mediante preenchimento de requisição no balcão de atendimento. 
No caso de ser aluno deverá entregar a ficha de requisição previamente preenchida pelo professor, o 
qual, terminada essa utilização, os deverá devolver pessoalmente na biblioteca. 

11. A utilização de obras na sala de aula será sujeita ao preenchimento, pelo professor, de requisição do 
tipo “Empréstimo”, não devendo o seu período de utilização exceder um turno letivo (manhã ou tarde), 
ficando o professor responsável pelos documentos requisitados. 

12. A requisição do material referido nos pontos 10 e 11 poderá ser efetuada no próprio dia ou no dia 
anterior. 

13. Qualquer equipamento, material de desgaste ou outros, que sejam para uso exclusivo da biblioteca e 
dos seus utilizadores, não poderão ser objeto de empréstimo para outros locais da escola. 

14. As mochilas, pastas, sacos, etc., deverão ser deixados à entrada da biblioteca, em lugar devidamente 
assinalado para o efeito, devendo os alunos levar consigo apenas o material estritamente necessário à 
atividade que vão realizar. 

15. Será vedado o acesso (temporário ou permanente) a todo o utente que infrinja as normas em vigor ou 
que persista num comportamento inadequado, quando advertido, sendo preenchida a ficha de 
ocorrência e entregue no GApA. 

16. Frequentar a Biblioteca Escolar implica a aceitação deste do seu Regimento por parte dos utentes. 

17. O espaço biblioteca não deverá ser utilizado como local de cumprimento de sanção disciplinar, 
nomeadamente originado por mau comportamento na sala de aula.  
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18. Na biblioteca existe uma “Caixa de Sugestões”, na qual poderão ser apresentadas sugestões e/ou 
reclamações, as quais também poderão ser feitas por via eletrónica para o email da BE: 
bibliotecaslousadanorte@gmail.com. 

Artigo 102.º - Regras de Utilização 

1. Leitura em presença na Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos 

a. Todos os livros estão em regime de livre acesso, podendo ser retirados livremente; 

b. Após a consulta, os livros devem ser depositados em local próprio, devidamente assinalado, e, 
posteriormente, arrumados na respetiva estante pela pessoa responsável; 

c. A leitura de material não livro (áudio, vídeo, DVD, CD, software) é condicionada, devendo ser 
solicitada a qualquer membro da equipa coordenadora; 

d. Os livros estão arrumados por rubricas de classificação (classificação decimal universal – CDU), 
segundo as grandes áreas do conhecimento e, dentro destas, por ordem alfabética de apelido de 
autor (as três primeiras letras); 

e. A Biblioteca Escolar dispõe de uma base de dados informatizada para pesquisa bibliográfica; 
quando tal não for possível, dispõe de fichas de registo do acervo. A indicação do assunto na 
prateleira poderá servir, ainda, de orientação para a pesquisa dos utilizadores; 

f. A secção de Audiovisuais e Multimédia só poderá ser objeto de consulta local; 

g. As publicações periódicas só poderão ser consultadas localmente; 

h. Após essa consulta, as publicações deverão ser depositadas em local próprio, devidamente 
assinalado e, posteriormente, arrumadas na respetiva estante por uma pessoa responsável; 

2. Leitura domiciliária 

a. Estará disponível para empréstimo domiciliário, mediante apresentação de identificação, todo o 
fundo documental, exceto: 

I. Obras de referência (enciclopédias, dicionários, anuários, etc.); 
II. Obras únicas, de elevada procura; 
III. Obras raras ou consideradas de luxo; 
IV. Obras em mau estado de conservação, quando apenas exista um exemplar. 

b. A requisição de obras para empréstimo domiciliário só poderá ser realizada mediante identificação 
do utilizador, implicando o preenchimento de uma ficha de requisição, onde, além dos elementos 
de identificação da obra, figurarão o nome, número e turma do aluno e a data de requisição. No 
caso dos restantes elementos da comunidade educativa, do registo constarão apenas os dados 
identificativos da obra e do requisitante; 
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c. Os alunos poderão requisitar obras para leitura domiciliária destinadas aos seus encarregados de 
educação; 

d. Cada utilizador só poderá ter em seu poder uma obra, pelo prazo de 15 dias úteis, à exceção dos 
alunos do ensino secundário que poderão requisitar até três obras; 

e. A renovação do empréstimo implica a renovação do prazo da requisição, na presença física da 
obra a devolver; 

f. O número de renovações pode ser limitado, nos casos em que o serviço ache conveniente; 

g. Cada utilizador, ao devolver a publicação, deve assegurar-se que é dada baixa à sua requisição; 

h. Não é permitida a requisição de novas publicações a quem não tenha a situação regularizada face 
a empréstimos anteriores; 

i. Se, ultrapassados 3 dias úteis do prazo da requisição, o utilizador não proceder à devolução da 
obra, será avisado por escrito. Se, mesmo assim, persistir no incumprimento, será feita 
participação ao diretor de turma – caso se trate de alunos –, a fim de se proceder à recolha 
coerciva; 

j. Se o utilizador for adulto não lhe será permitida nova requisição até à entrega da última publicação 
emprestada; 

k. A partir do momento em que for aplicada a penalidade prevista no número anterior, o utilizador 
será impedido de requisitar mais obras até ao final do ano letivo correspondente; 

l. Não será ainda permitida a requisição de obras a utilizadores que tenham injustificadamente 
danificado uma obra anteriormente requisitada; 

m. Escrever nas margens das páginas, nas folhas em branco, sublinhar ou rasgar folhas é 
considerada uma deterioração voluntária; 

n. Caso esta situação se verifique, o utilizador terá de repor um exemplar igual e em bom estado ou 
o seu valor comercial, para que a Biblioteca Escolar proceda à sua reposição; 

o. Todas as obras requisitadas para leitura domiciliária deverão ser entregues até 1 de junho, de 
cada ano letivo, exceto em situações devidamente justificadas; 

3. Aulas na Biblioteca. 

a. As aulas na biblioteca são da responsabilidade do respetivo professor e poderão realizar-se na 
biblioteca após requisição do espaço com a antecedência mínima de 48 horas. Todos os espaços, 
materiais ou documentos ficarão automaticamente requisitados para esse efeito. 

Artigo 103.º Normas de Utilização de Jogos, Equipamento Multimédia e Internet 

1. Jogos 

a. Se as condições das Biblioteca Escolar assim o permitirem no momento, os alunos poderão, 
eventualmente, jogar nesse espaço; 
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b. Os jogos poderão ser requisitados para utilização em outros espaços das escolas, ficando o 
requisitante responsável pela sua devolução dentro do horário solicitado e garantindo o mesmo 
estado de conservação observado na altura da requisição; 

c. Os jogos para uso na sala de aula estão sujeitos ao preenchimento, pelo professor, de uma ficha 
do tipo “Empréstimo”, não devendo o seu período de utilização exceder um turno letivo (manhã ou 
tarde).  

2. CD, Vídeos e DVD 

a. A secção de audiovisuais só pode ser objeto de consulta local, através do equipamento existente 
na Biblioteca Escolar para esse efeito; 

b. O utente interessado em utilizar qualquer produto multimédia, áudio, vídeo ou DVD deve dirigir-se 
ao balcão de atendimento com a caixa vazia e preencher a respetiva ficha de requisição. Depois 
de receber o material requisitado e respetivos auscultadores, o utilizador deverá dirigir-se para o 
posto de escuta ou de visionamento pretendido; 

c. Os postos de vídeo/DVD só poderão ser utilizados, no máximo, por três utilizadores; 

d. Na ficha de requisição, constarão os elementos identificativos do(s) utilizador(es) e o período de 
utilização, que não poderá ultrapassar os 50 minutos ou os 100 minutos (no caso dos vídeos ou 
DVD), ficando salvaguardadas situações excecionais avaliadas caso a caso; 

e. Após a visualização ou audição do material solicitado, o mesmo deverá ser devolvido ao 
responsável pela biblioteca e o utilizador rubricará a respetiva requisição. 

3. Computadores 

a. Os computadores serão sempre ligados e desligados por um elemento responsável da biblioteca; 

b. O computador pode ser utilizado pelos alunos, docentes e pessoal não docente para a realização 
de trabalhos e consulta de CD-ROM e DVD pertencentes à BE; 

c. Cada computador só pode ser utilizado, no máximo, por dois utentes e, desde que necessária a 
utilização de som, é obrigatório o uso de auscultadores; 

d. Os utentes têm de, previamente, preencher uma ficha, indicando o dia, a hora e o período de 
utilização, que só poderá exceder os 15 minutos caso não haja outras inscrições ou o utilizador 
necessite, comprovadamente, de realizar um trabalho de âmbito curricular; 

e. Qualquer utilizador que, comprovadamente, necessite de realizar um trabalho académico terá 
automaticamente prioridade em relação aos outros utilizadores não prioritários; 

f. Não será permitido o uso dos computadores nos intervalos curtos das aulas; 

g. Os trabalhos realizados pelos alunos poderão ser gravados num CD-ROM ou num disco amovível; 

h. Os trabalhos realizados pelos alunos terão de ser apagados do disco rígido logo que terminados. 

4. Internet 
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a. O acesso a este serviço é feito em todos os computadores assinalados e necessita, para ligação, 
dos seguintes elementos, a afixar no placar da BE ou junto dos próprios computadores: 

I. Nome de utilizador; 
II. Palavra-chave. 

b. O uso da Internet será concedido pela seguinte ordem de prioridade: 

I. Atividades curriculares; 
II. Consultas; 
III. Jogos didáticos; 
IV. Outros. 

c. O tempo de utilização consecutiva não poderá exceder 50 minutos, exceto nos casos previstos no 
Regulamento Interno, reservando-se a BE o direito de limitar a utilização sistemática do 
equipamento multimédia e audiovisual aos mesmos utilizadores; 

d. É expressamente proibida a consulta de portais (sites) com conteúdos impróprios, nomeadamente 
de caráter pornográfico, violento ou de outro cariz manifestamente deseducativo; 

e. Não são permitidas atividades de conversação (chat) na BE. 

Artigo 104.º - Condições Específicas de Utilização 

1. Em caso de requisição para serviço de Exames, os documentos devem ser requisitados pelos 
professores do Secretariado de Exames. 

2. Dada a especificidade das Bibliotecas Escolares do 1.º ciclo, outros pontos relativos a normas de 
funcionamento, estarão disponíveis em cada biblioteca.  

3. A manutenção dos espaços de Biblioteca Escolar no 1.º ciclo é da responsabilidade do coordenador de 
estabelecimento, que deverá proceder ao apuramento trimestral das requisições efetuadas. 

4. A utilização e a requisição domiciliária são da responsabilidade dos professores titulares de turma nas 
escolas do 1.º ciclo. 

Artigo 105.º - Parcerias 

1. Considerando a importância do trabalho colaborativo e a necessidade de angariação e rentabilização 
de recursos, torna-se cada vez mais pertinente alargar o leque de parceiros. Nesse sentido, a 
Biblioteca Escolar conta atualmente com as seguintes entidades: 

a. Rede de Bibliotecas Escolares (RBE); 

b. Rede de Bibliotecas de Lousada (RBL); 
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c. Plano Nacional de Leitura (PNL); 

d. Câmara Municipal/Biblioteca Municipal; 

e. Juntas de Freguesia; 

f. Associações de Pais; 

g. Entidades privadas; 

h. Jangada teatro; 

i. Rota do Românico; 

j. Conservatório Vale do Sousa; 

k. Livrarias locais. 

 

Secção XI - Coordenação da Equipa TIC 

Artigo 106.º - Objeto e Definições 

1. A presente secção tem como objetivo a regulamentação da utilização dos espaços e meios 
informáticos no Agrupamento de Escolas Dr. Mário Fonseca. 

2. São considerados meios informáticos todos os aparelhos elétricos e/ou eletrónicos da área da 
informática instalados nos diferentes espaços do Agrupamento de Escolas Dr. Mário Fonseca, 
nomeadamente: computadores, projetores multimédia e Quadros Interativos Multimédia (QIM).  

3. São considerados espaços de informática os locais onde se concentram os meios informáticos.  

4. A Diretora, de acordo com o Decreto-Lei 137/2012, de 2 de junho, é o órgão de administração e gestão 
do Agrupamento nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial.  

5. A Equipa TIC é a equipa do Agrupamento responsável pelos meios e espaços informáticos, nomeada 
pela Diretora, de acordo com o Capítulo VIII do Despacho 700/2009 (Diário da República n.º 6, 2.ª 
série, de 9 de janeiro).  

Artigo 107.º - Espaços de Informática  

1. São espaços de informática, os espaços onde se concentram os meios informáticos, nomeadamente:  

a. As salas e laboratórios de informática;  

b. Outras salas de aula ou laboratórios onde existam meios informáticos;  
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c. Outros espaços de trabalho ou convívio onde existam meios informáticos: salas de aula, BE, 
auditório, sala de professores, sala de diretor de turma, Serviços Administrativos e, ainda, outros 
espaços que venham a ser definidos e equipados como espaços de informática.  

Artigo 108.º - Requisição dos Espaços de Informática  

1. Para todas as aulas ou atividades não registadas nos horários do professor e/ou da turma que 
pretendam utilizar as salas ou laboratórios de informática, deve ser feita requisição prévia na 
reprografia. 

2. O assistente operacional responsável deve registar, em impresso próprio, todas as ocupações das 
salas ou laboratórios de informática, sempre que nesta decorram aulas ou outras atividades não 
registadas nos horários.  

Artigo 109.º - Utilização dos Espaços de Informática  

1. As salas e laboratórios de informática estão abertas à comunidade escolar, no entanto, a sua utilização 
obedece às seguintes prioridades:  

1.ª Aulas das disciplinas de TIC e Aplicações Informáticas; 

2.ª Aulas de outras disciplinas; 

3.ª Outras atividades. 

2. As restantes salas de aula (artigo 107.º, n.º 1, alínea b) estão abertas à comunidade escolar, no 
entanto, a sua utilização, obedece às seguintes prioridades: 

1.ª Aulas registadas nos horários; 

2.ª Outras aulas; 

3.ª Outras atividades. 

3. Os outros espaços de informática (artigo 107.º, n.º 1, alínea c) estão abertas à comunidade escolar, no 
entanto, a sua utilização, obedece às seguintes prioridades:  

1.ª - Utilização para fins pedagógicos;  

2.ª - Utilização para fins lúdicos.  

4. Há espaços de informática exclusivamente vocacionados para o trabalho de professores, aos quais 
está expressamente vedado o acesso a alunos, nomeadamente, sala de professores, sala de diretor de 
turma, sala da direção e Serviços Administrativos.  
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5. A utilização dos espaços de informática por alunos pressupõe sempre a supervisão por parte de um 
professor ou de um assistente operacional.  

6. Nas salas de aula (de informática ou outras), o computador que está na secretária do professor apenas 
deve ser usado por este, ou sob a sua supervisão.  

7. Se a sala tiver disponíveis outros computadores (além do que se encontra na secretária do professor), 
os mesmos podem ser usados pelos alunos, sempre com a supervisão do professor.  

Artigo 110.º - Utilização dos Meios de Informática  

1. Os utilizadores dos meios informáticos devem verificar antes do início do seu uso se o mesmo tem 
alguma anomalia.  

2. Sempre que seja detetada alguma anomalia, o supervisor (professor ou assistente operacional) deve 
comunicá-la o mais objetivamente possível à Equipa TIC através do seguinte endereço de correio 
eletrónico: tic@aemariofonseca.pt; para tal deve utilizando o documento próprio que se encontra na 
página Web do Agrupamento: http://aemariofonseca.pt, na secção Equipa TIC (Participação de 
problema/avaria de equipamento informático). 

3. Os utilizadores dos meios informáticos podem ser responsabilizados por eventuais avarias ou danos 
nos mesmos, sempre que os usem de forma negligente, fora do seu âmbito de utilização normal ou 
desrespeitando este Regulamento.  

Artigo 111.º - Disposição dos Meios de Informática pelos Espaços  

1. Salvo com autorização da Equipa TIC e/ou do Órgão de Gestão, não é permitida a alteração dos meios 
informáticos, nomeadamente:  

a. A sua disposição pelos espaços;  

b. As suas ligações;  

c. As suas configurações.  

2. Sempre que seja equacionada uma alteração na disposição dos meios informáticos, das suas ligações 
ou das configurações que possam melhorar a utilização dos mesmos, esta deve ser sugerida à Equipa 
TIC e/ou ao Órgão de Gestão.  

3. A Equipa TIC e/ou o Órgão de Gestão tomarão as devidas providências para a execução das 
alterações sugeridas, se considerarem que as mesmas beneficiam os utilizadores.  
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Artigo 112.º - Computadores  

1. Os computadores dos espaços informáticos têm instalado software considerado necessário ao seu bom 
funcionamento.  

2. Os computadores estão ligados à rede informática, devendo cada utilizador inserir as credenciais 
(nome de utilizador e palavra passe) para aceder aos mesmos.  

3. Os dados de acesso (nome de utilizador e palavra passe) são atribuídos pelo Órgão de Gestão e/ou 
pela Equipa TIC no início de cada ano letivo.  

4. A utilização dos computadores é para fins escolares.  

5. Sem autorização prévia do Órgão de Gestão e/ou da Equipa TIC, durante a utilização dos 
computadores, não é permitido:  

a. Abrir o computador, remover ou trocar qualquer periférico;  

b. A instalação de software;  

c. A alteração de definições e configurações;  

d. A utilização de meios digitais (CD’s, DVD’s, Pen’s ou outros), por parte dos alunos, exceto para 
guardar documentos de trabalho nos mesmos ou para atividades letivas devidamente 
supervisionadas por um professor;  

e. Guardar ou colocar ficheiros no ambiente de trabalho dos computadores.  

6. É expressamente proibida durante a utilização dos computadores:  

a. A prática de atos ilegais e a visualização de conteúdos impróprios;  

b. Desrespeitar a legislação em vigor sobre criminalidade audiovisual e informática;  

c. A introdução de palavras passe ou qualquer software malicioso;  

d. Consultar ou armazenar arquivos ou informação cujo conteúdo possa ser considerado ofensivo ou 
não ético.  

e. A utilização de jogos (on-line ou do computador) excetuando os de caráter pedagógico e desde 
que autorizados pelo professor (ou supervisor). 

7. Sempre que seja necessária a instalação de novo software ou alterações de algumas configurações do 
computador, estas devem ser solicitadas atempadamente à Equipa TIC.  

8. A Equipa TIC tomará as devidas providências para que as instalações e/ou alterações sejam realizadas 
ou autorizadas.  
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Artigo 113.º - Projetores Multimédia 

1. Todas as salas e laboratórios vocacionados para as aulas estão equipados com um projetor 
multimédia.  

2. Por motivos de segurança, no final de cada utilização, os projetores não devem ser desligados da 
corrente elétrica. Este procedimento é essencial para que a lâmpada possa fazer o correto 
arrefecimento. 

3. Para utilização dos projetores multimédia, estão disponíveis para requisição, os comandos respetivos. 
Estes devem ser requisitados na reprografia ou no/a assistente operacional do setor e entregues no 
final da aula. 

4. Os projetores multimédia estão ligados à corrente elétrica e através de um cabo VGA ao computador. 
Estes dois cabos nunca devem ser desligados, garantindo assim que ao ligar o projetor a imagem do 
computador é projetada.  

5. No final da utilização, o projetor multimédia deve ser desligado, premindo duas vezes o botão POWER, 
do comando.  

Artigo 114º - Quadros Interativos Multimédia  

1. Algumas das salas de aula e laboratórios estão equipadas com Quadro Interativo Multimédia (QIM) 
para utilização nas atividades letivas.  

2. O QIM está devidamente ligado ao computador existente na secretária do professor, que por sua vez 
tem instalado o software próprio ao bom funcionamento do mesmo.  

3. Para utilização do QIM, estão disponíveis as canetas respetivas, que devem ser guardadas na gaveta 
da secretária do professor no final de cada utilização. Estas devem ser requisitadas na reprografia. 

4.  Nunca deve ser utilizado num QIM um marcador para escrita no quadro branco. 

 

Secção X – Coordenação da Formação 

Artigo 115.º - Designação do Coordenador da Formação 

1. O coordenador da formação é um docente do quadro do Agrupamento designado pela Diretora, por 
um período de quatro anos. 
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Artigo 116.º - Composição 

1. A secção é composta pelo coordenador e pelos coordenadores de departamento. O coordenador da 
formação participará, em representação da Diretora do Agrupamento, nas reuniões mensais de 
trabalho, nas instalações do Centro de Formação da Associação de Escolas (CFAE) Sousa Nascente. 

Artigo 117.º - Competências 

1. Proceder ao levantamento das necessidades de formação do pessoal docente e não docente do 
Agrupamento;  

2. Orientar os departamentos para a identificação das necessidades de formação;  

3. Coordenar a elaboração do Plano de Formação do Agrupamento de acordo com as necessidades 
identificadas e apresentá-lo ao Conselho Pedagógico para aprovação; 

4. Contribuir para que o pessoal docente e não docente se mantenha atualizado no que respeita às suas 
necessidades de formação, articulando-as com as prioridades traçadas no Projeto Educativo, no Plano 
Anual de Atividades e nos normativos legais em vigor;  

5. Estabelecer a articulação entre o Agrupamento e o CFAE Sousa Nascente; 

6. Acompanhar e monitorizar as ações de formação a realizar no Agrupamento;  

7. Participar na avaliação do Plano de Formação do Agrupamento; 

8. Elaborar o Relatório Final a apresentar ao Conselho Pedagógico e ao Diretor do CFAE Sousa 
Nascente; 

9. Participar nas reuniões para as quais seja convocado pelo Diretor do CFAE Sousa Nascente; 

10.  Participar nas reuniões do Conselho Pedagógico. 
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Capítulo IV - Serviços Administrativos 

Artigo 118.º - Definição 

1. Os Serviços Administrativos estão instalados no rés do chão do edifício principal na EBS Lousada 
Norte e no edifício central na EBS Dr. Mário Fonseca. Estão organizados com atendimento 
personalizado, sendo o período de abertura às 9:00 horas e o seu encerramento às 17:30 horas. No 
entanto, às 16:30 horas encerra para o público, sendo o restante tempo utilizado na execução das 
tarefas administrativas inerentes ao seu serviço.  

2. Os Serviços Administrativos devem estar dotados de pessoal, instalações e equipamentos necessários 
ao seu bom funcionamento.  

Artigo 119.º - Competências 

1. Atender e informar corretamente todos quantos se lhe dirijam. 

2. As importâncias cobradas devem ser entregues à tesoureira. Na sua ausência à coordenadora técnica.  

3. Adquirir nos termos da lei, e depois de autorizados pelo Conselho Administrativo, os materiais, 
equipamentos e serviços requisitados pelos diversos setores da escola.  

4. Expor em local público toda a informação pertinente a alunos, Encarregados de Educação e demais 
elementos da comunidade educativa, nomeadamente: 

a. Normas para preenchimento de documentos;  

b. Seguro Escolar; 

c. Ação Social Escolar (ASE); 

d. Pautas;  

e. Informações-prova; 

f. Lista de antiguidade. 

5. Receber, dando entrada formal, os justificativos de faltas. Os mesmos são encaminhados para 
despacho da Diretora.  

6. Enviar a correspondência.  
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7. Dar entrada formal e encaminhar a correspondência recebida para os respetivos destinatários.  

8. Prestar apoio de teor informativo à associação de pais e encarregados de educação, sempre que 
solicitado.  

9. Manter dossiers com a legislação e normas aplicadas ao processo educativo e aos seus agentes, de 
forma a serem consultados fácil e rapidamente.  

10. Manter atualizado o inventário dos equipamentos sob sua responsabilidade.  

11. Cumprir todas as disposições previstas na lei para o funcionamento dos serviços.  

Artigo 120.º - Composição 

1. Os Serviços Administrativos são compostos por:  

a. Uma condenadora técnica;  

b. Uma assistente técnica que desempenha as funções de tesoureira; 

c. Uma assistente técnica que desempenha as funções na área da contabilidade, requisições de 
material, relações de necessidades e respetivas encomendas;    

d. 9 assistentes técnicas que desempenham as funções nas áreas de “gestão de processos” de: 
Alunos, Pessoal, ASE, Património e Aprovisionamento, Vencimentos, Faltas e Expediente geral, 
Arquivo e Secretaria.  

2. O cargo de tesoureira é designado pelo Conselho Administrativo sob proposta da coordenadora dos 
serviços.  

3. A distribuição de serviço é feita pela Diretora e pela coordenadora técnica, tendo em conta as funções 
de natureza executiva, enquadradas com instruções gerais e procedimentos definidos, relativas às 
áreas de atividade administrativa. 

4. Os Serviços Administrativos são tutelados por uma coordenadora, a qual depende hierárquica e 
funcionalmente da Diretora. As restantes assistentes técnicas dependem hierarquicamente da 
coordenadora. De acordo com o Decreto-Lei n.º 54/2008, a tutela do pessoal não docente é da 
competência da Câmara Municipal de Lousada. 

5. A condenadora técnica, por inerência de funções, faz parte do Conselho Administrativo. 
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Capítulo V - Serviços de Ação Social Escolar (SASE) 

Artigo 121.º - Serviços 

1. A atribuição e o funcionamento dos apoios, no âmbito da ação social escolar, regem-se pelos 
princípios da equidade e da solidariedade social, no sentido de assegurar o direito ao ensino e à 
igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar. 

2. Os Serviços de Ação Social Escolar (SASE) abrangem os seguintes setores:  

a. Auxílios Económicos;  
b. Transportes Escolares;  
c. Seguro Escolar;  
d. Bar/Bufete;  
e. Refeitório;  
f. Papelaria.  

Artigo 122.º - Composição 

1. O SASE é assegurado por uma assistente técnica (ou várias de acordo com a gestão de processos), 
sob a coordenação de dois Adjuntos da Diretora. 

Artigo 123.º - Competências 

1. Compete ao(s) assistente(s) técnico(s)/gestor(es) de processo:  

a. Executar o programa informático do ASE;  
b. Organizar os serviços de refeitório (no controle do número de refeições requisitadas e número de 

refeições efetivamente consumidas), bufete e papelaria e orientar o pessoal que neles trabalha, de 
forma a melhorar a qualidade dos serviços;  

c. Elaborar mapas mensais e trimestrais para a MISI (plataforma de informação do MEC); 
d. Organizar os processos individuais dos alunos que se candidatem a subsídios ou bolsas de 

estudo, seguindo, com precisão, as orientações estabelecidas para esse efeito e afixadas nos 
serviços; 



Regulamento Interno 
2017-2021 

______________________________________________________________________ 
 
 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

AE Dr. Mário Fonseca 
Página 90 de 184 

 

e. Identificar os alunos do ensino básico que beneficiarão do empréstimo domiciliário, de longa 
duração, de manuais escolares;  

f. Encomendar livros e software para a Biblioteca Escolar e prémios para os alunos, mediante envio 
da relação de necessidades efetuada pelos docentes. Estes materiais são adquiridos com as 
verbas provenientes do lucro da papelaria; 

g. Assegurar uma adequada informação aos alunos e EE dos apoios a que têm direito afixando toda 
a informação pertinente em local de estilo; 

h. Organizar os processos referentes aos acidentes escolares seguindo, com precisão, as 
orientações estabelecidas para esse efeito, afixadas nos serviços. 

Artigo 124.º - Funcionamento 

1. O SASE funciona no mesmo espaço da secretaria, com o mesmo horário de funcionamento (horário: 
9:30 h – 16:30 h). 

2. Este serviço, no Pré-escolar e 1º Ciclo é assegurado pela Câmara Municipal de Lousada. 

Artigo 125.º - Manuais Escolares 

1. Os manuais escolares são gratuitos para todos os alunos do 1.º Ciclo e 2.º Ciclo do ensino básico de 
acordo com o regime de gratuitidade previsto no artigo 170.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, 
bem como nos termos do artigo 64.º do Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 de maio. 

2. Nos termos dos artigos 170º da Lei do Orçamento de Estado para 2018 e 64º do Decreto-Lei de 
Execução Orçamental, para o ano letivo 2018/2019, a aquisição e distribuição de manuais escolares, 
no âmbito da gratuitidade implícita, são geridos através da plataforma eletrónica “MEGA” criada para o 
efeito pelo Ministério da Educação. 

3. Nesta plataforma, os Encarregados de Educação poderão descarregar o voucher para levantamento 
dos manuais escolares nas livrarias aderentes ao programa MEGA, ou então, poderão solicitar o 
mesmo nos serviços administrativos do agrupamento, no caso de não terem acesso à Internet, e 
solicitarem os mesmos numa das livrarias aderentes ao programa MEGA. 

4. Cada voucher inclui um código único, podendo este ser usado uma única vez. 

5. Este empréstimo gratuito apenas abrange os manuais adotados e não os livros de fichas ou cadernos 
de atividades, mesmo que vendidos em conjunto. 
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6. Nos termos previstos na Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada pela Lei n.º 46/86, de 14 de 
outubro, na redação dada pelas Leis n.ºs 115/97, de 19 de setembro, 49/2005, de 30 de agosto, 
85/2009, de 27 de agosto e nos termos do Decreto -Lei n.º 55/2009, de 2 de março, o Despacho n.º 
8452-A/2015, de 31 de julho, fixou as comparticipações correspondentes aos apoios sociais, entre os 
quais os auxílios económicos e as condições de acesso a recursos pedagógicos, sendo este 
Despacho, em conformidade com o Decreto -Lei n.º 55/2009, de 2 de março, que sistematiza e 
atualiza a norma reguladora da ação social escolar, facilitando o acesso à mesma. De acordo com as 
alterações introduzidas ao Despacho n.º 8452-A/2015, pelo Despacho n.º 5296/2017, de 16 de junho, 
e pelo Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho, a atribuição de manuais escolares aos alunos do 3.º 
ciclo e do ensino secundário é feita a título de empréstimo, através da constituição de uma Bolsa de 
Manuais Escolares. 

7. A constituição da Bolsa de Manuais Escolares e a gestão equitativa da atribuição dos manuais 
escolares aos alunos do 3.º ciclo e do ensino secundário que têm subsídio de estudo (escalão A, B ou 
C), é da competência da Direção do Agrupamento. 

8. Os Manuais Escolares são entregues no início do ano letivo de acordo com os montantes previstos na 
legislação em vigor atualizada anualmente pelos órgãos competentes e com os manuais disponíveis 
na Bolsa de Manuais Escolares, tendo em conta o principio da reutilização previsto na legislação em 
vigor. 

9. Os manuais a atribuir a todos os alunos com escalões A, B, ou C, do 3.º ciclo, até ao valor estipulado 
pelo Despacho da Ação Social Escolar, serão adquiridos de acordo com as necessidades de manuais 
que já não possam ser reutilizados, sendo os mesmos entregues pelo Agrupamento. 

10. As listagens dos manuais fornecidos pela Bolsa dos Manuais Escolares aos alunos do 3.º Ciclo e do 
ensino secundário serão afixadas nas Escolas Básicas e Secundárias do agrupamento. 

11. Numa lógica de promoção da reutilização dos manuais escolares, os alunos do 3.º ciclo e do ensino 
secundário com Ação Social Escolar terão de devolver ao agrupamento os manuais emprestados no 
final do ano letivo, cujo empréstimo termina assim que o ano escolar chegar ao fim. Neste sentido, os 
livros devem ser entregues em bom estado, sendo importante que o Encarregado de Educação 
sensibilize o seu educando para não riscar nem danificar o material. 
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12. Os manuais escolares de línguas estrangeiras dos alunos do 3.º ciclo e do ensino secundário que 
tenham uma percentagem de exercícios elevada não são reutilizáveis. 

13. Para assegurar a devolução dos manuais escolares dos alunos do 3.º ciclo e do ensino secundário, 
cada Encarregado de Educação é obrigado a assinar um documento que serve de comprovativo em 
como recebeu os livros e se compromete a entregá-los, em bom estado, no final do ano letivo. A 
declaração é entregue nos serviços administrativos do agrupamento mediante a entrega dos manuais 
escolares. 

14. Haverá penalização para o mau uso dos manuais dos alunos do 3.º ciclo e do ensino secundário, se 
for evidente que não foram usados de forma “normal, prudente e adequada”. Sendo assim, os 
manuais escolares emprestados serão pagos, caso contrário, os alunos em questão deixarão de 
usufruir de manuais de acordo com a legislação em vigor. 

15. Os manuais reutilizados que serão entregues aos alunos do 3.º ciclo e do ensino secundário devem 
ser verificados aquando da sua entrega, pois o Agrupamento compromete-se a fornecê-los nas 
melhores condições possíveis, nomeadamente encadernados para melhor conservação. 

16. Nos anos com exame (9.º ano e secundário) os manuais escolares são utilizados no ciclo 
correspondente. No final da realização do exame o aluno deve entregar os manuais na escola. 
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Capítulo VI - Serviços Técnico-Pedagógicos 

Artigo 126.º - Salas de Aula 

1. As salas de aula são espaços destinados a atividades letivas, podendo servir para outras atividades 
educativas, mediante autorização da Diretora. 

2. Os alunos deverão aguardar pelo respetivo professor fora da sala de aula, sendo este o primeiro a 
entrar e o último a sair. 

3. Os representantes da turma (delegado e subdelegado) assumem a responsabilidade de verificar o 
estado de limpeza e conservação da sala, garantindo, com a colaboração do professor, que a mesma 
se encontra em condições de utilização. O professor garante que a sala de aula fica sem lixo no chão e 
em condições de utilização para a aula seguinte. 

4. Sempre que algum professor necessite de material específico de determinada disciplina/sala, deverá 
requisitá-lo nos termos previstos em cada estabelecimento do Agrupamento. 

5. A utilização dos telemóveis é proibida na sala de aula com exceção de atividades nas quais o 
telemóvel serve de tecnologia de apoio. O docente recorre aos mesmos sempre que entender 
adequado, não podendo haver casos de falta de material (telemóvel) se o aluno não possui o mesmo. 
Pode o docente deixar partilhar o equipamento com anuência dos titulares. 

Artigo 127.º - Instalações Gimnodesportivas 

1. As atividades curriculares de complemento curricular organizadas pela escola, nomeadamente pelo 
grupo disciplinar de Educação Física e pelo Clube de Desporto Escolar, desenvolvem-se nestas 
instalações de segunda a sexta-feira, entre as 8:30 horas e as 18:30 horas. Acresce que, quando seja 
necessária a utilização fora deste horário, a escola obtém prioridade em relação a qualquer outra 
entidade.  

2. O acesso dos alunos ao pavilhão gimnodesportivo é limitado ao cumprimento do seu horário na 
disciplina de Educação Física ou do horário do(s) seu(s) grupo(s)/equipa(s) de Desporto Escolar. 

3. A escola não se responsabiliza por qualquer tipo de valor, propriedade dos alunos, devendo estes 
serem particularmente cuidadosos na guarda dos mesmos, pelo que no início da aula de Educação 
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Física, o Delegado e Subdelegado de Turma devem recolher para um saco específico os valores dos 
seus colegas.  

4. O aluno não deve fazer-se acompanhar de objetos de valor. 

5. O docente da turma deve supervisionar o comportamento dos alunos no balneário com o apoio dos 
assistentes operacionais.  

Artigo 128.º - Gabinete de Diretores de Turma 

1. Destina-se à receção de pais e Encarregados de Educação e à preparação da documentação relativa à 
diretor de turma. 

2. Os Processos Individuais dos Alunos (PIAs) encontram-se nos armários desta sala não devendo dela 
ser retirados, salvo por solicitação e com conhecimento da Direção. 

Artigo 129.º - Serviços de Psicologia 

1. Aos técnicos dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) compete colaborar no acompanhamento e 
integração dos alunos na comunidade educativa, em articulação com os docentes, pais e 
Encarregados de Educação conforme o estipulado no ponto 1, do artigo 8.º da Lei n.º 3/2008, de 18 de 
janeiro. 

2. Além do dever supracitado incumbe, ainda, identificar, prevenir e acompanhar situações problemáticas, 
seguindo o convencionado no ponto 2, do artigo 8.º da mesma Lei. 

3. Os alunos sinalizados para acompanhamento psicológico serão atendidos pelos técnicos de psicologia, 
no gabinete estipulado para o efeito. No caso de o aluno frequentar o 1.º ciclo, o técnico deslocar-se-á 
ao respetivo estabelecimento. 

4. Estes técnicos são responsáveis pelo projeto DICAS (Diversidade, Inclusão, Complexidade, Autonomia 
e Solidariedade). 

Artigo 130.º - Atividades de Enriquecimento Curricular 

1. As atividades de enriquecimento curricular, nas Escolas Básicas e Secundárias, desenvolvem-se para 
além das atividades curriculares letivas e a participação dos alunos interessados carece da autorização 
dos Encarregados de Educação. São atividades de natureza lúdica, cultural e formativa: 

a. Biblioteca; 

b. Desporto Escolar. 
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2. As atividades de enriquecimento curricular no 1.º Ciclo, de acordo com a Portaria n.º 644-A/2015, são 
promovidas pela autarquia através de um protocolo de colaboração estabelecido anualmente com o 
Órgão de Gestão do Agrupamento. Estas atividades são definidas numa reunião a realizar no final do 
ano letivo entre a autarquia e a Diretora do Agrupamento, sendo articulada a respetiva planificação 

para aprovação por parte do Conselho Pedagógico e do Conselho Geral. 

3. Estas atividades devem servir para proporcionar aos alunos melhores aprendizagens e facilitar as 
dificuldades na mudança de ciclo. 

4. A contratação dos técnicos das atividades de enriquecimento curricular do 1º Ciclo é da 
responsabilidade da Câmara Municipal, em articulação com o Órgão de Gestão. 

5. Os horários das atividades de enriquecimento curricular do 1.º Ciclo são articulados entre a autarquia e 
o Órgão de Gestão do Agrupamento. 

6. Para a educação Pré-escolar, a Câmara Municipal assegura a gestão e dinamização das Atividades de 
Apoio e Animação à Família (AAAF).  

7. Na Educação Pré-escolar, semanalmente, é dada uma aula de Música em regime de ensino 
coadjuvado, através de um protocolo de colaboração do Conservatório do Vale do Sousa com as 
associações e comissões de pais dos estabelecimentos de ensino do agrupamento com Pré-escolar. 

Artigo 131.º - Outras Atividades 

1. Durante o ano letivo desenvolvem-se atividades que, não fazendo parte da componente letiva, servem 
de apoio à mesma e são um suporte importante para a criação do bom ambiente de trabalho e estudo, 
bem como auxiliar precioso de apoio à componente letiva: 

a. Exposições; 

b. Visitas de estudo; 

c. Festas; 

d. Colóquios; 

e. Palestras; 

f. Comemorações de datas de valor histórico e cultural; 

g. Feira do Livro; 

h. Atividades desportivas; 

i. Atividades formativas. 
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2. O Agrupamento tem em desenvolvimento projetos educativos integrados no seu Plano de Atividades: 

a. Protocolos com outras Escolas; 

b. Atividades/projetos em articulação com a Câmara Municipal de Lousada: 

I. DICAS; 
II. BioEscola; 

c. ECOESCOLA; 

d. Desporto Escolar; 

e. Dia do Agrupamento; 

f. Direção de Turma/Tutoria (DTT) 

g. Gabinete de Apoio ao Aluno (GApA)  

h. Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno (GIAA)  

i. Programa de Educação para a Saúde (PES). 

Artigo 132.º - Serviços Técnicos 

1. São serviços técnicos os serviços colocados ao dispor da comunidade educativa, a saber: 

a. Reprografia; 
b. Bufete; 
c. Papelaria; 
d. PBX; 
e. Portaria; 
f. Refeitório; 
g. Cantina. 

1. Todos os bens adquiridos nos diferentes serviços técnicos são efetuados através do cartão de leitura 
ótica de cada aluno, pessoal docente e não docente. O regimento de utilização do cartão de leitura 
ótica encontra-se afixado nas instalações da reprografia e da portaria. 

2. A papelaria, bufete, reprografia, PBX, portaria e refeitório têm regimentos próprios aprovados em 
Conselho Geral e afixados nas respetivas instalações. 

Artigo 133.º - Papelaria 

1. Na papelaria procede-se à venda de material escolar e carregamento dos cartões. 

2. As senhas para o almoço são marcadas no cartão, na véspera, ou no próprio dia, até às 10:15h, com 
multa. 
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Artigo 134.º - Bufete 

1. A aquisição dos produtos faz-se mediante a apresentação do cartão. 

2. Os assistentes operacionais do bufete devem ter formação específica nesta área. 

Artigo 135.º - Refeitório 

1. O refeitório inicia a distribuição das refeições às 12:00h e permanece a funcionar até às 14:30h. 

2. Professores, pessoal não docente e alunos devem formar fila, de acordo com a ordem de chegada, 
com exceção de casos devidamente justificados e autorizados. 

3. Após finalizar a refeição, professores, pessoal não docente e alunos devem deixar as mesas limpas 
para serem ocupadas pelos utilizadores seguintes. 

4. Nos jardins de infância e E.B.1 os preços das refeições são estipulados pela Câmara Municipal de 
Lousada. 

5. Nas EBS os preços das refeições são estipulados por portaria da DGEstE em cada ano escolar, 
distinguindo senhas de aluno e senhas de adulto. 

Artigo 136.º - Reprografia 

1. Os documentos para avaliação dos alunos são gratuitos. 

2. Sempre que for necessário recorrer aos serviços da reprografia, os professores devem entregar ao 
assistente operacional os originais com 24 horas de antecedência. 

3. Cada docente tem direito a um montante de fotocópias grátis, a definir em cada ano letivo. 

4. O preço de cada reprodução é afixado em local visível. 

Artigo 137.º - PBX 

1. O PBX funcionará com o seguinte horário: 09:00h às 17.00h. 

2. Professores e alunos devem utilizar o telefone/telemóvel do PBX, solicitando apoio do assistente 
operacional. 

3. Todas as chamadas são registadas em documento próprio. 
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Artigo 138.º - Portaria 

1. Não é permitida a circulação de veículos motorizados, bicicletas ou outros veículos considerados 
inconvenientes para o bom funcionamento da escola, com exceção de casos devidamente justificados 
e autorizados. 

2. A portaria funciona durante todo o dia, sem interrupção. 

3. O acesso ao recinto deve ser feito, sempre, mediante identificação. O visitante recebe um cartão de 
autorização de entrada que deve ser colocado em local visível em troca de documento identificativo 
que lhe será devolvido à saída. 

4. É vedado o acesso a pessoas estranhas à escola/jardim de infância e que a ela se desloquem sem 
ser para tratar de assuntos relacionados com alunos, fornecedores, administração ou gestão escolar. 

5. Compete ao assistente operacional da portaria/PBX abrir o portão lateral sempre que tal se justifique, 
fechando-o com a maior brevidade possível. 
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Capítulo VII - Outras Estruturas 

Artigo 139.º - Associação de Pais e Encarregados de Educação 

1. A Associação de Pais deste Agrupamento é uma associação de caráter cultural, independente de 
qualquer ideologia religiosa ou política e sem fins lucrativos. 

2. Os associados são por direito próprio o pai ou a mãe ou, no impedimento destes, o encarregado de 
educação de alunos matriculados no Agrupamento. 

3. A Associação de Pais rege-se pelos respetivos estatutos e pela lei geral do país, particularmente no 
respeitante a associações. 

4. Todas as associações e/ou núcleos de pais de cada Jardim/EB devem ter representatividade na 
Associação de Pais do Agrupamento. 

5. A Associação de Pais do Agrupamento é organizada pelo seu próprio Regimento Interno elaborado nos 
primeiros 30 dias a seguir à tomada de posse. 

6. É da responsabilidade da Associação de Pais do Agrupamento reunir anualmente em Assembleia de 
Pais para prestar contas do desenvolvimento da sua atividade. 

7. É da responsabilidade da Associação de Pais do Agrupamento reunir anualmente em Assembleia de 
Pais para cooptar elementos que entram de novo para o Agrupamento. 

8. É também da sua responsabilidade a designação dos elementos para os diferentes órgãos 
nomeadamente no Conselho Geral. 

Artigo 140.º - Funcionamento Associação de Pais e Encarregados de Educação 

1. A associação de pais bem como todos os núcleos de pais e encarregados de educação podem utilizar 
instalações das escolas, para nelas reunir, não constituindo as mesmas, em caso algum, seu 
património próprio. 

2. Para cada reunião devem solicitar as instalações atempadamente para que sejam tomadas 
providências no sentido de tudo ser preparado convenientemente. 

3. O regime de funcionamento da Associação de Pais e Encarregados de Educação bem como dos 
núcleos é da inteira responsabilidade das mesmas. 
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Capítulo VIII - Direitos e Deveres da Comunidade Escolar 

Secção I - Alunos 

Artigo 141.º - Direitos 

1. São direitos do aluno: 

a. 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, de forma a propiciar a realização de 
aprendizagens bem-sucedidas; 

b. Ser tratado com respeito e correção por todos os membros da comunidade educativa; 

c. Usufruir de um ambiente seguro, tranquilo e equilibrado que facilite a aprendizagem e propicie o 
seu pleno desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico; 

d. Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação e o esforço no trabalho e no desempenho 
escolar assim como em ações meritórias, em favor da comunidade em que está inserido ou da 
sociedade em geral, praticadas na escola ou fora dela, e ser estimulado nesse sentido, de acordo 
com os pontos 1, 2 e 3 do artigo 9.º, da Lei 51/2012; 

e. 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; 

f. Beneficiar dos serviços de ASE, de acordo com as regras em vigor; 

g. Apresentar problemas ou questões aos professores, diretor de turma, pessoal não docente, 
serviços de psicologia e Diretora do Agrupamento; 

h. Beneficiar de apoios específicos, se as suas necessidades de aprendizagem o justificarem; 

i. Ser assistido em caso de acidente ou doença súbita, que possam ocorrer na escola; 

j. Participar nas atividades e nos órgãos da escola, nos termos da lei e do Regulamento Interno de 
cada estabelecimento de ensino; 

k. Eleger delegados e subdelegados de turma, de acordo com a lei em vigor; 

l. Reunir a turma sempre que o delegado, o subdelegado de turma ou dois terços da turma o 
solicitar, para apreciação de matérias relacionadas com o funcionamento da mesma, sem prejuízo 
do cumprimento das atividades letivas; 

m. Destituir o seu delegado e/ou subdelegado de turma sempre que haja motivo plausível e a maioria 
da turma assim o entender; 



Regulamento Interno 
2017-2021 

______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

AE Dr. Mário Fonseca 
Página 102 de 184 

n. Eleger os seus representantes para os órgãos, cargos e demais funções de representação no 
âmbito da escola, bem como ser eleito (ponto1, Artigo 7.º, da Lei n.º 51/2012); 

o. Sem prejuízo do ponto 5, artigo 8.º, da mesma Lei, não podem ser eleitos ou continuar a 
representar os alunos nos órgãos ou estruturas da escola aqueles a quem seja, ou tenha sido 
aplicada, nos últimos dois anos escolares, medida disciplinar sancionatória superior à de 
repreensão registada, ou que tenham sido, nos últimos dois anos escolares, excluídos da 
frequência de qualquer disciplina ou retidos em qualquer ano de escolaridade por excesso grave 
de faltas, nos termos do presente Estatuto; 

p. Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu processo 
individual, de natureza pessoal ou familiar. O Processo Individual do Aluno pode ser consultado, 
pelo aluno, pais ou ao encarregado de educação do aluno menor, na presença do diretor de 
turma, no horário de atendimento deste (ponto 6, do artigo 11.º, da Lei n.º 51/2012); 

q. 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; 

r. Organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e ocupação de tempos livres; 

s. Participar no processo de avaliação, nomeadamente através dos mecanismos de auto e 
heteroavaliação; 

t. Ser informado, pelos órgãos de gestão e administração, sobre todos os assuntos pedagógicos e 
administrativos que lhes digam diretamente respeito; 

u. Ser informado sobre o Regulamento Interno da escola (ponto1, Artigo 7.º, da Lei 51 de 2012); 

v. Reunir em assembleia de alunos ou assembleia-geral e constituir uma associação de estudantes 
nos termos da lei em vigor; 

w. Solicitar à Diretora do Agrupamento a realização de reuniões para apreciação de assuntos do seu 
interesse; 

x. Ser informados da realização das fichas de avaliação sumativa. Estas devem ser registadas no 
programa INOVAR e comunicadas verbalmente, tendo o limite de três por semana, em dias 
diferentes. Caso o professor esteja ausente no dia da ficha, esta passa para a aula seguinte, 
desde que não origine a realização de duas fichas de avaliação, salvo se não houver outra 
possibilidade no calendário escolar.  

Artigo 142.º - Deveres 

1. O aluno tem os deveres e responsabilidade consignados, respetivamente, nos artigos 10.º e 40.º do 
Estatuto do Aluno e da Ética Escolar (Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro). 

2. Para além destes, o aluno deve ainda:  

a. Respeitar o Estatuto do Aluno e o Regulamento Interno do Agrupamento; 
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b. Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no âmbito das 
atividades escolares, educativas ou formativas, bem como nas demais atividades organizativas 
que requeiram a sua participação; 

c. Permanecer na escola durante o horário, salvo se tiverem autorização escrita do encarregado de 
educação, diretor de turma ou da direção da escola para sair; 

d. Ser diariamente portador do cartão de estudante e da caderneta do aluno; 

e. Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da comunidade educativa; 

f. Respeitar as instruções de professores e pessoal não docente; 

g. Utilizar uma linguagem correta e adequada; 

h. Seguir as orientações dos professores e dos técnicos dos serviços de psicologia no processo de 
aprendizagem; 

i. Contribuir para a conservação das instalações, utilizando corretamente espaços, equipamentos e 
materiais e alertando os responsáveis, caso verifiquem existir riscos de estragos; 

j. Respeitar as regras de utilização e funcionamento dos equipamentos, dos laboratórios, da 
biblioteca escolar, da papelaria, do refeitório, do bufete, das instalações desportivas, etc., de 
acordo com as orientações do pessoal docente e não docente; 

k. Manter a higiene em todo o espaço escolar, utilizando os recipientes próprios e deixando limpas 
as instalações sanitárias; 

l. Promover a reciclagem, utilizando adequadamente os ecopontos colocados nos diferentes 
espaços; 

m. Utilizar racionalmente todo e qualquer recurso, especialmente a água e a energia nos diferentes 
espaços escolares; 

n. Não transportar, possuir ou consumir substâncias proibidas pela lei; 

o. Não transportar instrumentos ou equipamentos proibidos pela lei; 

p. Evitar trazer objetos de valor para a escola; 

q. Circular nos corredores e espaços exteriores de modo a não perturbar as atividades letivas; 

r. Comunicar ao Professor/Professor Titular de Turma /diretor de turma ou Assistente Operacional 
qualquer dano ou anomalia ou comportamento indevido; 

s. Não adotar, nas atividades extracurriculares, comportamentos inadequados e que coloquem em 
risco a realização das mesmas; 

t. Respeitar as normas de segurança, nomeadamente as referentes ao Plano de Evacuação; 

u. Solicitar autorização, à Diretora ou ao coordenador de estabelecimento de educação e ensino, 
para afixar publicidade, propaganda ou outras informações, no espaço escolar; 

v. Informar o encarregados de educação dos resultados da sua aprendizagem; 
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w. Devolver, no final do ano escolar/ciclo de estudos, os manuais escolares sujeitos a empréstimo 
em boas condições, de forma a permitir a sua reutilização; 

x. Respeitar as normas estabelecidas para cada disciplina e pelo Agrupamento, nomeadamente 
aquelas que se referem ao uso de dispositivos de captação de imagem, de som, multimédia e de 
comunicação, cuja violação pode configurar uma infração grave; 

y. Não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos designadamente telemóveis, equipamentos, 
programas ou aplicações informáticas, na sala de aula, 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. 

Artigo 143.º - Delegado e Subdelegado de Turma 

1. O delegado e o subdelegado de turma são eleitos, pelos elementos da turma, por voto secreto, em 
sessão presidida pelo diretor de turma/professor titular de turma, de entre os que reúnam o seguinte 
perfil:  

a. Revelar conhecimento e cumprimento do Regulamento Interno;  

b. Revelar sentido de responsabilidade;  

c. Revelar sentido crítico;  

d. Revelar capacidade de autonomia;  

e. Saber comunicar as suas opiniões e as opiniões dos colegas da turma;  

f. Saber cultivar valores de respeito e cooperação em relação a todos os elementos da comunidade 
escolar; 

g. Ser capaz de cooperar na prevenção e resolução de conflitos na turma. 

2. Considera-se eleito delegado de turma o aluno que obtiver mais votos e subdelegado de turma o aluno 
que obtiver o segundo maior número de votos. 

3. Em caso de empate, proceder-se-á imediatamente a um novo escrutínio de entre os alunos com o 
mesmo número de votos. 

4. A eleição tem que garantir que o delegado e subdelegado sejam de géneros diferentes. 

5. O mandato tem a validade de um ano letivo. 

6. Os mandatos do delegado e subdelegado podem cessar a todo o tempo, quando: 

a. Se verificar que não corresponderem às competências enunciadas; 
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b. De acordo com o ponto 5, artigo 8.º, da Lei 51/2012 sejam alvo de uma medida disciplinar 
sancionatória superior à de repreensão registada, ou tenham sido excluídos da frequência de 
qualquer disciplina, ou retidos por excesso grave de faltas; 

c. Por solicitação de dois terços dos alunos da turma, desde que seja considerada devidamente 
fundamentada pelo diretor de turma; 

d. A pedido do próprio, quando devidamente fundamentado. 

7. Ao delegado e ao subdelegado de turma compete:  

a. Serem eleitos para o Conselho Consultivo de Alunos (CCA), cujo regulamento faz parte integrante 
deste documento como anexo (Anexo I deste Regulamento); 

b. Contribuir para que haja camaradagem e bom ambiente de trabalho na turma;  

c. Zelar pelos direitos dos colegas em todas as circunstâncias;  

d. Ser porta-voz dos alunos da turma junto dos seus professores e órgãos da escola; 

e. Representar os colegas nos Conselhos de Turma para os quais for convocado;  

f. Participar ativamente nas assembleias de delegados de turma;  

g. Manter o diretor de turma/professor titular de turma informado das pretensões, problemas e 
decisões dos alunos da turma;  

h. Identificar situações na turma que, pelo seu caráter positivo, mereçam ser reforçadas e analisá-las 
com o diretor de turma/professor titular de turma; 

i. Identificar situações problemáticas na turma e analisá-las com o diretor de turma/professor titular 
de turma; 

j. Recolher os valores no início das aulas de Educação Física, entregá-los ao assistente operacional 
responsável e redistribuí-los no final da aula;  

k. Na ausência do delegado, o subdelegado assume as competências supracitadas. 

Artigo 144.º - Deveres e Medidas Corretivas 

1. O aluno tem o dever de conhecer e cumprir Estatuto do Aluno em vigor, as normas de funcionamento 
dos serviços da escola e o Regulamento Interno do Agrupamento, subscrevendo declaração anual de 
aceitação dos mesmos e de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral (artigo 10.º, Lei 
51/2012). 

2. Segundo o ponto 2 do artigo 26.º, da Lei 51/2012, são medidas corretivas: 

a. A advertência; 
b. A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar; 
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c. A realização de tarefas e atividades de integração na escola ou na comunidade, podendo para o 
efeito ser aumentado o período diário e ou semanal de permanência obrigatória do aluno na 
escola ou no local onde decorram as tarefas ou atividades; 

d.  O condicionamento no acesso a certos espaços escolares ou na utilização de certos materiais e 
equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem afetos a atividades letivas; 

e. A mudança de turma. 

3. O cumprimento das medidas corretivas realiza-se em período suplementar ao horário letivo, no espaço 
escolar ou fora dele, neste caso com acompanhamento dos pais ou encarregados de educação ou de 
entidade local ou localmente instalada idónea e que assuma corresponsabilizar -se, nos termos a 
definir em protocolo escrito celebrado nos termos previstos no Regulamento Interno do Agrupamento 
(ponto 2, artigo 27.º, da Lei 51/2012). 

4. O não cumprimento dos deveres mencionados neste Regulamento Interno e no artigo 10.º da Lei n.º 
51/2012, de 5 de setembro, implica, sem prejuízo das medidas corretivas e disciplinares sancionatórias 
previstas nos artigos da Secção I do Capitulo IV da mesma Lei, a aplicação das medidas que se 
passam a especificar. 

Tabela 11- Deveres e Medidas Corretivas 

DEVERES MEDIDA CORRETIVA 
a. Movimentar-se normalmente nos corredores e nas escadas que 

dão acesso aos diferentes pisos da escola, sem gritos nem 
correrias. 

b. Aguardar, à entrada da sala de aula, a chegada do professor, 
em silêncio e sem atropelos. Se o professor faltar, devem 
aguardar instruções do assistente operacional do corredor, 
mantendo a calma, para não perturbar o funcionamento de 
outras aulas. 

c. Respeitar as regras de funcionamento dos serviços ou áreas 
que utiliza, nomeadamente as estipuladas no Regulamento 
Interno para a sala de aula. 

d. Sair da sala de aula somente com autorização do professor e 
de forma ordeira. 

e. Não permanecer na sala de aula durante os intervalos. 
f. Comunicar ao professor presente na sala, qualquer dano 

verificado. 

1. O assistente operacional e/ou docente que 
presenciou estas irregularidades, deve comunicar ao 
diretor de turma/professor titular de turma e, avaliada 
a gravidade, pode preencher o registo de ocorrência.  

g. Nos locais de atendimento, aguardar ordeira e calmamente o 
momento de serem servidos, sem sujar o espaço que ocupa. 

2. Passar a ocupar o último lugar da fila e/ou 
proceder à limpeza de tudo o que sujou, no imediato. 
O não acatamento da ordem é comunicado ao diretor 
de turma/professor titular de turma e ao GApA, 
através do registo de ocorrência. 

h. Na sala de aulas, conservar o mobiliário, deixando-o 
devidamente arrumado, quando sair. 

i. Não danificar qualquer tipo de material escolar nem os veículos 
usados para os transportes escolares. 

j. Não afixar cartazes ou quaisquer avisos, seja qual for a sua 
natureza, sem aprovação e rubrica da Diretora ou quem a 

3. Reparação/arrumação do material; não sendo 
possível, deve indemnizar a escola ou a 
transportadora pelo respetivo estrago. 
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substitua. 

k. Não comer, nem mastigar pastilhas elásticas no decorrer das 
aulas. 

4. Colocar a pastilha elástica no caixote do lixo; em 
caso de reincidência é sujeito à ordem de saída da 
sala de aula e reencaminhamento para o GApA. 

l. Possuir e fazer-se sempre acompanhar dos livros, cadernos e 
restante material escolar, indicado pelos professores como 
indispensável e da sua caderneta escolar. 

5. No caso da falta de material (que não seja a 
caderneta escolar) o professor da disciplina em 
causa regista a falta na folha anexa à caderneta para 
que o Encarregado de Educação assine a tomada de 
conhecimento, e no programa INOVAR (FM), para 
controlo por parte do diretor de turma. A falta de 
caderneta escolar deve ser comunicada ao diretor de 
turma, para que informe o Encarregado de Educação 
da forma mais expedita. Nestes casos, a falta será 
anotada pelo professor no caderno diário, em 
substituição da caderneta. 

m. Chegar atrasado à sala de aula, ou ao local onde se realiza a 
atividade. Considera-se atraso até 10 minutos após o toque de 
entrada. 

6. O docente deve seguir os mesmos procedimentos 
da falta de material, registando no INOVAR a falta de 
pontualidade com a sigla FP.   

n. Fazer-se acompanhar do cartão de estudante. 
7. Dirigir-se aos Serviços Administrativos. A 
reincidência será comunicada ao diretor de turma 
para que informe o encarregado de educação. 

o. Não se fazer acompanhar nem facilitar a entrada na escola, de 
pessoas estranhas à comunidade educativa. 

8. Repreensão feita pelo responsável. 
Responsabilização pelos estragos, provocados pelo 
estranho; é entendido como coautor e 
consequentemente como transgressor do dever da 
alínea i). 

p. Não utilizar aparelhos que perturbem o normal funcionamento 
das aulas, nomeadamente telemóveis, bips, pagers, jogos 
eletrónicos e outros similares. 

q. Não é permitido fazer barulho junto dos locais onde decorrem 
as atividades necessárias ao normal funcionamento da Escola. 

r. Não são permitidos os jogos de fortuna ou azar. 

9. Repreensão feita pelo responsável. 
O equipamento será confiscado e entregue à 
Diretora que, em caso de devolução, só o fará ao 
encarregado de educação ou às autoridades 
competentes (GNR). 

s. Usar devidamente os benefícios dos Serviços de Ação Social 
Escolar: 

- manter os manuais escolares e restante material em bom 
estado de conservação; 
- sempre que reserve almoço através da senha tem o 
dever de a utilizar. Em caso de impossibilidade, deve 
anulá-la junto dos Serviços Administrativos. 

10. Relativamente aos manuais escolares, se os 
mesmos não se encontrarem em bom estado de 
conservação, o encarregado de educação terá que 
restituir o valor dos mesmos. 
11. Quanto às senhas de almoço, no caso de reserva 
sem o uso da mesma, até à terceira vez o aluno e o 
encarregado de educação são avisados, mantendo-
se a situação, poderá perder o direito aos benefícios 
dos Serviços de Ação Social Escolar. 

t. Não aceder ao computador colocado na secretária do 
professor, na sala de aula, sem consentimento prévio do 
mesmo. 

12. Repreensão registada pelo professor em causa. 
Reincidências levam a sanção disciplinar. 

 

5.  A aplicação no decurso do mesmo ano letivo e ao mesmo aluno da medida corretiva de ordem de 
saída da sala de aula pela terceira vez, por parte do mesmo professor, ou pela quinta vez, 
independentemente do professor que a aplicou, implica a análise da situação em Conselho de Turma, 
tendo em vista a identificação das causas e a pertinência da proposta de aplicação de outras medidas 
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disciplinares corretivas ou sancionatórias, nos termos do ponto 7, do artigo 26.º, da Lei n.º 51/2012, de 
5 de setembro. 

6. A convocatória para a reunião supracitada é solicitada à Diretora do Agrupamento, pelo diretor de 
turma, aquando do alcance dos limiares referidos. 

a. O Conselho de Turma poderá, entre outras medidas, solicitar uma tutoria, ficando em ata os 
moldes de aplicação da mesma. 

7. A aplicação da medida corretiva de ordem de saída da sala de aula tem que ser fundamentada com o 
preenchimento do registo de ocorrência.  

8. Na sequência dos registos de ocorrência que dão entrada no GApA será aplicada uma medida 
corretiva, de acordo com o regimento interno do GApA. 

Artigo 145.º - Medidas Disciplinares Sancionatórias 

1. Se a gravidade da transgressão aos deveres que constam no artigo 10.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de 
setembro ou aos mencionados na tabela do artigo anterior, de acordo com o Regimento do GApA, em 
conformidade com a Secção I do Capitulo IV da mesma Lei, o justificar, compete à Diretora a aplicação 
de medidas disciplinares sancionatórias. 

2. A fruição dos direitos consagrados nas alíneas g) (Serviços de Ação Social Escolar), h) (prémios ou 
apoios de reconhecimento e distinção do mérito) e r) (Participação em atividades da Escola) do ponto 1 
do artigo 7.º, da Lei 51/2012, pode ser, no todo ou em parte, temporariamente vedada em 
consequência de medida disciplinar corretiva ou sancionatória aplicada ao aluno, nos termos previstos 
no ponto 2 do mesmo artigo. 

3. São registadas no Processo Individual do Aluno (PIA) as informações relevantes do seu percurso 
educativo, designadamente as relativas a comportamentos meritórios e medidas disciplinares aplicadas 
e seus efeitos (ponto2, artigo 11.º, da Lei 51/2012). 

4. As faltas resultantes da aplicação da ordem de saída da sala de aula, ou de medidas disciplinares 
sancionatórias, consideram -se faltas injustificadas (ponto 4, artigo 14.º, da Lei 51/2012). 

5. As informações contidas no processo individual do aluno referentes a matéria disciplinar e de natureza 
pessoal e familiar são estritamente confidenciais, encontrando-se vinculados ao dever de sigilo todos 
os membros da comunidade educativa que a elas tenham acesso (artigo 11.º, ponto 7, da Lei n.º 
51/2012). 
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6. São consideradas justificadas as faltas decorrentes de suspensão preventiva aplicada no âmbito de 
procedimento disciplinar, no caso de ao aluno não vir a ser aplicada qualquer medida disciplinar 
sancionatória, lhe ser aplicada medida não suspensiva da escola, ou na parte em que ultrapassem a 
medida efetivamente aplicada (alínea m, ponto 1, artigo 16.º, da Lei 51/2012). 

7. Cessa o dever de cumprimento das atividades de recuperação de atrasos na aprendizagem e medidas 
a que se refere o artigo 20.º, da Lei 51/2012, com as consequências daí decorrentes para o aluno, de 
acordo com a sua concreta situação, sempre que, para o cômputo do número e limites de faltas nele 
previstos, tenham sido determinantes as faltas registadas na sequência da aplicação de medida 
corretiva de ordem de saída da sala de aula ou disciplinar sancionatória de suspensão. 

8. Na determinação da medida disciplinar corretiva ou 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 (ponto 1, artigo 25.º, da Lei 51/2012). 

9. São circunstâncias atenuantes da responsabilidade disciplinar do aluno o seu bom comportamento 
anterior, o seu aproveitamento escolar e o seu reconhecimento com arrependimento da natureza ilícita 
da sua conduta (ponto 2, artigo 25.º, da Lei 51/2012). 

10.  São circunstâncias agravantes da responsabilidade do aluno a premeditação, o conluio, a gravidade 
do dano provocado a terceiros e a acumulação de infrações disciplinares e a reincidência nelas, em 
especial se no decurso do mesmo ano letivo (ponto 3, artigo 25.º, da Lei 51/2012). 

11.  A suspensão até 3 dias úteis, enquanto medida dissuasora, é aplicada, com a devida fundamentação 
dos factos que a suportam, pela Diretora do Agrupamento, após o exercício dos direitos de audiência e 
defesa do visado (ponto 4, artigo 28.º, da Lei 51/2012). 

12.  Compete à Diretora do Agrupamento, ouvidos os pais ou o encarregado de educação do aluno, 
quando menor de idade, fixar os termos e condições em que a aplicação da medida disciplinar 
sancionatória referida no número anterior é executada, garantindo ao aluno um plano de atividades 
pedagógicas a realizar, com corresponsabilização daqueles e podendo igualmente, se assim o 
entender, estabelecer eventuais parcerias ou celebrar protocolos ou acordos com entidades públicas 
ou privadas (ponto 5, artigo 28.º, da Lei 51/2012). 
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13.  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 (ponto 7, artigo 28.º, da Lei 51/2012). 

14.  Compete à Diretora a decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola 
entre 4 e 12 dias úteis, após a realização do procedimento disciplinar previsto no artigo 30.º, da Lei 
51/2012, podendo previamente ouvir o Conselho de Turma, para o qual deve ser convocado o 
professor tutor, quando exista e não seja professor da turma (ponto 6, artigo 28.º, da Lei 51/2012). 

15.  A instauração de processo disciplinar segue o emanado no artigo 30.º, da Lei 51/2012. 

Artigo 146.º - Responsabilidade Civil 

1. O cumprimento das medidas acima citadas não isenta o aluno e o respetivo representante legal da 
responsabilidade civil a que nos termos gerais do direito haja lugar. Para o efeito, se a transgressão se 
puder constituir, simultaneamente, como facto qualificável de crime, deve a direção da escola 
comunicá-la à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e ao representante do Ministério 
Público junto do tribunal competente em matéria de menores, conforme o estipulado no artigo 38.º, da 
Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro.  

2. Em conformidade com o ponto anterior, no caso de um aluno ser visto por um assistente operacional, 
assistente técnico, docente ou qualquer outra pessoa, a fumar e/ou a consumir qualquer substância 
ilícita (artigo 4.º, da Lei n.º 37/2007, de 14 de agosto): 

a. Será alvo de um registo de ocorrência, que dará entrada no GApA; 

b. Quando o diretor de turma tiver conhecimento da ocorrência convocará, o mais urgente possível, o 
encarregado de educação para o informar de que na próxima vez que tal ocorra, a Diretora do 
Agrupamento dará cumprimento ao disposto no ponto 4, do artigo 28.º, da Lei 51/2012, de 5 de 
setembro, estipulando 1 dia de suspensão. Tal como previsto na lei será garantido um plano de 
atividades a realizar, durante esse dia. No caso de incumprimento das atividades será instaurado, 
ao aluno, um processo disciplinar. 

c. Após aplicação da medida dissuasora, a reincidência implica o disposto no artigo 38.º, da Lei 
51/2012, de 5 de setembro: 

I. Sem prejuízo do recurso, por razões de urgência, às autoridades policiais, quando o 
comportamento do aluno maior de 12 anos e menor de 16 anos puder constituir facto 
qualificado como crime, deve a direção da escola comunicar o facto ao Ministério Público, junto 
do tribunal competente em matéria de menores; 
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II. Caso o menor tenha menos de 12 anos de idade, a comunicação referida no número anterior 
deve ser dirigida à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens;  

III. No caso de o aluno ser maior de 16 anos, será comunicado ao órgão de polícia criminal ou à 
entidade administrativa com competência, para ser lavrado auto de notícia. 

Artigo 147.º - Regime de Faltas 

1. O dever de assiduidade implica, para o aluno, quer a presença quer a pontualidade na sala de aula e 
demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar, quer uma atitude de empenho intelectual e 
comportamental adequadas, de acordo com a sua idade, ao processo de ensino e aprendizagem.  

2. Considera-se falta a ausência do aluno a uma aula ou outra atividade de frequência obrigatória, ou 
facultativa, caso tenha havido lugar a inscrição, a falta de pontualidade ou a comparência sem o 
material didático ou equipamento necessários, com registo desse facto no programa INOVAR ou 
noutros suportes administrativos adequados.  

3. Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, há tantas faltas quantos os tempos de ausência do 
aluno.  

4. Consideram-se justificadas as faltas dadas pelos seguintes motivos:  

a. Doença do aluno, devendo esta ser declarada por médico se determinar impedimento superior a 
três dias úteis;  

b. Isolamento profilático, determinado por doença infetocontagiosa de pessoa que coabite com o 
aluno, comprovada através de declaração da autoridade sanitária competente;  

c. Falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas desta tipologia;  

d. Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia imediatamente posterior;  

e. Realização de tratamento ambulatório em virtude de doença ou deficiência que não possa efetuar-
se fora do período das atividades letivas;  

f. Assistência na doença a membro do agregado familiar nos casos em que, comprovadamente, tal 
assistência não possa ser prestada por qualquer outra pessoa;  

g. Comparência de consultas pré-natais, período de parto e amamentação;  

h. Ato decorrente de religião professada pelo aluno, desde que o mesmo não possa efetuar-se fora 
do período das atividades letivas e corresponda a uma prática comummente reconhecida como 
própria dessa religião;  

i. Participação em atividades culturais, associativas e desportivas reconhecidas, nos termos da lei, 
como de interesse público ou consideradas relevantes pelas respetivas autoridades escolares;  
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j. Preparação e participação em atividades desportivas de alta competição, nos termos legais 
aplicáveis;  

k. Participação em atividades associativas nos termos da lei;  

l. Cumprimento de obrigações legais;  

m. Outro facto impeditivo da presença na escola, desde que, comprovadamente, não seja imputável 
ao aluno e considerado atendível pelo diretor de turma. 

5. As faltas aos momentos de avaliação de forma reincidente só podem ser justificadas mediante a 
apresentação de declaração médica (salvo casos excecionais devidamente fundamentados). 

6. Os atestados médicos, verbetes de saúde ou declarações hospitalares, serão entregues nos Serviços 
Administrativos da escola, que lhes darão a respetiva entrada, canalizando-os seguidamente para as 
entidades competentes.  

7. Quando não for apresentada justificação, ou quando a mesma não for aceite, deve tal facto, 
devidamente justificado, ser comunicado, no prazo máximo de 3 dias úteis, pelo meio mais expedito, ao 
encarregado de educação ou, quando maior de idade, ao aluno, pelo diretor de turma.  

8. Todas as faltas não compreendidas no ponto 4 são consideradas injustificadas, bem como aquelas 
para as quais não tenha sido apresentada, atempadamente, a respetiva justificação.  

9. Verificada a existência de faltas injustificadas ou cumulativamente justificadas e injustificadas, o 
professor da disciplina ou o Conselho de Turma pode promover a aplicação de medidas corretivas que 
se mostrem adequadas: realização de tarefas na escola ou em casa.  

10.  Quando o aluno atingir 3 faltas injustificadas às aulas de Apoio ao Estudo/Educativo deve ser proposto 
para deixar de usufruir das mesmas, devendo o encarregado de educação ser avisado das 
consequências destas faltas assim que se verifique a primeira. 

11.  Quando o aluno atingir metade do limite de faltas injustificadas, o diretor de turma terá de convocar o 
encarregado de educação pelo meio mais expedito, para o alertar para as consequências da violação 
do limite de faltas injustificadas e procurar encontrar uma solução que permita garantir o cumprimento 
efetivo do dever de assiduidade.  

12.  Caso se revele impraticável o referido nos números anteriores, por motivos não imputáveis à escola, e 
sempre que a gravidade especial da situação o justifique, a respetiva Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens deve ser informada do excesso de faltas do aluno menor de idade, assim como dos 
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procedimentos e diligências até então adotados pela escola e pelo encarregado de educação, 
procurando em conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de assiduidade.  

13.  A ultrapassagem dos limites de faltas injustificadas constitui uma violação dos deveres de frequência e 
assiduidade e obriga o aluno faltoso ao cumprimento de medidas de recuperação e ou corretivas 
específicas, de acordo com o estabelecido na Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, podendo ainda 
conduzir à aplicação de medidas disciplinares sancionatórias, nos termos da mesma Lei.  

14.  Em todos os aspetos não previstos neste Regulamento Interno, aplica-se o estipulado no Estatuto do 
Aluno (Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro).  

Artigo 148.º - Indumentária Escolar 

1. A escola não adota uniforme, mas é dever dos encarregados de educação zelar pela indumentária 
apropriada ao contexto escolar dos seus educandos. 

2. Se o professor considerar a indumentária de algum aluno imprópria para o funcionamento da aula, 
deve comunicar à Diretora, a qual solicitará ao encarregado de educação a substituição das mesmas. 

Artigo 149.º - Sala de Alunos 

1. A sala dos alunos é um espaço de convívio aberto à comunidade educativa.  

2. Para não prejudicar o normal funcionamento das aulas e serviços, as atividades permitidas são as que 
não envolvam risco ou demasiado ruído e ainda jogos cuja realização se enquadre num espírito 
saudável de competição ou de entretenimento.  

3. Não é permitido jogar à bola neste espaço. 

4. A sala deve ser mantida limpa e com o mobiliário nos espaços próprios. 

 

Secção II - Docentes 

Artigo 150.º - Pessoal Docente 

1. São garantidos ao pessoal docente os direitos estabelecidos para os funcionários e agentes do Estado 
em geral, bem como os direitos profissionais decorrentes do Estatuto da Carreira Docente. 

2. São direitos profissionais dos docentes: 
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a. Direito de participação no processo educativo. Este exerce -se no quadro do sistema educativo, da 
escola e da relação com a comunidade e pode ser exercido a título individual ou coletivo, 
nomeadamente através das organizações profissionais e sindicais do pessoal docente. 
Compreende: 

I. O direito a emitir opiniões e recomendações sobre as orientações e o funcionamento do 
estabelecimento de ensino e do sistema educativo; 

II. O direito a participar na definição das orientações pedagógicas ao nível do estabelecimento 
de ensino ou das suas estruturas de coordenação; 

III. O direito à autonomia técnica e científica e à liberdade de escolha dos métodos de ensino, 
das tecnologias e técnicas de educação e dos tipos de meios auxiliares de ensino mais 
adequados, no respeito pelo currículo nacional, pelos programas e pelas orientações 
programáticas curriculares ou pedagógicas em vigor; 

IV. O direito a propor inovações e a participar em experiências pedagógicas, bem como nos 
respetivos processos de avaliação; 

V. O direito de eleger e ser eleito para órgãos colegiais ou singulares dos estabelecimentos de 
educação ou de ensino, nos casos em que a legislação sobre a sua gestão e administração o 
preveja; 

b. Direito à formação e informação para o exercício da função educativa. Este é garantido: 

I. Pelo acesso a ações de formação contínua regulares, destinadas a atualizar e aprofundar os 
conhecimentos e as competências profissionais dos docentes; 

II. Pelo apoio à autoformação dos docentes, de acordo com os respetivos planos individuais de 
formação; 

III. Para efeitos de reconversão profissional, bem como de mobilidade e progressão na carreira. 
c. Direito ao apoio técnico, material e documental. Este exerce-se com os recursos necessários à 

formação e informação do pessoal docente, bem como ao exercício da atividade educativa; 

d. Direito à segurança na atividade profissional. Este compreende: 

I. A prevenção e redução dos riscos profissionais, individuais e coletivos, através da adoção de 
programas específicos dirigidos à melhoria do ambiente de trabalho e promoção das 
condições de higiene, saúde e segurança do posto de trabalho;  

II. A prevenção e tratamento das doenças que venham a ser definidas por portaria conjunta dos 
Ministros da Educação e Ciência e da Saúde, como resultando necessária e diretamente do 
exercício continuado da função docente; 

III. O direito à segurança na atividade profissional; 
IV. Compreende ainda a penalização da prática de ofensa corporal ou outra violência sobre o 

docente no exercício das suas funções ou por causa destas. 
e. Direito à consideração e ao reconhecimento da sua autoridade pelos alunos, suas famílias e 

demais membros da comunidade educativa: 
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I. O direito à consideração exerce-se no plano da relação com os alunos, as suas famílias e os 
demais membros da comunidade educativa e exprime-se no reconhecimento da autoridade 
em que o docente está investido no exercício das suas funções; 

II. O direito à colaboração das famílias e dos demais membros da comunidade educativa 
compreende o direito a receber o seu apoio e cooperação ativa, no quadro da partilha entre 
todos da responsabilidade pelo desenvolvimento e pelos resultados da aprendizagem dos 
alunos. 

f. Direito à colaboração das famílias e da comunidade educativa no processo de educação dos 
alunos; 

g. Direito à negociação coletiva nos termos legalmente estabelecidos. 

3. São deveres profissionais dos docentes: 

a. Identificar-se com o perfil de competências profissionais constantes do Decreto-Lei n.º 240/2001, 
de 30 de agosto; 

b. Proceder a todas as indicações do Órgão de Gestão em matéria de procedimentos internos; 

c. Ser o primeiro a entrar na sala de aula e o último a sair, tendo o cuidado de deixar a sala fechada 
e em condições de utilização para a aula seguinte; 

d. Dar o exemplo aos alunos não chegando atrasado e não permitindo aos alunos comerem ou 
beberem na sala; 

e. Não abandonar a sala no decorrer da aula, salvo em casos muito excecionais solicitando 
autorização à direção; 

f. Não sair da sala de aula para tratar de assuntos administrativos e/ou pessoais; 

g. Não permitir, na sala de aula, que os alunos mexam em armários, janelas e estores sem a sua 
autorização; 

h. Não permitir a saída de alunos, no decorrer da aula, exceto em casos pontuais, julgados no 
momento; 

i. Registar, em tempo adequado, no programa INOVAR, os sumários, as ausências dos alunos, as 
faltas disciplinares, segundo a lei e as deliberações do Conselho Pedagógico; 

j. Manter o diretor de turma informado quanto aos progressos ou dificuldades revelados pelos 
alunos; 

k. Entregar, ao assistente operacional encarregado do serviço de reprografia, o material para 
fotocopiar, com 24 horas de antecedência; 

l. Requisitar o material da biblioteca que necessitar mediante o preenchimento da ficha de 
requisição; 

m. Requisitar, ao assistente operacional respetivo, o material didático que necessita, com 
antecedência mínima de 24 horas; 
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n. Consultar regularmente os expositores da sala dos professores e a página do Agrupamento , a fim 
de tomar conhecimento de informações internas e outros documentos de interesse; 

o. Não afixar nenhum cartaz e/ou comunicação, sem ter sido visada pela direção; 

p. Comunicar e solicitar autorização, por escrito, aos encarregados de educação sempre que 
necessite sair com os alunos do estabelecimento escolar; no caso de a saída ser dentro do 
Concelho a autorização já foi dada pelos encarregados de educação no início do ano letivo; 

q. Exigir sempre dos alunos que as fichas de avaliação sejam assinadas pelo encarregado de 
educação; 

r. Nunca sair da sala deixando-a suja (papéis no chão, mesas escritas, cadeiras desarrumadas, …) 
tendo o cuidado de responsabilizar cada turma para que deixe a sala em condições de ser 
utilizada na hora seguinte; 

s. O pessoal docente, no exercício das funções que lhe estão atribuídas nos termos do presente 
Estatuto, está ainda obrigado ao cumprimento dos seguintes deveres profissionais: 

I. Orientar o exercício das suas funções pelos princípios do rigor, da isenção, da justiça e da 
equidade; 

II. Orientar o exercício das suas funções por critérios de qualidade, procurando o seu 
permanente aperfeiçoamento e tendo como objetivo a excelência; 

III. Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo, favorecendo a criação de 
laços de cooperação e o desenvolvimento de relações de respeito e reconhecimento mútuo, 
em especial entre docentes, alunos, encarregados de educação e pessoal não docente; 

IV. Atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos, capacidades e competências, numa 
perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, de desenvolvimento pessoal e profissional e 
de aperfeiçoamento do seu desempenho; 

V. Participar de forma empenhada nas várias modalidades de formação que frequente, 
designadamente nas promovidas pela administração, e usar as competências adquiridas na 
sua prática profissional; 

VI. Zelar pela qualidade e pelo enriquecimento dos recursos didático-pedagógicos utilizados, 
numa perspetiva de abertura à inovação; 

VII. Desenvolver a reflexão sobre a sua prática pedagógica, proceder à autoavaliação e participar 
nas atividades de avaliação da escola; 

VIII. Conhecer, respeitar e cumprir as disposições normativas sobre educação, cooperando com 
a administração educativa na prossecução dos objetivos decorrentes da política educativa, 
no interesse dos alunos e da sociedade; 

IX. Participar nas atividades desenvolvidas e programadas no PAA, mesmo que ocorram em dias 
sem componente letiva.  

t. Deveres para com os alunos: 

I. Respeitar a dignidade pessoal e as diferenças culturais dos alunos valorizando os diferentes 
saberes e culturas, prevenindo processos de exclusão e discriminação; 
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II. Promover a formação e realização integral dos alunos, estimulando o desenvolvimento das 
suas capacidades, a sua autonomia e criatividade; 

III. Promover o desenvolvimento do rendimento escolar dos alunos e a qualidade das 
aprendizagens, de acordo com os respetivos programas curriculares e atendendo à 
diversidade dos seus conhecimentos e aptidões; 

IV. Organizar e gerir o processo de ensino-aprendizagem, adotando estratégias de diferenciação 
pedagógica suscetíveis de responder às necessidades individuais dos alunos; 

V. Assegurar o cumprimento integral das atividades letivas correspondentes às exigências do 
currículo nacional, dos programas e das orientações programáticas ou curriculares em vigor; 

VI. Adequar os instrumentos de avaliação às exigências do currículo nacional, dos programas e 
das orientações programáticas ou curriculares e adotar critérios de rigor, isenção e 
objetividade na sua correção e classificação; 

VII. Manter a disciplina e exercer a autoridade pedagógica com rigor, equidade e isenção; 
VIII. Cooperar na promoção do bem-estar dos alunos, protegendo-os de situações de violência 

física ou psicológica, se necessário solicitando a intervenção de pessoas e entidades alheias 
à instituição escolar; 

IX. Colaborar na prevenção e deteção de situações de risco social, se necessário participando-as 
às entidades competentes; 

X. Respeitar a natureza confidencial da informação relativa aos alunos e respetivas famílias. 
u. Deveres para com a escola e os outros docentes: 

I. Colaborar na organização da escola, cooperando com os órgãos de Direção executiva e as 
estruturas de gestão pedagógica e com o restante pessoal docente e não docente tendo em 
vista o seu bom funcionamento; 

II. Cumprir os regulamentos, desenvolver e executar os Projeto Educativo e Plano de Atividades 
e observar as orientações da direção e das estruturas de gestão pedagógica da escola; 

III. Corresponsabilizar-se pela preservação e uso adequado das instalações e equipamentos e 
propor medidas de melhoramento e remodelação; 

IV. Promover o bom relacionamento e a cooperação entre todos os docentes, partilhando 
informação, recursos didáticos e métodos pedagógicos, no sentido de difundir boas práticas, 
dando especial atenção aos que se encontram no início de carreira ou em formação ou que 
denotem dificuldades no seu exercício profissional; 

V. Refletir, nas várias estruturas pedagógicas, sobre o trabalho realizado individual e 
coletivamente, tendo em vista melhorar as práticas e contribuir para o sucesso educativo dos 
alunos; 

VI. Cooperar com os outros docentes na avaliação do seu desempenho; 
VII. Defender e promover o bem-estar de todos os docentes, protegendo-os de quaisquer 

situações de violência física ou psicológica, se necessário solicitando a intervenção de 
pessoas e entidades alheias à instituição escola. 

v. Deveres para com os pais e encarregados de educação: 
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I. Respeitar a autoridade legal dos pais ou encarregados de educação e estabelecer com eles 
uma relação de diálogo e cooperação, no quadro da partilha da responsabilidade pela 
educação e formação integral dos alunos; 

II. Promover a participação ativa dos pais ou encarregados de educação na educação escolar 
dos alunos, no sentido de garantir a sua efetiva colaboração no processo de aprendizagem; 

III. Incentivar a participação dos pais ou encarregados de educação na atividade da escola, no 
sentido de criar condições para a integração bem-sucedida de todos os alunos; 

IV. Facultar regularmente aos pais ou encarregados de educação a informação sobre o 
desenvolvimento das aprendizagens e o percurso escolar dos filhos, bem como sobre 
quaisquer outros elementos relevantes para a sua educação; 

V. Participar na promoção de ações específicas de formação ou informação para os pais ou 
encarregados de educação que fomentem o seu envolvimento na escola com vista à 
prestação de um apoio adequado aos alunos. 

4. Faltas 

a. As faltas e devida justificação são regulamentadas pelo Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de 
fevereiro (ECD), Decreto-Lei n.º 100/99 e Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho. Algumas informações 
úteis: 

I. É permitido faltar 1 dia útil por mês, até ao limite de 7 por ano. 
II. É necessário solicitar autorização da Diretora, por escrito, com pelo menos 3 dias úteis de 

antecedência. 
III. No caso de impossibilidade de cumprimento do ponto anterior, tem de participar oralmente a 

falta, no próprio dia, fazendo-o depois por escrito, aquando do regresso ao serviço. 
IV. As faltas por tempos têm as seguintes correspondências:  

i. Pré-Escolar e 1.º ciclo: 1 tempo = 60 minutos 
ii. 2.º e 3º ciclos, ensino secundário e Educação Especial: 1 tempo = 50 minutos 

V. No caso de um docente faltar apenas a 1 tempo de uma aula de 2 tempos, a falta é 
considerada apenas a 1 tempo. 

VI. As faltas por tempos são contabilizadas da seguinte forma: dividindo o seu horário semanal 
por 5, obtém o número de tempos considerado como um dia de falta. Após o limite de 4 dias, 
mesmo que falte apenas a 1 tempo é considerado 1 dia de falta. 

5. Reposição de Aulas 

a. Há lugar a reposição de aulas, sem marcação de falta ao docente, sempre que se verifique uma 
situação imprevista e pontual, e que não exceda um bloco letivo de 100 minutos; 

b. O pedido de reposição de aula é apresentado à Diretora no próprio dia em que ocorre o 
imprevisto; 

c. Nas situações em que o docente tenha necessidade de faltar por tempo superior a 100 minutos, 
este pode pedir à Diretora autorização para fazer a reposição das aulas em causa no sentido de 
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cumprir a totalidade da componente letiva, desde que tome os procedimentos necessários para 
informar os alunos e solicitar a autorização dos respetivos encarregados de educação. Esta 
reposição não será autorizada se implicar aumento da carga letiva em dias cuja distribuição já 
ocupe 8 tempos letivos; 

d. Uma aula reposta é sempre sumariada pelo professor, respeitando a numeração sequencial no dia 
em que se procede à reposição. 

6. Permutas 

a. Uma permuta é a troca de serviço entre dois professores. Neste caso não há lugar a marcação de 
falta, porque o docente trocou o serviço com outro docente. A aula prevista será lecionada noutra 
altura conforme decorre a permuta. A troca de serviço ou permuta poderá ocorrer de 2 formas: 

I. Entre professores do mesmo Conselho de Turma, ou seja, trata-se de uma troca de aulas, de 
disciplinas diferentes, na mesma turma. Neste caso, a permuta deve ocorrer no prazo de 1 
semana; 

II. Entre professores do mesmo grupo disciplinar ou com formação adequada, ou seja, trata-se 
de uma troca de aulas, constantes nos horários de dois professores, com turmas diferentes. 
Neste caso, a permuta pode ocorrer em semanas diferentes dentro da maior brevidade. 

b. O pedido de permuta é apresentado à Diretora com pelo menos 48 horas de antecedência. 

7. Regime disciplinar 

a. O regime disciplinar consta no Decreto-Lei n.º 41/2012 (Estatuto da Carreira Docente). 

 

Secção III - Pessoal não Docente 

Artigo 151.º - Pessoal não Docente 

1. Os direitos do pessoal não docente são: 

a. Eleger e ser eleito membro do Conselho Geral; 

b. Ser tratado com respeito e consideração, na sua pessoa, bens e ideias; 

c. Ser atendido nas suas solicitações e esclarecido nas suas dúvidas, pelos órgãos de gestão, 
Serviços Administrativos e outros; 

d. Ter condições materiais que lhe permitam executar as suas tarefas com eficiência; 

e. Ser escutado em sugestões e críticas que se relacionam com as suas tarefas; 

f. Ser informado sobre a legislação, normas e assuntos que lhe digam respeito; 

g. Beneficiar de apoio e compreensão; 
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h. Usar os serviços existentes na escola, nas mesmas condições que os restantes membros da 
comunidade escolar; 

i. Beneficiar e participar em ações de formação que visem o melhoramento da sua atividade 
profissional. 

2. Os deveres do pessoal não docente são, entre outros: 

a. Colaborar no acompanhamento e integração dos alunos na comunidade educativa, em articulação 
com os docentes, pais e encarregados de educação, técnicos, psicólogos, conforme o estipulado 
no ponto 1, do artigo 8.º, da Lei n.º 30/2010; 

b. Seguir as orientações exigidas à sua categoria profissional, para além da realização das tarefas 
de rotina obrigatória; 

c. Contribuir para um bom relacionamento profissional; 

d. Interagir com os colegas com tarefas comuns, de forma civilizada; 

e. Ser assíduo e pontual; 

f. Cumprir, com esmero e sentido de responsabilidade as tarefas constantes dos seus conteúdos 
funcionais, mantendo-se disponível sempre que necessário para outras; 

g. Aceitar as determinações da direção e respeitar as instruções dos professores; 

h. Respeitar e manter boas relações com os alunos, professores, colegas, encarregados de 
educação e comunidade educativa em geral; 

i. Tratar os alunos com a máxima correção, não excluindo a firmeza, quando necessário; 

j. Impedir a presença na escola de pessoas estranhas à comunidade educativa; 

k. Não se ausentar do setor que lhe está destinado, a não ser em caso de emergência ou quando 
solicitado por um professor para cumprimento duma tarefa de índole escolar; 

l. Não permanecer fora do seu local de trabalho nos intervalos destinados aos alunos, não utilizando 
os serviços do bar nessas horas; 

m. Colaborar para que haja ordem, disciplina, limpeza e asseio no estabelecimento de ensino; 

n. Não permitir que os alunos, nos seus tempos livres, perturbem o funcionamento das aulas; 

o. Providenciar no sentido de todas as salas estarem apetrechadas com o material necessário ao 
bom funcionamento das aulas: apagador ou outro material que seja solicitado pelos professores; 

p.  Comunicar ao encarregado dos assistentes operacionais as faltas dos professores. 
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Secção IV - Encarregados de Educação 

Artigo 152.º - Encarregados de Educação 

1. Aos pais e/ou encarregados de educação incumbe, para além das suas obrigações legais, uma 
especial responsabilidade, inerente ao seu poder-dever de dirigirem a educação dos seus filhos e 
educandos, no interesse destes, e de promoverem ativamente o desenvolvimento físico, intelectual e 
cívico dos mesmos (ponto 1, do artigo 6.º, da Lei 39/2010, de 2 de setembro). 

2. Compete, ainda, aos pais e aos encarregados de educação: 

a. Acompanhar todo o processo de aprendizagem dos seus educandos nomeadamente, 
incentivando-os na realização das tarefas escolares e verificando com eles cadernos e dossiers; 

b. Ajudar a desenvolver hábitos de estudo e de cooperação tais como: 

I. Assiduidade; 
II. Pontualidade; 
III. cumprimento atempado das suas obrigações escolares; 
IV. respeito pelo trabalho dos colegas; 
V. disponibilidade; 
VI. entreajuda. 

c. Contribuir por todas as formas para a educação integral do aluno; 

d. Contactar regularmente com o diretor de turma, no horário previamente estabelecido, a fim de 
colher e prestar informações sobre o seu educando; 

e. Colaborar, com o diretor de turma/professor titular da turma, na busca de soluções para situações 
disciplinares ocorridas com o seu educando; 

f. Participar nas reuniões convocadas pelas estruturas de orientação educativa, bem como pela 
associação de pais e encarregados de educação e pelos órgãos de administração e gestão; 

g. Pagar todos os prejuízos causados pelo seu educando, na escola e/ou nos transportes escolares; 

h. Informar-se sobre as normas e legislação que lhe digam respeito; 

i. Assinar toda a correspondência enviada pela escola; 

j. Tomar conhecimento através do seu educando da realização das fichas de avaliação e assiná-las; 

k. Integrar ativamente a comunidade educativa nas várias vertentes da relação escola/família; 

l. Promover através dos seus representantes, reuniões periódicas com a Diretora do Agrupamento, 
em que serão tratados assuntos específicos relacionados com a vida do Agrupamento, pelo 
menos uma vez por trimestre letivo e sempre que qualquer das partes entender necessário; 
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m. Zelar pela higiene do seu educando, prevendo vestuário adequado ao contexto escolar; 

n. Conhecer e cumprir o Estatuto do Aluno e o presente Regulamento Interno. 

3. Os encarregados de educação têm direito a: 

a. Pronunciar-se sobre a definição da política educativa; 

b. Participar nos órgãos pedagógicos dos estabelecimentos de ensino; 

c. Reunir com o órgão diretivo do estabelecimento de ensino frequentado pelo seu educando; 

d. Beneficiar de apoio documental a facultar pelo estabelecimento de ensino ou pelos serviços 
competentes do Ministério da Educação; 

e. Participar, individual e coletivamente, na vida do estabelecimento de ensino do seu educando; 

f. Ser informado do comportamento e aproveitamento do seu educando; 

g. Consultar o Plano de Atividades da Turma (PAT) do seu educando para seu integral 
conhecimento; 

h. Eleger e ser eleito para os vários órgãos de administração e gestão da escola, nos termos 
consignados na lei; 

i. Ser avisado pelo diretor de turma/professor titular de turma acerca das faltas, comportamento e 
avaliação do seu educando; 

j. Recorrer à Diretora do Agrupamento, sempre que o assunto a tratar ultrapasse a competência do 
diretor de turma, coordenador de escola, educadora responsável ou, na ausência destes, por 
motivo inadiável; 

k. Ser bem-recebido por todas as pessoas em serviço nos estabelecimentos de ensino; 

l. Ser informado sobre a legislação e normas que lhe digam respeito; 

m. Participar em atividades promovidas pelo Agrupamento no âmbito das atividades de complemento 
curricular; 

n. Inscrever-se na associação de pais; 

Artigo 153.º - Representantes dos Encarregados de Educação 

1. Os representantes dos pais e encarregados de educação dos alunos da turma são escolhidos em 
reunião de pais, expressamente convocada para tal, pelo diretor de turma, no início do ano letivo. Esta 
reunião é presidida pelo diretor de turma e dela será lavrada ata. 
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Secção V - Autarquia 
Artigo 154.º - Autarquia 

1. Os direitos da autarquia são: 

a. Estar representada no Agrupamento no Conselho Geral; 

b. Ser informada das atividades desenvolvidas no Agrupamento, com interesse para a comunidade; 

c. Vir a celebrar com este Agrupamento, com o Ministério da Educação ou outros parceiros contratos 
de autonomia. 

2. Os deveres da autarquia são: 

a. Fazer-se representar no Conselho Geral deste Agrupamento; 

b. Promover o envolvimento dos estabelecimentos de ensino em atividades comunitárias do seu 
interesse; 

c. Dar conhecimento ao Agrupamento de resultados de estudos que se revelem de interesse para a 
sua política educativa; 

d. Assegurar os transportes escolares; 

e. Colaborar com o Agrupamento na deteção e prevenção do absentismo e do abandono escolar 
precoce, através dos seus serviços de Ação Social; 

f. Funcionar como elo de ligação com as associações culturais e económicas do concelho. 

 

Secção VI – Outras Entidades 

Artigo 155.º - Intervenção de Outras Entidades 

1. Perante situações de perigo para a segurança, a saúde ou a educação do aluno – nomeadamente 
quando o aluno estiver a ser vítima de ameaças que ponham em causa a sua integridade física ou 
psicológica -, a Diretora do Agrupamento deve mobilizar todos os recursos adequados para resolver o 
assunto. 

2. Sempre que possível, a Diretora atuará em articulação com as famílias, encarregados de educação ou 
quem tenha a guarda legal do aluno. 

3. Quando necessário, a Diretora deverá solicitar o apoio e a cooperação de entidades competentes, 
nomeadamente: 

a. Gabinete Coordenador da Segurança Escolar do Ministério da Educação; 

b. Escola Segura, do Ministério da Administração Interna; 
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c. Polícia de Segurança Pública; 

d. Guarda Nacional Republicana; 

e. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ); 

f. Representantes do Ministério Público junto do Tribunal de Família e Menores. 
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Capítulo IX - Avaliação 

Secção I – Alunos 

Artigo 156.º - Avaliação dos Alunos 

1. A avaliação, sustentada por uma dimensão formativa, é parte integrante do ensino e da 
aprendizagem, tendo por objetivo central a sua melhoria baseada num processo contínuo de 
intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os 
desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação. 

2. Enquanto processo regulador do ensino e da aprendizagem, a avaliação orienta o percurso escolar 
dos alunos e certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os conhecimentos adquiridos, bem 
como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no 
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

3. Na avaliação devem ser utilizados procedimentos, técnicas e instrumentos diversificados e adequados 
às finalidades, ao objeto em avaliação, aos destinatários e ao tipo de informação a recolher, que 
variam em função da diversidade e especificidade do trabalho curricular a desenvolver com os alunos.  

Artigo 157.º - Modalidades de Avaliação 

1. A avaliação interna das aprendizagens compreende, de acordo com a finalidade que preside à recolha 
de informação, as modalidades formativa e sumativa. 

2. A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, 
recorrendo a uma variedade de procedimentos, técnicas e instrumentos de recolha de informação, 
adequados à diversidade das aprendizagens, aos destinatários e às circunstâncias em que ocorrem. 
Fundamenta a definição de estratégias de diferenciação pedagógica, de superação de eventuais 
dificuldades dos alunos, de facilitação da sua integração escolar e de apoio à orientação escolar e 
vocacional, permitindo aos professores, aos alunos, aos pais e encarregados de educação e a outras 
pessoas ou entidades legalmente autorizadas obter informação sobre o desenvolvimento do ensino e 
da aprendizagem, com vista ao ajustamento de processos e estratégias. 
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3. A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas 
pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e certificação. 

a. A avaliação sumativa interna, da responsabilidade dos professores e dos órgãos de gestão 
pedagógica do Agrupamento, que se destina a informar o aluno e o seu encarregado de educação 
sobre o desenvolvimento da aprendizagem; 

b. A avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos serviços ou organismos da área 
governativa, consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos. 

 

Tabela 12 - Avaliação Sumativa – 1.º ciclo 

MENÇÃO CLASSIFICAÇÃO (%) 

Insuficiente 0 - 49 
Suficiente 50 - 69 
Bom 70 - 89 
Muito Bom 90 - 100 

 
 

Tabela 13- Avaliação Sumativa – 2.º e 3.º Ciclos 

MENÇÃO CLASSIFICAÇÃO (%) NÍVEL 
Fraco 0 - 19 1 
Não Satisfaz 20 - 49 2 
Satisfaz 50 - 69 3 
Satisfaz Bastante 70 - 89 4 
Excelente 90 - 100 5 

 
 

Tabela 14 - Avaliação Sumativa - Ensino Secundário 

CLASSIFICAÇÃO (valores) 
0 a 20 Valores 

 

Artigo 158.º - Critérios de Avaliação 

1. O Conselho Pedagógico aprova os critérios gerais de avaliação no final de cada ano letivo, que 
constituem critérios reguladores (referenciais comuns) a nível de agrupamento, tendo em vista a 
uniformização de procedimentos na ponderação da situação escolar dos alunos nos Conselhos de 
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Docentes/Turma, no que respeita atingir as metas para prosseguirem com sucesso os seus estudos, no 
ciclo ou ano de escolaridade seguintes. 

2. Os critérios de avaliação mencionados no número anterior constituem referenciais comuns no interior 
do Agrupamento, sendo operacionalizados pelo educadora titular de grupo no pré-escolar, professor 
titular da turma no 1.º ciclo e pelo Conselho de Turma nos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário, no 
âmbito do respetivo Plano de Atividades da Turma. 

Artigo 159.º - Procedimentos 

1. Cada grupo disciplinar e cada conselho de docentes adapta e define tudo o que em matéria de 
avaliação lhes diz respeito. Em cada ano devem proceder às atualizações necessárias e discutir em 
sede de departamento para posterior apreciação e aprovação em Conselho Pedagógico, nas datas 
definidas no Regimento do mesmo.  

2. No início de cada ano letivo deve ser fornecida aos encarregados de educação toda a informação 
relativa à avaliação e programas dos seus educandos. Neste Agrupamento essa informação é dada 
através da sua página oficial e, em cada disciplina/área disciplinar, será veiculada através do caderno 
diário do aluno. 

3. Os alunos não podem ser submetidos a mais do que uma prova de avaliação por dia, nem mais de três 
por semana.  

4. No sentido de garantir que a avaliação é um processo contínuo e que deve pressupor um planeamento 
equilibrado dos seus momentos formais, o calendário das provas ou trabalhos de avaliação deve ser 
acordado em Conselho de Turma/Conselho de Docentes, ou entre os professores e os alunos. 

5. Os professores devem prestar informações ao diretor de turma sobre a avaliação dos alunos, sempre 
que possível e pertinente. 

Artigo 160.º - Alunos Abrangidos Pela Modalidade de Educação Inclusiva 

1. Os alunos abrangidos pela modalidade de educação inclusiva serão avaliados, salvo o disposto no 
número seguinte, de acordo com o regime de avaliação definido na legislação em vigor. 

2. Os alunos que tenham no seu Relatório Técnico Pedagógico (RTP)/ Plano Educativo Individual (PEI), 
devidamente explicitadas e fundamentadas, condições de avaliação próprias, decorrentes da aplicação 
da medida educativa adicional “acomodações curriculares”, serão avaliados nos termos definidos no 
referido programa. 
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Artigo 161.º - Quadros de Excelência/Quadros de Mérito 

1. No sentido do preconizado no artigo 7.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, o aluno tem direito a:  

a. Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no trabalho e no 
desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido;  

b. Ver reconhecido o empenhamento em ações meritórias, designadamente o voluntariado em favor 
da comunidade em que está inserido ou da sociedade em geral, praticadas na escola ou fora dela, 
e ser estimulado nesse sentido; 

c. Usufruir de prémios ou de apoios e meios complementares que reconheçam e distingam o mérito; 

d. Neste sentido, são criados prémios de mérito tal como prevê a mesma lei, no artigo 9.º (“Prémios 
de mérito”). 

2. Nos termos do Despacho Normativo n.º 102/90, de 12 de setembro, o Conselho Pedagógico cria e 
regulamenta os quadros de mérito para os alunos deste Agrupamento, abrindo o acesso a alunos do 
1.º ao 12.º anos de escolaridade, com o objetivo de reconhecer, valorizar e premiar a conduta e o 
trabalho dos alunos com melhor desempenho, individual ou coletivo e pessoal ou social. 

Tabela 15- Quadro de Excelência – 1.º Ciclo do Ensino Básico 

QUADRO DE EXCELÊNCIA – 1.º Ciclo do Ensino Básico - Perfil do Aluno 

a. Percentagem de menções Muito Bom igual ou superior a 90 %. 

b. Ausência de menções Insuficiente e Suficiente. 
c. Obtenção de Bom ou Muito Bom no comportamento, a todas as áreas curriculares e não 

curriculares. 
d. Ausência de faltas injustificadas. 

 

Tabela 16 - Quadro de Excelência - 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Cursos 

QUADRO DE EXCELÊNCIA – 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Cursos - Perfil do Aluno 

a. Média aritmética dos níveis obtidos a todas as disciplinas* igual ou superior a 4,5. 

b. Ausência de níveis inferiores a 3. 

c. Ausência de registos de ocorrência de caráter disciplinar. 

d. Ausência de faltas injustificadas. 
 

*(exceto Educação Moral e Religiosa Católica) 
Nota: Nas disciplinas em que se realizou a Prova Final (Português e Matemática), a classificação que integra a média aritmética 
é a Classificação Final da Disciplina (Classificação Interna e Classificação Externa). 
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Tabela 17- Quadro de Excelência – Ensino Secundário e Cursos 

QUADRO DE EXCELÊNCIA - Ensino Secundário e Cursos - Perfil do Aluno 

a. Média aritmética das classificações obtidas a todas as disciplinas* igual ou superior a 17. 

b. Ausência de classificações inferiores a 10. 

c. Ausência de módulos por concluir. 

d. Ausência de registos de ocorrência de caráter disciplinar. 

e. Ausência de faltas injustificadas. 
 

*(exceto Educação Moral e Religiosa Católica) 
Nota: Nas disciplinas em que se realizou Exame Nacional, a classificação que integra a média aritmética é a Classificação Final 
da Disciplina (Classificação Interna e Classificação Externa). 

 

Tabela 18 - Quadro de Mérito Cívico 

Critérios para atribuição de prémios de mérito cívico 
Poderão ser apresentadas propostas de candidatura dos alunos que, individualmente, 

evidenciem três dos seguintes critérios 
a. Revelar grandes capacidades ou atitudes exemplares na superação das dificuldades 

individuais.  
b. Respeitar, aceitar e defender as regras e valores de cada um e de todos os membros da 

escola e da comunidade.  
c. Apoiar, de forma persistente, os colegas no desempenho das suas atividades escolares. 

d. Realizar ações ou iniciativas de benefício social ou comunitário. 
e. Revelar grandes capacidades ou atitudes exemplares na superação das dificuldades 

individuais.  
 

Nota: Para além destes critérios, os candidatos devem ainda reunir cumulativamente as seguintes condições:  
a) Ter aproveitamento em todas as disciplinas;  
b) Não ter disciplinas/módulos em atraso;  
c) Não ter faltas disciplinares;  
d) Em diretor de turma/T, ter a classificação mínima de 4 (no ensino básico) e de 16 (no ensino secundário), quando aplicável. 

 

Tabela 19 - Quadro de Mérito Desportivo 

 Critérios para atribuição de prémios de mérito 
Desportivo Escolar Pontos 

Atividade 
Educação 

Física 

Participação 10 
Falta -5 
Arbitragem 5 

Desporto 
Escolar 

Assiduidade nos treinos 30/20/10 
Falta na jornada -5 
Participação na jornada 30/20/10 
Regional/Nacional/Internacional 10 cada 
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Artigo 162.º - Visitas de Estudo 

1. Definição e Objetivos 

a. As visitas de estudo, aulas de campo e intercâmbios são estratégias do processo ensino-
aprendizagem que permitem fazer a ligação da escola à vida real e à comunidade e são um meio 
de concretização de motivações, aprendizagens e competências, quer no âmbito das disciplinas 
ou áreas disciplinares, quer de carácter interdisciplinar. Têm como finalidade a consolidação de 
aprendizagens, o desenvolvimento de técnicas de trabalho e a motivação para o estudo e a 
investigação; 

b. As visitas de estudo decorrem do Projeto Educativo e enquadram-se no Plano Anual e Plurianual 
de Atividades (PAA) e no Plano de Atividades da Turma (PAT).  

2. Proposta e Aprovação 

a. Podem propor visitas de estudo os grupos disciplinares/Conselho de Turma/Turma e Grupo 
preferencialmente, debatendo com os alunos, as suas preferências e sentido de oportunidade; 

b. A marcação da visita de estudo é da responsabilidade dos professores organizadores; 

c.  A emissão de parecer favorável pelo Conselho Pedagógico obedecerá à apreciação dos 
seguintes parâmetros: 

I. O número de visitas a efetuar pela turma no ano letivo não deve ser superior a duas (salvo 
exceções devidamente justificadas); 

II. Momento do ano letivo em que é realizada – não deve ultrapassar o dia 30 de abril;  

III. Grau de integração curricular;  

IV. Identificação com os objetivos do Projeto Educativo; 

V. Articulação com os interesses dos alunos. 

3. Planificação  

a.  As visitas de estudo devem ser realizadas preferencialmente no primeiro e/ou segundo períodos, 
salvo raras exceções devidamente fundamentadas;  

b.  Os alunos são acompanhados por professores da turma numa relação de 1 para 15; 

c.  No 1.º ciclo e Pré-Escolar, os alunos são acompanhados pelo professor/educador e um assistente 
operacional; 

d.  A preparação da visita de estudo deve ser feita através dos meios pedagógico-didáticos mais 
adequados e deve envolver o mais possível os alunos e encarregados de educação em todas as 
fases do processo; 

e. Os professores organizadores devem: 
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I. Entregar no Órgão de Gestão, nos Serviços Administrativos e ao coordenador dos 
assistentes operacionais (que informa os serviços da cantina) um documento onde indiquem 
o local da visita, a data e a hora, o número de alunos envolvidos e os respetivos professores 
que participam na visita de estudo; 

II. Informar os professores do Conselho de Turma sobre a data da visita de estudo, colocando 
essa informação no programa INOVAR com, pelo menos, 10 dias de antecedência e afixar na 
sala de professores em local definido para o efeito; 

III. Solicitar e recolher autorização escrita dos encarregados de educação e a respetiva 
comparticipação financeira quando a ela houver lugar; 

IV. Entregar, atempadamente, nos Serviços Administrativos os valores relacionados com os 
diversos encargos de cada visita; 

V. Nas situações de pagamento via cartão do aluno, o diretor de turma deve sempre, 
atempadamente, informar os alunos dos procedimentos a seguir; 

VI. Nas visitas de estudo ao estrangeiro:  

i. Convocar uma reunião com os encarregados de educação;  

ii. Acionar o seguro de viagem (guardar uma cópia do mesmo e organizar uma lista com 
os contactos dos encarregados de educação de todos os alunos participantes, 
deixando uma cópia no Órgão de Gestão);  

iii. Preencher o documento de autorização para os alunos menores (ver casos 
excecionais); 

f. A desistência da participação na visita de estudo, se apresentada por escrito e mediante 
justificação válida, até 5 dias úteis antes da sua realização, poderá ter direito a reembolso, 
dependendo das cláusulas estabelecidas na reserva em cada local/instituição ou meio de 
transporte implicados; 

g. Os professores acompanhantes devem:  

I. Garantir a segurança e o comportamento adequado dos alunos participantes; 

II. Comunicar à escola, logo que possível, qualquer imprevisto ou irregularidade que possa 
acontecer no decurso da visita; 

h. Um dos professores responsáveis deve permanecer contactável durante todo o decurso da visita; 

i. Os alunos que apresentem comportamentos inadequados alvo de procedimento disciplinar devem 
ficar impedidos de participar nas visitas de estudo, até final do ano letivo. Esta ação deve ser tida 
em Conselho de Turma e devidamente consolidada com o encarregado de educação; 

j. Assiduidade dos alunos: 
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I. Os alunos que não participarem nas visitas de estudo só o podem fazer mediante autorização 
do encarregado de educação e cumprem o seu horário na escola, devendo ser 
encaminhados para atividades de substituição; 

II. Os docentes devem deixar tarefas pedagógicas para os alunos que não participam nas 
visitas; 

III. Os alunos que não participem, terão falta de presença a todas as disciplinas coincidentes 
com o horário, sendo informados os encarregados de educação; 

k. Assiduidade dos professores: 

I. Os professores organizadores/acompanhantes devem, no programa INOVAR, sumariar e 
numerar a lição na(s) turma(s) que participam na visita de estudo. Nas turmas que ficam na 
escola não numera a lição, assinalando “Professor em visita de estudo”; 

II. Os professores da turma que não participem na visita devem, no programa INOVAR,: se 
tiverem alunos, sumariam a atividade desenvolvida, numeram a lição, não lecionando novos 
conteúdos; se não tiverem alunos, não numeram a lição e assinalam “Alunos em visita de 
estudo”;  

III. O docente que não vai à visita de estudo das suas turmas cumpre o horário integral na 
escola; 

IV. Em qualquer situação que envolva ausência de professor a turmas não envolvidas, deverão 
esgotar-se todas as possibilidades de permuta, a fim de se evitar o prejuízo de atividades 
letivas. 

4. Avaliação 

a. O(s) professor(es) organizador(es) deve(m) proceder à avaliação no INOVAR PAA, contemplando 
obrigatoriamente a opinião dos alunos e professores envolvidos. Essa avaliação deve ser 
apresentada e analisada em Conselho de Turma e integrada na apreciação global do PAT. 

5. O Conselho de Turma deve: 

a. Agendar as visitas de estudo no INOVAR PAA; 

b. Assegurar a máxima rentabilização pedagógica das visitas, através da integração curricular de 
conteúdos/competências interdisciplinares e visando os objetivos do Projeto Educativo; 

c. Fundamentar a exclusão dos alunos que, por motivos disciplinares, possam ficar impedidos de 
participar nas visitas e assegurar a sua ocupação plena; 

d. Definir, em Conselho de Turma, os professores acompanhantes;  

6. Situações específicas: Cursos de Educação e Formação e Cursos Profissionais: 

a. As horas efetivas destas atividades convertem-se em tempos letivos de acordo com os blocos 
previstos para os turnos da manhã e da tarde, até 10 tempos letivos diários no máximo; 
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b. Os professores envolvidos na visita preenchem um pedido de alteração de horário para que 
possam ser sumariados, no dia da visita de estudo, os blocos de aulas autorizados pela Diretora, 
em resultado da aplicação do disposto no número anterior; 

c. Os tempos letivos resultantes da conversão referida no número anterior devem ser distribuídos, 
em cada curso/turma participante na visita de estudo, pelas disciplinas envolvidas na visita, de 
acordo com o previamente estabelecido pelo diretor de curso; 

d. Quando se registar a ausência do docente às aulas de turmas/disciplinas não envolvidas, esta não 
implica “falta” ao serviço letivo, devendo ser registado no programa INOVAR, no local destinado 
ao sumário, o seguinte texto: “Acompanhamento da visita de estudo X, da(s) turma(s) Y”, não 
havendo lugar à numeração de lição e procedendo-se à respetiva compensação de aula. 

 

Secção II - Pessoal Docente 

Artigo 163.º - Avaliação de Desempenho 

1. Para além dos objetivos estabelecidos no n.º 3 do artigo 40.º, do Estatuto da Carreira Docente (ECD), o 
sistema de avaliação de desempenho deve ainda permitir diagnosticar as necessidades de formação 
dos docentes, a considerar no plano de formação de cada agrupamento. A avaliação de desempenho 
do pessoal docente visa a melhoria da qualidade do serviço educativo e das aprendizagens dos alunos 
e proporcionar orientações para o desenvolvimento pessoal e profissional no quadro de um sistema de 
reconhecimento do mérito e da excelência. 

2. Constituem ainda objetivos da avaliação de desempenho:  

a. Contribuir para a melhoria da prática pedagógica do docente; 

b. Contribuir para a valorização do trabalho e da profissão docente; 

c. Identificar as necessidades de formação do pessoal docente; 

d. Detetar os fatores que influenciam o rendimento profissional do pessoal docente; 

e. Diferenciar e premiar os melhores profissionais no âmbito do sistema de progressão da carreira 
docente; 

f. Facultar indicadores de gestão em matéria de pessoal docente; 

g. Promover o trabalho de cooperação entre os docentes, tendo em vista a melhoria do seu 
desempenho; 

h. Promover um processo de acompanhamento e supervisão da prática docente; 

i. Promover a responsabilização do docente quanto ao exercício da sua atividade profissional; 

j. Contribuir para a melhoria da prática pedagógica do docente. 
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3. A avaliação incide sobre as seguintes dimensões de desempenho do pessoal docente: 

a. Científica e pedagógica; 

b. Participação na escola e relação com a comunidade; 

c. Formação contínua e desenvolvimento profissional. 

4. São elementos de referência da avaliação: 

a. Os objetivos e as metas fixadas no Projeto Educativo do Agrupamento; 

b. Os parâmetros estabelecidos para cada uma das dimensões aprovados pelo Conselho 
Pedagógico. 

5. Natureza da avaliação 

a. A avaliação de desempenho docente é composta por uma componente interna e outra externa; 

b. A avaliação interna é efetuada pelo Agrupamento de Escolas do docente e é realizada em todos 
os escalões; 

c. A avaliação externa centra-se na dimensão científica e pedagógica e realiza-se através da 
observação de aulas por avaliadores externos. 

6. Avaliador interno 

a. O avaliador interno é o coordenador de departamento curricular ou quem este designar, 
considerando-se, para este efeito, preferencialmente os requisitos; 

I. Estar integrado em escalão igual ou superior ao do avaliado; 

II. Pertencer ao mesmo grupo de recrutamento do avaliado; 

III. Ser titular de formação em avaliação do desempenho ou supervisão pedagógica, deter 
experiência profissional em supervisão pedagógica ou experiência como relator ou avaliador. 

7. Na impossibilidade de aplicação dos critérios previstos no número anterior não há lugar à designação, 
mantendo-se o coordenador de departamento curricular como avaliador. 

8. Observação de aulas 

a. Sem prejuízo do disposto na alínea seguinte, a observação de aulas é facultativa. 

b. A observação de aulas é obrigatória nos seguintes casos: 

I. Docentes em período probatório; 

II. Docentes integrados nos 2.º e 4.º escalões da carreira docente; 

III. Para atribuição da menção de Excelente, em qualquer escalão; 

IV. Docentes integrados na carreira que obtenham a menção de Insuficiente. 
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c. A observação de aulas compete aos avaliadores externos que procedem ao registo das suas 
observações. 

I. A observação de aulas corresponde a um período de 100 minutos, distribuído por, no mínimo, 
dois momentos distintos, num dos dois últimos anos escolares anteriores ao fim de cada ciclo 
de avaliação do docente integrado na carreira; 

II. A observação de aulas dos docentes integrados no 5.º escalão da carreira docente é 
realizada no último ano escolar anterior ao fim do ciclo avaliativo; 

III. Não há lugar à observação de aulas dos docentes em regime de contrato a termo. 

9. Relatório de autoavaliação 

a. O relatório de autoavaliação tem por objetivo envolver o avaliado na identificação de 
oportunidades de desenvolvimento profissional e na melhoria dos processos de ensino e dos 
resultados escolares dos alunos; 

b. O relatório de autoavaliação consiste num documento de reflexão sobre a atividade desenvolvida 
incidindo sobre os seguintes elementos: 

I. A prática letiva; 

II. As atividades promovidas; 

III. A análise dos resultados obtidos; 

IV. O contributo para os objetivos e metas fixados no Projeto Educativo do Agrupamento; 

V. A formação realizada e o seu contributo para a melhoria da ação educativa. 

c. O relatório de autoavaliação é anual e reporta-se ao trabalho efetuado nesse período; 

d. O relatório de autoavaliação deve ter um máximo de 3 páginas, não lhe podendo ser anexados 
documentos; 

e. A omissão da entrega do relatório de autoavaliação, por motivos injustificados nos termos do ECD, 
implica a não contagem do tempo de serviço do ano escolar em causa, para efeitos de progressão 
na carreira docente; 

f. Cada docente deve informar o seu coordenador/avaliador de que pretende ser avaliado. Esta 
informação deve ser dada no início do ano anterior à progressão de escalão; 

g. A avaliação do desempenho é obrigatoriamente considerada para: 

I. Ingresso na carreira; 

II. Progressão na carreira; 

III. Renovação do contrato; 

IV. Graduação para efeitos de concurso; 

V. Atribuição do prémio de desempenho. 
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10.  Procedimento especial de avaliação 

a. São avaliados nos termos do presente número os seguintes docentes: 

I. Posicionados no 8.º escalão da carreira docente, desde que, nas avaliações efetuadas ao 
abrigo de legislação anterior à data de entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de 
janeiro, tenham obtido a classificação de pelo menos Satisfaz e que, nos termos do presente 
decreto regulamentar, tenham obtido pelo menos a classificação de Bom; 

II. Posicionados nos 9.º e 10.º escalões da carreira docente; 

III. Que exerçam as funções de subdiretor, adjunto, assessor de Direção, coordenador de 
estabelecimento, coordenador de departamento curricular e o avaliador por este designado. 

b.  Os docentes referidos no número anterior entregam um relatório de autoavaliação no final do ano 
escolar anterior ao do fim do ciclo avaliativo. 

11.  O relatório previsto no ponto anterior consiste num documento com um máximo de 6 páginas, não lhe 
podendo ser anexados documentos. 

12.  O relatório de autoavaliação é avaliado pela Diretora, após parecer emitido pela secção de avaliação 
do desempenho docente do Conselho Pedagógico, considerando as dimensões previstas nas alíneas 
b) e c) do n.º 1 do artigo 4.º (DR n.º 26/2012). 

13. A classificação final do relatório de autoavaliação corresponde ao resultado da média aritmética 
simples das pontuações obtidas nas dimensões de avaliação previstas nas alíneas b) e c) no artigo 4.º 
(DR n.º 26/2012). 

Artigo 164.º - Secção de Avaliação de Desempenho Docente 
do Conselho Pedagógico - SADDCP 

1. A Secção de Avaliação de Desempenho Docente do Conselho Pedagógico (SADDCP) é constituída 
pela Diretora, que preside, e por 4 docentes eleitos de entre os membros do Conselho. 

2. Compete à SADDCP: 

a. Aplicar o sistema de avaliação de desempenho tendo em consideração, designadamente, o 
Projeto Educativo do Agrupamento e o serviço distribuído ao docente; 

b. Calendarizar os procedimentos de avaliação; 

c. Conceber e publicitar o instrumento de registo e avaliação do desenvolvimento das atividades 
realizadas pelos avaliados nas dimensões previstas no artigo 4.º do Decreto Regulamentar n.º 
26/2012, de 21 de fevereiro; 

d. Acompanhar e avaliar todo o processo; 
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e. Aprovar a classificação final harmonizando as propostas dos avaliadores e garantindo a aplicação 
das percentagens de diferenciação dos desempenhos; 

f. Apreciar e decidir as reclamações, nos processos em que atribui a classificação final; 

g. Aprovar o plano de formação previsto na alínea b) do n.º 6 do artigo 23.º, do Decreto 
Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro, sob proposta do avaliador. 

Artigo 165.º - Calendarização 

1. A calendarização da avaliação é fixada pela SADDCP, de acordo com as orientações definidas no 
despacho do membro do Governo responsável pela área da educação. 

Artigo 166.º - Documentos de Registo de Avaliação 

1. O processo de avaliação é constituído pelos seguintes documentos: 

a. O projeto docente - opcional; 

b. O documento de registo de participação nas dimensões previstas no artigo 4.º do Decreto 
Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro; 

c. O relatório de autoavaliação e o respetivo parecer elaborado pelo avaliador. 

Artigo 167.º - Avaliação de Desempenho Docente - Legislação 

1. Despacho Normativo n.º 24/2010, de 23 de setembro - Estabelece os critérios a aplicar na realização 
da ponderação curricular prevista no n.º 9, do artigo 40.º do Estatuto da Carreira dos Educadores de 
Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário. 

2. Portaria n.º 926/2010, de 20 de setembro - Estabelece os procedimentos a adotar nos casos em que, 
por força do exercício de cargos ou funções, não possa haver lugar a observação de aulas, necessária 
à progressão aos 3.º e 5.º escalões e à obtenção das menções de Muito Bom e Excelente. 

3. Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro. 

4. Despacho n.º 13 981/2012, de 26 de outubro. 

5. Despacho n.º 24/2012. 

6. Despacho n.º 13985/2012. 
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Secção III - Pessoal Não Docente 

Artigo 168.º - Avaliação de Desempenho 

1. A avaliação de desempenho do pessoal não docente efetua-se de acordo com o sistema SIADAP 3 
(Lei n.º 66/B, de 28 de dezembro de 2007, e Portaria n.º 1633/2007, de 31 de dezembro). 

2. A avaliação do pessoal não docente é da responsabilidade da CCADD da autarquia. 
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Capítulo X – Cursos  Profissionais e Cursos de Educação e Formação 

Artigo 169.º - Cursos Profissionais 

1. Disposições gerais 

a. Nos termos da legislação em vigor, os Cursos Profissionais são uma modalidade do nível 
secundário de educação que conferem equivalência ao ensino secundário regular e que se 
caracterizam por promoverem uma aprendizagem de competências viradas para o exercício de 
uma profissão. Os Cursos Profissionais destinam-se aos alunos que concluíram o 9.º ano de 
escolaridade ou que têm formação equivalente. Regem-se, em termos normativos, 
fundamentalmente pela Portaria n.º 74-A/2013, de 15 de fevereiro, a qual estabelece as normas 
de organização, funcionamento, avaliação e certificação dos cursos profissionais ministrados em 
estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo, que ofereçam o nível secundário de 
educação, e em escolas profissionais. 

I. A conclusão com aproveitamento de um curso profissional: 

i. Confere um nível de qualificação e a respetiva certificação profissional de nível 4 
(Portaria n.º 782/2009, de 23 de julho: ensino secundário obtido por percursos de dupla 
certificação); 

ii. Permite, seguindo os requisitos exigidos, a reorientação do percurso formativo no 
ensino secundário, nos termos da legislação em vigor; 

iii. Possibilita o prosseguimento de estudos no ensino superior, nos termos legais. 

II. Organização dos Cursos Profissionais 

i. Estrutura/Matriz Curricular; 

ii. Estes cursos têm uma estrutura curricular organizada por módulos de formação, com 
uma duração total de 3 anos. As matrizes estão definidas no Projeto Educativo. 

III. Componentes de formação: 

i. O plano de estudos inclui as seguintes componentes de formação: 

a) Sociocultural; 

b) Científica; 

c) Técnica, que inclui obrigatoriamente uma Formação em Contexto de Trabalho 
(FCT). 

d) Prova de Aptidão Profissional (PAP). 

2. Equipa pedagógica 
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a. Constituição da Equipa Pedagógica: 

I. Diretor de Curso/diretor de turma (Despacho n.º 12568/2010, de 4 de agosto); 

II. Professores/Formadores das diferentes disciplinas; 

III. Serviços de Psicologia e Orientação; 

IV. Docente do Apoio Educativo - nos casos em que se justifique. 

b. Atribuições da Equipa Pedagógica 

I. Compete à equipa pedagógica a organização, a realização e a avaliação do curso. 

c. Ao Coordenador dos Cursos Profissionais/Oferta Formativa, compete: 

I. Representar os Cursos no Conselho Pedagógico e no Conselho de Coordenadores de 
Diretores de Turma; 

II. Assegurar a articulação entre os diferentes diretores de curso; 

III. Fornecer atempadamente informação sobre os cursos, designadamente a que se refere ao 
Conselho Pedagógico e a todos os enquadramentos legais; 

IV. Marcar e presidir a reuniões de coordenação com os diretores de turma/curso; 

V. Elaborar e atualizar o dossier da coordenação; 

VI. Conferir termos de cada disciplina/módulo em articulação com os respetivos diretores de 
curso; 

VII. Articular com os diretores de turma/curso e com os professores da componente técnica, a 
comunicação com as entidades de acolhimento da Formação em Contexto de Trabalho. 

d. Direção de turma/curso 

I. Diretor de turma/Cursos Profissionais. 

i. A direção de turma/curso compete ao diretor de turma, cuja forma de designação, 
direitos e competências são definidas no Regulamento Interno do Agrupamento e nos 
termos do artigo 16.º, da portaria 550-C/2004, de 21 de maio; 

ii. A gestão e coordenação dos cursos compete à Diretora do Agrupamento, a qual conta, 
para o efeito, com o apoio de um Adjunto e do coordenador da oferta formativa; 

iii. O diretor de curso/turma é um professor com grande responsabilidade nos cursos 
profissionalizantes. É ele o dinamizador que congrega todas as sinergias necessárias 
para o sucesso do curso. É também o apoio de todos os elementos envolvidos no 
curso e o interlocutor entre a escola e o mundo do trabalho. 

e. O diretor de turma/curso deverá:  

I. Reunir condições para acompanhar o funcionamento do curso desde o seu início; 
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II. Evidenciar capacidades de coordenar a equipa pedagógica, com especial relevo para a 
gestão integrada das três componentes curriculares; 

III. Demonstrar facilidade de fazer a ligação entre a Escola e o Mundo do Trabalho; 

IV. Mostrar capacidade de comunicação e relacionamento; 

V. Ser capaz de organizar trabalho em equipa; 

VI. Ser capaz de transmitir uma identidade clara e objetiva ao curso de que é diretor. 

f. Competências do diretor de turma/curso: 

I. Assegurar a articulação curricular entre as diferentes disciplinas e componentes de formação; 

II. Organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito da formação técnica, em 
articulação com os professores da componente técnica; 

III. Participar, nas reuniões de conselho de turma de articulação curricular ou outras, no âmbito 
das suas funções; 

IV. Assegurar a articulação entre as entidades envolvidas na FCT: identificando-as, fazendo a 
respetiva seleção, preparando protocolos, procedendo à distribuição dos formandos por cada 
entidade e coordenando o acompanhamento dos mesmos, em estreita relação com os 
professores acompanhantes de estágio e com o coordenador dos cursos; por inerência do 
cargo que exerce, assume a função de orientador de estágio, em articulação com o 
coordenador da oferta formativa; 

V. Propor, em articulação com os professores da área técnica, à Equipa Pedagógica, a matriz e 
os critérios de avaliação da PAP e da FCT, em cada um dos respetivos anos de escolaridade, 
a fim de, posteriormente, serem submetidos e aprovados no Conselho Pedagógico; 

VI. Propor à Diretora do Agrupamento os procedimentos necessários à realização da PAP, 
nomeadamente a calendarização das provas e a constituição dos júris de avaliação; 

VII. Garantir, no que respeita à PAP, a articulação entre as várias disciplinas, nomeadamente da 
componente técnica e outras áreas disciplinares; 

VIII. Garantir a articulação com os serviços com competência em matéria de apoio 
socioeducativo;  

IX. Manter atualizado o dossier de curso;  

X. Elaborar contratos de FCT, conjuntamente com o coordenador da oferta formativa. 

g. Professores/formadores 

I. Ao professor/formador compete: 

i. Dispor de um Dossier Pedagógico por disciplina e curso, onde deverá colocar a 
planificação anual e as planificações específicas de cada módulo, bem como todos os 
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materiais fornecidos aos alunos. Em alternativa, poderão ser colocados no servidor 
respetivo, numa pasta criada para o efeito; 

ii. Elaborar as planificações, tendo em atenção os programas publicados pela Agência 
Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP), a estrutura curricular 
dos cursos e o perfil de saída dos cursos. As planificações poderão sofrer 
reajustamentos ao longo do ano letivo, devendo tal facto ficar registado nas atas das 
reuniões; 

iii. Esclarecer os alunos sobre os objetivos a alcançar na sua disciplina, os critérios de 
avaliação e os resultados obtidos em cada módulo. Os critérios de avaliação e os 
principais conteúdos modulares devem ser fornecidos aos alunos, para que os seus 
encarregados de educação possam tomar conhecimento dos mesmos; 

iv. Elaborar todos os documentos, a fornecer aos alunos (textos de apoio, testes, fichas 
de trabalho, etc.) com os logotipos respetivos, utilizando os modelos disponíveis; 

v. Organizar e proporcionar a avaliação diagnóstica, formativa e sumativa; 

vi. Registar, sequencialmente, no Programa INOVAR Alunos, os sumários e as faltas 
dadas pelos alunos; 

vii. Cumprir integralmente o número de horas/tempos destinados à lecionação dos 
respetivos módulos no correspondente ano de formação;  

viii. Comunicar antecipadamente, sempre que possível, ao diretor de curso, a intenção de 
faltar (sempre que necessite faltar é permitido fazer uma permuta com um membro do 
Conselho de Turma);  

ix. Repor a(s) aula(s) em falta, se possível, no próprio mês em que ocorra a falta, salvo 
deliberação contrária dos órgãos competentes; 

x. Entregar nos Serviços Administrativos a pauta de cada módulo da respetiva disciplina, 
logo que este esteja finalizado;  

xi. Elaborar mecanismos de recuperação, tendo em conta o cumprimento dos objetivos da 
aprendizagem, para os alunos cuja falta de assiduidade esteja devidamente justificada 
e se revista de situação excecional; 

xii. Elaborar informações-prova, critérios e instrumentos de avaliação para os alunos que 
requerem avaliação aos módulos em atraso, em situação de épocas especiais de 
recuperação. 

h. Direitos 

I. Durante a frequência do Curso, além dos direitos que constam neste Regulamento Interno do 
Agrupamento e na Lei 51/2012 - Estatuto do Aluno e Ética Escolar, os alunos têm direito a: 
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i. Beneficiar de seguro escolar durante o tempo de formação teórico-prática e seguro 
contra acidentes pessoais durante o tempo de formação em contexto de trabalho nos 
termos constantes da respetiva apólice; 

ii. Receber, no final da formação, um diploma que ateste a conclusão do ensino 
secundário de educação e indique o curso concluído e um certificado de qualificação 
profissional de nível 4 que indique a média final do curso e discrimine as disciplinas do 
plano de estudos e respetivas classificações, a designação do projeto e a classificação 
obtida na respetiva Prova de Aptidão Profissional (PAP), bem como a duração e a 
classificação da Formação em Contexto de Trabalho (FCT). 

i. Deveres 

I. Constituem, além dos estipulados no Regulamento Interno do Agrupamento e na Lei 51/2012 
- Estatuto do Aluno e Ética Escolar, deveres do aluno: 

i. Cumprir todos os princípios inerentes a uma formação cujo objetivo é a inserção no 
mercado de trabalho, designadamente, através da: 

a) Assiduidade; 

b) Pontualidade; 

c) Respeito; 

d) Responsabilidade. 

ii. Cumprir o Estatuto do Aluno, Regulamento Interno e Regulamento dos Cursos, no que 
lhes diz respeito; 

iii. Justificar as faltas, invocando sempre os motivos que serão apreciados e ponderados 
quando necessário; 

iv. Deixar na escola onde decorre o curso, todo o produto resultante de trabalho/material 
fornecido por esta. 

j. Regime de assiduidade 

I. O limiar de assiduidade dos alunos é o seguinte: 

i. 90 % da carga horária do conjunto de cada disciplina, admitindo-se um limite de 10 % 
de faltas, independentemente da natureza das mesmas; 

ii. 93 % da carga horária do conjunto de módulos de cada disciplina, admitindo-se um 
limite de 7 % de faltas exclusivamente injustificadas. 

II. O regime de assiduidade deve ter em conta as exigências da certificação e as regras de 
cofinanciamento, pelo que se devem adotar as seguintes orientações: 

i. Para efeitos da conclusão da formação em contexto escolar com aproveitamento, deve 
ser considerada a assiduidade do aluno, a qual não pode ser inferior a 90% da carga 
horária total de cada módulo ou unidade de formação de curta duração; 
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ii. Para efeitos da conclusão da componente de formação em contexto de trabalho com 
aproveitamento, deve ser considerada a assiduidade do aluno, a qual não pode ser 
inferior a 95 % da carga horária do estágio. 

III. Em situações excecionais, quando a falta de assiduidade do aluno for devidamente 
justificada, a escola assegura: 

i. O prolongamento das atividades até ao cumprimento do número total de horas de 
formação estabelecidas; 

ii. O desenvolvimento de mecanismos de recuperação tendo em vista o cumprimento dos 
objetivos de aprendizagem; 

iii. O prolongamento da FCT a fim de permitir o cumprimento do número de horas 
estabelecido; 

iv. Se um aluno ultrapassar o limite de faltas a uma disciplina, sendo as faltas 
injustificadas, as atividades de recuperação de atrasos na aprendizagem, que podem 
revestir forma oral, ocorrem após a verificação do excesso de faltas e apenas podem 
ser aplicadas uma única vez no decurso de cada ano letivo; 

v. O incumprimento das medidas previstas no número anterior e a sua ineficácia ou 
impossibilidade de atuação determinam, tratando -se de aluno menor, a comunicação 
obrigatória do facto à respetiva Comissão de Proteção de Crianças e Jjovens ou, na 
falta desta, ao Ministério Público junto do tribunal de família e menores territorialmente 
competente, de forma a procurar encontrar, com a colaboração da escola e, sempre 
que possível, com a autorização e corresponsabilização dos pais ou encarregados de 
educação, uma solução adequada ao processo formativo do aluno e à sua inserção 
social e socioprofissional, considerando, de imediato, a possibilidade de 
encaminhamento do aluno para diferente percurso formativo. 

k. Plano Anual de Atividades 

I. As atividades seguem o mesmo procedimento das restantes atividades do agrupamento; 

II. No caso das visitas de estudo, estas devem ser acompanhadas por um docente para cada 10 
alunos; 

III. A visita de estudo nunca poderá ser equiparada a um dia letivo com mais de 8 tempos de 50 
minutos. 

l. Avaliação 

I. Critérios de Avaliação 

i. Os critérios de avaliação são os definidos/aprovados pelo Conselho Pedagógico sob 
proposta dos Conselhos de Turma; 

ii. A avaliação sumativa ocorre no final de cada módulo, com a intervenção do professor e 
do aluno e após a conclusão do conjunto dos módulos de cada disciplina, em reunião 



Regulamento Interno 
2017-2021 

______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

AE Dr. Mário Fonseca 
Página 145 de 184 

do Conselho de Turma. Incide ainda sobre a Formação em Contexto de Trabalho e 
integra, no final do 3.º ano do ciclo de formação, uma Prova de Aptidão Profissional. 

II. À avaliação sumativa devem presidir as seguintes preocupações: 

i. Considerar o alcance dos objetivos enunciados; 

ii. Considerar o processo e o ritmo de aprendizagem do aluno; 

iii. Ponderar todos os elementos portadores de informação para a avaliação. 

III. Os resultados da avaliação sumativa devem ser sempre dados a conhecer aos interessados, 
através de: 

i. Pautas de avaliação modular; 

ii. Registos de avaliação por aluno; 

iii. Comunicação oral e pública, no final da Prova de Aptidão Profissional. 

IV. A avaliação sumativa expressa-se numa escala de 0 a 20 valores, mas só é objeto de 
notação formal nos instrumentos de registo criados para o efeito, quando o aluno atinge a 
nota mínima de 10 valores; 

V. Quando o aluno não atinge a nota mínima de 10 valores, na data prevista no Plano de 
Estudos para conclusão do módulo, poderá realizar nova avaliação no prazo de 15 dias após 
conhecimento do resultado. Após duas oportunidades, sem sucesso, o módulo deverá ser 
realizado nas épocas especiais de recuperação, criadas para o efeito; 

VI. Nas duas avaliações, a que se refere o número anterior, serão consideradas as competências 
transversais definidas nos critérios de avaliação da disciplina; 

VII. A pauta modular é entregue nos Serviços Administrativos. 

m. Progressão no curso/épocas especiais de recuperação 

I. Quando o aluno não atinge a nota mínima de 10 valores para a conclusão do módulo, após 
as duas oportunidades referidas anteriormente, poderá recorrer à realização de uma prova de 
recuperação nas épocas especiais de recuperação, a saber: 

i. Interrupção letiva do 1.º período: apenas para alunos no 3.º ano do curso com módulos 
em atraso; 

ii. Interrupção letiva do 2.º período: para a totalidade dos alunos com módulos em atraso; 

iii. julho: para a totalidade dos alunos com módulos em atraso. Os formandos, também 
podem inscrever-se para melhoria de notas dos módulos já realizados; 

II. No ato de inscrição, o aluno deve pagar uma taxa de 5 euros por cada módulo que pretenda 
recuperar. Esta taxa será restituída, ao encarregado de educação, ou ao aluno maior de 
idade, se:  

a) O aluno obtiver aprovação;  
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b) O aluno obtiver uma nota superior à de realização do módulo, no caso de 
inscrição para melhoria; 

III. O montante não restituído aos respetivos encarregados de educação, por insucesso dos 
formandos, reverte a favor do curso; 

IV. A recuperação feita nas épocas especiais referidas anteriormente não terá em conta as 
competências transversais definidas nos critérios de avaliação. Esta avaliação passará pela 
realização de uma prova escrita ou trabalho prático, o qual, obrigatoriamente, deverá ser 
defendido pelo aluno. 

n. Conclusão do Curso e Certificação 

I. Concluem o nível secundário de educação os alunos que obtenham aprovação em todas as 
áreas de formação do plano de estudos do respetivo curso, bem como aprovação na 
formação em contexto de trabalho (FCT) e na prova de aptidão profissional (PAP). 

II. A classificação final do curso obtém-se mediante a aplicação da seguinte fórmula:             
CF= [2MCD+(0,3FCT+0,7PAP)]/3 sendo: 

i. CF= classificação final do curso, arredondada às unidades; 

ii. MCD= média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que 
integram o plano de estudos do curso, arredondada às décimas;  

iii. FCT= classificação da formação em contexto de trabalho, arredondada às décimas;  

iv. PAP= classificação da prova de aptidão profissional, arredondada às décimas.  

III. A certificação para conclusão do curso não necessita, em caso algum, da realização de 
Exames Nacionais; 

IV. Os alunos que pretendam prosseguir estudos no ensino superior deverão cumprir os 
requisitos que forem estabelecidos na legislação em vigor na altura da candidatura. (Decreto-
Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, artigo 29.º, alíneas a), b), c) e d)). 

3. Formação em Contexto de Trabalho (FCT) 

a. A Formação em Contexto de Trabalho, doravante designada de FCT, é um conjunto de atividades 
profissionais desenvolvidas sob coordenação e acompanhamento da escola, que visam a 
aquisição ou o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e organizacionais 
relevantes para o perfil de desempenho e saída do curso frequentado pelo aluno. Tem por 
objetivos primordiais proporcionar aos alunos contatos e experiências que promovam a sua 
integração no mundo laboral, permita a consolidação dos saberes adquiridos em contexto escolar 
e permita o desenvolvimento de atitudes sociais e profissionais; 

b. Organização e desenvolvimento da FCT. Procedimentos: 

I. A organização e desenvolvimento da FCT obedecerão a um plano com a participação dos 
seguintes intervenientes: órgão competente da escola, entidade de acolhimento e o aluno, 
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quando maior, ou seu encarregado de educação, o qual fará parte integrante do contrato de 
formação que foi subscrito entre a escola, entidade de estágio e o aluno; 

II. Antes da concretização da FCT deverá ser celebrado, entre a escola, as entidades de 
acolhimento e os formandos, um protocolo de parcerias onde constam os objetivos do 
mesmo, os direitos e obrigações dos três outorgantes, o âmbito e vigência. Este protocolo 
será devidamente assinado por todos os outorgantes em triplicado; 

III. O protocolo/contrato de formação não gera nem titula relações de trabalho subordinado e 
termina com a conclusão da formação para o qual foi celebrado; 

IV. Para as sessões da FCT serão designados: um professor acompanhante pela escola, o 
diretor de curso/turma, na qualidade de orientador da FCT; um monitor, designado pela 
entidade para a monitorização do aluno; 

V. A FCT tem a duração de 420 horas a distribuir, preferencialmente, pelos 2 últimos anos do 
curso. 

c. Modalidades da FCT: 

I. Sessões formativas realizadas em entidades ou outras organizações que desenvolvam 
atividades profissionais dentro do perfil de desempenho visado pelo curso; 

II. Prática simulada de um conjunto de atividades profissionais relevantes para o perfil de saída 
do curso a desenvolver em condições similares às do contexto real de trabalho; 

III. Estágios em entidades ou em outras organizações, sob a forma de experiências de trabalho, 
perfazendo as 420 horas da componente da FCT. 

4. Tarefas e Responsabilidades 

a. Responsabilidades do diretor de curso: 

I.  Assegurar a articulação entre a escola e as entidades de acolhimento, identificando-as, 
fazendo a respetiva seleção, preparando protocolos/contratos de formação, procedendo à 
distribuição dos alunos por cada entidade, orientando e coordenando o acompanhamento dos 
mesmos, em estreita relação com o professor acompanhante da FCT. 

b. Responsabilidades Específicas do Professor Acompanhante da FCT: 

I. Elaborar o plano de FCT, em conjunto com o representante da entidade de acolhimento e o 
aluno; 

II. Acompanhar a execução do plano de FCT, nomeadamente através de deslocações 
periódicas aos locais onde este se realiza; 

III. Avaliar o desempenho do aluno, em conjunto com o representante da entidade de 
acolhimento da FCT; 

IV. Acompanhar o aluno na elaboração do relatório da FCT. 
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c. Responsabilidades da Entidade de Acolhimento: 

I. Designar o representante da entidade de acolhimento; 

II. Colaborar na elaboração do protocolo/contrato de formação e do plano da FCT; 

III. Colaborar no acompanhamento e na avaliação do desempenho do aluno; 

IV. Assegurar o acesso à informação necessária ao desenvolvimento da FCT, nomeadamente no 
que diz respeito à integração socioprofissional do aluno na instituição/empresa; 

V. Atribuir ao aluno tarefas que permitam a execução do plano de formação; 

VI. Controlar a assiduidade do aluno; 

VII. Assegurar, em conjunto com a escola e o aluno, as condições logísticas necessárias à 
realização e ao acompanhamento da FCT. 

d. Responsabilidades do Aluno: 

I. Colaborar na elaboração do plano da FCT; 

II. Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação desta formação; 

III. Cumprir, no que lhe compete, o plano da FCT; 

IV. Respeitar a organização do trabalho na entidade de acolhimento e utilizar com zelo os bens, 
equipamentos e instalações; 

V. Não utilizar sem prévia autorização da entidade de acolhimento a informação a que tiver 
acesso durante a FCT; 

VI. Ser assíduo, pontual e estabelecer boas relações de trabalho; 

VII. Justificar as faltas perante o diretor de turma, o professor acompanhante da FCT e o 
representante da entidade de acolhimento, de acordo com as normas internas do 
Agrupamento e da entidade de acolhimento; 

VIII. Elaborar o(s) relatório(s) da formação, relativo(s) a cada período da FCT, onde conste: a 
identificação do aluno e da entidade de acolhimento, o período de formação em contexto de 
trabalho, as funções desempenhadas, as atividades desenvolvidas, o acompanhamento do 
representante da entidade de acolhimento e do professor orientador da FCT, bem como 
outras considerações que considere relevante registar em relatório. 

e. Nas deslocações às entidades de acolhimento, nos termos estabelecidos no Regulamento Interno 
e no plano de estágio, o professor acompanhante da FCT tem direito ao recebimento das 
despesas de deslocação nos termos da legislação em vigor. O mesmo se aplica ao diretor de 
curso na qualidade de orientador de estágio; 

f. Dado que o formando durante a atividade de FCT está sob a responsabilidade da Direção do 
Agrupamento, estará coberto pelo seguro escolar; 
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I. Em caso de acidentes ocorridos no posto de trabalho na Instituição/Empresa de acolhimento, 
ou no trajeto de e para este local, o formando beneficiará de iguais garantias às das situações 
quando ocorridas na escola ou no trajeto de casa para a escola ou vice-versa. 

g. O desenvolvimento das atividades de FCT não acarreta qualquer custo para a entidade, nem 
estabelece qualquer compromisso por parte desta em assegurar emprego aos formandos. 

5. Prova de Aptidão Profissional (PAP). 

a. Faz parte integrante do curso a realização pelo formando de uma Prova de Aptidão Profissional 
que é condição necessária para a obtenção do diploma de qualificação profissional; 

b. A Prova de Aptidão Profissional, doravante designada por PAP, consiste na apresentação e 
defesa, perante um júri, de um projeto, consubstanciado num produto, material ou intelectual, 
numa intervenção ou numa atuação, consoante a natureza dos cursos, bem como do respetivo 
relatório final de realização e apreciação crítica, demonstrativo de saberes e competências 
profissionais adquiridos ao longo da formação; 

c. Durante o processo da conceção, elaboração e avaliação da PAP intervêm os seguintes órgãos: 

I. A Diretora do Agrupamento; 

II. O Diretor do Curso; 

III. O Professor orientador da PAP; 

IV. O Júri de Avaliação Final; 

d. Compete ao aluno: 

I. A conceção do Projeto; 

II. O desenvolvimento do Projeto devidamente faseado; 

III. A autoavaliação do trabalho desenvolvido, registada em documento a anexar ao relatório 
final; 

IV. O relatório final integra, nomeadamente: a fundamentação da escolha do projeto, as 
realizações e os documentos ilustrativos da concretização do projeto, a análise crítica global 
da sua execução, os anexos, designadamente os registos de autoavaliação das diferentes 
fases do projeto e das avaliações intermédias do(s) professor(es) orientador(es); 

V. Os alunos que, até à data da defesa da PAP, tenham até ao limite máximo de 10 % 
(inclusive) do número de módulos de formação em atraso, podem defendê-la. No entanto, a 
classificação permanecerá congelada até à data em que o aluno conclua o último módulo em 
atraso; 

VI. Os projetos realizados pelos alunos ficam arquivados no Agrupamento. 

e. Ao professor orientador/acompanhante compete:  
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I. Orientar o formando na escolha do projeto a desenvolver e do produto a apresentar, na sua 
realização e na redação do relatório final;  

II. Informar os formandos sobre os critérios de avaliação;  

III. Decidir se o produto e o relatório estão em condições de ser presentes ao Júri;  

IV. Orientar o formando na preparação da apresentação a realizar na PAP;  

V. Lançar a classificação na respetiva pauta;  

VI. Manter a Diretora do Agrupamento, coordenador da Oferta Formativa e o diretor de curso, 
devidamente informados do desenvolvimento do projeto.  

f. Defesa da PAP: 

I. A defesa da PAP é feita pelo formando em sessão pública perante o Júri; 

II. O processo de avaliação da PAP obedece às seguintes fases e respetivos critérios de 
avaliação e classificação: 

i. O Júri de avaliação da PAP é designado pela direção da escola e terá a seguinte 
composição: 

a) A Diretora do Agrupamento; 

b) O diretor de curso/turma; 

c) Um professor orientador do projeto; 

d) Um representante das associações empresariais ou das empresas e instituições 
de setores afins ao curso; 

e) Um representante das associações sindicais dos setores de atividade afins ao 
curso; 

f) Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou 
dos setores de atividade afins ao curso. 

ii. Competências do Júri da PAP: 

a) Questionar, em matéria que permita evidenciar a cultura técnica e científica do 
formando, a sua capacidade de análise crítica do projeto e algumas qualidades 
humanas; 

b) Proceder à avaliação da defesa da PAP; 

c) Registar em pauta as avaliações dos formandos e assinar a respetiva avaliação. 
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Artigo 170.º - Cursos de Educação e Formação (CEF) 

1. Disposições gerais 

a. Os cursos de tipo 2, com a duração de 2 anos letivos, incluindo estágio, destinam-se a jovens, em 
risco de abandono, que completaram o 6.º ano de escolaridade ou frequentaram, com ou sem 
aproveitamento, o 7.º ano de escolaridade, àqueles que frequentaram, sem aproveitamento, o 8.º 
ano de escolaridade, ou ainda aos que detenham capitalizações de 1/3 da totalidade das unidades 
que constituem o plano curricular do 3.º ciclo do EB;1 

b. Os Cursos de Educação e Formação de nível básico constituem uma Modalidade de Educação, 
que confere a equivalência ao 9.º ano de escolaridade e uma qualificação profissional de nível 2. 
Estes Cursos visam, por um lado, o desenvolvimento de competências para o exercício de uma 
profissão, por outro, permitem o prosseguimento de estudos a nível do ensino secundário (ensino 
regular ou ensino profissional).  

c. A organização interna e regras de funcionamento e de acompanhamento dos Cursos de Educação 
e Formação estão em conformidade com o previsto na seguinte legislação e guias de orientações: 

I. Despacho conjunto n.º 453/2004, Diário da República n.º 175, Série II, de 27 de julho - 
regulamenta a criação de Cursos de Educação e Formação com dupla certificação escolar e 
profissional, destinados preferencialmente a jovens com idade igual ou superior a 15 anos; 

II. Retificação n.º 1673/2004, Série II, de 7 de setembro - retificação do despacho conjunto n.º 
453/2004; 

III. Despacho conjunto n.º 287/2005, Diário da República n.º 65, Série II, de 4 de abril - 
regulamenta as condições de acesso às provas de avaliação sumativa externa e sua 
certificação para prosseguimento de estudos e define os modelos de certificado, de acordo 
com o estabelecido nos n.ºs 1, 2, 3 e 6 do artigo 18.º, do despacho conjunto n.º 453/2004, de 
27 de julho; 

IV.  Portaria n.º 118/2005, de 14 de outubro; 

V. Despacho normativo n.º 22/2006, Série I-B, de 31 de março; 

VI. Guia de perguntas-respostas - Cursos de Educação e Formação (CEF) de jovens, de 
setembro de 2011; 

VII. Recomendações de apoio à organização e funcionamento das ofertas Qualificantes de 
jovens, junho de 2011; 

VIII. Despacho n.º 12568/2010, Diário da República 2.ª série, de 4 de agosto; 

IX. Portaria n.º 72/2011, de 30 de junho - Altera a Portaria n.º 118/2005, de 14 de outubro, que 
definiu a organização, o desenvolvimento, a avaliação e acompanhamento, bem como as 

                                                
1 Cfr «Artigo 3.º Tipologia dos cursos e destinatários» - Portaria n.º 72/2011 
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tipologias e respetivas matrizes curriculares dos cursos integrados na oferta formativa de 
educação e formação; 

X. Decreto-Lei n.º 139/2012 - princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos 
dos ensinos básico e secundário; 

XI.  Lei 51/2012 – Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 

2. Acesso e seleção dos candidatos 

a. O acesso dos candidatos aos Cursos de Educação e Formação tem por base um processo de 
orientação escolar e profissional a desenvolver pelos Conselhos de Turma e pelos Serviços de 
Psicologia e Orientação (SPO) do Agrupamento, quando existam. 

b. As vagas existentes no Agrupamento para matrícula no curso ou cursos pretendidos são 
preenchidas, dando-se prioridade, sucessivamente, aos alunos:  

I. Da educação inclusiva, nos termos da lei; 

II. Cujo percurso educativo anterior revele uma especial vocação para a frequência de um curso 
profissionalizante, ou quando a sua frequência se revele de manifesto interesse educativo 
para o jovem; 

III. Que tenham frequentado o Agrupamento no ano letivo anterior; 

IV. Em caso de excessivo número de candidatos, dar-se-á prioridade, aos candidatos com mais 
idade. 

3. Estrutura Curricular/Matriz 

a. Os percursos que integram esta oferta formativa privilegiam uma estrutura curricular 
acentuadamente profissionalizante adequada aos níveis de qualificação visados, tendo em conta a 
especificidade das respetivas áreas de formação, e compreendem as seguintes componentes de 
formação: 

I. Componente de formação sociocultural; 

II. Componente de formação científica; 

III. Componente de formação tecnológica; 

IV. Componente de formação prática. 

4. Equipa Pedagógica 

a. A equipa pedagógica é constituída: pelo diretor do curso (DC); pelos professores das diferentes 
disciplinas, de entre os quais um exerce as funções de diretor de turma/curso; um profissional de 
orientação pertencente aos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO); outros elementos que 
intervenham na preparação e concretização do curso. 

b. Compete à equipa pedagógica a organização, realização e avaliação do curso, nomeadamente: 
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I. A articulação interdisciplinar; 

II. O apoio à ação técnico-pedagógica dos docentes/formadores que a integram; 

III. O acompanhamento do percurso formativo dos alunos, promovendo o sucesso educativo e, 
através de um plano de transição para a vida ativa, uma adequada transição para o mundo 
do trabalho ou para percursos subsequentes; 

IV. A elaboração de propostas dos regulamentos específicos do estágio e da Prova de Avaliação 
Final (PAF), os quais deverão ser homologados pelos órgãos competentes da escola e 
integrados no respetivo Regulamento Interno; 

V. A gestão da PAF. 

c. A equipa pedagógica reúne, sob coordenação do diretor de curso/turma, com o objetivo de 
planificar, formular/reformular e adequar estratégias pedagógicas e comportamentais ajustadas ao 
grupo turma, de forma a envolver os formandos neste processo de ensino-aprendizagem. 

d. Para o efeito do previsto no artigo 26.º, no ponto 7, da Lei 51/2012, a equipa pedagógica reúne, 
obrigatoriamente, quando: “decorrente da aplicação no decurso do mesmo ano letivo e ao mesmo 
aluno da medida corretiva de ordem de saída da sala de aula pela terceira vez, por parte do 
mesmo professor, ou pela quinta vez, independentemente do professor que a aplicou, tendo em 
vista a identificação das causas e a pertinência da proposta de aplicação de outras medidas 
disciplinares corretivas ou sancionatórias...”.   

5. Diretor de Curso 

a. Compete ao diretor de curso a coordenação técnico-pedagógica dos cursos, incluindo, a 
convocação e coordenação das reuniões da equipa pedagógica, a articulação entre as diferentes 
componentes de formação, entre as diferentes disciplinas e, em articulação com os SPO, tudo o 
que se relaciona com a preparação da componente de formação prática em contexto de trabalho e 
com o plano de transição para a vida ativa. 

b. O diretor de curso, para efeitos de coordenação técnico-pedagógica, tem direito a um número 
mínimo de horas equiparado ao serviço letivo, calculado em função do número de turmas do 
curso: 

I. 1 turma – 2 blocos de 100 minutos; 

II. 2 turmas – 3 blocos de 100 minutos. 

c. A coordenação das atividades do Conselho de Turma é realizada pelo diretor de curso, o qual é 
designado pela Diretora do Agrupamento de entre os professores da turma, sendo escolhido, 
preferencialmente, um docente profissionalizado. 

d. Sem prejuízo de outras competências fixadas na lei e no Regulamento Interno do Agrupamento, 
referentes ao diretor de turma, ao diretor de curso compete: 
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I. Assegurar a articulação pedagógica e interdisciplinar entre as várias disciplinas e 
componentes de formação; 

II. Articular com o Órgão de Gestão e/ou o assessor/coordenador das ofertas no âmbito da 
Iniciativa Novas Oportunidades, orientações estratégicas para o desenvolvimento das ofertas 
qualificantes; 

III. Contactar com entidades formadoras e empregadoras, com vista ao estabelecimento de 
parcerias; 

IV. Organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito da formação em contexto de 
trabalho, nomeadamente a negociação e a celebração de protocolos, em colaboração com o 
professor orientador da formação em contexto de trabalho; 

V. Promover e acompanhar os procedimentos necessários à realização da Prova de Avaliação 
Final (PAF); 

VI. Promover a articulação com os serviços em matéria de apoio socioeducativo e outros que 
intervenham na área da orientação vocacional, existentes na escola ou em serviços de 
entidades externas (e.g. Centros de Emprego ou de Formação Profissional); 

VII. Coordenar e acompanhar a avaliação do curso; 

VIII. Apresentar à direção um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido. 

6. Recuperação/reposição das horas letivas não lecionadas 

a. Face à natureza destes cursos, que exige a lecionação da totalidade das horas previstas para 
cada itinerário de formação, de forma a assegurar a certificação, torna-se necessário a reposição 
das aulas não lecionadas. Neste sentido, sugere-se que: 

I. As horas letivas previstas e não lecionadas por colocação tardia dos professores ou por falta 
de assiduidade destes, sejam recuperadas através do prolongamento da atividade letiva 
diária ou semanal e/ou da diminuição do tempo de paragem letiva no Natal, Carnaval e/ou 
Páscoa; 

II. A gestão da compensação das horas em falta seja planeada em reunião da equipa 
pedagógica e comunicada pelo diretor de curso ao Órgão de Gestão da escola;  

III. Os professores organizem um conjunto de materiais, preferencialmente por área de 
formação/curso, criando “bolsas” de materiais que permitam desenvolver atividades relativas 
à sua disciplina, em caso de faltas pontuais;  

IV. A permuta entre docentes seja feita quando os respetivos horários sejam compatíveis, não 
devendo ser marcada falta, se a aula for efetivamente reposta, nem descontado o subsídio de 
refeição. 

V. Todas as atividades geradoras devem ser aprovadas em Conselho Pedagógico e constar do 
Plano Anual de Atividades do Agrupamento  (PAA) e do Plano de Atividades da Turma (PAT). 
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7. Manuais Escolares 

a. Se o professor de determinada disciplina adotar manual escolar, a escola adquire os manuais para 
todos os alunos. 

b. Os alunos usufruem do manual em modalidade de empréstimo: 

I. No final do ano letivo os alunos devem entregar, em bom estado, os respetivos manuais 
escolares; 

II. Se não for possível o cumprimento do ponto anterior, o aluno paga o manual. 

8. Visitas de Estudo 

a. No caso das visitas de estudo, estas devem ser acompanhadas por um docente, para cada 10 
alunos. 

b. Os docentes/acompanhantes, devem corresponder às disciplinas cujos objetivos se enquadram 
nas visitas de estudo. 

c. O horário da turma, no dia da visita de estudo, pode ser reformulado: 

I. Através da modalidade de permuta, para que nesse dia só constem as disciplinais 
monitorizadas pelos respetivos acompanhantes; 

II. A visita de estudo nunca poderá ser equiparada a um dia letivo com mais de 10 tempos de 50 
minutos. 

d. O relatório de atividades, bem como as evidências e a avaliação do alcance dos objetivos por 
parte dos formandos, serão enviados pelo diretor de turma/curso ao coordenador da oferta 
formativa. 

9. Direitos e Deveres do Aluno 

a. Durante a frequência do Curso, além dos direitos que constam no Regulamento Interno do 
Agrupamento e na Lei 51/2012 - Estatuto do Aluno e Ética Escolar, os alunos têm direito a: 

I. Beneficiar de seguro escolar durante o tempo de formação teórico-prática e seguro contra 
acidentes pessoais durante o tempo de formação em contexto de trabalho, nos termos 
constantes da respetiva apólice; 

II. Receber, no final da formação, um diploma que ateste a conclusão do 9.º ano de 
escolaridade e indique o curso concluído e um certificado de qualificação profissional de nível 
2 que indique a média final do curso e descrimine as disciplinas do plano de estudos e 
respetivas classificações, bem como a duração e a classificação da Formação em Contexto 
de Trabalho (FCT). 

b. Importa, além dos deveres do aluno estipulados no Regulamento Interno do Agrupamento e na Lei 
51/2012 - Estatuto do Aluno e Ética Escolar: 
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I. Cumprir todos os princípios inerentes a uma formação cujo objetivo é a inserção no mercado 
de trabalho, designadamente, através da: 

i. Assiduidade; 

ii. Pontualidade; 

iii. Respeito; 

iv. Responsabilidade. 

II. Cumprir o Estatuto do Aluno e o Regulamento Interno, no que lhes diz respeito; 

III. Justificar as faltas, invocando sempre os motivos que serão apreciados e ponderados quando 
necessário; 

IV. Deixar na escola onde decorre o curso, todo o produto resultante de trabalho/material 
fornecido por esta. 

10.  Avaliação das Aprendizagens 

a. A avaliação é contínua e reveste um caráter regulador, proporcionando um reajustamento do 
processo de ensino aprendizagem e a delineação de estratégias diferenciadas de recuperação, 
que permitam a apropriação pelos alunos de métodos de estudo e de trabalho, facultando o 
desenvolvimento de atitudes e de capacidades, facilitadoras de uma maior autonomia na 
realização das aprendizagens.  

b. A avaliação dos alunos processa-se segundo três modalidades: Avaliação diagnóstica, avaliação 
formativa e avaliação sumativa. 

I. A avaliação diagnóstica realiza -se no início de cada ano de escolaridade ou sempre que seja 
considerado oportuno, devendo fundamentar estratégias de diferenciação pedagógica, de 
superação de eventuais dificuldades dos alunos, de facilitação da sua integração escolar e de 
apoio à orientação escolar e vocacional. 

II. A avaliação formativa ocorre: 

i. Ao longo do desenvolvimento da componente curricular do processo ensino-
aprendizagem; 

ii. Nos três momentos formais de reunião de Conselho de Turma em cada ano letivo. 

III. À avaliação formativa devem presidir as seguintes preocupações: 

i. Considerar a circunstância pessoal e o grau de desenvolvimento global do aluno em 
análise e o grupo turma, enquanto espaço de interação, em que se insere; 

ii. Reconhecer o sucesso ou apontar as causas do insucesso; 

iii. Sugerir estratégias de remediação e otimização. 

IV. Os resultados dos momentos formais de avaliação formativa devem ser sempre dados a 
conhecer aos interessados através de fichas de informação respetivas. 
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V. A avaliação sumativa ocorre no final de cada período, com a intervenção do professor e do 
aluno, em reunião do Conselho de Turma. Incide ainda sobre a Formação em Contexto de 
Trabalho (FCT) e integra, no final do 2.º ano do ciclo de formação, uma Prova de Avaliação 
Final (PAF).  

VI. A avaliação final do curso só será realizada e publicitada após a conclusão do estágio e na 
sequência do Conselho de Turma convocado para o efeito.  

11.  Recuperação  

a. Detetadas as dificuldades na aprendizagem e diagnosticadas as causas efetivas de insucesso, a 
equipa pedagógica propõe a estratégia de recuperação mais ajustada que passa por:  

I. Definição de um programa de recuperação, assente na intensificação do processo 
individualizado de acompanhamento, bem como na definição e desenvolvimento de 
estratégias pedagógicas diferenciadas;  

II. Realização de um processo de reorientação, por manifesto desinteresse ou inaptidão do 
aluno para prosseguir no curso.  

III. As propostas decorrentes deste processo são submetidas à ratificação do Conselho 
Pedagógico e Diretora do Agrupamento, que promove as condições para o seu 
desenvolvimento.  

12.  Assiduidade 

a. O limiar de assiduidade dos alunos é o seguinte: 

I. Para efeitos da conclusão com aproveitamento, da formação integrada nas componentes de 
formação sociocultural, científica e tecnológica, deve ser considerada a assiduidade do 
aluno/formando, a qual não pode ultrapassar 10 % de faltas injustificadas relativamente à 
carga horária total de cada disciplina ou domínio; 

b. O regime de assiduidade deve ter em conta as exigências da certificação e as regras de 
cofinanciamento, pelo que se devem adotar as seguintes orientações: 

I. Para efeitos da conclusão da formação em contexto escolar com aproveitamento, deve ser 
considerada a assiduidade do aluno, a qual não pode ser inferior a 90 % da carga horária 
total de cada disciplina ou domínio; 

II. Para efeitos da conclusão da componente da formação prática com aproveitamento, deve ser 
considerada a assiduidade do aluno/formando, a qual não pode ultrapassar 5 % de faltas 
injustificadas relativamente à carga horária da formação em contexto de trabalho;  

c. Em situações excecionais, quando a falta de assiduidade do aluno for devidamente justificada, as 
escolas deverão assegurar: 

I. O prolongamento das atividades até ao cumprimento do número total de horas de formação 
estabelecidas; 
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II. O desenvolvimento de mecanismos de recuperação tendo em vista o cumprimento dos 
objetivos de aprendizagem; 

III. O prolongamento da FCT a fim de permitir o cumprimento do número de horas estabelecido. 

d. Se um aluno ultrapassar o limite de faltas a uma disciplina, sendo as faltas injustificadas, as 
atividades de recuperação de atrasos na aprendizagem, que podem revestir forma oral, ocorrem 
após a verificação do excesso de faltas e apenas podem ser aplicadas uma única vez no decurso 
de cada ano letivo. 

e. O incumprimento das medidas previstas no número anterior e a sua ineficácia ou impossibilidade 
de atuação determinam, tratando-se de aluno menor, a comunicação obrigatória do facto à 
respetiva Comissão de Proteção de Crianças e Jovens ou, na falta desta, ao Ministério Público 
junto do tribunal de família e menores territorialmente competente, de forma a procurar encontrar, 
com a colaboração da escola e, sempre que possível, com a autorização e corresponsabilização 
dos pais ou encarregados de educação, uma solução adequada ao processo formativo do aluno e 
à sua inserção social e socioprofissional, considerando, de imediato, a possibilidade de 
encaminhamento do aluno para diferente percurso formativo.   

13.  Faltas e a Sua Natureza 

a. A falta é a ausência do aluno a uma aula ou a outra atividade de frequência obrigatória ou 
facultativa caso tenha havido lugar a inscrição, a falta de pontualidade ou a comparência sem o 
material didático ou equipamento necessários. 

b. As faltas são registadas pelo professor titular de turma, pelo professor responsável pela aula ou 
atividade ou pelo diretor de curso/turma em suportes administrativos adequados. 

c. A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou, nos 
restantes casos, até ao 3.º dia útil subsequente à verificação da mesma. 

d. As faltas injustificadas são comunicadas aos pais ou encarregados de educação, ou ao aluno 
maior de idade, pelo diretor de curso/turma, no prazo máximo de três dias úteis, pelo meio mais 
expedito. 

e. Quando for atingido metade dos limites de faltas previstos nos números anteriores, os pais ou os 
encarregados de educação ou o aluno maior de idade são convocados à escola, pelo meio mais 
expedito, pelo diretor de curso/turma. 

f. Sempre que a gravidade especial da situação o justifique, a respetiva Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens em risco deve ser informada do excesso de faltas do aluno menor de idade, 
assim como dos procedimentos e diligências até então adotados pela escola e pelos encarregados 
de educação, procurando em conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de assiduidade. 

14.  Efeitos da Falta de Assiduidade 

a. Reprovação na parte curricular por falta de assiduidade 
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I. Sempre que o aluno esteja abrangido pelo regime da escolaridade obrigatória deve 
frequentar o curso até ao final do ano letivo, ainda que tenha ultrapassado o limite de faltas 
permitido. Assim e para evitar estas situações, a equipa pedagógica deverá ter uma atenção 
especial logo que surjam indícios que apontem para uma eventual falta de assiduidade e 
definir as estratégias que achar mais apropriadas para ultrapassar a situação.  

b. Reprovação no estágio por falta de assiduidade  

I. Os alunos que frequentem estes cursos e tenham ultrapassado o número total de faltas 
permitido no estágio não poderão obter qualquer certificação profissional.  

II. Os alunos referidos no ponto anterior podem requerer certidão das componentes ou das 
disciplinas em que obtiveram aproveitamento.  

III. Aos alunos referidos no ponto I, deverá a escola, sempre que possível, através do diretor de 
curso, do professor acompanhante e dos Serviços de Psicologia e Orientação, 
articuladamente com o aluno e respetiva família, proporcionar a oportunidade de novo 
estágio, em momento e na empresa que se considerem mais apropriados.  

IV. Em situações excecionais, em que a falta de assiduidade seja devidamente justificada, os 
alunos poderão prosseguir o estágio, de forma a totalizar as 210 horas previstas.  

V. Os alunos que reprovem no estágio por falta de assiduidade não realizam a PAF. 

15.  Progressão  

a. Nestes cursos, a avaliação processa-se, ao longo do curso, nos momentos referenciados, não 
havendo lugar a retenção no 1.º ano. 

b. No caso de o aluno não ter obtido aproveitamento na componente de formação tecnológica, não 
frequentará a componente de formação prática, nem realizará a prova de avaliação final nos casos 
em que a mesma é exigida. 

c. Ao aluno/formando que não tenha obtido aprovação na PAF é facultada a possibilidade de repetir 
a prova, no prazo máximo de um ano, desde que o solicite ao Diretor Regional de Educação, no 
prazo de 90 dias, depois de afixada a classificação da PAF. 

16.  Desdobramento de Turmas 

a. Na alínea j) do artigo 7.º, do Despacho n.º 12568/2010, prevê-se a possibilidade de 
desdobramento e turnos das turmas nas disciplinas de prática simulada sempre que o número de 
alunos seja superior a 12 em situações devidamente justificadas e sempre que estejam em causa 
a segurança e a saúde de alunos e professores ou as condições físicas e materiais o justificarem. 

b. Esta possibilidade de desdobramento também se aplica às disciplinas de caráter experimental 
exclusivamente nas aulas práticas de laboratório. 

17.  Estratégicas Pedagógicas 

a. Algumas das estratégias pedagógicas são: 
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I. Exposições ou mostras de trabalhos elaborados pelos alunos realizadas regularmente, que 
envolvem várias disciplinas e que têm impacto na comunidade educativa; 

II. Trabalho de projeto como estratégia integradora das aprendizagens, contribuindo para o 
desenvolvimento e a consolidação de competências que habilitem o aluno enquanto futuro 
profissional a agir em situações concretas e com graus de complexidade diferenciados; 

III. Trabalho cooperativo na realização de tarefas de pesquisa, o qual pode assumir a forma de 
trabalho de grupo ou trabalho de pares. 

IV. Debate de ideias em assembleia de turma após visionamento de filmes ou de documentários. 

V. Podem também ser convidados profissionais que exponham ideias e simultaneamente 
suscitem a participação ativa por parte dos alunos; 

VI. Participação em concursos e em mostras locais/nacionais/internacionais como; 

VII. Projetos de empreendedorismo e de criação de empresas virtuais em que os alunos 
desenvolvem um produto ou uma atividade comercial; 

VIII. Visitas de estudo a entidades formadoras e empregadoras enquanto atividades que permitem 
observação de aspetos da área técnica e de aspetos de natureza sociocultural, científica e 
inter-relacional, preparando os jovens para a transição para o mundo do trabalho e fomentando 
o seu desenvolvimento pessoal e social. 

18.  Formação em Contexto de Trabalho 

a. Componente de formação prática em contexto de trabalho 

I. A formação prática em contexto de trabalho assume a forma de estágio de 210 horas, 
correspondente a 6 semanas e com o horário de trabalho legalmente previsto para a 
atividade em que se insere o estágio.  

II. O desenvolvimento do estágio deve realizar-se, preferencialmente durante o mês de junho e 
1.ª quinzena de julho, ou seja, no final do percurso formativo, para que o aluno, quando se 
integra nesta componente, detenha já um domínio relevante das competências visadas.   

III. Sempre que os alunos sejam sujeitos a exame (avaliação sumativa externa) de nível 
nacional, devem ser dispensados no dia do exame e no dia imediatamente anterior, sem 
prejuízo do n.º de horas de duração do estágio. Este deve ser prolongado pelo n.º de dias 
suficiente de forma a totalizar as 210 horas previstas. 

IV. De acordo com a Portaria 413/99, de 8 de junho, que regulamenta o seguro escolar, na alínea 
c) do ponto 1, do artigo 2.º: “Os alunos dos ensinos básico e secundário que frequentam 
estágios ou desenvolvam experiências de formação em contexto de trabalho, que constituam 
o prolongamento temporal e curricular necessário à certificação” estão abrangidos pelo 
seguro escolar. Ainda, de acordo com o ponto 2 do Artigo 13º: “O seguro escolar garante 
ainda os prejuízos causados a terceiros pelo aluno, desde que sujeito ao poder de autoridade 
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do órgão de administração e gestão do estabelecimento de educação ou ensino ou que 
resulte de acidente em trajeto em que a responsabilidade lhe seja diretamente imputável.” 

V. Deverá ser elaborado um plano de estágio, contendo as normas de funcionamento do 
mesmo, um plano individual de estágio e um contrato de estágio. O plano individual de 
estágio deve incluir os seguintes elementos: objetivos do estágio, programação das 
atividades, horário a cumprir, data de início e de conclusão do estágio, bem como 
competências a desenvolver. Ao plano individual do estagiário deve ser anexo um 
regulamento de estágio com normas de funcionamento do estágio, nomeadamente, o regime 
de assiduidade e os parâmetros de avaliação. É de extrema importância a planificação de 
reuniões entre o professor acompanhante do estágio e o monitor da entidade enquadradora, 
bem como prever a planificação de reuniões periódicas com os alunos, de forma a poderem 
rever o seu plano individual de estágio, discutir as competências chave que têm desenvolvido 
ou que precisam de desenvolver, anotando relatórios de progresso semanais. 

b. Acompanhante da Formação em Contexto de Trabalho 

I. O acompanhante da Formação em Contexto de Trabalho, nomeado, preferencialmente, de 
entre os professores da componente tecnológica, assegura, em estreita articulação com o 
monitor da entidade enquadradora e com os profissionais de orientação, o acompanhamento 
técnico-pedagógico durante a formação em contexto de trabalho. 

II. As deslocações do professor acompanhante de estágio às entidades enquadradoras são 
consideradas deslocações em serviço, conferindo os inerentes direitos legalmente previstos. 

19.  Prova de Avaliação Final (PAF) 

a. A PAF assume o caráter de prova de desempenho profissional e consiste na realização, 
perante um júri tripartido, de um ou mais trabalhos práticos, baseados nas atividades definidas 
para o perfil de competências visado, devendo avaliar os conhecimentos e competências mais 
significativos.   

b. O regulamento da PAF é elaborado pela equipa pedagógica do curso e deve integrar:  

I. Enquadramento legal;  

II. Natureza e âmbito (prova individual);  

III. Objetivos;  

IV. Estrutura da prova (deverá ter em conta as exigências da entidade certificadora e poderá ser 
constituída por uma prova prática mediante enunciado, apresentação e discussão);  

V. Calendarização;  

VI. Local de desenvolvimento;  

VII. Orientação/acompanhamento;  

VIII. Avaliação;  
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IX. Constituição do júri;  

X. Competências do júri.  

a. A matriz da prova deve ser afixada com, pelo menos, 30 dias de antecedência relativamente à 
data de início da mesma.  

b. A prova deve realizar-se após a conclusão do estágio, preferencialmente entre 15 e 30 de julho.  

c. Deve ser afixada uma pauta na qual se identificam os formandos admitidos à prova, o local de 
realização, o dia e a hora em que a mesma tem lugar. 

d. O acompanhamento da prova não exige a presença de todos os elementos do júri, podendo ser 
feito por um elemento do júri coadjuvado por um professor/formador da componente de formação 
tecnológica.  

e. A defesa da prova perante o júri não deve ultrapassar os 30 minutos por cada formando. 

f. A prova de avaliação final deverá ser realizada de acordo com o artigo 15.º, do despacho conjunto 
n.º 453/04, de 27 de julho.  

g. Para além do acompanhamento, avaliação e classificação da prova, o júri é ainda responsável 
pela elaboração da ata de encerramento das provas de avaliação final e compete-lhe deliberar 
sobre as reclamações apresentadas, quando as houver.  

h.  Aos alunos que não tenham obtido aprovação ou tenham faltado à prova de avaliação final, será 
facultada a possibilidade de a repetirem, desde que o solicitem à Diretora do Agrupamento, de 
acordo com as regras fixadas no Regulamento. Esta repetição pode ser realizada no mesmo 
estabelecimento de ensino ou noutro, caso o primeiro não ofereça condições.  

i. Do resultado obtido na PAF, o aluno poderá interpor recurso nos 2 dias úteis após a afixação dos 
resultados.  

20.  Avaliação da Componente de Formação Prática  

a. A classificação final da componente de formação prática resulta das classificações da formação 
prática em contexto de trabalho e da Prova de Avaliação Final (PAF), com a ponderação de 70 % 
e 30 % respetivamente.  

b. A avaliação na formação prática em contexto de trabalho é contínua e formativa, apoiada na 
apreciação sistemática das atividades desenvolvidas pelo aluno na sua experiência de trabalho. 
Os resultados desta apreciação são formalizados numa avaliação final.  

c. O desenvolvimento da formação prática em contexto de trabalho é acompanhado por um registo 
de assiduidade e avaliação a enviar, semanalmente, ao professor acompanhante pelo monitor da 
entidade enquadradora.  

21.  Classificações e Conclusão do Curso 

a. Nas componentes de formação sociocultural, científica e tecnológica, as classificações finais 
obtêm-se pela média aritmética simples das classificações obtidas em cada uma das 
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componentes de formação que as constituem. Para conclusão, com aproveitamento, de um curso 
de tipo 2, os alunos/formandos terão de obter uma classificação final igual ou superior a nível 3 em 
todas as componentes de formação.  

22.  Certificação 

a. Aos alunos/formandos que concluírem com aproveitamento os cursos previstos será certificada a 
qualificação profissional de conclusão do 9.º ano de escolaridade. 

b. Aos alunos/formandos que frequentaram um curso de tipo 2 e obtiveram nas componentes de 
formação sociocultural e científica uma classificação final igual ou superior a nível 3 e tenham 
respeitado o regime de assiduidade em todas as componentes, com exceção da componente de 
formação prática, poderá ser emitido um certificado escolar de conclusão do 9.º ano de 
escolaridade. 

c. No caso de o aluno/formando ter obtido aproveitamento nas componentes tecnológica e prática, 
mas sem aprovação na componente de formação sociocultural ou científica, poderá, para efeitos 
de conclusão do curso, realizar exames de equivalência à frequência a, no máximo, uma 
disciplina/domínio de qualquer das referidas componentes de formação em que não obtiveram 
aproveitamento. 

23.  Prosseguimento de Estudos  

a. Os alunos que concluírem um Curso de Educação e Formação, obtêm um diploma de conclusão 
do 9.º ano de escolaridade e uma Certificação Profissional, conferindo o nível 2 de qualificação do 
Quadro Nacional de Qualificações. 

b. A obtenção da certificação escolar do 9.º ano de escolaridade permite ao aluno o prosseguimento 
de estudos num dos cursos do nível secundário de educação desde que realize exames nas 
disciplinas de Português e Matemática.  

c. Ao optar pelo prosseguimento de estudos num Curso Profissional do Ensino Secundário, não 
necessita de realizar os exames finais do 9.º ano. 
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Capítulo XI - Funcionamento dos Estabelecimentos  
de Ensino com Pré-escolar e 1.º Ciclo 
Artigo 171.º - Regime de Funcionamento 

1. O funcionamento de cada estabelecimento de ensino com Pré-escolar e 1.º Ciclo terá de ser regulado 
por um Regimento Interno de gestão e orientação da vida do estabelecimento. Cada Regimento tornará 
públicas as formas de organização e as decisões de gestão global, as normas específicas de 
funcionamento da escola, os níveis de responsabilidade dos diferentes intervenientes e o 
enquadramento pedagógico derivado do Projeto Educativo e operacionalizado no Plano Anual de 
Atividades.  

2. O regime de funcionamento tem de ser elaborado através de um regimento interno de acordo com as 
características de cada estabelecimento de ensino. Os regimentos de cada estabelecimento de ensino 
deverão ser elaborados de acordo com a seguinte estrutura: 

a. Regime/Horário de Funcionamento do estabelecimento de ensino com Pré-escolar e/ou 1º 
Ciclo: 
I. O regimento de funcionamento é determinado de acordo com a legislação em vigor em cada 

ano letivo e em articulação com a autarquia no que respeita ao funcionamento das Atividades 
de Apoio e Animação à Família (AAAF) do Pré-escolar e à Componente de Apoio à Família 
(CAF) do 1.º Ciclo, nomeadamente em termos de prolongamento de horário e da componente 
da refeição. 

II. O modelo do horário de funcionamento de cada estabelecimento de ensino em termos é das 
09:00h às 15:30 horas no Pré-escolar e das 09:00 horas às 17:30 horas no caso do 1.º Ciclo. 
Relativamente ao prolongamento de horário da Atividades de Animação e Apoio à Família 
(AAAF) de cada estabelecimento de ensino o mesmo deve ser especificado no Regimento 
Interno de cada estabelecimento de ensino, em articulação com a autarquia local. 

b. Calendário escolar: 
I. O calendário escolar é atualizado de acordo com a legislação em vigor em cada ano letivo. 

c. Acesso aos estabelecimentos de ensino 
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I. Por questões de segurança, os portões de cada estabelecimento de ensino têm de manter-se 
sempre fechados, sendo abertos, apenas em caso de necessidade e de acordo com o horário 
de funcionamento de cada estabelecimento. 

d. Pessoal docente 
II. O corpo docente é especificado no regimento interno de acordo de acordo com as turmas 

homologadas pelo Ministério da Educação. 
III. O horário dos docentes do Pré-escolar e do 1º Ciclo é de 35 horas semanais, 25 das quais de 

componente letiva e as restantes 10 horas de componente não letiva, sendo 2 horas para a 
componente não letiva de estabelecimento e 8 horas para a componente não letiva individual.  

IV. O horário de cada docente tem que integrar a componente letiva e a componente não letiva 
de estabelecimento, sendo a gestão das horas da componente não letiva individual realizada 
de forma flexível em termos de trabalho individual e de acordo com as reuniões ordinárias 
para as quais são convocados. 

V. Na Educação Pré-escolar, as 2 horas da componente não letiva de estabelecimento dos 
horários dos docentes estão distribuídas pela supervisão das Atividades de Animação e 
Apoio à Família (AAAF) e 1 hora semanal de atendimento aos encarregados de educação. 

VI. No 1.º Ciclo, os horários dos docentes integram 2 horas semanais de componente não letiva 
de estabelecimento, sendo 1 hora para supervisão das atividades livres e 1 hora para 
atendimento aos encarregados de educação. 

VII. O horário dos docentes das coadjuvações/apoio educativo e da educação especial é 
distribuído de acordo com as necessidades de cada estabelecimento de ensino e pode ser 
alterado sempre que se justifique, para efeito de rentabilização das coadjuvações/apoios 
educativos aos alunos do 1.º Ciclo. 

e. Alunos 
I. A organização e distribuição dos alunos por turmas são efetuadas de acordo com a legislação 

em vigor, com o Projeto Educativo e com os critérios estabelecidos pelo Conselho 
Pedagógico para a constituição de turmas. 

II. Os horários das turmas são definidos de acordo com a mancha horária estipulada no 
regulamento interno do agrupamento e no documento de organização de cada ano letivo 
aprovado pelo Conselho Pedagógico e pelo Conselho Geral.  

III. No caso do 1.º Ciclo, os horários das turmas são elaborados em articulação com a autarquia, 
entidade promotora das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC). 
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IV. Deve ser eleito todos os anos letivos um delegado e um subdelegado de turma pelos seus 
pares. 

f. Pessoal Não Docente 
i. Nos regimentos internos devem ficar registados os horários do pessoal não docente que 

trabalha na escola e os respetivos conteúdos funcionais. 
ii. Cada funcionária(o) deve ter conhecimento pleno dos seus direitos e também dos seus 

deveres. 
iii. As(Os) funcionárias(os) que trabalham nos estabelecimentos com Pré-escolar e 1.º Ciclo 

pertencem aos quadros da autarquia, de acordo com a legislação em vigor e com o 
protocolado com o Ministério da Educação. 

iv. O pessoal não docente é avaliado de dois em dois anos (biénio). 
g. Funcionamento das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC): 

I. O funcionamento das AEC é regulado por um regulamento de funcionamento aprovado pelo 
Conselho Pedagógico e pelo Conselho Geral. 

II. É da competência dos professores titulares de turma do 1º Ciclo assegurarem a supervisão 
pedagógica e o acompanhamento da execução das AEC e garantir a articulação com as 
atividades curriculares. 

III. Os professores titulares de turma devem fazer a articulação com os docentes/técnicos das 
atividades de enriquecimento curricular em reuniões de núcleo de estabelecimento a realizar 
no início do ano letivo, no início de cada período letivo e no final do ano letivo, para efetuarem 
o balanço do trabalho realizado e da avaliação dos alunos nestas atividades. 

IV. As atividades de enriquecimento curricular são objeto de uma planificação articulada com a 
autarquia no final de cada ano letivo, a qual tem de ser aprovada pelo Conselho Pedagógico 
e pelo Conselho Geral, que ficará depois definida num protocolo de colaboração a 
estabelecer com o município. 

h. Funcionamento das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e da Componente de 
Apoio à Família (CAF): 
I. É da competência das educadoras titulares de turma assegurarem a supervisão pedagógica e o 

acompanhamento da execução das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), no quem 
se refere ao prolongamento de horário, tendo em vista garantir a qualidade dessas atividades, 
bem como a articulação com as orientações curriculares do Pré-escolar. 
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II. A autarquia é a entidade responsável pela gestão da componente das Atividades de Animação e 
Apoio à Família (AAAF) do Pré-escolar, no quem se refere à componente da refeição e ao 
funcionamento e desenvolvimento de atividades no prolongamento de horário da manhã e da 
tarde. 

III. As atividades a desenvolver no prolongamento de horário da AAAF são articuladas entre a 
autarquia e o órgão de gestão do agrupamento, podendo ainda ser desenvolvidas atividades 
articuladas com as associações/comissões de pais. 

IV. A autarquia é a entidade responsável pela gestão da Componente de Apoio à Família (CAF), no 
quem se refere à componente da refeição e ao funcionamento e desenvolvimento de atividades no 
prolongamento de horário da manhã. 

V. As associações de pais/comissões de pais, ou juntas de freguesia, poderão ser também entidades 
responsáveis pela resposta na Componente de Apoio à Família no 1.º Ciclo, no que se refere ao 
prolongamento de horário após as 17:30h, com a devida autorização do órgão de gestão e da 
autarquia. 

VI. Os horários e atividades desenvolvidas nas componentes da AAAF e da CAF devem ficar 
registados nos regimentos internos dos estabelecimentos de ensino com Pré-escolar e/ou 1.º 
Ciclo. 

i. Reuniões dos Núcleos dos Conselhos de Docentes de estabelecimento: 
I. Os núcleos dos conselhos de docentes de estabelecimento têm de reunir, ordinariamente, no 

início do ano letivo, a fim de ser revisto o respetivo regimento e preparar o ano letivo. 
II. Reúne também, ordinariamente, uma vez por período, com todos os docentes titulares de 

turma, das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) e das coadjuvações/apoio 
Educativo, pertencendo, neste caso, estes docentes, ao núcleo onde tiverem mais horas em 
exercício no respetivo estabelecimento, para apoiar e acompanhar o processo de mobilização 
e coordenação dos recursos do estabelecimento, bem como a implementação do PAA. 

III. Reúne com caráter extraordinário sempre que o Órgão de Gestão o solicite, que o 
coordenador/representante de estabelecimento o entenda, ou por solicitação de dois terços 
dos docentes do estabelecimento. 

IV. As reuniões realizam-se nas instalações dos próprios estabelecimentos de ensino, sendo 
presididas pelos coordenadores/representantes de estabelecimento e secretariadas pelos 
docentes que trabalham no estabelecimento pertencentes ao agrupamento. 
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V. As reuniões são convocadas através de convocatória afixada na sala de professores e por 
comunicação via correio eletrónico com, pelo menos, quarenta e oito horas de antecedência, 
devendo constar a data, a hora e a respetiva ordem de trabalhos. 

j. Reuniões de Professores/Educadores com Encarregados de Educação: 
I. Os professores reúnem com os encarregados de educação, ordinariamente, no início do ano 

letivo, para conhecimento das normas de funcionamento e de organização do 
estabelecimento e, trimestralmente, para dar conhecimento da avaliação dos seus 
educandos. 

II. Poderão ocorrer reuniões extraordinárias com os Encarregados de Educação, quando o 
coordenador/representante de estabelecimento o entender, por solicitação dos docentes 
titulares de turma do estabelecimento ou a pedido dos encarregados de educação. 

III. As convocatórias para todas as reuniões devem ser feitas com, pelo menos, quarenta e oito 
horas de antecedência, através da caderneta do aluno ou enviadas através de um aviso para 
os encarregados de educação. 

IV. As reuniões para entrega da avaliação dos alunos serão realizadas no final do período letivo 
ou no início do período seguinte, tendo as mesmas que ficar regulamentadas nos regimentos 
internos de cada estabelecimento. 

k. Representantes dos Encarregados de Educação/Pais por turma: 
i. Nos regimentos internos de cada estabelecimento deve ficar registado o nome dos 

representantes dos encarregados de educação/pais dos alunos por turma. 
l. Associações/Comissões de Pais: 

i. Nos regimentos internos de cada estabelecimento deve ficar registado o nome dos 
representantes dos órgãos das Associações de Pais e dos elementos que fazem parte das 
Comissões de Pais, nas escolas e jardins de infância onde não existir associação de pais. 

m. Plano Anual de Atividades (PAA): 
i. No início de cada ano letivo deve o núcleo de docentes do estabelecimento definir as 

atividades que vão integrar o plano anula de atividades do agrupamento. 
ii. Os coordenadores/representantes de estabelecimento devem reunir nas primeiras semanas 

de aulas do ano letivo com as associações/comissões para articularem as atividades que vão 
ter a sua colaboração. 

iii. Devem integrar o plano anual de atividades do agrupamento as atividades que cada 
estabelecimento selecionar no âmbito do plano anual de atividades do município ou 
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articuladas com outras entidades, caso do centro de saúde, com a colaboração dos 
coordenadores de saúde do agrupamento. 

a) Projetos/Oferta Complementar: 
i. Os projetos locais desenvolvidos no âmbito da coordenação da saúde, da autarquia, ou 

com outras entidades (Escola Segura, Centro de Saúde, juntas de Freguesia, etc.), devem 
ficar registados nos regimentos internos do estabelecimento. 

ii. Se algum dos projetos for desenvolvido na área curricular de Oferta Complementar, deve 
ser realizada a planificações das ulas onde estes projetos forem desenvolvidos.  

n. Procedimentos a considerar: 
I. Há alguns procedimentos a considerar na elaboração dos regimentos internos que são 

importantes para o funcionamento de cada estabelecimento de ensino, que são os seguintes: 
i. Acesso ao edifício; 

a) O acesso ao edifício escolar é permitido a:  
1) Encarregados de Educação a pedido dos próprios, a pedido dos 

professores e no horário destinado ao atendimento. 
2) Ao pessoal docente e pessoal não docente. 
3) Alunos. 
4) Elementos da autarquia. 
5) Funcionários a cargo da autarquia.  
6) Distribuidores/fornecedores de produtos/materiais necessários para o 

funcionamento do estabelecimento de ensino (leite, material de limpeza, 
material escolar, equipamentos, etc. …). 

ii. Acolhimento e recolha diária dos alunos; 
a) Os alunos, regra geral, são entregues ao cuidado do pessoal não docente 

destinado para o efeito, preferencialmente, à porta de entrada do edifício. 
b) Da mesma forma, para efeitos de recolha dos alunos, devem os encarregados 

de educação aguardar fora do edifício escolar, exceto em caso de más 
condições atmosféricas; 

c) Os encarregados de educação poderão acompanhar os seus educandos à sala 
de aula, em situações excecionais e depois de autorizados pelo respetivo 
professor/educadora; 

iii. Acompanhamento dos alunos em caso de falta do professor/educador; 
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a) Em situação de ausência temporária de um docente ou educador titular de turma 
seguem-se os seguintes procedimentos. 

b) No Pré-escolar, em caso de falta da educadora, os alunos ficarão com uma 
assistente operacional. 

c) No 1.º Ciclo, em situação de falta imprevista do professor, os 
coordenadores/representantes de estabelecimento devem verificar os recursos 
humanos disponíveis no estabelecimento, de modo a dar uma resposta 
adequada ao acompanhamento dos alunos, nomeadamente:  

1) Distribuição dos alunos pelas restantes turmas da escola; 
2) Permanência das crianças na sala de aula, sob a vigilância de um 

assistente operacional, supervisionada pelo coordenador/representante 
de estabelecimento, sempre que, não for possível arranjar um professor 
para fazer a substituição; 

3) Nas escolas e jardins de lugar único ou com duas turmas, sempre que 
possível a substituição será efetuada por um professor das 
coadjuvações/apoio educativo, devendo estes professores registar o 
sumário das atividades desenvolvidas e rubricar a aula no programa 
eletrónico de “ALUNOS”. 

d) Em situação de falta prevista dos professores, estes devem entregar ao 
coordenador/representante de estabelecimento, os planos de aula, que serão 
entregues ao professor designado para efetuar a substituição; 

e) Os alunos não poderão regressar a casa antes da hora habitual, sem que, para 
tal, estejam autorizados pelo encarregado de educação e acompanhados por 
este, ou por um adulto indicado pelo mesmo. 

iv. Supervisão das Atividades Livres/Vigilância de recreios: 
a) Dada a necessidade de garantir a segurança das crianças em cada recreio dos 

estabelecimentos de ensino do agrupamento, a supervisão das atividades livres 
e vigilância dos recreios, no 1.º Ciclo, será assegurada pelos docentes que 
trabalham na escola, pertencentes ao agrupamento, de acordo com os horários 
dos docentes e com o mapa/escala definido nos respetivos regimentos internos, 
e ainda pelos assistentes operacionais designados.  
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b) No que se refere ao Pré-escolar, a vigilância das crianças é sempre assegurada 
pelas educadoras titulares e pelas assistentes operacionais que acompanham 
as turmas deste nível de ensino. 

c) Deve ficar registado no regimento interno o mapa da supervisão das atividades 
livres, bem como o mapa de vigilância de recreios. 

v. Locais de afixação e formas de divulgação de informação: 
a) A informação de carácter geral, para conhecimento da comunidade escolar tem 

de ser afixada nos locais de estilo disponíveis em cada estabelecimento de 
ensino. 

b) A informação ao pessoal docente e não docente será transmitida pelo 
coordenador/representante de estabelecimento, sempre que for necessário. 

c)   A informação aos Encarregados de Educação segue através dos alunos por 
meio de avisos e da caderneta escolar. 

vi. Serviço de fornecimento de refeições: 
a) As refeições são asseguradas pela autarquia local, sendo servidas nos 

refeitórios existentes em cada estabelecimento de ensino.  
b) Os refeitórios destinam-se a alunos, pessoal docente e não docente de cada 

estabelecimento, funcionando em espaços próprios devidamente equipados e 
destinado ao serviço de refeições. 

c) Nos regimentos internos deve ficar definido o pessoal docente e não docente 
que dá apoio nas refeições e que a vigilância dos almoços servidos. 

d) Nos refeitórios devem ser afixadas as regras de funcionamento e de utilização, 
ficando as mesmas registados nos regimentos internos. 

vii. Ementas: 
a) As ementas são elaboradas por técnicos especializados da autarquia. 
b) As ementas semanais são sempre afixadas, para conhecimento dos pais e 

encarregados de educação, no átrio de entrada de cada estabelecimento. 
c) Na hora da refeição só é permitida a entrada no refeitório aos utentes, ao 

pessoal de serviço e professores com funções de supervisão da refeição. 
d) Todos os utentes estão obrigados a cumprir as normas estabelecidas e respeitar 

os procedimentos indicados pelos coordenadores de estabelecimento. 
viii. Bibliotecas: 
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a) As Bibliotecas são estruturas que gerem recursos educativos diretamente 
ligados às atividades curriculares letivas ou não letivas e de ocupação de 
tempos livres; 

b) Deve promover a cooperação com os docentes, com os encarregados de 
educação e com a comunidade educativa; 

c) São utilizadores da biblioteca todos os alunos, professores, funcionários e todos 
aqueles que forem autorizados pelo órgão de gestão, 
coordenador/representante de estabelecimento e pela equipa responsável pelas 
bibliotecas do agrupamento. 

d) Nos regimentos internos deve ficar definido o horário de funcionamento da 
biblioteca e registado o mapa de utilização da biblioteca. 

ix. Funcionamento do Gabinete de Apoio ao Aluno (GApA): 
i. Em cada escola deve ficar afixado em local visível as orientações do órgão de 

gestão relativamente ao funcionamento do Gabinete de Apoio ao Aluno (GApA). 
ii. Os docentes titulares de turma devem agir em conformidade com o regulamento 

de funcionamento do GApA e as orientações do órgão de gestão e conselho 
pedagógico. 

iii. O coordenador/representante de estabelecimento é o responsável pela 
implementação das medidas sancionatórias prevista no regulamento de 
funcionamento do GApA. 

x. Pavilhões Desportivos/Polivalentes: 
i. Nas escolas e jardins-de-infância que tiverem um pavilhão desportivo, ou um 

espaço/sala polivalente, devem ser afixado um regulamento de utilização dos 
espaços desportivos. 

ii. No regimento interno deve ficar registado um mapa de utilização destes 
espaços. 

iii. A utilização destes espaços podem ser articulados com as juntas de freguesia, 
de acordo com delegação de competências da autarquia. 

xi. Utilização dos laboratórios de ciências: 
i. De acordo com a legislação em vigor e com as orientações do Ministério da 

Educação, os docentes do Pré-escolar e do 1.º Ciclo devem desenvolver 
atividades experimentais com os seus alunos. 
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ii. Nos horários dos docentes do 1.º Ciclo deve ficar registada 1 hora semanal 
para desenvolverem atividades de laboratório. 

iii. Nos regimentos internos deve ficar registado um mapa de utilização destes 
espaços de laboratório. 

iv. Cada escola e jardim-de-infância deverá rentabilizar o material de ciências 
existente nos seus inventários, dando-lhe um uso regular. 

xii. Lanches: 
i. Nos regimentos internos de cada estabelecimento deve ser especificado quem 

são os responsáveis pelos lanches dos alunos, o local, bem como os horários e 
procedimentos a realizar na hora dos lanches. 

xiii. Leite escolar: 
a) A requisição e distribuição do leite escolar é da responsabilidade de cada 

coordenador/representante de estabelecimento. 
b) Todos os professores e educadores titulares de turma de cada estabelecimento 

devem fazer a gestão do consumo diário da respetiva turma e seguir as 
orientações do manual de procedimentos do leite escolar. 

xiv. Seguro Escolar: 
a) Em cada escola deve ser afixado as orientações do órgão de gestão e a portaria 

relacionada com o seguro escolar. 
b) Sempre que ocorrer algum acidente escolar durante o período letivo, nas 

atividades de enriquecimento curricular (AEC), ou ainda nos prolongamentos de 
horário da manhã e da tarde do Pré-escolar (AAAF) e do 1º Ciclo (CAF), 
organizados pela autarquia, deverá ser comunicado de imediato, via telefone, o 
acidente aos serviços administrativos do agrupamento pelo Coordenador de 
Estabelecimento, pelo docente titular de turma ou pelos docentes das AEC. 

c) Os docentes titulares de turma, bem como os professores das atividades de 
enriquecimento curricular (AEC), têm que preencher o modelo de inquérito do 
seguro escolar e entregá-lo na secretaria no prazo máximo de 24 horas. 

d) No início de cada ano letivo é dado a conhecer aos encarregados de 
educação/pais dos alunos que frequentarem o Pré-escolar e 1.º Ciclo, através de 
um documento elaborado par o efeito, as normas de funcionamento do seguro 
escolar. 
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xv. Transporte Escolar: 
i. Os horários dos transportes dos alunos do Pré-escolar pelas carrinhas das juntas 

de freguesia e dos alunos do 1.º Ciclo nas escolas que também tiverem 
transporte, devem ficar registados nos regimentos internos. 

xvi. Situações não previstas: 
a) As situações que não estiverem contempladas nos regimentos internos de cada 

estabelecimento de ensino terão de ser reportadas para o presente 
Regulamento Interno. 
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Capítulo XII - Disposições Finais 

Artigo 172.º - Divulgação de Informação 

(Afixação de informações, publicidade e propaganda) 

1. Toda a informação não oficial a divulgar em qualquer espaço escolar dos estabelecimentos que 
compõem o Agrupamento terão que ser rubricados (se o parecer for favorável) pela Diretora. 

Artigo 173.º - Omissões 

1. Todos os casos omissos no Regulamento Interno serão resolvidos pela Diretora, no respeito pelas 
competências definidas na lei e neste regulamento, na sequência da análise das situações em 
concreto. 

Artigo 174.º - Divulgação 

1. Todos os diretores de turma, professores titulares de turmas e educadoras, no início do ano letivo, 
entregarão aos alunos as partes do Regulamento Interno de interesse para a população discente e 
para conhecimento dos encarregados de educação. 

2. Para consulta de todos os interessados, estarão permanentemente disponíveis versões integrais do 
Regulamento Interno, na página da Internet do Agrupamento, em suporte informático nos documentos 
em servidor, sala de pessoal não docente, nas pastas de cada departamento curricular (em suporte 
informático, nos documentos em servidor) e dossier de cada coordenação de estabelecimento. 

Artigo 175.º - Revisão do Regulamento Interno 

1. O presente Regulamento deverá ser revisto em sede de Conselho Geral, anualmente. 

2. As alterações a propor no exercício do poder de revisão deverão ser antecedidas por uma ampla 
reflexão de toda a comunidade educativa conducente à tomada de decisões. 

3. O poder de revisão deverá ser exercido sempre que a legislação se alterar ou desde que as 
necessidades do Agrupamento assim o justificarem. 



Regulamento Interno 
2017-2021 

______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

AE Dr. Mário Fonseca 
Página 178 de 184 

Artigo 176.º - Legislação Subsidiária 

1. Em tudo o que não se encontrar especialmente regulado neste Regulamento, é subsidiariamente 
aplicável a legislação em vigor. 

Artigo 177.º - Entrada em Vigor 

1. Este Regulamento Interno entrará em vigor após a sua aprovação pelo Conselho Geral ficando uma 
equipa deste Conselho responsável pela composição técnica do mesmo, num período até 15 dias 
úteis.  

2. A sua posterior divulgação deve ser imediata a este procedimento, cujo original ficará arquivado no 
dossier deste Conselho.  

3. A divulgação deve ser feita diretamente para os coordenadores de estabelecimento/departamento, que 
devem divulgá-los e incentivar ao seu pleno conhecimento pelos elementos que coordenam, bem como 
na página Web do Agrupamento: http://aemariofonseca.pt. 

4. A divulgação deve ser feita também a todos os representantes deste Conselho, via correio eletrónico, 
para que procedam à sua divulgação junto dos elementos que representam. 

 

 

 

 

 

Aprovado em reunião do Conselho Geral de 27 de novembro de 2017 

Alterações aprovadas em reunião do Conselho Geral de 19 de novembro de 2018 

 

O Presidente do Conselho Geral 

 

________________________________________________ 
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ANEXO I - Conselho Consultivo de Alunos (CCA) 

1. O Conselho Consultivo de Alunos é criado para representar todos os alunos da escola (cada EBS terá 
um Conselho). A auscultação regular dos alunos vem ao encontro de uma necessidade de os envolver 
e corresponsabilizar nas decisões que lhes dizem respeito. 

2. Pretende-se que seja um exemplo vivo de cidadania ativa patente na escola, onde cada um tem direito 
a manifestar a sua opinião, tornando possível uma tomada de decisão conjunta sobre vários assuntos 
em debate no seio escolar. 

Artigo 1.º - Atribuições  

1. Compete ao Conselho Consultivo de Alunos a emissão de parecer sobre todas as questões que lhe 
forem colocadas pela Diretora da Agrupamento e sobre quaisquer outras que os seus membros 
entendam dever discutir e pronunciar-se. 

2. As decisões do Conselho Consultivo de Alunos são tomadas por maioria simples e têm a natureza de 
mera recomendação à Diretora da Agrupamento. 

Artigo 2.º - Constituição 

1. O Conselho Consultivo de Alunos é constituído pelos delegados e subdelegados de cada turma. 

Artigo 3.º - Atribuições dos Elementos do CCA 

1. Compete aos conselheiros recolher todos os pareceres junto de todos os colegas das suas turmas 
sobre todas as questões que lhe forem colocadas pela Diretora e sobre quaisquer outras que os 
membros entendam dever discutir e pronunciar-se. 

Artigo 4.º - Reuniões  

1. A convocação das reuniões é feita com 2 dias de antecedência e compete à Diretora, ou quem a 
substitua, marcar a agenda da mesma e presidir aos trabalhos.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


