Regulamento Interno

Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos
Pinhal Novo
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Introdução
“Nas organizações formais a participação é, geralmente, uma participação organizada que carece
de regulamentação. A existência de regras de participação constitui um requisito organizacional e
uma base de legitimação importante”.
(Licínio C. Lima, “A Escola Como Organização
e a Participação na Organização Escolar”)

A comunidade escolar tem no seu seio a parte nuclear que justifica a sua existência enquanto
organização social: os alunos. Os restantes membros desta comunidade devem dirigir a sua ação
para a motivação e formação dos discentes, tendo em conta que o sucesso pessoal e profissional
do cidadão do século XXI tem por base não só aprendizagens académicas bem sucedidas, mas
também a aquisição de princípios e valores éticos, estéticos e cívicos, potenciadores de um
equilibrado desenvolvimento e de uma intervenção ativa, crítica e responsável na sociedade, em
consonância com os seus interesses, capacidades e formação.
O aluno é pois a razão de ser da Escola como Instituição. Todavia, os seus interesses, anseios,
expectativas e problemas não são coincidentes com os interesses, comportamentos e valores dos
restantes membros da comunidade escolar. A participação dos alunos dentro do espaço escolar
deve, assim, ser balizada por direitos e deveres que, em conjunto com as regras e regulamentos
respeitantes quer aos outros elementos da comunidade educativa, quer à usufruição dos espaços e
bens educativos, por parte de todos, constituem o Regulamento Interno do Agrupamento.
O Regulamento Interno orienta e “dirige”, na ação diária, todo o edifício pedagógico, iniciado no
Projeto Educativo do Agrupamento e desenvolvido no Plano Anual de Atividades das Escolas e
Jardins de Infância.
O cumprimento do Regulamento Interno por cada comunidade escolar facilita o funcionamento das
Escolas como organizações, proporciona a melhoria da qualidade de educação e ensino, contribui
para o bem – estar da população escolar.
O Regulamento Interno constitui, assim, um importante instrumento de gestão e de aplicação da
autonomia escolar.
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Capítulo I
Art.º 1º
OBJETIVOS
Elaborado no pleno respeito pelas práticas pedagógicas, o Regulamento Interno tem como
objetivos:
a) Definir um conjunto de normas e princípios que sirvam de referencial para todos os
elementos da comunidade educativa, balizando comportamentos e atitudes.
b) Contribuir para a plena prestação dos estabelecimentos de educação e ensino que
integram o Agrupamento, enquanto organizações sociais, impedindo desvios que
conduzam à desorientação, descaracterização e mau funcionamento, limitando-os no
cumprimento da sua função educativa.
c) Contribuir para que os estabelecimentos de educação e ensino proporcionem experiências
e vivências que favoreçam não só a aquisição de conhecimentos académicos, mas
também de valores e atitudes que promovam o enriquecimento pessoal e social das
crianças e jovens.
d) Fomentar sentimentos de respeito recíproco entre os elementos da comunidade educativa,
levando-a a orientar a sua relação com o outro, segundo princípios de colegialidade e
democraticidade.
e) Viabilizar o cumprimento do Projeto Educativo do Agrupamento e dos Planos Anuais de
Atividades.
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Capítulo II
Art.º 2º
Âmbito de Aplicação
O presente Regulamento Interno define, de acordo com os princípios estabelecidos no regime de
autonomia, administração e gestão, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 75/ 2008, de 22 de Abril, o
regime de funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e ensino que integram o
Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, Pinhal Novo, adiante designado por
Agrupamento, de cada um dos seus Órgãos de Administração e Gestão, das Estruturas de
Coordenação Educativa e Supervisão Pedagógica e dos Serviços Técnicos e TécnicoPedagógicos, bem como os direitos e os deveres dos membros da comunidade escolar.

1. O Agrupamento abrange os seguintes estabelecimentos de ensino:
- Jardim de Infância de Terrim
- Jardim de Infância de Vale da Vila
- Escola Básica de Arraiados
- Escola Básica de Batudes
- Escola Básica da Carregueira
- Escola Básica de Lagoa da Palha
- Escola Básica da Palhota
- Escola Básica António Santos Jorge
- Escola Básica João Eduardo Xavier
- Escola Básica Zeca Afonso
- Escola Básica Salgueiro Maia
- Escola Básica Alberto Valente
- Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos José Maria dos Santos
2. O Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos é uma unidade organizacional que tem como
finalidades:
a) Proporcionar um percurso sequencial e articulado às crianças e alunos que o frequentam,
favorecendo a transição adequada entre níveis e ciclos de ensino;
b) Superar situações de isolamento das escolas e estabelecimentos de educação pré-escolar
e do 1.º ciclo e prevenir a exclusão social e escolar;
c) Reforçar a capacidade pedagógica das escolas e estabelecimentos de educação préescolar e 1.º ciclo através de uma eficaz gestão dos recursos.
3. Cada uma das escolas ou estabelecimentos de educação pré-escolar e 1.º ciclo que integram o
Agrupamento mantêm a sua identidade e denominação próprias.
4. O Agrupamento goza de autonomia nos domínios da organização pedagógica, da organização
curricular, da gestão dos recursos humanos, da ação social escolar e da gestão estratégica,
patrimonial, administrativa e financeira, no quadro das funções, competências e recursos que lhe
estão atribuídos.
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5. Constituem instrumentos do exercício da autonomia os seguintes:
a) Projeto Educativo do Agrupamento.
b) Regulamento Interno do Agrupamento.
c) Projeto Curricular do Agrupamento
d) Plano Anual (e Plurianual) de Atividades e respetivos relatórios.
e) Orçamento e a correspondente Conta de Gerência.
f) Relatório de Avaliação Interna (autoavaliação).
g) Contrato de Autonomia.

Secção I
Art.º 3º
Princípios Gerais
1. O presente Regulamento aplica-se à área dos estabelecimentos do Agrupamento, bem como a
todos os espaços onde decorram atividades letivas, de complemento curricular ou
extracurricular, da responsabilidade dos mesmos.
2. Ficam abrangidos pelas suas disposições todos aqueles que as utilizem sob qualquer pretexto.
3. Para alunos, funcionários, professores e outros técnicos que nela desempenhem funções, o não
cumprimento de quaisquer disposições constantes no Regulamento Interno poderá implicar
procedimento disciplinar, nos termos da lei em vigor.
4. Todos os outros que, sob qualquer pretexto, recorram aos estabelecimentos e não acatem as
disposições do Regulamento incorrem na pena de interdição de utilização das instalações e/ou
serviços.
5. Estão abrangidos pelas normas do presente Regulamento todos os atos praticados no exterior
dos estabelecimentos, caso os seus agentes se encontrem no desempenho normal das suas
funções profissionais.
6. Concretamente, o presente Regulamento aplica-se:
a) AOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO E GESTÃO:
- Conselho Geral
- Diretor
- Conselho Pedagógico
- Conselho Administrativo
b) ÀS ASSESSORIAS TÉCNICO-PEDAGÓGICAS
c) ÀS COORDENAÇÕES DE ESTABELECIMENTO
d) ÀS ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO EDUCATIVA E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
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- Conselhos de Docentes
- Departamentos Curriculares
- Coordenação de Turma
- Conselhos de Ano
- Conselhos de Turma
- Conselho de Diretores de Turma
e) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICO E TÉCNICO- PEDAGÓGICOS
- Serviços Administrativos
- Serviços de Ação Social Escolar
- Direção de Instalações
- Bibliotecas Escolares
- Plano Tecnológico da Educação
- Conselho de Docentes de Educação Especial
- Serviço de Psicologia e Orientação
- Núcleo de Apoio à Comunidade Educativa para Prevenção da Indisciplina
- Tutoria
f) AOS ALUNOS
g) AO PESSOAL DOCENTE
h) AO PESSOAL NÃO DOCENTE
i) AOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
j) A TODOS OS UTENTES DOS ESPAÇOS E INSTALAÇÕES ESCOLARES

Secção II
Art.º 4º
Regime de Funcionamento
1. O regime de funcionamento dos estabelecimentos de educação e ensino é definido pelo Diretor,
ouvido o Conselho Geral.
2. O regime de funcionamento dos estabelecimentos de educação e ensino é revisto anualmente,
devendo observar-se os seguintes princípios:
a) funcionamento em regime normal, sempre que possível;
b) uniformização de horário de funcionamento para os estabelecimentos de educação e
ensino localizados na Vila de Pinhal Novo, que funcionem em regime duplo;
c) uniformização de horários de funcionamento para os estabelecimentos de educação e
ensino para que funcionem em regime normal, quer os situados na zona rural, quer para os
da Vila de Pinhal Novo.
3. Sempre que as atividades escolares decorram nos períodos da manhã e da tarde, o intervalo do
almoço não poderá ser inferior a uma hora para os estabelecimentos de ensino dotados de
refeitório e de uma hora e trinta minutos para os restantes.
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4. As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se uma hora depois de findo o período definido
para almoço no horário do respetivo grupo/turma.
5. Nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º ciclo, verificando-se a realização de
atividades que integrem o Plano Anual de Atividades, nomeadamente visitas de estudo, festas,
atividades desportivas, datas comemorativas, etc, a alteração do regime de funcionamento
apenas deverá ocorrer quando essas atividades não possam ser conciliadas com o horário
superiormente estabelecido.
6. Havendo necessidade de alterar o regime de funcionamento, o mesmo não deverá ocorrer sem
prévia autorização do Diretor, devendo respeitar-se, sempre que possível, o cumprimento da
carga horária diária de 5 horas letivas.
7. Verificando-se a necessidade de aplicação do disposto nos pontos 5. e 6., devem os
Encarregados de Educação ser informados com a devida antecedência.
8. As crianças/alunos que não participem nas atividades acima referidas serão, sempre que
possível, distribuídos pelos restantes grupos/turma que permanecem na escola.
9. As crianças/alunos estão sob a responsabilidade do Agrupamento 15 minutos antes e após o
início/termo das atividades letivas, período para além do qual cessa a responsabilidade do
Agrupamento.
10. O regime de funcionamento dos estabelecimentos é obrigatoriamente comunicado aos
encarregados de educação no início do ano letivo.

Secção III
Art.º 5º
Princípios Orientadores da
Administração e Gestão do Agrupamento
A administração e gestão do Agrupamento deverá subordinar-se aos princípios consagrados no
regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos de educação e ensino,
designadamente:
a) A democraticidade e participação de todos os intervenientes no processo educativo, de
modo adequado às características específicas dos vários níveis de educação e de ensino;
b) O primado de critérios de natureza pedagógica e científica sobre critérios de natureza
administrativa;
c) O desenvolvimento de uma educação e ensino de qualidade, promotores do sucesso
escolar e da formação pessoal;
d) A equidade social, criando condições para a concretização da igualdade de oportunidades
e assegurando a realização e o desenvolvimento pessoal e profissional de todos;
e) O respeito pelos direitos de todos, através do cumprimento dos deveres individuais e das
normas definidas;
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f) A representatividade dos órgãos de administração e gestão do Agrupamento, garantida
pela eleição democrática de representantes da comunidade educativa;
g) A responsabilização do Estado e dos diversos intervenientes no processo educativo;
h) A estabilidade e eficiência da gestão escolar, garantindo a existência de mecanismos de
comunicação e informação;
i)

A transparência dos atos de administração e gestão.
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Capítulo III
Art.º 6º
Órgãos
1. A administração e gestão do Agrupamento é assegurada por órgãos próprios, os quais devem
orientar a sua ação segundo os princípios descritos no Artigo 5º e nas normas consignadas no
presente Regulamento Interno.
2. São órgãos de administração e gestão do Agrupamento os seguintes:
a)
b)
c)
d)

O Conselho geral
O Diretor
O Conselho Pedagógico
O Conselho Administrativo

3. Não pode verificar-se o desempenho simultâneo de mais de um cargo ou função, sempre que
daí resulte a designação da mesma pessoa em mais de um dos órgãos indicados no ponto
anterior.

Secção I
Art.º 7º
Conselho Geral
“O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas
orientadoras da atividade do Agrupamento, assegurando a participação e a representação da
comunidade educativa, nos termos e para os efeitos do nº4 do artigo 48º da Lei de Bases do
Sistema Educativo.”
1. COMPOSIÇÃO
1.1. O Conselho Geral é constituído por um número ímpar de membros, não superior a 21.
1.2. Na sua composição o Conselho Geral integra representantes do pessoal docente e não
docente, dos pais e encarregados de educação, dos alunos, do município e da comunidade
local.
1.3. O número de representantes do pessoal docente e não docente, no seu conjunto, não pode
ser superior a 50% da totalidade dos membros do Conselho Geral.
1.4. Os alunos que frequentam o ensino básico recorrente estão representados no Conselho
Geral por um elemento.
1.5. Quando não haja lugar à representação dos alunos do ensino básico recorrente, poderão os
alunos fazer-se representar no Conselho Geral por um aluno do 3.º Ciclo, designadamente:
a) O Presidente da Associação de Estudantes, caso esteja constituída e em atividade;
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b) Um Delegado de Turma, eleito em Assembleia de Delegados de Turma do 3.º Ciclo.
1.6. Os membros referidos nos números anteriores são eleitos ou designados pelas respetivas
estruturas representativas, de acordo com a legislação em vigor.
1.7. Enquanto órgão de direção estratégica, o Conselho Geral é composto pelos seguintes
elementos:









7 Representantes do Pessoal Docente
2 Representantes do Pessoal Não Docente
5 Representantes dos Pais e Encarregados de Educação
1 Representante dos Alunos
2 Representantes do Município
3 Representantes da Comunidade Local
O Diretor

1.8. O Diretor participa nas reuniões do Conselho Geral sem direito a voto.
1.9. Havendo representante dos alunos, nos termos referidos no ponto 1.5., este também
participa no Conselho Geral sem direito a voto.
1.10. O Conselho Geral só pode proceder à eleição do Presidente e deliberar estando
constituído na sua totalidade.

2. DESIGNAÇÃO
Os membros do Conselho Geral são eleitos ou designados como se indica:
2.1. O Presidente é eleito por maioria absoluta dos votos dos membros do Conselho Geral.
2.2. Pessoal Docente e Não Docente:
• Os representantes do pessoal docente e não docente no Conselho Geral são eleitos por
distintos corpos eleitorais, constituídos, respetivamente, pelo pessoal docente e não
docente, em exercício efetivo de funções no Agrupamento.
2.3. Alunos:
a) O representante dos alunos que frequentam o ensino básico recorrente é eleito pelo
respetivo corpo eleitoral;
b) Verificando-se o disposto no ponto 1.5., o representante dos alunos será:
i) O Presidente da Associação de Estudantes;
ii) O Delegado de Turma eleito em Assembleia de Delegados de Turma do 3ºCiclo;
2.4. Pais e Encarregados de Educação:
a) Os representantes dos Pais e Encarregados de Educação são eleitos em Assembleia
Geral de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento, sob proposta das
Associações de Pais, assegurando-se a representatividade dos diversos níveis de
educação e ensino.
b) Não existindo Associações de Pais, o Presidente do Conselho Geral convoca uma
Assembleia de Pais e Encarregados de Educação de todos os estabelecimentos de
educação e ensino para eleição dos respetivos representantes.
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2.5. Município:
Os representantes do Município são designados pela Câmara Municipal, podendo esta
delegar tal competência nas Juntas de Freguesia.
2.6. Comunidade Local:
a) Os representantes da Comunidade Local são cooptados pelos demais membros do
Conselho Geral, em reunião especialmente convocada pelo Presidente, podendo ser
nomeadas individualidades ou instituições e organizações;
b) Para efeitos do disposto na alínea anterior, deve o Conselho Geral ter em consideração:
i) Parcerias estabelecidas;
ii) Cooperação em Projetos do Agrupamento;
iii) Relevância da representação para o cumprimento dos objetivos do Projeto Educativo do
Agrupamento.
c) Os representantes da Comunidade Local:
i) São cooptados pelos demais membros quando se trate de individualidades ou
representantes de atividades de carácter económico, social, cultural e científico;
ii) Quando se trate de representantes de instituições ou organizações são indicados pelas
mesmas.
d) Verificando-se o disposto na alínea c) ii), as instituições ou organizações devem indicar os
seus representantes no prazo de 10 dias.

3. COMPETÊNCIAS DO CONSELHO GERAL
3.1. Sem prejuízo das competências que lhe sejam atribuídas por lei ou Regulamento Interno ao
Conselho Geral compete:
a) Eleger o respetivo Presidente, de entre os seus membros, à exceção do representante dos
alunos;
b) Eleger o Diretor, de acordo com os princípios consagrados na lei e no Regulamento
Interno;
c) Aprovar o Projeto Educativo e acompanhar e avaliar a sua execução;
d) Aprovar o Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas;
e) Aprovar os Planos Anual e Plurianual de atividades;
f) Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do Plano Anual de
Atividades;
g) Aprovar as propostas de contratos de autonomia;
h) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento;
i) Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo Diretor, das atividades no
domínio da ação social escolar;
j) Aprovar o relatório de contas de gerência;
13

l) Apreciar os resultados do processo de autoavaliação;
m) Pronunciar -se sobre os critérios de organização dos horários;
n) Acompanhar a ação dos demais órgãos de administração e gestão;
o) Promover o relacionamento com a comunidade educativa;
p) Definir os critérios para a participação do Agrupamento em atividades pedagógicas,
científicas, culturais e desportivas.
3.2. Compete ainda ao Conselho Geral:
a) Emitir parecer sobre os termos em que se concretiza a inclusão da educação sexual no
Projeto Educativo;
3.3. No desempenho das suas competências, o Conselho Geral tem a faculdade de requerer aos
restantes órgãos as informações necessárias para realizar eficazmente o acompanhamento
e a avaliação do funcionamento do Agrupamento de Escolas e de lhes dirigir
recomendações, com vista ao desenvolvimento do Projeto Educativo e ao cumprimento do
Plano Anual de Atividades.
3.4. O Conselho Geral pode constituir no seu seio uma Comissão permanente, na qual pode
delegar as competências de acompanhamento da atividade do Agrupamento de Escolas
entre as suas reuniões ordinárias.
3.5. A Comissão permanente constitui-se como uma fração do Conselho Geral, respeitada a
proporcionalidade dos corpos que nele têm representação.

4. COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE DO CONSELHO GERAL
a) Presidir às reuniões do Conselho Geral;
b) Coordenar as atividades decorrentes das competências próprias do Conselho;
c) Abrir e acompanhar o processo eleitoral para o Conselho Geral, no prazo legal
estabelecido, executando todas as diligências necessárias à eleição e designação dos
diferentes representantes no Conselho Geral;
d) Acompanhar a regularidade do processo eleitoral para o Diretor;
e) Comunicar à DRELVT os resultados do processo eleitoral para o Diretor;
f) Conferir posse ao Diretor, perante o Conselho Geral, nos 30 dias subsequentes à
homologação dos resultados pelo Diretor Regional de Educação;
g) Delegar as suas competências num dos representantes do Conselho geral, quando as
circunstâncias não lhe permitirem presidir às reuniões;

5. FUNCIONAMENTO
5.1. As reuniões são presididas pelo Presidente do Conselho Geral que, em caso de
impedimento, designará o seu substituto para coordenação dos trabalhos em curso;
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5.2. O Conselho Geral reúne ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente
sempre que seja convocado pelo respetivo Presidente, por sua iniciativa, a requerimento de
um terço dos seus membros em efetividade de funções ou por solicitação do Diretor.
5.3. As reuniões do Conselho Geral devem ser marcadas em horário que permita a participação
de todos os seus membros.
5.4. O Conselho Geral pode reunir em qualquer dia da semana;
5.5. O Conselho Geral procederá à elaboração ou revisão do seu Regimento Interno nos
primeiros 30 dias do mandato.
5.6. O Regimento Interno definirá as regras de organização e funcionamento do Conselho Geral
em conformidade com o disposto na lei e no Regulamento Interno do Agrupamento.
6. PROCESSOS ELEITORAIS
6.1. O Presidente do Conselho Geral inicia o processo eleitoral 60 dias antes do termo do
mandato.
6.2. Os representantes dos alunos do ensino básico recorrente, do pessoal docente e não
docente candidatam-se à eleição constituídos em listas separadas.
6.3. As listas devem conter a indicação dos candidatos a membros efetivos, em número igual ao
dos respetivos representantes no Conselho Geral, bem como dos candidatos a membros
suplentes.
6.4. As mesas das assembleias eleitorais são constituídas por 3 elementos designados pelo
Presidente do Conselho Geral ou por quem o substitua, uma vez obtida a anuência destes.
6.5. As eleições realizar-se-ão por voto direto, presencial e secreto.
6.6. As urnas manter-se-ão abertas durante 8 horas ininterruptamente, a menos que tenham
votado todos os eleitores.
6.7. A abertura das urnas será efetuada perante a respetiva assembleia eleitoral.
6.8. Do ato eleitoral lavrar-se-á ata que será assinada por todos os membros da mesa e pelos
restantes membros da assembleia eleitoral que o desejarem.
6.9. Os candidatos constituem-se em lista com a seguinte composição:
Pessoal Docente – Lista composta por sete efetivos e quatro suplentes.
Pessoal Não Docente – Lista composta por dois efetivos e dois suplentes.
Alunos – Lista composta por um efetivo e um suplente.
6.10. As listas do pessoal docente devem assegurar a representação adequada dos diferentes
níveis e ciclos de ensino.
6.11. Cada lista poderá apresentar dois delegados para acompanhar o processo eleitoral.
6.12. As candidaturas serão entregues ao Presidente do Conselho Geral até 10 dias úteis antes
da data estabelecida para a eleição.
6.13. O Presidente do Conselho Geral fará afixar as listas, nos locais próprios de todos os
estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento, até 5 dias úteis antes do ato
eleitoral.
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6.14. A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o método de representação
proporcional da média mais alta de Hondt.
6.15. Sempre que, por aplicação do método referido no número anterior, não resultar apurado
um docente da educação pré-escolar ou do 1º ciclo do ensino básico, o último mandato é
atribuído ao 1º candidato da lista mais votada que preencha tal requisito.
7. MANDATOS
1. O mandato dos membros do Conselho Geral tem a duração de quatro anos, à exceção do
mandato dos representantes dos pais e encarregados de educação e dos alunos que tem a
duração de dois anos escolares.
2. O mandato do Presidente do Conselho Geral tem a duração de quatro anos e termina na
primeira reunião do novo Conselho Geral.
3. Em caso de renúncia do Presidente, o Conselho Geral procederá a nova eleição para escolha de
novo Presidente.
4. Caso algum membro do Conselho Geral seja eleito Diretor terá de suspender o seu mandato
enquanto exercer funções naquele órgão.
5. No exercício do seu mandato e por impedimento prolongado, os membros eleitos do Conselho
Geral serão substituídos, durante o período de impedimento, pelo primeiro candidato suplente da
lista a que pertencem. Tratando-se de membros designados, as entidades que os designaram
indicarão os seus substitutos.
6. O impedimento referido no número anterior deve ser comunicado, por escrito, assim que ocorra
ao Presidente do Conselho Geral, a quem compete tomar as medidas necessárias para se
proceder à substituição.
7. Os membros do Conselho Geral são substituídos no exercício do cargo se, entretanto, perderem
a qualidade que determinou a respetiva eleição ou designação. Entende-se por “qualidade” os
requisitos necessários para a respetiva eleição ou designação.
8. Os membros do Conselho Geral podem renunciar ao mandato, por sua iniciativa, manifestando
essa intenção, por escrito e fundamentadamente, ao Presidente do Conselho Geral, o qual deve
comunicar tal facto ao Conselho Geral com uma antecedência mínima de 45 dias.
9. Em caso de cessação ou renúncia de mandato dos membros eleitos, a sua substituição será
feita pelo primeiro membro suplente da lista a que pertencia o titular do mandato.
10.
Em caso de cessação ou renúncia de mandato dos membros designados, a sua
substituição será feita pela entidade que os designou, através de credencial dirigida ao
Presidente do Conselho Geral, ou de acordo com os princípios referidos no ponto 2.
“Designação”.
11. O mandato dos membros que substituam anteriores titulares, eleitos ou designados, termina na
data prevista para a conclusão do mandato dos membros substituídos.
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Secção II
Art.º 8º
Diretor
O diretor é o órgão de administração e gestão do Agrupamento de Escolas nas áreas pedagógica,
cultural, administrativa, financeira e patrimonial.

1. COMPOSIÇÃO
1.1 O Diretor é coadjuvado no exercício das suas funções por um Subdiretor e por um a três
Adjuntos de acordo com a dimensão do Agrupamento e com a complexidade e diversidade
da sua oferta educativa.
1.2. O Subdiretor e os Adjuntos do Diretor são nomeados pelo Diretor de entre os professores
dos quadros de nomeação definitiva em exercício de funções no Agrupamento com, pelo
menos, cinco anos de serviço.

2. COMPETÊNCIAS
Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei ou pelo Regulamento Interno,
compete ao Diretor:
2.1. Submeter à aprovação do Conselho Geral o Projeto Educativo, elaborado pelo Conselho
Pedagógico.
2.2. Ouvido o Conselho Pedagógico, compete também ao Diretor:
a) Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Geral:
i) As alterações ao Regulamento Interno;
ii) Os planos anual e plurianual de atividades;
iii) O relatório anual de atividades;
iv) As propostas de celebração de contratos de autonomia;
b) Aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente e não docente, ouvido
também, no último caso, o município.
2.3. No ato de apresentação ao Conselho Geral, o Diretor faz acompanhar os documentos
referidos na alínea a) do número anterior dos pareceres do Conselho Pedagógico.
2.4. Compete ao Diretor, em especial:
Definir o regime de funcionamento do Agrupamento de Escolas;
a) Elaborar o projeto de orçamento, em conformidade com as linhas orientadoras definidas
pelo Conselho Geral;
b) Superintender na constituição de turmas e na elaboração de horários;
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c) Distribuir o serviço docente e não docente;
d) Designar os Coordenadores de Escola ou estabelecimento de Educação Pré-Escolar;
e) Designar os Coordenadores dos Departamentos Curriculares e os Diretores de Turma;
f) Designar os coordenadores de outras estruturas de coordenação educativa e supervisão
pedagógica e dos serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos previstos no
presente Regulamento Interno;
g) Planear e assegurar a execução das atividades no domínio da ação social escolar, em
conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo Conselho Geral;
h) Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como os outros recursos educativos;
i) Estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de associação com outras
escolas e instituições de formação, autarquias e colectividades, em conformidade com os
critérios definidos pelo Conselho Geral nos termos do ponto 3. do Artigo 7.º deste
Regulamento Interno;
j) Proceder à seleção e recrutamento do pessoal docente, nos termos dos regimes legais
aplicáveis;
k) Dirigir superiormente os serviços administrativos, técnicos e técnico -pedagógicos.
2.5. Compete ainda ao Diretor:
a) Representar o Agrupamento;
b) Exercer o poder hierárquico em relação ao pessoal docente e não docente;
c) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos;
d) Intervir nos termos da lei no processo de avaliação de desempenho do pessoal docente;
e) Proceder à avaliação de desempenho do pessoal não docente;
f) Suscitar a ativa e permanente cooperação dos alunos, professores e demais funcionários
na ação educativa;
g) Zelar pela manutenção da disciplina e do espírito de cooperação indispensável à ação
educativa;
h) Promover no seio dos docentes e não docentes relações de respeito mútuo e de
colaboração de trabalho, de modo a salvaguardar a unidade dos estabelecimentos de
educação e ensino e oferecer aos alunos exemplo de real e ativa cooperação;
i) Constituir as comissões ou grupos de trabalho que julgar convenientes.
2.6. O Diretor exerce ainda as competências que lhe forem delegadas pela administração
educativa e pela Câmara Municipal.
2.7. O Diretor pode delegar e subdelegar no Subdiretor e nos Adjuntos as competências
referidas nos números anteriores.
2.8. Nas suas faltas e impedimentos, o Diretor é substituído pelo Subdiretor.
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3. RECRUTAMENTO
3.1. O diretor é eleito pelo Conselho Geral.
3.2. Para recrutamento do Diretor, desenvolve-se um procedimento concursal, prévio à eleição,
nos termos do número seguinte.
3.3. Podem ser opositores ao procedimento concursal referido no número anterior docentes dos
quadros de nomeação definitiva do ensino público ou professores profissionalizados com
contrato por tempo indeterminado do ensino particular e cooperativo, em ambos os casos
com, pelo menos, cinco anos de serviço e qualificação para o exercício de funções de
administração e gestão escolar, nos termos do número seguinte.
3.4. Consideram-se qualificados para o exercício de funções de administração e gestão escolar
os docentes que preencham uma das seguintes condições:
a) Sejam detentores de habilitação específica para o efeito, nos termos das alíneas b) e c) do
n.º 1 do artigo 56.º do Estatuto da Carreira Docente dos Educadores de Infância e dos
Professores dos Ensinos Básico e Secundário;
b) Possuam experiência correspondente a, pelo menos, um mandato completo no exercício
dos cargos de diretor ou adjunto do diretor, presidente ou vice-presidente do conselho
executivo; diretor executivo ou adjunto do diretor executivo; ou membro do conselho
diretivo, nos termos dos regimes previstos, respetivamente, no Decreto–Lei n.º75/2008, de
22 de Abril, ou no Decreto-Lei n.º 115 -A/98, de 4 de Maio, alterado, por apreciação
parlamentar, pela Lei n.º 24/99, de 22 de Abril, no Decreto-Lei n.º 172/91, de 10 de Maio, e
no Decreto-Lei n.º 769 -A/76, de 23 de Outubro;
c) Possuam experiência de, pelo menos, três anos como diretor ou diretor pedagógico de
estabelecimento do ensino particular e cooperativo.
3.5. O Subdiretor e os Adjuntos são nomeados pelo Diretor de entre docentes dos quadros de
nomeação definitiva que contem, pelo menos, cinco anos de serviço e se encontrem em
exercício de funções no Agrupamento de Escolas.

4. PROCEDIMENTO CONCURSAL
4.1. Sem prejuízo das regras definidas por Portaria do Ministério da Educação, o procedimento
concursal referido no artigo anterior é realizado respeitando o constante nos números
seguintes:
4.2. O procedimento concursal é aberto por Aviso publicitado do seguinte modo:
a) Em local apropriado das instalações do Agrupamento de Escolas;
b) Na página eletrónica do Agrupamento de Escolas e na da Direção Regional de Educação
de Lisboa e Vale do Tejo;
c) Por Aviso publicado na 2.ª série do Diário da República e divulgado em órgão de imprensa
de expansão nacional através de anúncio que contenha referência ao Diário da República
em que o referido aviso se encontra publicado.
4.3. No ato de apresentação da sua candidatura, os candidatos fazem entrega do seu curriculum
vitae e de um projeto de intervenção no Agrupamento, nos termos dos nºs 7 e 8 deste artigo.
4.4. Com o objectivo de proceder à apreciação das candidaturas, o Conselho Geral incumbe
uma comissão especialmente designada para o efeito de elaborar um relatório de avaliação.
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4.5. Para efeitos da avaliação das candidaturas, a comissão referida nos números anteriores
considera obrigatoriamente:
a) A análise do curriculum vitae de cada candidato, designadamente para efeitos de
apreciação da sua relevância para o exercício das funções de Diretor e do seu mérito;
b) A análise do projeto de intervenção no Agrupamento;
c) O resultado de entrevista individual realizada com o candidato.
5. ELEIÇÃO
5.1. O Conselho Geral procede à discussão e apreciação do relatório referido no ponto 4.4. do
número anterior, podendo, na sequência dessa apreciação, decidir proceder à audição dos
candidatos.
5.2. Após a discussão e apreciação do relatório e a eventual audição dos candidatos, o
Conselho Geral procede à eleição do Diretor, considerando-se eleito o candidato que
obtenha maioria absoluta dos votos dos membros do Conselho Geral em efetividade de
funções.
5.3. No caso de nenhum candidato sair vencedor, nos termos do número anterior, o Conselho
Geral reúne novamente, no prazo máximo de cinco dias úteis, para proceder a novo
escrutínio, ao qual são apenas admitidos os dois candidatos mais votados na primeira
eleição e sendo considerado eleito aquele que obtiver maior número de votos, desde que
respeitado o quórum legal e regulamentarmente exigido para que Conselho Geral possa
deliberar.
5.4. O resultado da eleição do Diretor é homologado pelo Diretor Regional de Educação nos dez
dias úteis posteriores à sua comunicação pelo Presidente do Conselho Geral, considerandose após esse prazo tacitamente homologado.
5.5. A recusa de homologação apenas pode fundamentar-se na violação da lei ou dos
regulamentos, designadamente do procedimento eleitoral.

6. POSSE
6.1. O Diretor toma posse perante o Conselho Geral nos trinta dias subsequentes à
homologação dos resultados eleitorais pelo Diretor Regional de Educação.
6.2. O Diretor designa o Subdiretor e os seus Adjuntos no prazo máximo de trinta dias após a
sua tomada de posse.
6.3. O Subdiretor e os Adjuntos tomam posse nos trinta dias subsequentes à sua designação
pelo Diretor.
7. MANDATO
7.1. O mandato do Diretor tem a duração de quatro anos.
7.2. Até sessenta dias antes do termo do mandato do Diretor, o Conselho Geral delibera sobre a
recondução do Diretor ou a abertura do procedimento concursal, tendo em vista a realização
de nova eleição.
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7.3. A decisão de recondução do Diretor é tomada por maioria absoluta dos membros do
Conselho Geral em efetividade de funções, não sendo permitida a sua recondução para um
terceiro mandato consecutivo.
7.4. Não é permitida a eleição para um quinto mandato consecutivo ou durante o quadriénio
imediatamente subsequente ao termo do quarto mandato consecutivo.
7.5. Não sendo ou não podendo ser aprovada a recondução do Diretor de acordo com o disposto
nos números anteriores, abre-se o procedimento concursal tendo em vista a eleição do
Diretor, nos termos do anterior ponto 5..
7.6. O mandato do Diretor pode cessar:
a) A requerimento do interessado, dirigido ao Diretor Regional de Educação, com a
antecedência mínima de quarenta e cinco dias, fundamentado em motivos devidamente
justificados;
b) No final do ano escolar, por deliberação do Conselho Geral aprovada por maioria de dois
terços dos membros em efetividade de funções, em caso de manifesta desadequação da
respectiva gestão, fundada em factos comprovados e informações, devidamente
fundamentadas, apresentados por qualquer membro do Conselho Geral;
c) Na sequência de processo disciplinar que tenha concluído pela aplicação de sanção
disciplinar de cessação da comissão de serviço, nos termos da lei.
7.7. A cessação do mandato de Diretor determina a abertura de um novo procedimento
concursal.
7.8. Os mandatos do Subdiretor e dos Adjuntos têm a duração de quatro anos e cessam com o
mandato do Diretor.
7.9. O Subdiretor e os Adjuntos podem ser exonerados a todo o tempo por decisão
fundamentada do Diretor.

8. REGIME DE EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
8.1. O Diretor exerce as respetivas funções em regime de comissão de serviço.
8.2. O Diretor e o Subdiretor exercem as respetivas funções em regime de exclusividade,
estando dispensados da prestação de serviço letivo, sem prejuízo de, por sua iniciativa, o
poderem prestar na disciplina ou área curricular para a qual possuam qualificação
profissional.
8.3. Aos Adjuntos incumbe, obrigatoriamente, lecionar, pelo menos, uma turma.
8.4. Caso, porém, os Adjuntos sejam docentes da educação pré-escolar ou do 1.º ciclo do ensino
básico devem ficar adstritos a uma componente letiva de cinco horas, a prestar em regime
de apoio educativo.
8.5. A componente letiva dos Adjuntos não pode ser reduzida pelo exercício de outras funções.
8.6. O regime de dedicação exclusiva implica a incompatibilidade do exercício do cargo de
Diretor e Subdiretor com quaisquer outras funções, públicas ou privadas, remuneradas ou
não.
8.7. Excetuam-se do disposto no número anterior:
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a) A participação em órgãos ou entidades de representação do Agrupamento ou do pessoal
docente;
b) Comissões ou grupos de trabalho, quando criados por resolução ou deliberação do
Conselho de Ministros ou por despacho do Ministro da Educação;
c) A atividade de criação artística e literária, bem como quaisquer outras de que resulte a
perceção de remunerações provenientes de direitos de autor;
d) A realização de conferências, palestras, ações de formação de curta duração e outras
atividades de idêntica natureza;
e) O voluntariado, bem como a atividade desenvolvida no quadro de associações ou
organizações não governamentais.
8.8. O Diretor está isento de horário de trabalho, não lhe sendo, por isso, devida qualquer
remuneração por trabalho prestado fora do período normal de trabalho.
8.9. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o Diretor está obrigado ao cumprimento do
período normal de trabalho, assim como do dever geral de assiduidade.

9. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO DIRETOR, SUBDIRETOR E ADJUNTOS
9.1. O Diretor goza, independentemente do seu vínculo de origem, dos direitos gerais
reconhecidos aos docentes do Agrupamento de Escolas em que exerça funções.
9.2. O Diretor conserva o direito ao lugar de origem e ao regime de segurança social por que
está abrangido, não podendo ser prejudicado na sua carreira profissional por causa do
exercício das suas funções, relevando para todos os efeitos no lugar de origem o tempo do
serviço prestado naquele cargo.
9.3. O Diretor, o Subdiretor e os Adjuntos gozam do direito à formação específica para as suas
funções, a definir em legislação própria.
9.4. O Diretor, o Subdiretor e os Adjuntos mantêm o direito à remuneração base correspondente
à categoria de origem, sendo-lhes abonado um suplemento remuneratório pelo exercício
da função.
9.5. O Diretor, o Subdiretor e os Adjuntos estão sujeitos aos seguintes deveres específicos:
a) Cumprir e fazer cumprir as orientações da administração educativa;
b) Manter permanentemente informada a administração educativa, através da via hierárquica
competente, sobre todas as questões relevantes referentes ao serviço;
c) Assegurar a conformidade dos atos praticados pelo pessoal com o estatuído na lei e com
os legítimos interesses da Comunidade Educativa.
.
10. REGIMENTO INTERNO
Eleita a direção, esta disporá de um período de 30 dias para elaboração ou revisão do respetivo
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regimento interno, o qual definirá regras de organização e funcionamento e fixará as funções e
competências de cada um dos seus membros, respeitando as disposições legais e as contidas
no Regulamento Interno.

Secção III
Art.º 9º
Conselho Pedagógico
“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”.
1. COMPOSIÇÃO
1.1
-

-

O Conselho Pedagógico é composto pelos seguintes elementos:
1 Diretor
1 Coordenador do Departamento Curricular da Educação Pré-Escolar
1 Coordenador do Departamento Curricular do 1º Ciclo
4 Coordenadores dos Departamentos Curriculares dos 2º e 3º Ciclos, a saber:
. Línguas
. Ciências Sociais e Humanas
. Matemática e Ciências Experimentais
. Expressões
1 Representante dos Conselhos de Docentes (1º Ciclo)
1 Coordenador das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)
1 Coordenador dos Projetos “Educar para a Cidadania”
1 Coordenador das Atividades Desportivas
1 Coordenador das Bibliotecas Escolares (BE)
1 Coordenador dos Diretores de Turma
1 Representante dos Serviços Técnico-Pedagógicos
1 Representante dos Pais e Encarregados de Educação

1.2. Participam também nas reuniões do Conselho Pedagógico, todavia sem direito a voto:
- O Presidente do Conselho Geral;
- O(s) Orientador(es) de Estágio / Professor(es) Cooperante(s)
- Outros que o Diretor ou o Conselho Pedagógico entendam pertinente convidarem.
1.2.1. A participação dos elementos acima referidos não assume carácter de obrigatoriedade.
1.3. Nas reuniões em que sejam tratados assuntos de carácter sigiloso, nomeadamente provas
de exame e/ou avaliação global, apenas participam os membros docentes.
2. DESIGNAÇÃO DOS ELEMENTOS DO CONSELHO PEDAGÓGICO
a) O Diretor é, por inerência, o Presidente do Conselho Pedagógico;
b) Os Coordenadores dos Departamentos Curriculares são designados pelo Diretor.
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c) Os Coordenadores/Representantes das demais estruturas de coordenação e supervisão
pedagógica são, igualmente designados pelo Diretor.
d) Para os efeitos indicados na alíneas b) e c), pode o Diretor ouvir os docentes reunidos em
assembleia própria, de acordo com a estrutura em que se integram ou as funções que
desempenham.
e) O Coordenador da BE é designado pelo Diretor.
f) O Representante dos Serviços Técnicos-Pedagógicos é designado pelo Diretor de entre os
membros que os compõem, podendo para o efeito ouvi-los em assembleia própria.
g) O Representante dos Pais e Encarregados de Educação é designado pelas Associações
de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento, legalmente constituídas e em
funcionamento.
h) Não existindo Associações de Pais, o Diretor convoca uma Assembleia de Pais e
Encarregados de Educação das crianças e alunos do Agrupamento para eleição do
respectivo representante.
3. COMPETÊNCIAS
Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei ou pelo Regulamento Interno,
ao Conselho Pedagógico compete:
a) Elaborar a proposta de Projeto Educativo a submeter pelo Diretor ao Conselho Geral;
b) Apresentar propostas para a elaboração do Regulamento Interno e dos planos anual e
plurianual de atividades e emitir parecer sobre os respetivos projetos;
c) Emitir parecer sobre as propostas de celebração de contratos de autonomia;
d) Apresentar propostas e emitir parecer sobre a elaboração do plano de formação e de
atualização do pessoal docente e não docente;
e) Definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e vocacional,
do acompanhamento pedagógico e da avaliação dos alunos, designadamente para cada
ciclo e ano de escolaridade, sob proposta, no 1º Ciclo, dos Conselhos de Docentes e, nos
2º e 3º Ciclos, dos Departamentos Curriculares e do Conselho de Diretores de Turma;
f) Ainda no âmbito da avaliação dos alunos, compete ao Conselho Pedagógico:
- Apoiar e acompanhar o processo de mobilização e coordenação dos recursos educativos,
para dar resposta às necessidades dos alunos decorrentes da avaliação formativa;
- Pronunciar-se sobre a tomada de decisão acerca de uma segunda retenção em
qualquer ciclo, à exceção do 9º ano de escolaridade;
- Aprovar os Planos de Recuperação, de Desenvolvimento e de Acompanhamento
aprovados pelos Conselhos de Docentes e de Turma para vigorarem no ano letivo
seguinte;
- Ratificar, no prazo de cinco dias úteis, a decisão emitida pelo professor titular no 1º ciclo,
em articulação com o Conselho de Docentes, ou pelo Conselho de Turma, nos 2º e 3º
ciclos, na sequência do pedido de reapreciação dos resultados da avaliação de um
aluno no 3º período;
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- Avaliar, no final do ano letivo, os resultados obtidos com a implementação dos Planos de
Recuperação, de Desenvolvimento e de Acompanhamento.
g) Propor aos órgãos competentes a criação de áreas disciplinares ou disciplinas de conteúdo
regional e local, bem como as respetivas estruturas programáticas;
h) Definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação curricular, dos apoios
e complementos educativos e das modalidades especiais de educação escolar;
i) Adotar os manuais escolares, ouvidos os Conselhos de Docentes e os Departamentos
Curriculares;
j) Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, no
âmbito da escola e em articulação com instituições ou estabelecimentos de ensino superior
vocacionados para a formação e a investigação;
k) Promover e apoiar iniciativas de índole formativa e cultural;
l) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários;
m) Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente e não docente, de acordo com
o disposto na legislação aplicável;
n) Intervir, nos termos da lei, no processo de avaliação do desempenho dos docentes;
o) Definir as instalações próprias em relação às quais deve ser criado/mantido o cargo de
Diretor e apreciar, no final de cada ano letivo, o relatório a apresentar ao Diretor pelo
professor nomeado para o desempenho do cargo;
p) Definir os termos em que se concretiza a inclusão da educação sexual no Projeto
Educativo, assegurando que os pais e encarregados de educação sejam ouvidos em todas
as fases de organização da educação sexual e da respetiva gestão no âmbito dos
currículos.
q) Proceder ao acompanhamento e avaliação da execução das suas deliberações e
recomendações.

4. FUNCIONAMENTO
a) O Conselho Pedagógico reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente
sempre que seja convocado pelo respetivo Presidente, por sua iniciativa, a requerimento
de um terço dos seus membros em efetividade de funções, ou sempre que um pedido de
parecer do Conselho Geral ou do Diretor o justifique.
b) O Conselho Pedagógico elaborará o seu próprio regimento interno nos primeiros trinta dias
do mandato.
c) O regimento definirá as regras de organização e funcionamento do Conselho Pedagógico.
d) Em caso de impedimento, o Presidente do Conselho Pedagógico será substituído pelo
membro docente indicado pelo órgão, na sequência de votação para o efeito.
5. MANDATO
a) O mandato dos Coordenadores de Departamento é de quatro anos, podendo ser
exonerados a todo o tempo por despacho fundamentado do Diretor.
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b) O mandato dos restantes elementos será igualmente de 4 anos, a menos que deixem de
reunir condições para o exercício das funções para as quais foram designados, facto do
qual o Diretor informará o Conselho Pedagógico através de despacho fundamentado.
c) O mandato do Representante dos Pais e Encarregados de Educação terá a duração de um
ano letivo.
d) A representação dos Pais e Encarregados de Educação no Conselho Pedagógico faz-se
no âmbito de uma comissão especializada que participa no exercício das competências
previstas nas alíneas a), b), e), g), k) e l) do ponto 3.

Secção IV
Art.º 10º
Conselho Administrativo
O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira do
Agrupamento, nos termos da legislação em vigor.
1. COMPOSIÇÃO
O Conselho Administrativo é composto pelo Diretor, pelo Subdiretor ou por um Adjunto do
Diretor, por ele designado para o efeito, e pelo Chefe dos Serviços Administrativos, ou quem o
substitua.
2. COMPETÊNCIAS
Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei ou Regulamento Interno, ao
Conselho Administrativo compete:
a) Aprovar o projeto de orçamento anual do Agrupamento, 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 do Agrupamento;
d) Zelar pela atualização do cadastro patrimonial;
3. FUNCIONAMENTO
a) O Conselho Administrativo é presidido pelo Diretor;
b) O Conselho Administrativo reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente
sempre que o Diretor o convoque, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer dos
restantes membros.
c) O Regimento Interno é elaborado ou revisto no prazo de trinta dias após o início de
funções, no respeito pelas disposições contidas no Regulamento Interno e em legislação
própria.
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Secção V
Art.º 11º
Assessorias Técnico–Pedagógicas
1. Para apoio à atividade do Diretor e mediante proposta deste, o Conselho Geral pode autorizar a
constituição de assessorias técnico-pedagógicas, para as quais são designados docentes em
exercício de funções no Agrupamento de Escolas.
2. A solicitação das Assessorias do Diretor é fixada em função da dimensão do Agrupamento de
Escolas e da complexidade e diversidade da sua oferta educativa, nomeadamente dos níveis e
ciclos de ensino que abrange, da população escolar e do tipo e regime de funcionamento dos
estabelecimentos que integram o Agrupamento.
3. Para a designação dos Assessores, o Diretor deverá ainda basear-se nos critérios seguintes:
- Ser docente em exercício de funções no Agrupamento de Escolas;
- Mostrar disponibilidade para o exercício de funções no órgão de gestão;
- Possuir perfil profissional adequado.
4. As funções dos Assessores deverão estar devidamente explicitadas no regimento interno da
Direção.
5. Os Assessores do Diretor beneficiam de redução da componente letiva, de acordo com os
princípios estabelecidos em legislação própria.
6. Os Assessores que sejam Educadores de Infância ou professores do 1º Ciclo do Ensino Básico
desenvolvem a componente letiva a que ficam vinculados, após a redução prevista no número
anterior, em atividades de complemento curricular realizadas ao nível dos estabelecimentos de
educação e ensino do Agrupamento, nomeadamente de apoio educativo.

Secção VI
Art.º 12º
Coordenação de Estabelecimento
1. COORDENAÇÃO
a) A coordenação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e ensino do 1º ciclo é
assegurada por um coordenador.
b) Nos estabelecimentos de educação e de ensino em que funcione a sede do Agrupamento,
ou que tenham menos de três docentes titulares de turma em exercício efetivo de funções,
não há lugar à designação de coordenador;
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c) Em função do número de crianças e alunos que os frequentam os coordenadores de
estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º ciclo poderão beneficiar para além do
suplemento remuneratório que lhes é atribuído nos termos de legislação própria, de
redução da componente letiva do respetivo horário de trabalho semanal, estando
obrigados à prestação de cinco horas semanais em regime de apoio educativo;
d) O coordenador é designado pelo Diretor, de entre os professores em exercício efetivo de
funções na escola ou no estabelecimento de educação pré-escolar;
e) O mandato do coordenador de estabelecimento tem a duração de quatro anos e cessa
com o mandato do Diretor;
f) O coordenador de estabelecimento pode ser exonerado a todo o tempo por despacho
fundamentado do Diretor.

2. COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR
Compete ao coordenador de escola ou estabelecimento de educação pré-escolar:
a) Coordenar as atividades educativas, em articulação com o Diretor;
b) Cumprir e fazer cumprir as decisões do Diretor e exercer as competências que por este lhe
forem delegadas;
c)Transmitir as informações relativas ao pessoal docente e não docente e aos alunos;
d) Promover e incentivar a participação dos pais e encarregados de educação, dos
interesses locais e da autarquia nas atividades educativas.
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Capítulo IV
Art.º 13º
Estruturas de Coordenação Educativa e Supervisão
Pedagógica
Com vista ao desenvolvimento do Projeto Educativo, são fixadas no Regulamento Interno as
estruturas que colaboram com o Conselho Pedagógico e com o Diretor, no sentido de assegurar a
coordenação, supervisão e acompanhamento das atividades escolares, promover o trabalho
colaborativo e realizar a avaliação de desempenho do pessoal docente.

1. Consideram-se Estruturas de Coordenação Educativa e Supervisão Pedagógica as seguintes:
a) Conselho de Docentes
b) Departamentos Curriculares
c) Conselho de Ano
d) Coordenação de Turma
e) Conselho de Turma
f) Conselho de Diretores de Turma
2. Estão representadas no Conselho Pedagógico as seguintes Estruturas:
a) Conselhos de Docentes
b) Departamentos Curriculares
c) Conselho de Diretores de Turma
3. Às Estruturas de Coordenação Educativa e Supervisão Pedagógica incumbe em especial:
a) A articulação e gestão curricular através do desenvolvimento e gestão dos planos de
estudo e programas definidos ao nível nacional e de componentes curriculares de âmbito
local;
b) A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver em
contexto de sala de aula;
c) A coordenação pedagógica de cada ano, ciclo ou curso;
d) A avaliação de desempenho do pessoal docente.
4. As Estruturas de Coordenação Educativa podem incluir, ainda, outros docentes,
designadamente de disciplinas ou áreas disciplinares, de apoio educativo e de educação especial,
com vista à adoção de medidas de pedagogia diferenciada e de reforço da articulação
interdisciplinar.
5. A constituição de estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica é estabelecida
no Regulamento Interno, o qual definirá a sua composição e a duração dos mandatos dos
respetivos coordenadores.
6. O mandato dos coordenadores de cada uma das estruturas de coordenação educativa e
supervisão pedagógica pode cessar, a todo o tempo, por decisão fundamentada do Diretor, ou a
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pedido do interessado no final do ano letivo.
7. Caberá às diferentes estruturas a definição, em regimento interno, do modo de organização,
funcionamento e articulação com outros Serviços. Os diferentes regimentos específicos,
elaborados no prazo de trinta dias após o início de funções, integrarão o Regulamento Interno do
Agrupamento.

Secção I
Art.º 14º
Conselho de Docentes
1. O Conselho de Docentes é a estrutura responsável pela articulação curricular entre os docentes
de cada Escola, procurando adequar o currículo aos interesses e necessidades específicos dos
alunos;
2. O Conselho de Docentes é constituído pela totalidade dos educadores de infância e pelos
professores do 1º Ciclo, de cada escola;
3. Com vista à adoção de medidas de pedagogia diferenciada e de reforço da articulação
interdisciplinar, os Conselhos de Docentes podem incluir ainda outros docentes,
designadamente de apoio educativo, de educação especial e das atividades de enriquecimento
curricular;
4. O Conselho de Docentes é orientado por um(a) Coordenador(a) eleito de entre os seus
membros;
5. Os estabelecimentos de educação e ensino sem direito a Coordenação agrupam-se em
Conselho de Docentes próprio;
6. O Coordenador é um docente profissionalizado, que possua, preferencialmente, formação
especializada em organização e desenvolvimento curricular ou em supervisão pedagógica e
formação de formadores;
7. O mandato do Coordenador terá a duração de dois anos;
8. O Conselho de Docentes reúne ordinariamente uma vez por período e, extraordinariamente,
sempre que o Coordenador ou 1/3 dos seus membros considerem necessário.
9. Competências do Conselho de Docentes
a) Planificar e adequar à realidade da Escola a aplicação dos planos de estudo estabelecidos
ao nível nacional;
b) Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das disciplinas;
c) Assegurar, de forma articulada com outras Estruturas de Coordenação Educativa do
Agrupamento, a adoção de metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento quer
dos planos de estudo quer das componentes de âmbito local do currículo;
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d) Analisar a oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível dos currículos e de
outras medidas destinadas a melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão;
e) Elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade de grupos de
alunos;
f) Elaborar uma proposta de critérios de avaliação para cada ciclo e ano de escolaridade;
g) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de actuação nos domínios da
aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens;
h) Identificar necessidades de formação dos docentes.

10. Competências do Coordenador
a)

Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que integram o
Conselho;

b)

Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de estudo,
promovendo a adequação dos seus objetivos e conteúdos à situação concreta da Escola;

c)

Promover a articulação com outras Estruturas ou Serviços do Agrupamento, com vista ao
desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica;

d)

Propor ao Conselho Pedagógico o desenvolvimento de componentes curriculares locais e
a adoção de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos;

e)

Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia do
Agrupamento;

f)

Promover a realização de atividades de investigação, reflexão e de estudo, visando a
melhoria da qualidade das práticas educativas;

g)

Propor atividades para o Plano Anual de Atividades (PAA).

h)

Apresentar ao Diretor um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido.

Secção II
Art.º 15º
Departamento Curricular
1. Consideram-se Departamentos Curriculares os agrupamentos das disciplinas e áreas
disciplinares seguintes:
- Educação Pré-Escolar

- 1º Ciclo
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- Línguas (Língua Portuguesa, Língua Estrangeira: Francês + Inglês + Espanhol + Alemão)
- Ciências Sociais e Humanas (História e Geografia de Portugal + História + Geografia +
Formação Pessoal e Social)
- Matemática e Ciências Experimentais (Matemática + Físico-Química + Ciências da Natureza +
Ciências Naturais + TIC + Hortofloricultura)
- Expressões (Educação Visual e Tecnológica + Educação Visual + Educação Tecnológica +
Educação Musical + Educação Física + Educação Especial).
2. Os Departamentos Curriculares são constituídos pela totalidade dos docentes do respetivo nível
de educação e ensino, no caso da Educação Pré-Escolar e do 1.º ciclo, e das disciplinas e áreas
disciplinares, no caso dos 2.º e 3.º ciclos.
3. Poderão ser criadas Sub-Coordenações sempre que a diversidade e/ou complexidade das
disciplinas ou áreas disciplinares que integram um Departamento Curricular o justifique.
4. Cabe ao Conselho Pedagógico decidir sobre a criação ou continuidade das Sub-Coordenações,
sob proposta do respetivo Departamento Curricular.
5. Caberá aos Departamentos Curriculares assegurar a articulação e a gestão curricular, entre os
agrupamentos de disciplinas e áreas disciplinares neles incluídas, de acordo com os cursos
lecionados, o número de docentes envolvidos e as dinâmicas a desenvolver no âmbito dos
planos anuais de atividades.

6. Competências do Departamento Curricular
a) Planificar e adequar à realidade da Escola a aplicação dos planos de estudo estabelecidos
ao nível nacional;
b) Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das disciplinas;
c) Assegurar, de forma articulada com outras Estruturas de Coordenação Educativa da
Escola, a adoção de metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento quer dos
planos de estudo quer das componentes de âmbito local do currículo;
d) Analisar a oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível dos currículos e de
outras medidas destinadas a melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão;
e) Elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade de grupos de
alunos;
f) Elaborar uma proposta de critérios de avaliação para cada ciclo e ano de escolaridade;
g) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da
aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens;
h) Identificar necessidades de formação dos docentes;
i) Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto.
7. O Departamento Curricular é coordenado por um professor profissionalizado designado pelo
Diretor, que possua, preferencialmente, formação especializada em organização e
desenvolvimento curricular ou em supervisão pedagógica e formação de formadores.

32

8. O mandato dos Coordenadores tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato do
Diretor.
9. Os Coordenadores podem ser exonerados a todo o tempo por despacho fundamentado do
Diretor.
10.Competências do Coordenador
a) Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que integram o
Departamento Curricular;
b) Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de estudo,
promovendo a adequação dos seus objetivos e conteúdos à situação concreta da Escola;
c) Promover a articulação com outras Estruturas ou Serviços do Agrupamento, com vista ao
desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica;
d) Propor ao Conselho Pedagógico o desenvolvimento de componentes curriculares locais e
a adoção de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos;
e) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia do
Agrupamento;
f) Promover a realização de atividades de investigação, reflexão e de estudo, visando a
melhoria da qualidade das práticas educativas;
g) Apresentar à Direção um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido.
11.

Sendo criadas Sub-Coordenações no seio de um Departamento Curricular, o Subcoordenador
é designado pelo Diretor, sendo da sua competência:
a) Apoiar o Coordenador em questões relacionadas com a sua disciplina;
b) Coordenar cientifica e pedagogicamente as orientações curriculares e os programas de
estudo;
c) Substituir o Coordenador na ausência deste.

Secção III
Art.º 16º
Conselho de Ano
1. O Conselho de Ano é a estrutura responsável pela coordenação pedagógica de um mesmo ano
de escolaridade, a quem compete articular e harmonizar as atividades desenvolvidas pelos
grupos/turmas desse ano;
2. O Conselho de Ano reúne todos os docentes de um mesmo ano em exercício efetivo de funções
letivas ou educativas;
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3. Um docente que lecione mais do que um ano de escolaridade integra-se, por sua opção, no
Conselho de Ano que se lhe afigure mais apropriado do ponto de vista pedagógico, devendo,
para a sua decisão, considerar os seguintes aspetos:
a) o número de alunos por ano de escolaridade;
b) a relação: aluno com necessidades educativas especiais/ano de escolaridade;
c) ano com menor experiência letiva.
4. O Conselho de Ano é orientado por um(a) Coordenador(a) eleito(a) de entre os docentes do
mesmo ano, de preferência com formação especializada na área da orientação educativa ou da
coordenação pedagógica;
5. O mandato do Coordenador terá a duração de dois anos;
6. Nas reuniões de Conselho de Ano participam os docentes de Apoio Educativo que acompanham
as crianças e alunos do respetivo ano;
7. O(s) Conselho(s) de Ano reúne(m) mensalmente.
8. Competências do Conselho de Ano
a) Planificar as atividades e projetos a desenvolver, de acordo com as orientações do
Conselho Pedagógico;
b) Articular com os diferentes Departamentos Curriculares o desenvolvimento de conteúdos
programáticos e objetivos de aprendizagem;
c) Cooperar com outras Estruturas de Coordenação Educativa e com os Serviços TécnicoPedagógicos na gestão adequada de recursos e na adoção de medidas pedagógicas
destinadas a melhorar as aprendizagens;
d) Dinamizar e coordenar a realização de projetos interdisciplinares das turmas;
e) Propor ao Conselho Pedagógico a realização de ações de formação no domínio da
orientação educativa e da coordenação das atividades das turmas;
f) Promover a partilha de práticas pedagógicas entre os docentes.
9. Competências do Coordenador de Ano
a) Coordenar a ação do respetivo Conselho, articulando estratégias e procedimentos;
b) Submeter ao Conselho Pedagógico as propostas do Conselho que coordena;
c) Apresentar à Direção um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido.
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Secção IV
Art.º 17º
Coordenação de Grupo/Turma
1. A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver na sala com as
crianças, na educação pré-escolar, ou na turma, com os alunos do ensino básico, são da
responsabilidade:
a. Dos respetivos educadores de infância, na educação pré-escolar;
b. Dos professores titulares de turma, no 1º Ciclo do ensino básico;
c. Do Conselho de Turma, nos 2º e 3º ciclos do ensino básico.
2. A organização das atividades da turma pressupõe a elaboração de um Projeto Curricular, 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.
3. Competências dos Educadores de Infância
a) Conceber e desenvolver o respetivo currículo, através da planificação, organização e
avaliação do ambiente educativo, bem como das atividades e projetos curriculares, com
vista à construção de aprendizagens integradas.
b) Observar cada criança e o grupo, com vista à Construção do Projeto Curricular do Grupo e
a uma planificação de atividades e projetos adequados às necessidades da criança e do
grupo e aos objetivos de desenvolvimento e da aprendizagem.
c) Organizar o espaço, os materiais e o tempo e concebendo-os como recursos para o
desenvolvimento curricular.
d) Desenvolver o currículo de acordo com as orientações normativas das Orientações
Curriculares para a Educação Pré-escolar, das Metas de Aprendizagem, do Perfil
Específico de Desempenho Profissional do Educador de Infância.
e) Criar e manter as condições de segurança, de acompanhamento e de bem-estar das
crianças.
f) Relacionar-se com as crianças de forma a favorecer a necessária segurança afetiva e a
promover a sua autonomia.
g) Envolver as famílias e a comunidade nos projetos a desenvolver.
h) Avaliar, numa perspetiva formativa a sua intervenção, o ambiente e os processos
educativos adotados, bem como as aprendizagens de cada criança e do grupo, cumprindo
a legislação em vigor.
i) Apresentar à Direção trimestralmente e no final do ano letivo, os documentos de avaliação
previstos na legislação em vigor.
j) Partilhar experiências, cooperar com os docentes que integram o respetivo Departamento;
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k) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia do
Agrupamento.
4. Competências dos Professores Titulares de Turma
a) Analisar a situação da turma e identificar características específicas dos alunos a ter em
conta no processo de ensino e aprendizagem;
b) Planificar o desenvolvimento das atividades a realizar com os alunos em contexto de sala
de aula;
c) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades educativas especiais dos
alunos, promovendo a articulação com os Serviços Técnico-Pedagógicos, em ordem à sua
superação;
d) Assegurar a adequação do currículo às características específicas dos alunos,
estabelecendo prioridades, níveis de aprofundamento e sequências adequadas;
e) Adotar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens dos
alunos;
f) Conceber e delinear atividades em complemento do currículo proposto;
g) Reanalisar o Projeto Curricular de Turma, sempre que se realiza uma avaliação sumativa,
com vista à introdução de eventuais reajustamentos ou apresentação de propostas para o
ano letivo seguinte;
h) Preparar informação adequada, a disponibilizar aos Pais e Encarregados de Educação,
relativa ao processo de aprendizagem e avaliação dos alunos;
i) Divulgar os critérios de avaliação, aprovados em Conselho Pedagógico, junto dos alunos e
Encarregados de Educação;
j) Colaborar com os Encarregados de Educação no sentido de prevenir e resolver problemas
comportamentais ou de aprendizagem dos alunos;
k) Zelar pelo pleno exercício dos direitos dos alunos e assegurar o respeito pelos respetivos
deveres;
l) Adotar as medidas que promovam a assiduidade e o efetivo cumprimento da escolaridade
obrigatória e previnam situações de insucesso e abandono, em conjunto com o órgão de
gestão;
m) Assegurar a plena integração do aluno na comunidade educativa, em conjunto com a
família;
n) Solicitar a colaboração do órgão de gestão para a resolução de problemas, nomeadamente
de natureza social, com o objetivo de assegurar a plena integração do aluno na
comunidade educativa;
o) Emitir parecer sobre a progressão de um aluno dentro da escolaridade obrigatória, retido
no mesmo ano de escolaridade, por falta de assiduidade injustificada;
p) Acompanhar o aluno na execução da medida corretiva e/ou de atividade de integração na
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comunidade educativa, ou no cumprimento de medida disciplinar sancionatória;
q) Registar no processo individual do aluno os elementos relevantes no seu percurso
educativo, designadamente comportamentos meritórios e condutas perturbadoras – com
menção de medidas educativas disciplinares aplicadas e respetivos efeitos, incluindo
subsequentes melhorias de comportamento;
r) Guardar sigilo sobre todos os elementos contidos no processo individual, nomeadamente
os referentes a medidas educativas disciplinares, os de natureza pessoal ou relativos à
família;
s) Acautelar que todos os elementos da comunidade educativa que tenham acesso ao
processo individual do aluno guardem confidencialidade relativamente aos documentos /
elementos que o integram;
t) Exercer as demais competências atribuídas na Lei ou no Regulamento Interno,
nomeadamente as decorrentes do processo de avaliação dos alunos.

Secção V
Art.º 18º
Conselho de Turma
1. Composição do Conselho de Turma
1.1 O Conselho de Turma é constituído pelos professores da turma, por um
Delegado/Representante dos alunos no 3.º ciclo e dois Representantes dos Pais e
Encarregados de Educação;
1.2. Poderão ainda participar nas reuniões de Conselho de Turma os Técnicos dos Técnico
Pedagógicos, o Diretor ou membros da Direção, e outros elementos cuja presença se
justifique;
1.3. Nas reuniões de Conselho de Turma para a avaliação sumativa dos alunos apenas
participam os membros docentes.
1.4. O Delegado/Representante(s) dos alunos e dos Pais e Encarregados de Educação poderão
participar no início das reuniões referidas no ponto anterior para apresentação de sugestões
ou análise de problemas relacionados com a turma.
1.5. Nas Assembleias de Pais com o Diretor de Turma apenas participam os Pais e
Encarregados de Educação, a menos que o Diretor de Turma considere vantajosa a
presença dos alunos, cabendo-lhe decidir quando, em que circunstâncias e momentos das
referidas Assembleias os alunos poderão participar.
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2 . Competências do Conselho de Turma
a) Analisar a situação da turma e identificar caraterísticas específicas dos alunos a ter em
conta no processo de ensino e aprendizagem;
b) Planificar o desenvolvimento das atividades a realizar com os alunos em contexto de sala
de aula;
c) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades educativas especiais dos
alunos, promovendo a articulação com os Serviços Especializados Técnico-Pedagógicos,
em ordem à sua superação;
d) Assegurar a adequação do currículo às características específicas dos alunos,
estabelecendo prioridades, níveis de aprofundamento e sequências adequadas;
e) Adotar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens dos
alunos;
f) Conceber e delinear atividades em complemento do currículo proposto;
g) Reanalisar o Projeto Curricular de Turma, sempre que se realiza uma avaliação sumativa,
com vista à introdução de eventuais reajustamentos ou apresentação de propostas para o
ano letivo seguinte;
h) Preparar informação adequada, a disponibilizar aos Pais e Encarregados de Educação,
relativa ao processo de aprendizagem e avaliação dos alunos;
i) Colaborar com os Encarregados de Educação no sentido de prevenir e resolver problemas
comportamentais ou de aprendizagem dos alunos;
j) Zelar pelo pleno exercício dos direitos dos alunos e assegurar o respeito pelos respetivos
deveres;
k) Adotar as medidas que promovam a assiduidade e o efetivo cumprimento da escolaridade
obrigatória e previnam situações de insucesso e abandono, em conjunto com o órgão de
gestão;
l) Assegurar a plena integração do aluno na comunidade educativa, em conjunto com a
família;
m) Solicitar a colaboração do órgão de gestão para a resolução de problemas,
nomeadamente de natureza social, com o objetivo de assegurar a plena integração do
aluno na comunidade educativa;
n) Decidir sobre a avaliação final do aluno sob proposta do professor de cada disciplina / área
disciplinar / área curricular não disciplinar;
o) Reunir extraordinariamente sempre que a decisão de progressão do aluno, no final dos 2º
e 3º Ciclos, não tenha sido tomada por unanimidade;
p) Proceder à análise do pedido de reapreciação das decisões decorrentes da avaliação de
um aluno no 3º período, no prazo de cinco dias úteis após a receção do mesmo, com base
em todos os documentos relevantes para o efeito;
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q) Emitir parecer sobre a progressão de um aluno dentro da escolaridade obrigatória, retido
no mesmo ano de escolaridade, por falta de assiduidade injustificada;
r) Exercer as demais competências atribuídas na Lei ou no Regulamento Interno,
nomeadamente as decorrentes do processo de avaliação dos alunos.
3. Competências do Diretor de Turma
A coordenação das atividades do Conselho de Turma é realizada pelo Diretor de Turma, o qual é
designado anualmente pelo Diretor, de entre os professores da turma, sendo escolhido,
preferencialmente, um docente profissionalizado pertencente ao quadro do Agrupamento de
Escolas, com perfil para o desempenho das responsabilidades inerentes ao cargo, ao qual compete
em particular:
a)Conhecer a legislação referente às funções que desempenha, atuando em conformidade;
b) Assegurar a articulação entre os professores da turma e com os alunos, pais e
encarregados de educação;
c) Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre professores e alunos;
d) 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;
e) Articular as atividades da turma com os pais e Encarregados de Educação promovendo a
sua participação;
f) Coordenar o processo de tomada de decisões relativas à avaliação sumativa interna dos
alunos, garantindo o seu carácter globalizante e integrador e respeitando os critérios de
avaliação aprovados em Conselho Pedagógico;
g) Divulgar os critérios de avaliação, definidos em Conselho Pedagógico, junto dos alunos e
Encarregados de Educação;
h) Colaborar com os Encarregados de Educação no sentido de prevenir e resolver problemas
comportamentais ou de aprendizagem dos alunos;
i) Zelar pelo pleno exercício dos direitos dos alunos e assegurar o respeito pelos respetivos
deveres;
j) Adotar as medidas que promovam a assiduidade e o efetivo cumprimento da escolaridade
obrigatória e previnam situações de insucesso e abandono, em conjunto com o órgão de
gestão;
k) Assegurar a plena integração do aluno na comunidade educativa, em conjunto com a
família, adotando medidas tendentes à melhoria das condições de aprendizagem e à
promoção de um bom ambiente educativo;
l) Solicitar a colaboração do órgão de gestão para a resolução de problemas, nomeadamente
de natureza social, com o objetivo de assegurar a plena integração do aluno na
comunidade educativa;
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m) Reunir com a turma, por solicitação do Delegado/Subdelegado, para apreciação de
matérias relacionadas com o funcionamento da mesma, sem prejuízo do cumprimento das
atividades letivas;
n) Solicitar a participação de um representante dos Encarregados de Educação da turma na
reunião referida anteriormente, desde que tal seja vontade dos alunos;
o) Acompanhar o aluno na sequência da aplicação de medida educativa corretiva ou
disciplinar sancionatória, articulando a sua atuação com os Encarregados de Educação e
os professores da turma, em função das necessidades educativas identificadas, por forma
a assegurar a co-responsabilização de todos os intervenientes nos efeitos educativos da
medida;
p) Registar no processo individual do aluno os elementos relevantes no seu percurso
educativo, designadamente comportamentos meritórios e condutas perturbadoras - com
menção de medidas educativas disciplinares aplicadas e respetivos efeitos, incluindo
subsequentes melhorias de comportamento;
q) Guardar sigilo sobre todos os elementos contidos no processo individual, nomeadamente
os referentes a medidas educativas disciplinares, os de natureza pessoal ou relativos à
família;
r) Acautelar que todos os elementos da comunidade educativa que tenham acesso ao
processo individual do aluno guardem confidencialidade relativamente aos
documentos/elementos que o integram;
s) Exercer as demais competências atribuídas na Lei ou no Regulamento Interno;
t) Apresentar à Direção um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido.

Secção VI
Art.º 19º
Conselho de Diretores de Turma
O Conselho de Diretores de Turma é a estrutura responsável pela coordenação pedagógica de
cada ciclo, cabendo-lhe promover a articulação das atividades das diferentes turmas.
1. A coordenação pedagógica será assegurada por um Coordenador, designado pelo Diretor, de
entre os docentes do 2º Ciclo em serviço efetivo de funções, de preferência com formação
especializada na área de orientação educativa ou de coordenação pedagógica;
2. O Coordenador será coadjuvado por um Sub-Coordenador, designado pelo Diretor de entre os
professores do 3º Ciclo em exercício efetivo de funções.
3. Competências do Conselho de Diretores de Turma
f) Planificar as atividades e projetos a desenvolver, anualmente, de acordo com as
orientações do Conselho Pedagógico;
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g) Articular com os diferentes Departamentos Curriculares o desenvolvimento de conteúdos
programáticos e objetivos de aprendizagem;
h) Cooperar com outras Estruturas de Coordenação Educativa e com os Serviços TécnicoPedagógicos na gestão adequada de recursos e na adoção de medidas pedagógicas
destinadas a melhorar as aprendizagens;
i) Dinamizar e coordenar a realização de projetos interdisciplinares das turmas;
j) Identificar necessidades de formação no âmbito da direção de turma;
f) Conceber e desencadear mecanismos de formação e apoio aos Diretores de Turma em
exercício e de outros docentes da Escola para o desempenho dessas funções;
b) Propor ao Conselho Pedagógico a realização de ações de formação no domínio da
orientação educativa e da coordenação das atividades das turmas.

4. Competências do Coordenador dos Diretores de Turma
a) Coordenar a ação do respetivo Conselho, articulando estratégias e procedimentos;
b) Submeter ao Conselho Pedagógico as propostas do Conselho que coordena;
c) Apresentar à Direção um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido.

5. Competências do Sub-Coordenador
a) Apoiar os Diretores de Turma do 3º Ciclo no exercício das suas funções;
b) Cooperar com o Coordenador no desenvolvimento das ações e competências do Conselho
de Diretores de Turma;
c) Substituir o Coordenador nas suas ausências e impedimentos.

6. O mandato do Coordenador e do Sub-Coordenador dos Diretores de Turma é de dois anos.
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Capítulo V
Art.º 20º
Serviços Administrativos, Técnicos e
Técnico-Pedagógicos
Os Serviços Administrativos são responsáveis por executar todos os atos de carácter administrativo
e financeiro, nos termos da legislação em vigor. Compete-lhes atender e informar toda a
comunidade educativa e o público em geral sobre assuntos inerentes ao respetivo processo
individual ou de interesse particular.
Por sua vez, os Serviços Técnicos e Técnico-Pedagógicos, especializados ou não, destinam-se a
promover a existência de condições que assegurem a plena integração dos alunos, o
desenvolvimento de competências pessoais, sociais e relacionais, bem como a assegurar, por um
lado, a articulação com as Estruturas de Coordenação Educativa e Supervisão Pedagógica, por
outro a coordenação e acompanhamento de projetos no âmbito do Plano Tecnológico da
Educação, numa perspetiva de pleno aproveitamento dos recursos humanos e materiais
disponíveis no Agrupamento.
Neste sentido, consideram-se Serviços Administrativos, Técnicos e Técnico-Pedagógicos os
seguintes:
a) Serviços de Administrativos
b) Serviço de Ação Social Escolar
c) Direção de Instalações
d) Bibliotecas Escolares
e) Plano Tecnológico da Educação
f) Conselho de Docentes de Educação Especial
g) Serviço de Psicologia e Orientação
h) Núcleo de Apoio à Comunidade Educativa para Prevenção da Indisciplina
i)Tutoria
1. Os serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos funcionam na dependência direta do
Diretor.
2. Os Serviços Administrativos são chefiados por um Chefe de Serviços de Administração Escolar,
sob a direção do Diretor.
3. Poderão ainda ser criados outros serviços organizados pelo Agrupamento, com ou sem o apoio
de técnicos especializados, nomeadamente no âmbito da administração económica e financeira,
gestão de edifícios, instalações e equipamentos, apoio jurídico, organização de salas de estudo,
de atividades de complemento curricular, de saúde escolar e de orientação vocacional.
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4. Os Professores e Técnicos destes Serviços devem colaborar no acompanhamento e integração
dos alunos na comunidade educativa, incentivando o respeito pelas regras de convivência,
promovendo um bom ambiente educativo e contribuindo, em articulação com os Pais e
Encarregados de Educação, para prevenir e resolver problemas de integração, comportamentais
e de aprendizagem.
5. Para a organização, acompanhamento e avaliação das atividades dos Serviços Técnicos e
Técnico-Pedagógicos, o Agrupamento pode fazer intervir outros parceiros ou especialistas em
domínios que considere relevantes para o processo de desenvolvimento e de formação dos
alunos, designadamente no âmbito da saúde, da segurança social, cultura e ciência, podendo
para o efeito serem estabelecidos protocolos que estabeleçam as regras necessárias à atuação
de cada uma das partes.
6. Os Serviços Técnicos e Técnico-Pedagógicos podem ser objeto de partilha, entre Agrupamentos
de Escolas e Escolas não agrupadas.
7. As áreas que integram os Serviços Técnicos e Técnico-Pedagógicos e a respetiva
implementação podem ser objeto de contratos de autonomia.
8. Estão representados no Conselho Pedagógico os seguintes Serviços:
- Bibliotecas Escolares
- Plano Tecnológico da Educação
- Serviço de Psicologia e Orientação
- Conselho de Docentes de Educação Especial
- Núcleo de Apoio à Comunidade Educativa para Prevenção da Indisciplina
- Tutoria
9. Estes Serviços definirão, em regimento interno, o modo de organização e funcionamento, bem
como a sua articulação com outros recursos locais que prossigam idênticas finalidades.
10. Os regimentos internos, elaborados ou revistos no prazo de trinta dias após o início de funções,
integrarão o Regulamento Interno do Agrupamento.

Secção I
Art.º 21º
Serviços Administrativos
Os Serviços Administrativos (SA) são responsáveis por executar todos os atos de carácter
administrativo e financeiro, nos termos das disposições legais vigentes.
1. DIREÇÃO
Os Serviços Administrativos são dirigidos superiormente pelo Diretor e chefiados pelo Chefe de
Serviços de Administração Escolar, nos termos da legislação aplicável.
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2. COMPETÊNCIAS
Compete em particular aos Serviços Administrativos:
a) Atender e informar corretamente todos quantos se lhe dirijam;
b) Enviar a correspondência entre a comunidade escolar e o exterior;
c) Encaminhar a correspondência recebida para os respetivos destinatários;
d) Manter inviolável a correspondência que não seja oficial;
e) Abrir a correspondência oficial que não seja classificada e submetê-la a despacho do
Diretor;
f) Manter atualizados os processos individuais de discentes, docentes e não docentes;
g) Manter atualizados dossiês com a legislação e normas aplicadas ao processo educativo e
aos seus agentes, de forma a serem consultados fácil e rapidamente;
h) Aceitar e encaminhar os impressos de justificação de faltas de docentes e não docentes;
i) Executar e fornecer aos diversos sectores e estabelecimentos os impressos de requisição
a que se refere o presente Regulamento;
j) Expor em local público normas para preenchimento de documentos;
k) Adquirir, nos termos da lei e depois de autorizados pelo Conselho Administrativo ou pelo
Diretor, os materiais, equipamentos e serviços requisitados pelos diversos sectores e
estabelecimentos do Agrupamento;
l) Manter atualizados todos os registos inerentes aos movimentos de receita e despesa
realizados pelo Agrupamento;
m) Elaborar as Contas de Gerência de acordo com as normas em vigor e nos prazos
superiormente estabelecidos, bem como todos os mapas de prestação de contas
referentes a verbas atribuídas pela Autarquia;
n) Receber e entregar ao tesoureiro as verbas apuradas nos sectores/atividades dos
estabelecimentos;
o) Manter atualizado o inventário dos equipamentos sob sua responsabilidade;
p) Prestar assistência administrativa à Associação de Pais e Encarregados de Educação;
q) Cumprir todas as orientações emanadas do Diretor, bem como as disposições previstas na
lei e no Regulamento Interno.
3. ORGANIZAÇÃO
Os Serviços Administrativos funcionam segundo o modelo de “Gestão de Processos”
salvaguardados, contudo, alguns sectores, com responsabilidades específicas, cujas funções a
seguir se registam de uma forma sucinta:
a) Expediente Geral
Ao funcionário do sector compete registar e expedir toda a correspondência.
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b) Alunos
Ao funcionário do sector compete manter atualizados os processos dos alunos, efetuar os
procedimentos relativos a matrículas, transferências, avaliação interna e externa, bem
como desenvolver as demais atividades relacionadas com o processo educativo dos
alunos.
c) Pessoal e Vencimentos
Os funcionários responsáveis por estas áreas desempenham as suas funções segundo o
modelo de “Gestão de Processos”, cabendo-lhes, de acordo com os docentes e não
docentes atribuídos, organizar os processos individuais e executar todos os atos
relacionados com concursos, nomeações, transferências, inscrições e assiduidade,
vencimentos, abonos, progressão na carreira, aposentação.
d) Contabilidade
Ao funcionário do sector compete manter atualizados todos os registos inerentes à
Contabilidade do Agrupamento.
e) Tesouraria
Ao funcionário do sector compete arrecadar e proceder ao depósito de todas as
importâncias legalmente cobradas no Agrupamento e proceder à emissão de cheques para
pagamento de despesas, devidamente autorizadas.
4. FUNCIONAMENTO
4.1. O horário de funcionamento dos Serviços Administrativos é das 09.30 às 16.30 horas, sem
interrupção à hora do almoço, salvo nos períodos de interrupção da atividade letiva dos
alunos e nas férias de Verão em que, por despacho do Diretor, poderão os serviços encerrar
uma hora para almoço.
4.2. O horário de trabalho dos funcionários respeita as disposições legais em vigor, sendo
definido anualmente por despacho do Diretor, ouvido o Chefe dos Serviços.
4.3 O funcionamento dos SA é definido em regimento próprio que estipulará as respetivas
regras de organização, competências e responsabilidades.
4.4 O regimento interno é revisto sempre que necessário ou sempre que alterações legislativas
a tal obriguem, devendo ser elaborado no respeito pelas disposições contidas no
Regulamento Interno e em legislação específica.

Secção II
Art.º 22º
Serviço de Ação Social Escolar
2. A Ação Social Escolar traduz-se na implementação de apoios sócio-educativos e económicos,
promovendo a igualdade de oportunidades no acesso universal à escola e combate às diversas
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formas de exclusão social e escolar, criando condições para a realização de aprendizagens com
sucesso por parte de todos alunos, e construindo uma escola mais inclusiva.
3. Os apoios de Ação Social Escolar constituem uma modalidade de apoio sócio-educativo e
económico, destinado a crianças e alunos inseridos em agregados familiares cuja situação
económica determina a necessidade de comparticipações, permitindo-lhes fazer face aos
encargos com refeições, livros e outro material necessário ao prosseguimento da escolaridade
obrigatória.
4. Os apoios de Ação Social Escolar, da responsabilidade do Município de Palmela, traduzem-se
nos seguintes apoios socioeducativos: auxílios económicos (apoio para livros e material escolar)
a alunos do 1º ciclo do ensino básico, e fornecimento de refeições para as crianças da educação
pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico da rede pública, de acordo com a legislação em vigor e o
regulamento municipal.
5. O Serviço de Ação Social Escolar (SASE) é orientado por um Técnico Auxiliar de Ação Social
Escolar na dependência do Diretor.
6. Ao Técnico Auxiliar de Ação Social Escolar compete prestar o apoio necessário aos Serviços e
esclarecer todas as dúvidas que possam surgir junto dos Encarregados de Educação, Alunos e
Professores.
7. Integram o SASE os seguintes serviços:
6.1. Refeitório - fornece aos alunos refeições equilibradas, completas e variadas de acordo
com os princípios estabelecidos em legislação própria;
a) É garantido o acesso aos refeitórios escolares, nas mesmas condições dos alunos dos
estabelecimentos de ensino públicos, aos alunos das escolas profissionais quando
estas o não possuam.
6.2. Bufete - põe à disposição dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos alimentos e bebidas essenciais, a
preços inferiores aos do mercado;
6.3. Seguro Escolar - garante o pagamento da assistência prestada aos alunos em caso de
acidente escolar, em complemento do subsistema de saúde do aluno.
a) Os procedimentos relativos ao Seguro Escolar regem-se por legislação específica, de que
se destacam os seguintes benefícios:
-

assistência médica e cirúrgica;
assistência farmacêutica e de enfermagem;
transporte necessário para receber a assistência de que carece;
hospedagem;
próteses;
aluguer de aparelhos auxiliares de locomoção;
indemnização por incapacidade permanente.

b) Qualquer agente educativo que tome conhecimento de um acidente escolar fica obrigado a
comunicar o sucedido ao órgão de gestão.
c) Todos os alunos não sujeitos à escolaridade obrigatória têm de pagar anualmente, no ato
da matrícula ou renovação da mesma, o prémio do Seguro Escolar.
6.4. Transporte Escolar - assegura o transporte diário dos alunos na sua deslocação
casa/escola/casa.
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a) O acesso ao transporte escolar é garantido aos alunos matriculados em estabelecimentos
de ensino da sua área de residência, em conformidade com a legislação em vigor e
regulamento municipal.
b) Nos termos de legislação própria, os alunos que podem usufruir do transporte escolar terão
de habitar a 3 Km ou 4 Km dos estabelecimentos de ensino, respetivamente, sem ou com
refeitório.
c) É objetivo da Câmara Municipal diminuir essa distância para 2 Km, tendo em conta as
acessibilidades existentes no concelho, procurando, desta forma, proporcionar melhores
condições de acesso ao ensino e a conclusão da escolaridade obrigatória.
d) A rede de transportes escolares do concelho de Palmela integra a rede de transportes
públicos, que serve os locais dos estabelecimentos de ensino e de residência dos alunos,
e uma rede complementar de circuitos especiais e municipais, destinando-se esta última
aos alunos que residem em localidades que não dispõem de estabelecimentos de ensino
acessíveis a pé, em termos de distância ou de tempo, nem de transportes públicos, sendolhes facultado um esquema adequado de transporte escolar.
e) A utilização do transporte escolar é gratuita para os alunos do ensino básico.

f) Relativamente ao passe do aluno, o impresso para o seu pedido deverá ser preenchido
quando o aluno ingressa no 5º ano ou em caso de perda.

g) A vinheta deverá ser requisitada, por cada aluno, até ao dia 5 de cada mês, no SASE.
h) Os circuitos do transporte escolar, assim como os seus horários, encontram-se afixados no
PBX.
6.5. Auxílios Económicos - apoiam os alunos com menores recursos económicos, na
aquisição de livros e material escolar, alimentação e transporte.
a) Os auxílios económicos apoiam também alunos com necessidades educativas especiais
integrados no ensino regular, beneficiando de material escolar, meios técnicos (pilhas,
próteses, material braille, etc.) e transporte, de modo a facilitar a escolarização e o
prosseguimento dos estudos.
b) Para que os alunos possam usufruir dos auxílios económicos terão que se candidatar à
atribuição de bonificação que decorre durante o mês de Maio, do ano letivo anterior a que
se refere o subsídio solicitado.
c) Os boletins deverão ser requisitados no SASE pelo Diretor de Turma os pelos próprios
alunos interessados, com conhecimento aos encarregados de educação. O seu
preenchimento deverá ser claro, completo, acompanhado de todos os documentos
pedidos, para uma melhor apreciação do processo.
d) Caso venha a existir alteração na situação socioeconómica do agregado familiar do aluno,
poderá ser solicitado apoio, requerendo a bonificação fora do prazo de candidatura anual.
e) Não haverá comparticipação nos encargos com os manuais escolares obrigatórios nos
casos de insucesso escolar, desde que se mantenham os manuais adotados no (s) ano (s)
letivo(s) anterior (es).
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f) Quando haja lugar a transferência de Escola, o aluno beneficiário mantém o direito ao
abono da comparticipação financeira para a aquisição de livros escolares, desde que,
cumulativamente, se verifiquem as seguintes situações:
i) Os manuais adotados na nova Escola não sejam os mesmos da Escola de proveniência
do aluno;
ii) Tenham sido devolvidos ao SASE da Escola de proveniência os manuais por esta
atribuídos.
6.6. Atividades de Animação e Apoio à Família
a) A educação pré-escolar, da rede pública, integra a componente educativa, que é gratuita e
da competência do Ministério da Educação, e a vertente de apoio à família, a qual
compreende os serviços de alimentação e as atividades de animação socioeducativa, de
responsabilidade partilhada entre o Município de Palmela e os Agrupamentos de Escolas
do concelho, de acordo com o Protocolo de Cooperação celebrado entre o Ministério de
Educação e do Trabalho e da Solidariedade e a Associação Nacional dos Municípios
Portugueses.
b) O Município de Palmela promove as atividades de animação socioeducativa nos Jardimde-infância da rede pública, partilhando responsabilidades com os Agrupamentos de
Escolas e educadores titulares de grupo, organizando ofertas diversificadas e garantindo
que esses tempos sejam pedagogicamente ricos e complementares das aprendizagens
associadas à aquisição das competências básicas.
c) A oferta de atividades de animação socioeducativa visa permitir a concretização da escola
a tempo inteiro, adaptando os tempos de permanência das crianças no jardim-de-infância
às necessidades das famílias, de acordo com o estipulado na lei e por regulamento
municipal.
7. O SASE promove também ações educativas de prevenção e segurança.
8. O horário do SASE é fixado pelo Diretor, tendo em conta o regime de funcionamento da Escola
sede.
9. O regimento interno de funcionamento do SASE é revisto sempre que necessário ou sempre que
alterações legislativas a tal obriguem, devendo ser elaborado no respeito pelas disposições
contidas no Regulamento Interno e em legislação própria.

Secção III
Art.º 23º
Direção de Instalações
1. O pleno desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem será mais facilmente conseguido
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através de uma boa gestão dos recursos educativos, numa perspetiva de rentabilização e
otimização dos mesmos. Por outro lado, afigura-se não menos importante a adoção de
mecanismos que contribuam para a preservação e uso adequado das instalações e
equipamentos. Neste sentido é criado um serviço de apoio ao desenvolvimento das atividades
educativas, designado Direção de Instalações.
2. As Direções de Instalações são asseguradas pelo Diretor, podendo este delegar o desempenho
das referidas funções nos seus assessores técnico-pedagógicos ou designar docentes da
Escola, de preferência profissionalizados.
3. Para designação do Diretor de Instalações, o Diretor poderá ouvir o Departamento Curricular
utilizador da respetiva instalação.
4. Competências do Diretor de Instalações
a) Elaborar ou rever o regulamento específico de acesso e utilização das instalações e
equipamento, o qual fará parte integrante do presente Regulamento Interno;
b) Organizar o inventário do material existente nas instalações e zelar pela sua conservação;
c) Planificar o modo de utilização das instalações e propor a aquisição de novo material e
equipamento, ouvidos os professores do Departamento Curricular/Grupo Disciplinar;
d) Divulgar os materiais e equipamentos existentes na Direção de Instalações, numa
perspectiva de articulação integrada dos mesmos com os conteúdos programáticos;
e) Gerir os recursos necessários de acordo com as atividades em desenvolvimento;
f) Elaborar relatório a apresentar, no final de cada ano letivo, ao Diretor.
5. O mandato do Diretor de Instalações é anual.
6. O Conselho Pedagógico emitirá parecer, anualmente, sobre as instalações próprias em relação
às quais deve ser criado/mantido o cargo de Diretor de Instalações.

Secção IV
Art.º 24º
Bibliotecas Escolares
1. ÂMBITO

As Bibliotecas Escolares são serviços culturais que procuram oferecer um ambiente agradável e
silencioso propício à leitura, ao estudo e ao trabalho individual ou de grupo. Devem ser encaradas
como centros de aprendizagem, sobretudo no que diz respeito a competências de pesquisa e
tratamento autónomo da informação em todos os suportes, o que constitui um imperativo da
sociedade atual e um requisito fundamental de todas as aprendizagens.
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As Bibliotecas Escolares destinam-se a alunos, professores, funcionários e restante comunidade
educativa (a partir de agora designados como utilizadores).
2. COMPOSIÇÃO
A Biblioteca Escolar é composta por uma Equipa que integra os seguintes elementos:
- Professor Coordenador
- Professor (es) destacado (s) para a (s) BE’s do 1.º ciclo integradas na Rede de Bibliotecas
Escolares (RBE)
- Um Professor Colaborador
- Um Funcionário
- Outros Professores Colaboradores
- Outro(s) Funcionário(s)
3. OBJETIVOS
As Bibliotecas Escolares têm como objetivos facilitar à população escolar o acesso à consulta e
leitura de livros, jornais, revistas, documentos audiovisuais, informáticos e lúdicos, contribuindo
assim para a criação de hábitos de pesquisa de informação, de lazer e de educação contínua,
respeitando a diversidade de gostos e de escolhas possíveis.
Constituem ainda objetivos das BE’s os seguintes:
a) Estimular nos alunos hábitos de leitura e aquisição de competências de seleção,
tratamento, produção e difusão de informação nos diversos formatos que a tecnologia
disponibiliza, enquanto imperativo da sociedade atual e requisito fundamental de todas as
aprendizagens.
b) Fomentar, pelos diversos meios ao seu alcance, o gosto pela leitura e pelas literacias,
nomeadamente a literacia de informação e a literacia tecnológica.
c) Permitir uma proveitosa ocupação dos tempos livres dos alunos e restante comunidade
escolar.
d) Apoiar as diferentes disciplinas e áreas curriculares, oferecendo a alunos e professores
obras para consulta, apoio e aprofundamento de assuntos constantes dos currículos.
e) Acolher debates, críticas e convívio entre escritores, ilustradores e outros agentes culturais
e a Comunidade Educativa.

4. ATIVIDADES
Com vista à implementação dos seus objetivos fundamentais, as Bibliotecas Escolares poderão
desenvolver atividades nos seguintes âmbitos:
a) Enriquecimento do seu fundo documental, através da compra ou oferta de espólio, por
parte de editores, autarquias e outras entidades.
b) Promoção de concursos, sessões de leitura, conferências, debates, filmes e outras
atividades de animação cultural, como exposições, feiras do livro, trabalhos temáticos, etc.
c) Informação periódica e/ou oportuna acerca das obras recebidas (para alunos e/ou
Professores), resultados de concursos, divulgação de autores, celebração de efemérides e
outros assuntos do interesse da comunidade.
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5. COORDENAÇÃO
1. As Bibliotecas Escolares (BE’s) são coordenadas por um Coordenador, designado pelo
Diretor, de entre os professores do quadro com formação específica ou com experiência na
área das BE’s.
2. No exercício das suas funções, o Coordenador é apoiado por uma equipa que integra
professores e funcionários, designados pelo Diretor.
3. Os funcionários devem possuir perfil adequado às funções a desempenhar e, sempre que
possível, formação e/ou experiência na área das BE’s.
4. Ao Coordenador da BE compete, em particular:
a) Promover, através dos respetivos planos de atividades, a integração plena das BE’s nas
Escolas/Agrupamento em articulação com os seus documentos de autonomia;
b) Assegurar a gestão das BE’s e dos recursos humanos e materiais a elas afetos;
c) Definir e operacionalizar, em articulação com a Direção, as estratégias e atividades de
política documental das Escolas /Agrupamento;
d) Favorecer o desenvolvimento das literacias, designadamente da leitura e da informação, e
apoiar o desenvolvimento curricular;
e) Promover atividades que despertem/desenvolvam o interesse pela Ciência, pela Arte e
pela Cultura;
f) Promover o uso das BE’s e dos seus recursos dentro e fora das Escolas;
g) Promover a partilha de recursos entre as Escolas do Agrupamento;
h) Desenvolver o trabalho em rede;
i)

Cooperar com parceiros a nível interno e externo;

j)

Integrar o Plano Tecnológico da Educação (PTE);

k) Coordenar o Projeto Informático da BE (PTE);
l)

Representar simultaneamente as BE’s e o Plano Tecnológico da Educação no Conselho
Pedagógico;

m) Apresentar à Direção um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido.
5. O exercício das competências referidas no ponto anterior implica a planificação e organização
das atividades, de forma conjunta e articulada, entre a equipa da Biblioteca Escolar, o PTE e
os Professores das diferentes disciplinas e áreas curriculares.

6. FUNCIONAMENTO
a) A Equipa da BE reúne, ordinariamente, uma vez por mês.
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b) A Equipa e os colaboradores reúnem, ordinariamente, uma vez por período.
c) As atividades desenvolvidas nas BE’s obedecem a um Plano de Atividades aprovado pelo
Conselho Pedagógico. A dinamização das atividades é da responsabilidade de todos os
Professores Colaboradores com funções nas BE’s e devem estar de acordo com o Projeto
Educativo do Agrupamento e Projeto Curricular de Escola.
d) O atendimento aos utilizadores é feito, preferencialmente, pelas funcionárias com funções
na BE.
e) O horário de funcionamento das Bibliotecas Escolares deve estar exposto em local visível
à entrada das instalações e será anualmente revisto consoante os recursos humanos
disponíveis.
6. Os direitos e deveres dos utilizadores das Bibliotecas Escolares, bem como as normas de
acesso e utilização dos equipamentos e materiais disponíveis (equipamento informático,
audiovisual, livros, revistas, jornais, fotocópias) estão regulamentados em regimento próprio, que
integra o presente Regulamento Interno.
7. O regimento interno do funcionamento da equipa das BE’s é elaborado ou revisto no prazo de
trinta após o início de funções, no respeito pelas disposições contidas no Regulamento Interno e
em legislação própria, integrando também o Regulamento Interno do Agrupamento.

Secção V
Art.º 25º
Plano Tecnológico da Educação
1. ÂMBITO
O Plano Tecnológico da Educação (PTE) prossupõe a designação de elementos responsáveis pela
coordenação e acompanhamento de projetos no âmbito das novas tecnologias de comunicação e
informação.
2. COMPOSIÇÃO
a) Os elementos docentes e não docentes são designados pelo Diretor, de entre aqueles que
reúnam as competências ao nível pedagógico, técnico e de gestão adequadas ao exercício
das funções de implementação de projetos PTE, coordenação global dos mesmos e
dinamização de outras atividades TIC.
b) O PTE é coordenado, por inerência, pelo Diretor, podendo esta função ser delegada em
docente que reúna o perfil indicado na alínea anterior.
c) O número de membros afetos ao PTE é definido pelo Diretor, tendo em conta as
caraterísticas do Agrupamento e a necessidade de execução eficaz dos projetos PTE.
d) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, o PTE deverá incluir:
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- Um responsável pela componente pedagógica do PTE, preferencialmente com assento
no Conselho Pedagógico, que represente e articule com os Coordenadores de
Departamento Curricular;
- Um responsável pela componente técnica do PTE, que represente e articule com os
Diretores de Instalações e o Responsável pela Segurança no Órgão de Gestão;
- O Coordenador da Biblioteca Escolar, que representa o PTE no Conselho Pedagógico.
3. FUNÇÕES
Os elementos do PTE exercem as seguintes funções no Agrupamento:
a) Elaborar um plano de ação anual para as TIC (plano TIC). Este plano TIC deverá ser
concebido no quadro do Projeto Educativo do Agrupamento e integrar o Plano Anual de
Atividades, em estreita articulação com o Plano de Formação;
b) Contribuir para a elaboração dos instrumentos de autonomia do Agrupamento, integrando
a estratégia TIC na estratégia global do Agrupamento;
c) Coordenar e acompanhar a execução dos projetos do PTE e de projetos e iniciativas
próprias na área de TIC na educação, em articulação com os serviços regionais de
educação e com o apoio das redes de parceiros regionais;
d) Promover e apoiar a integração das TIC no ensino, na aprendizagem, na gestão e na
segurança ao nível do Agrupamento;
e) Colaborar no levantamento de necessidades de formação e certificação em TIC de
docentes e não docentes;
f) Fomentar a criação e participação dos docentes em redes colaborativas de trabalho com
outros docentes ou agentes da comunidade educativa;
g) Zelar pelo funcionamento dos equipamentos e sistemas tecnológicos instalados, sendo o
interlocutor junto do centro de apoio tecnológico às escolas e das empresas que prestem
serviços de manutenção aos equipamentos;
h) Articular a sua ação com os técnicos da Câmara Municipal que apoiam as escolas do 1.º
ciclo do ensino básico.
4. FUNCIONAMENTO
a) Para o exercício das funções previstas no ponto 3., o Diretor poderá atribuir uma redução
da componente letiva, com respeito pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis;
b) O regimento interno, elaborado ou revisto no prazo de trinta dias após o início de funções,
definirá as regras de organização e funcionamento.
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Secção VI
Art.º 26º
Conselho de Docentes de Educação Especial
1. O Conselho de Docentes de Educação Especial é o serviço técnico-pedagógico que reúne todos
os docentes com formação especializada em áreas específicas da Educação Especial,
nomeadamente da deficiência cognitiva e motora, deficiência auditiva e deficiência visual;
2. Ao Conselho de Docentes de Educação Especial compete criar condições para a adequação do
processo educativo às necessidades educativas especiais dos alunos com limitações
significativas ao nível da atividade e da participação num ou vários domínios da vida,
decorrentes de alterações estruturais e funcionais, de carácter permanente, resultando em
dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da
autonomia, do relacionamento interpessoal e da participação social;
3. Ao Conselho de Docentes de Educação Especial compete também identificar os alunos que
exigem recursos ou adaptações no processo de ensino-aprendizagem e indicar o tipo de apoio
especializado considerado mais adequado, nos termos das disposições legais em vigor;
4. Compete ainda ao Conselho de Docentes de Educação Especial:
a) Complementar o Programa Educativo Individual (PEI) de um aluno com necessidades
educativas especiais de caráter permanente com um Plano Individual de Transição (PIT), a
fim de promover a transição para a vida pós-escolar e para o início do exercício de uma
actividade profissional;
b) Fazer o encaminhamento de alunos que não apresentam necessidades educativas
especiais de caráter permanente para os apoios disponibilizados pelas Escolas ou
Agrupamento, que melhor se adequem à sua situação específica.
5. O Conselho de Docentes de Educação Especial constitui um espaço de partilha, reflexão,
investigação e avaliação do trabalho desenvolvido e/ou a desenvolver nesta área;
6. O Conselho de Docentes de Educação Especial deve apoiar os educadores e professores na
diversificação de estratégias e métodos educativos, por forma a promover a inclusão educativa e
social, o acesso e o sucesso educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, bem como a
promoção da igualdade de oportunidades das crianças e jovens com necessidades educativas
especiais de caráter permanente;
7. Este Conselho é orientado por um Coordenador, designado pelo Diretor de entre os docentes de
Educação Especial;
8. O Coordenador do Conselho de Docentes de Educação Especial enquanto membro do Conselho
Pedagógico, representa neste órgão, cumulativamente, o Serviço de Psicologia e Orientação;
9. O mandato do Coordenador tem duração de quatro anos, a menos que deixe de reunir as
condições que determinaram a sua designação;
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10. O Conselho de Docentes de Educação Especial rege-se pelas disposições contidas em
legislação específica;
11. O regimento interno, elaborado ou revisto no prazo de trinta dias após o início de funções, no
respeito pelas disposições contidas no Regulamento Interno e em legislação própria, integra o
Regulamento Interno do Agrupamento.

Secção VII
Art.º 27º
Serviço de Psicologia e Orientação
1. O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) é uma unidade especializada de apoio educativo,
integrada na rede escolar, que atua em estreita articulação com outros serviços técnicos e
técnico-pedagógicos. A sua ação abrange os domínios do apoio psicopedagógico a alunos e
professores e do apoio ao desenvolvimento do sistema de relações na comunidade escolar;
2. O SPO desempenha um papel relevante no processo de avaliação e de acompanhamento das
crianças e alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente, colaborando
com os docentes de Educação Especial quer na elaboração do relatório técnico-pedagógico
discriminativo das razões que determinam as necessidades educativas especiais e a sua
tipologia, quer na elaboração do Programa Educativo Individual;
3. No final do ano letivo, deve o SPO colaborar na elaboração do relatório de avaliação da
implementação das medidas educativas aplicadas, explicitando a necessidade do aluno
continuar a beneficiar de adequações no processo de ensino e de aprendizagem e propondo as
alterações adequadas ao Programa Educativo Individual;
4. O SPO desenvolve ainda ação no âmbito da orientação educativa, acompanhando o aluno ao
longo do seu percurso escolar, contribuindo para identificar os seus interesses e aptidões,
intervindo em áreas de dificuldade que possam surgir na situação de ensino-aprendizagem,
facilitando o desenvolvimento da sua identidade pessoal e a construção do seu próprio projeto
de vida;
5. O SPO rege-se pelas disposições contidas em legislação específica;
6. O regimento interno, elaborado ou revisto no prazo de trinta dias após o início de funções, no
respeito pelas disposições contidas no Regulamento Interno e em legislação própria, integra o
Regulamento Interno do Agrupamento.
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Secção VIII
Art.º 28º
Núcleo de Apoio à Comunidade Educativa para Prevenção
da Indisciplina
1. O Núcleo de Apoio à Comunidade Educativa para Prevenção da Indisciplina (NACEPI) é
constituído por docentes, designados pelo Diretor, para acompanhamento de alunos com
problemas de integração escolar;
2. O Núcleo articula a sua ação com as restantes Estruturas e Serviços do Agrupamento, de forma
a diminuir a indisciplina e contribuir para o sucesso dos alunos;
3. O Núcleo desenvolve a sua ação segundo Projeto específico aprovado pelo órgão pedagógico;
4. O Núcleo é coordenado por Coordenador (es) designado(s) anualmente pelo órgão de gestão.
5. Compete ao(s) Coordenador (es):
a) Acompanhar o funcionamento do Núcleo, propondo ações de melhoria;
b) Apresentar, periodicamente, relatórios e estudos relacionados com as ações que
desenvolve;
c) Apresentar ao Diretor, no final do ano letivo, um relatório global do funcionamento do
Núcleo.

Secção IX
Art.º 29.º
Tutoria
1. O Diretor pode designar, no âmbito do desenvolvimento da autonomia pedagógica do
Agrupamento, professores tutores responsáveis pelo acompanhamento, de forma
individualizada, do processo educativo de um ou mais alunos, de preferência ao longo do seu
percurso escolar.
2. As funções de tutoria devem ser realizadas por docentes profissionalizados com experiência
adequada e, de preferência, com formação especializada em orientação educativa ou em
coordenação pedagógica.
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3. Sem prejuízo de outras competências a fixar no Regulamento Interno, aos professores tutores
compete:
a) Desenvolver medidas de apoio aos alunos, designadamente de integração na turma e na
Escola e de aconselhamento e orientação no estudo e nas tarefas escolares;
b) Promover a articulação das atividades escolares dos alunos com outras atividades
formativas;
c) Desenvolver a sua atividade de forma articulada, quer com a família, quer com os Serviços
Técnico-Pedagógicos, designadamente com os Serviços de Psicologia e Orientação e com
outras Estruturas de Coordenação Educativa e Supervisão Pedagógica.

Capítulo VI
Direitos e Deveres dos Membros da
Comunidade Educativa
“A AUTONOMIA DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS PRESSUPÕE A
RESPONSABILIDADE DE TODOS OS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA PELA SALVAGUARDA EFETIVA DO
DIREITO À EDUCAÇÃO, À IGUALDADE DE OPORTUNIDADES NO ACESSO À ESCOLA E NA PROMOÇÃO DE MEDIDAS
QUE VISEM O EMPENHO E O SUCESSO ESCOLAR, PELA PROSSECUÇÃO INTEGRAL DOS OBJETIVOS DOS
REFERIDOS PROJETOS EDUCATIVOS, INCLUINDO OS DE INTEGRAÇÃO SOCIOCULTURAL E DESENVOLVIMENTO DE
UMA CULTURA DE CIDADANIA CAPAZ DE FOMENTAR OS VALORES DA PESSOA HUMANA, DE DEMOCRACIA NO
EXERCÍCIO RESPONSÁVEL DA LIBERDADE INDIVIDUAL E NO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS E DEVERES QUE LHE
ESTÃO ASSOCIADOS” (ART.º 4º 1.).
“A ESCOLA É O ESPAÇO COLETIVO DE SALVAGUARDA EFETIVA DO DIREITO À EDUCAÇÃO, DEVENDO O SEU
FUNCIONAMENTO GARANTIR PLENAMENTE AQUELE DIREITO” (ART.º 4º 2.) .
in Lei nº30/2002, de 20 de dezembro, alterada pela Lei n.º 39/2010, de 2 de setembro

Secção I
Art.º 30º
Alunos
“OS ALUNOS SÃO RESPONSÁVEIS, EM TERMOS ADEQUADOS À SUA IDADE E CAPACIDADE DE
DISCERNIMENTO, PELOS DIREITOS E DEVERES QUE LHE SÃO CONFERIDOS PELO PRESENTE ESTATUTO,
PELO REGULAMENTO INTERNO DA ESCOLA E DEMAIS LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.” (ART.º 7º 1.)
“OS ALUNOS NÃO PODEM PREJUDICAR O DIREITO À EDUCAÇÃO DOS RESTANTES ALUNOS” (ART.º 7º 3.)
Este é o objetivo do presente Regulamento que consagra um código de conduta a adotar pelos
alunos deste Agrupamento de Escolas, explicitando direitos e deveres.
Definem-se ainda regras no que se refere a:
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 Acesso e utilização das instalações, equipamentos e espaços escolares;
 Reconhecimento e valorização de comportamentos meritórios dos alunos, da dedicação e do
esforço no trabalho escolar;
 Direito à representação;
 Reuniões de alunos;
 Procedimento em sala de aula;
 Medidas corretivas e sancionatórias.
1. DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS

“NO DESENVOLVIMENTO DOS PRINCÍPIOS DO ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO E DE UMA CULTURA DE
CIDADANIA CAPAZ DE FOMENTAR OS VALORES DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA DEMOCRACIA, DO
EXERCÍCIO RESPONSÁVEL, DA LIBERDADE INDIVIDUAL E DA IDENTIDADE NACIONAL, O ALUNO TEM O DIREITO
E O DEVER DE CONHECER E RESPEITAR ATIVAMENTE OS VALORES E OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA, A BANDEIRA E O HINO, ENQUANTO SÍMBOLOS
NACIONAIS, A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM, A CONVENÇÃO EUROPEIA DOS
DIREITOS DO HOMEM, A CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E A CARTA DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA, ENQUANTO MATRIZES DE VALORES E PRINCÍPIOS DE AFIRMAÇÃO DA
HUMANIDADE.”(ART.º 12º)

2. DIREITOS
2.1. O aluno tem direito a:
a) Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade educativa;
b) Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o previsto na lei,
em condições de efetiva igualdade de oportunidades no acesso, de forma a propiciar a
realização de aprendizagens bem sucedidas;
c) Usufruir do ambiente e do projeto educativo que proporcionem as condições para o seu
pleno desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico, para a formação da
sua personalidade;
d) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no
trabalho e no desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido;
e) Ver reconhecido o empenhamento em ações meritórias, em favor da comunidade em
que está inserido ou da sociedade em geral, praticadas na Escola ou fora dela, e ser
estimulado nesse sentido;
f) Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como de uma
planificação equilibrada das atividades curriculares e extracurriculares, nomeadamente
as que contribuem para o desenvolvimento cultural da comunidade;
g) Beneficiar, no âmbito dos serviços de Ação Social Escolar, de um sistema de apoios
que lhe permitam superar ou compensar as carências do tipo sociofamiliar, económico
ou cultural que dificultam o acesso à Escola ou o processo de aprendizagem;
h) Poder usufruir de prémios que distingam o mérito;
i) Beneficiar de outros apoios específicos, necessários às suas necessidades escolares
ou às suas aprendizagens, através dos Serviços de Psicologia e Orientação ou de
outros Serviços Especializados de Apoio Educativo;
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j) Ver salvaguardada a sua segurança na Escola e respeitada a sua integridade física e
moral;
k) Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença súbita,
ocorrido ou manifestada no decorrer das atividades escolares;
l) Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu
processo individual, de natureza pessoal ou familiar;
m) Participar, através dos seus representantes, nos termos da lei, nos órgãos de
administração e gestão do Agrupamento, na criação e execução do respetivo Projeto
Educativo, bem como na elaboração do Regulamento Interno do Agrupamento;
n) Eleger os seus representantes para os órgãos, cargos e demais funções de
representação no âmbito da Escola, bem como ser eleito, nos termos da lei e do
Regulamento Interno do Agrupamento;
o) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da Escola e ser ouvido pelos
professores, diretores de turma e órgãos de administração e gestão do Agrupamento
em todos os assuntos que justificadamente forem do seu interesse;
p) Organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e ocupação de tempos
livres;
q) Ser informado sobre o Regulamento Interno do Agrupamento e, por meios a definir por
este e em termos adequados à sua idade e ao ano frequentado, sobre todos os
assuntos que justificadamente sejam do seu interesse, nomeadamente sobre o modo
de organização do plano de estudos ou curso, o programa e objetivos essenciais de
cada disciplina ou área disciplinar, os processos e critérios de avaliação, bem como
sobre matrícula, abono de família e apoios socioeducativos, normas de utilização e de
segurança dos materiais e equipamentos e das instalações, incluindo o plano de
emergência, e, em geral, sobre todas as atividades e iniciativas relativas ao Projeto
Educativo do Agrupamento;
r) Participar nas demais atividades do Agrupamento, nos termos da lei e do Regulamento
Interno;
s) Participar no processo
heteroavaliação;

de

avaliação,

através

dos

mecanismos

de

auto

e

2.2. Acesso e formas de utilização das instalações, equipamentos e espaços escolares.
2.2.1. O aluno tem direito a:
a) Dispor de salas em número suficiente e com as devidas condições, nomeadamente
acústicas, luminosidade e de espaço, em completo estado de arrumação e limpeza,
facilitadoras do desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.
b) Dispor de espaços cobertos para convívio e recreio.
c) Usufruir de equipamentos escolares em boas condições.
d) Dispor de um espaço próprio com as condições mínimas de operacionalidade destinado

aos órgãos representativos dos alunos, sempre que possível.

59

2.3. Valorização de comportamentos meritórios dos alunos
a) A valorização dos comportamentos meritórios dos alunos, da dedicação e do esforço
no trabalho escolar enquadra-se no âmbito do Projeto: “A Formação Não é Só o
Saber.”
2.4. Direito à representação
a) Os alunos têm direito a participar na vida da Escola e do Agrupamento, sendo
representados pela Associação de Estudantes, pelo Delegado ou Subdelegado e pela
Assembleia de Delegados de Turma.
b) O delegado e/ou o subdelegado de turma poderá ser destituído por proposta
fundamentada do diretor de turma/professor titular de turma ou do Conselho de Turma,
com o parecer concordante da maioria dos alunos da turma.
c) Os alunos podem participar nas reuniões de:
 Conselho de Turma, no início da reunião;
 Conselho de Turma disciplinar, no 3º Ciclo, salvo se direta ou indiretamente
implicados no objeto de apreciação do Conselho de Turma disciplinar;
 Assembleia de Alunos.
2.5. Reuniões de Alunos
a) Os alunos podem reunir-se em assembleia de alunos ou assembleia geral de alunos;
b) A Associação de Estudantes tem o direito de solicitar ao Diretor do Agrupamento a
realização de reuniões para apreciação de matérias relacionadas com o funcionamento
da Escola e do Agrupamento;
c) O delegado e o subdelegado de turma têm o direito de solicitar a realização de reuniões
da turma para apreciação de matérias relacionadas com o funcionamento da turma,
sem prejuízo das atividades letivas.
d) Por iniciativa dos alunos ou por sua própria iniciativa, o diretor de turma ou o professora
titular de turma pode solicitar a participação dos representantes dos pais e
encarregados de educação dos alunos da turma na reunião referida em c);
3. DEVERES
3.1. Deveres Gerais
3.1.1. Sem prejuízo do disposto nas introduções deste Artigo e do ponto 1., o aluno tem o
dever de:
a) Estudar, empenhando-se na sua educação e formação integral;
b) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no
âmbito das atividades escolares;
c) Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino e
aprendizagem;
d) Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa;
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e) Guardar lealdade para com todos os membros da comunidade educativa;
f) Respeitar as instruções dos professores e do pessoal não docente;
g) Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na Escola
de todos os alunos;
h) Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas na Escola, bem como
nas demais atividades organizativas que requeiram a participação dos alunos;
i) Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da comunidade
educativa;
j) Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de
acordo com as circunstâncias de perigo para a integridade física e psicológica dos
mesmos;
k) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático,
mobiliário e espaços verdes da Escola, fazendo uso correto dos mesmos;
l) Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa;
m) Permanecer na Escola durante o seu horário, salvo autorização escrita do Encarregado
de Educação ou da Direção da Escola/Agrupamento;
n) Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a colaboração;
o) Conhecer e cumprir o Estatuto do Aluno, as normas de funcionamento dos serviços da
Escola e o Regulamento Interno do Agrupamento, subscrevendo declaração anual de
aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral;
p) Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial drogas, tabaco e bebidas
alcoólicas, nem promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo das mesmas;
q) Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou
engenhos, passíveis de, objetivamente, perturbarem o normal funcionamento das
atividades letivas ou poderem causar danos físicos ou psicológicos aos alunos ou a
terceiros;
r) Respeitar a autoridade do professor.
3.2. Deveres Específicos
3.2.1. Dever de assiduidade
3.2.1.1. Conceitos de Assiduidade e de Falta
a) Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, nos termos da lei, os
alunos são responsáveis pelo cumprimento do dever de assiduidade;
b) Os Pais e Encarregados de Educação dos alunos menores de idade são responsáveis
conjuntamente com estes pelo cumprimento dos deveres referidos na alínea anterior;
c) O dever de assiduidade implica para o aluno quer a presença e a pontualidade na sala
de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar quer uma atitude de
empenho intelectual e comportamental adequada, de acordo com a sua idade, ao
processo de ensino e aprendizagem;
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d) 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.
e) Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, há tantas faltas quantos os tempos de
ausência do aluno.
f) As faltas são registadas pelo professor titular de turma ou pelo diretor de turma em
suportes administrativos adequados.
g) O diretor de turma ou o professor titular de turma pode solicitar aos pais ou encarregado
de educação, ou ao aluno, quando maior, os comprovativos adicionais que entenda
necessários à justificação da falta, devendo, igualmente, qualquer entidade que para
esse efeito for contactada, contribuir para o correto apuramento dos factos.
3.2.1.2. Natureza das faltas
a) As faltas previstas no ponto anterior podem ser justificadas ou injustificadas;
b) São consideradas justificadas as faltas dadas pelos motivos previstos no artigo 19º do
Estatuto do Aluno;
c) O pedido de justificação das faltas é apresentado por escrito pelos pais ou encarregado
de educação ou, quando o aluno for maior de idade, pelo próprio, ao diretor de turma
ou ao professor titular da turma, com indicação do dia, da hora e da atividade em que a
falta ocorreu, referenciando-se os motivos justificativos da mesma na caderneta
escolar;
d) A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou,
nos restantes casos, até ao 3º dia útil subsequente à verificação da mesma.
e) São injustificadas as faltas quando:
i.
ii.
iii.
iv.

Não tenha sido apresentada justificação;
A justificação tenha sido apresentada fora do prazo;
A justificação não tenha sido aceite;
A marcação da falta resulte da aplicação das normas previstas em regulamento
próprio, regulamentador da falta do material considerado indispensável para o
normal decurso das atividades letivas;
v. A marcação de falta resulte da aplicação da ordem de saída da sala de aula, ou
de medidas disciplinares sancionatórias.

f)

No 1º ciclo do ensino básico o aluno não pode dar mais de dez faltas injustificadas.

g) Nos restantes ciclos ou níveis de ensino, as faltas injustificadas não podem exceder o
dobro do número de tempos letivos semanais, por disciplina.
h) As faltas injustificadas são comunicadas aos pais ou encarregados de educação ou,
quando maior de idade, ao aluno, pelo diretor de turma ou pelo professor titular de
turma, no prazo máximo de 3 dias úteis, pelo meio mais expedito.
i)

Quando for atingido metade do limite de faltas injustificadas, os pais ou encarregados
de educação ou, quando maior de idade, o aluno, são convocados, pelo meio mais
expedito, pelo diretor de turma ou pelo professor titular de turma.
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3.2.1.3. Efeitos da ultrapassagem do limite de faltas injustificadas
a) Para os alunos que frequentam o 1º ciclo do ensino básico, a violação do limite de faltas
injustificadas obriga ao cumprimento de um plano individual de trabalho que incidirá
sobre todo o programa curricular do nível que frequenta e que permita recuperar o
atraso das aprendizagens.
b) Para os alunos que frequentam os 2º e 3º ciclos do ensino básico, a violação do limite
de faltas injustificadas obriga ao cumprimento de um plano individual de trabalho que
incidirá sobre a disciplina ou disciplinas em que ultrapassou o limite de faltas e que
permita recuperar o atraso das aprendizagens.
c) O recurso ao plano individual de trabalho apenas pode ocorrer uma única vez em cada
ano letivo.
d) O cumprimento do plano individual de trabalho realiza-se em período suplementar ao
horário letivo, conforme regulamentação aprovada pelo Conselho Pedagógico, parte
integrante do Regulamento Interno.
e) O previsto na alínea anterior não isenta o aluno da obrigação de cumprir o horário letivo
da turma em que se encontra inserido.
f) O plano individual de trabalho é objeto de avaliação, nos termos definidos na
regulamentação a que se alude na alínea d).
g) Sempre que cesse o incumprimento do dever de assiduidade por parte do aluno, o
conselho de turma de avaliação do final do ano letivo pronunciar-se-á sobre o efeito da
ultrapassagem do limite de faltas injustificadas verificado.
h) Quando se mantém a situação de incumprimento do dever de assiduidade, o Diretor do
Agrupamento pode propor a frequência de um percurso curricular alternativo.
i) A continuidade do incumprimento do dever de assiduidade determina a retenção no
ano de escolaridade que o aluno frequenta.
3.2.2. Deveres em Sala de Aula
A aula é uma situação de aprendizagem privilegiada. Alunos e professor(es) estão
em interação permanente, assumindo-se o professor como o facilitador da comunicação.
Todavia, para que este processo decorra com tranquilidade, os alunos deverão respeitar
as seguintes normas:
a) Dirigir-se para o Bloco onde vão ter a aula logo após o toque de entrada.
b) Aguardar ordeiramente a chegada do professor, não se ausentando do Bloco sem a
indicação do funcionário responsável pelo sector.
c) Sendo detetada a presença de equipamentos que possam perturbar o normal
funcionamento da aula, de acordo com o disposto na alínea q) do ponto 3.1., serão os
mesmos recolhidos pelo professor e entregues na Direção, sendo devolvidos
unicamente aos Encarregados de Educação. Em caso de reincidência poderão ser
aplicadas ao aluno medidas disciplinares.
d) Entrar e sair da sala de aula de forma ordeira após autorização do professor.
e) Não usar boné nem comer qualquer tipo de alimento na sala de aula (pipas, gomas,
etc.), ou mascar pastilha elástica.
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f) Sentar-se no lugar estipulado pelo professor.
g) Ser portador do material necessário a cada aula.
h) Não perturbar a aula, mantendo-se atento, interessado e participando organizadamente
nas atividades propostas pelo professor.
i) Intervir na sua vez, colocando o braço no ar, respeitando colegas e professores.
j) Não solicitar autorização para ir à casa de banho, salvo por motivo de saúde
devidamente comprovado ou em caso inadiável.
k) Não circular na aula sem autorização do professor.
l) Zelar pelo mobiliário e material escolar, não os sujando ou danificando.
m) Comunicar ao professor qualquer dano ou anomalia verificada.
n) Respeitar os colegas da turma na sua pessoa, ideias e bens:
 Chamando-os pelo seu nome próprio (não utilizando alcunhas)
 Ouvindo em silêncio as suas intervenções
 Não utilizando os seus materiais escolares ou outros bens, sem sua autorização.
o) Deixar a sala limpa e arrumada.
p) Não permanecer na sala de aula durante os intervalos, exceto se acompanhado por um
professor ou funcionário Assistente Operacional.
3.2.3. Outros Deveres Específicos
a) Zelar pelo bom nome da Escola e do Agrupamento, e de toda a comunidade educativa,
quando em sua representação ou em atividades realizadas no exterior;
b) Apresentar um aspeto asseado e limpo, vestindo-se de forma adequada ao espaço
“sala de aula”;
c) Conservar sempre limpos e arrumados os livros, cadernos e demais material escolar
pessoal;
d) Contribuir para a preservação do ambiente na Escola, deitando os papéis e objetos
inúteis nos recipientes apropriados;
e) Comunicar ao professor ou ao funcionário presente qualquer dano ou anomalia
verificada;
f) Respeitar as regras de funcionamento dos serviços ou áreas que utiliza;
g) Não trazer bolas para a Escola, sendo as bolas dos alunos que não respeitem esta
norma apreendidas e devolvidas unicamente no final do ano letivo;
h) Aguardar serenamente, respeitando as filas, em qualquer serviço que pretenda utilizar;
i) Não perturbar o normal funcionamento das aulas, dentro e fora destas;
j) Dirigir-se para a entrada do bloco imediatamente após o toque de entrada, respeitando
as normas de acesso aos diferentes Blocos e circulando sempre pela direita;

64

k) Apresentar atempadamente ao Encarregado de Educação todos os documentos
relativos à sua vida escolar;
l) Trazer diariamente o material indispensável à realização dos trabalhos escolares, bem
como o seu horário, a Caderneta do Aluno e o Cartão de Identidade, apresentando-os
sempre que lhe seja pedido;
m) Sair da sala de aula ou circular na Escola sem empurrões, correrias ou gritos;
n) Não tirar fotografias sem autorização da Direção, sendo apreendidos os aparelhos dos
alunos que desrespeitem esta norma (máquinas fotográficas, telemóveis).

4. Infração
“A VIOLAÇÃO PELO ALUNO DE ALGUM DOS DEVERES PREVISTOS NA LEI OU NO
REGULAMENTO INTERNO DO AGRUPAMENTO, EM TERMOS QUE SE REVELEM
PERTURBADORES DO FUNCIONAMENTO NORMAL DAS ATIVIDADES DA ESCOLA OU DAS
RELAÇÕES NO ÂMBITO DA COMUNIDADE EDUCATIVA, CONSTITUI INFRACÇÃO
PASSÍVEL DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CORRETIVA OU MEDIDA DISCIPLINAR
SANCIONATÓRIA.”( Artigo 23º)
“O ALUNO QUE PRESENCIE COMPORTAMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE CONSTITUIR
INFRACÇÃO DISCIPLINAR DEVE COMUNICÁ-LOS IMEDIATAMENTE AO PROFESSOR
TITULAR DE TURMA OU AO DIRETOR DE TURMA, O QUAL, NO CASO DE OS
CONSIDERAR GRAVES OU MUITO GRAVES, OS PARTICIPA, NO PRAZO DE UM DIA ÚTIL,
AO DIRETOR DO AGRUPAMENTO.”( Artigo 23º - A)
4.1. Medidas corretivas e sancionatórias
a) Todas as medidas corretivas e medidas disciplinarias sancionatórias prosseguem
finalidades pedagógicas, preventivas, dissuasoras e de integração, visando o
cumprimento dos deveres do aluno, o respeito pela autoridade dos professores no
exercício da sua atividade profissional e dos demais funcionários, bem como a
segurança de toda a comunidade educativa.
b) As medidas corretivas e as medidas disciplinares sancionatórias visam ainda garantir o
normal prosseguimento das atividades da escola, a correcção do comportamento
perturbador e o reforço da formação cívica do aluno, com vista ao desenvolvimento
equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os outros,
da sua plena integração na comunidade educativa, do seu sentido de responsabilidade
e das suas aprendizagens.
c) As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em conta a especial relevância do dever
violado e a gravidade da infração praticada, prosseguem igualmente, para além das
identificadas na alínea anterior, finalidades punitivas.
d) As medidas corretivas e as medidas disciplinares sancionatórias devem ser aplicadas
em coerência com as necessidades educativas do aluno e com os objectivos da sua
educação e formação, no âmbito do desenvolvimento do plano de trabalho da turma e
do Projeto Educativo do Agrupamento.
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4.1.1. Medidas corretivas
4.1.1.1. As medidas corretivas prosseguem finalidades pedagógicas, dissuasoras e de
integração, assumindo uma natureza eminentemente preventiva.
4.1.1.2. São medidas corretivas, as seguintes:
a) Advertência;
b) Ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar;
c) Realização de tarefas e atividades de integração escolar, podendo, para esse efeito, ser
aumentado o período de permanência obrigatória, diária ou semanal, do aluno na
escola;
d) 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) Mudança de turma;
f) Cópia de princípios de formação cívica;
g) Retirada dos intervalos, sem prejuízo de satisfação de necessidades básicas;
h) Retirada dos “furos” originados pela ausência de um docente, para cumprimento de
tarefas escolares ou cívicas;
i) Interdição de participação em visitas de estudo, atividades desportivas e culturais
previstas no calendário escolar, após análise, caso a caso, das infrações cometidas.
4.1.2. Medidas disciplinares sancionatórias
São medidas disciplinares sancionatórias as seguintes:
a)
b)
c)
d)

Repreensão registada;
Suspensão por um dia;
Suspensão da escola até 10 dias úteis;
Transferência de escola.

4.2. Cumulação de medidas disciplinares
a) A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas a) a i) do ponto 4.1.1. é
cumulável entre si.
b) A aplicação de uma ou mais das medidas corretivas é cumulável apenas com a
aplicação de uma medida disciplinar sancionatória.
c) Sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores, por cada infração apenas pode ser
aplicada uma medida disciplinar sancionatória.
4.3. Determinação da medida disciplinar
a) 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.
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b) 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.
c) São circunstâncias agravantes da responsabilidade do aluno a premeditação, o conluio,
bem como a acumulação de infrações disciplinares e a reincidência, em especial se no
decurso do mesmo ano letivo.
4.4. Procedimento disciplinar
Em tudo o que este Regulamento for omisso, remete-se para a Lei nº. 30/2002, de 20 de
Dezembro, alterada pelas Leis nº. 3/2008, de 18 de Janeiro e 39/2010, de 2 de Setembro.

Secção II
Art.º 31º
Pessoal Docente
1. DIREITOS
1.1. Nos termos do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos
Ensinos Básico e Secundário, doravante designado por ECD, são garantidos ao Pessoal
Docente os direitos estabelecidos para os funcionários e agentes do Estado. Para além
dos direitos que decorrem da Lei geral, consideram-se direitos específicos os consignados
no ECD, nomeadamente:
a)
b)
c)
d)
e)

Direito de participação no processo educativo;
Direito à formação e informação para o exercício da função educativa;
Direito ao apoio técnico, material e documental;
Direito à segurança na atividade profissional;
Direito à consideração e à colaboração da Comunidade Educativa.

1.2. Consideram-se ainda direitos dos docentes os seguintes:
a) Atualizar-se pedagógica e didaticamente através da formação contínua e da
participação em todas as atividades no âmbito do plano de formação do Agrupamento.
b) Ser respeitado na sua pessoa, ideias, funções e bens por todos os elementos da
comunidade educativa.
c) Ser ouvido ou atendido pelo órgão de gestão, solicitando colaboração para o
desenvolvimento das atividades escolares e esclarecimentos para as suas dúvidas.
d) Eleger e ser eleito para órgãos de administração e gestão nos termos da legislação em
vigor.
e) Exercer livremente a sua atividade sindical e demais direitos consignados no Estatuto
da Carreira Docente, de acordo com a legislação em vigor.
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f) Defender dentro das estruturas próprias, através da apresentação de sugestões e/ou
propostas concretas, a melhoria das condições de trabalho.
g) À confidencialidade dos seus dados pessoais, bem como à eficiência e discrição em
caso de procedimento legal.
h) Ser ouvido, sempre que possível, antes de ser indigitado para qualquer cargo ou tarefa
específica.
i) Ter acesso a toda a documentação diretamente relacionada com a atividade docente,
bem como conhecer as deliberações dos órgãos de direção, administração e gestão em
tempo útil.
j) Ter à sua disposição o material didático em condições de poder ser utilizado.
k) Dispor de uma sala com condições para preparação de aulas ou atividades.
l) Dispor de uma sala própria, sempre que possível, com cacifo, para guarda dos seus
bens.
m) Conhecer, com antecipação razoável, alterações no seu horário habitual.
n) Dispor de salas destinadas às atividades letivas e não letivas, em número suficiente
com as devidas condições, nomeadamente acústicas, luminosas, térmicas, em
completo estado de arrumação e limpeza.
o) Não ser desnecessariamente interrompido durante o funcionamento das aulas.
p) Utilizar equipamentos e serviços nas condições regulamentadas.
q) Ter, sempre que possível, um horário que permita o melhor aproveitamento da sua
atividade, sem perda de tempo desnecessário, desgaste físico e psíquico.

2. DEVERES
Nos termos do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos
Básico e Secundário, os docentes estão obrigados ao cumprimento dos deveres gerais dos
funcionários e agentes do Estado, previstos no Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que
Exercem Funções Públicas.
2.1. Assim, é dever geral dos funcionários e agentes atuar no sentido de criar no público
confiança na ação da Administração Pública, em especial no que à sua imparcialidade diz
respeito.
2.2. Consideram-se ainda deveres gerais:
a) O dever de prossecução do interesse público consiste na sua defesa, no respeito
pela Constituição, pelas leis e pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos
cidadãos.
b) O dever de isenção consiste em não retirar vantagens diretas ou indiretas, pecuniárias
ou outras, para si ou para terceiros, das funções que exerce.
c) O dever de imparcialidade consiste em desempenhar as funções com equidistância
relativamente aos interesses com que seja confrontado, sem discriminar positiva ou
negativamente qualquer deles, na perspetival do respeito pela igualdade dos cidadãos.
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d) O dever de informação consiste em prestar ao cidadão, nos termos legais, a
informação que seja solicitada, com ressalva daquela que, naqueles termos, não deva
ser divulgada.
e) O dever de zelo consiste em conhecer e aplicar as normas legais e regulamentares e
as ordens e instruções dos superiores hierárquicos, bem como exercer as funções de
acordo com os objetivos que tenham sido fixados e utilizando as competências que
tenham sido consideradas adequadas.
f) O dever de obediência consiste em acatar e cumprir as ordens dos legítimos
superiores hierárquicos, dadas em objeto de serviço e com a forma legal.
g) O dever de lealdade consiste em desempenhar as funções com subordinação aos
objetivos do órgão ou serviço.
h) O dever de correção consiste em tratar com respeito os utentes dos órgãos ou
serviços e os restantes trabalhadores e superiores hierárquicos.
i) O dever de assiduidade consiste em comparecer regular e continuamente ao serviço.
j) O dever de pontualidade consiste em comparecer ao serviço nas horas que estejam
designadas.
2.3. Os deveres específicos do Pessoal Docente decorrem do exercício da função docente e
estão previstos no ECD.
2.4. Para além dos deveres que decorrem da lei geral e do ECD, consideram-se deveres dos
professores os seguintes:
a) Conduzir-se, em todos os momentos, de modo a ser exemplo de boa convivência e
estímulo educativo para o aluno, não esquecendo que a sua ação abrange todo o
espaço escolar e outros espaços onde decorram atividades em complemento da
atividade letiva.
b) Cumprir os prazos estabelecidos.
c) Atuar sempre que alguém atenta contra o património escolar.
d) Planificar cuidadosamente todas as atividades que possam implicar alterações no
trabalho de outros professores.
e) Manter-se informado sobre todos os assuntos referentes à vida escolar.
f) Ser o primeiro a entrar na sala de aula e o último a sair, verificando a arrumação e
limpeza da mesma.
g) Sempre que se verifique necessidade de aplicar a ordem de saída do aluno da sala de
aula, o professor deverá marcar falta ao aluno e cumprir o disposto no Regulamento do
NACEPI .
h) No que se refere a “Faltas de Material”, o professor deverá dar cumprimento ao disposto
no Regulamento específico.
i) Assegurar a sua substituição junto dos alunos sempre que, por motivo de força maior,
tiver de se ausentar da sala de aula, dando de tal facto conhecimento à Direção/
Coordenação.
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j) Colaborar com o Diretor de Turma/Coordenador de Estabelecimento participando toda e
qualquer ocorrência significativa e fornecendo as informações que este lhe solicitar.
k) Resolver com bom senso e compreensão os problemas que surjam no contacto com os
alunos ou com outros membros da comunidade escolar.
l) Ouvir os alunos no processo de avaliação do seu desempenho, nos termos da lei.
m) Registar diariamente os conteúdos lecionados e as atividades realizadas em cada aula,
mantendo os sumários em dia.
n) Cumprir as regras de funcionamento estabelecidas para os Serviços que utiliza.
o) Dirigir-se para a sala de aula imediatamente após o toque de entrada e terminar as
aulas pontualmente.
p) Cuidar do material didático e equipamento à sua responsabilidade, comunicando
qualquer anomalia verificada no decurso da sua utilização.
q) Responsabilizar-se pela utilização do Livro de Ponto e da chave da sala de aula,
colocando-os no local próprio antes do início da aula seguinte.
r) Ser o único a manusear o material que se encontra na sala de aula (estores, tomadas
elétricas, equipamento informático, retroprojetor, trabalhos expostos).
s) Facilitar o trabalho das funcionárias encarregues de proceder à entrega ou divulgação
de informação vária.
t) Proceder à avaliação do seu desempenho, de acordo com a sua situação profissional e
as disposições previstas em legislação específica.

Secção III
Art.º 32º
Pessoal Não Docente
1. DIREITOS
1.1. O Pessoal Não Docente (PND) goza dos direitos previstos na lei geral aplicável à função
pública e tem o direito específico de participar no processo educativo, o qual se exerce na
área do apoio à educação e ao ensino, na vida da escola e na relação escola-meio e
compreende:
a) A participação em discussões públicas relativas ao sistema educativo, com liberdade e
iniciativa;
b) A participação em eleições, elegendo e sendo eleito, para órgãos colegiais dos
estabelecimentos de educação e ensino, nos termos da lei.
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1.2. O PND tem ainda direito a:
a) Ser respeitado por alunos, professores, colegas de trabalho e Encarregados de
Educação, nas suas funções, ideias e bens.
b) Fazer-se representar nos órgãos de orientação educativa, participando na definição das
linhas gerais da política educativa do Agrupamento e zelando pela melhoria das
condições de trabalho.
c) Ser atendido nas suas solicitações e esclarecido nas dúvidas por quem de direito na
estrutura escolar, bem como ser escutado nas sugestões e críticas que se prendam
com o exercício das suas funções.
d) Utilizar equipamentos e serviços nas condições regulamentadas.
e) Dispor de uma sala própria, sempre que possível, apetrechada com cacifos para guarda
dos seus bens e de um expositor para divulgação de informação de seu interesse.
f) Exercer livremente a atividade sindical e demais direitos consignados na Constituição
da República Portuguesa, de acordo com as leis em vigor.
g) À confidencialidade dos seus dados pessoais.
2. DEVERES
2.1. O Pessoal Não Docente está obrigado ao cumprimento dos deveres gerais dos
funcionários e agentes do Estado, previstos no Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que
Exercem Funções Públicas, nomeadamente:
a) O dever de prossecução do interesse público, consiste na sua defesa, no respeito
pela Constituição, pelas leis e pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos
cidadãos.
b) O dever de isenção, consiste em não retirar vantagens diretas ou indiretas, pecuniárias
ou outras, para si ou para terceiros, das funções que exerce.
c) O dever de imparcialidade, consiste em desempenhar as funções com equidistância
relativamente aos interesses com que seja confrontado, sem discriminar positiva ou
negativamente qualquer deles, na perspetiva do respeito pela igualdade dos cidadãos.
d) O dever de informação, consiste em prestar ao cidadão, nos termos legais a
informação que seja solicitada, com ressalva daquela que naqueles termos, não deva
ser divulgada.
e) O dever de zelo consiste em conhecer e aplicar as normas legais e regulamentares e
as ordens e instruções dos superiores hierárquicos, bem como exercer as funções de
acordo com os objetivos que tenham sido fixados e utilizando as competências que
tenham sido consideradas adequadas.
f) O dever de obediência consiste em acatar e cumprir as ordens dos legítimos
superiores hierárquicos, dadas em objeto de serviço e com a forma legal.
g) O dever de lealdade consiste em desempenhar as funções com subordinação aos
objetivos do órgão ou serviço.
h) O dever de correção consiste em tratar com respeito os utentes dos órgãos ou
serviços e os restantes trabalhadores e superiores hierárquicos.
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i) O dever de assiduidade consiste em comparecer regular e continuamente ao serviço.
j) O dever de pontualidade consiste em comparecer ao serviço nas horas que estejam
designadas.
2.2. No exercício das suas funções, o Pessoal Não Docente está também obrigado ao
cumprimento dos seguintes deveres específicos:
2.2.1. Contribuir para a plena formação, realização, bem-estar e segurança das crianças e dos
alunos;
2.2.2. Contribuir para a correta organização dos estabelecimentos de educação e ensino e
assegurar a realização e o desenvolvimento regular das atividades neles prosseguidas;
2.2.3. Colaborar ativamente com todos os intervenientes no processo educativo;
2.2.4. Zelar pela preservação das instalações e equipamentos escolares e propor medidas de
melhoramento dos mesmos, cooperando ativamente com o órgão de gestão na
prossecução desses objetivos;
2.2.5. Participar em ações de formação, nos termos da lei, e empenhar-se no sucesso das
mesmas;
2.2.6. Cooperar, com os restantes intervenientes no processo educativo, na deteção de
situações que exijam correção ou intervenção urgente, identificadas no âmbito do
exercício continuado das respetivas funções;
2.2.7. Respeitar no âmbito do dever de sigilo profissional, a natureza confidencial da informação
relativa às crianças, alunos e respetivos familiares e Encarregados de Educação;
2.2.8. Respeitar as diferenças culturais de todos os membros da comunidade escolar.
2.3. Devendo ser, em cada momento, exemplo de uma convivência salutar e estímulo
educativo para os alunos, o Pessoal Não Docente deverá ter sempre presente que a sua
ação abrange todo o espaço escolar, procurando contribuir para a unidade e boa imagem
do Agrupamento e dos serviços que este presta. Assim, consideram-se também deveres
do PND:
a) Respeitar alunos, professores, colegas de trabalho e Encarregados de Educação nas
suas funções, ideias e bens, sendo afável no trato e correto nas relações com todos os
membros da comunidade escolar e demais pessoas que se dirijam aos
estabelecimentos de educação e ensino.
b) Cumprir com zelo as tarefas que lhe forem distribuídas, assegurando o funcionamento
das instalações de acordo com os horários de serviço estabelecidos e não se
ausentando do respetivo local de trabalho sem autorização do superior hierárquico.
c) Colaborar no acompanhamento e integração dos alunos na comunidade educativa,
incentivando o respeito pelas regras de convivência, promovendo um bom ambiente
educativo e contribuindo, em articulação com os docentes, os Pais e Encarregados de
Educação, para prevenir e resolver problemas comportamentais e de aprendizagem.
d) Vigiar e orientar os alunos no acesso e utilização das instalações dos estabelecimentos
de educação e ensino, nos termos estabelecidos no presente Regulamento.
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e) Atender e prestar informação, de forma precisa e atempada, a qualquer elemento da
Comunidade Educativa de assuntos que lhe digam respeito, no âmbito das funções
atribuídas.
f) Garantir a confidencialidade de elementos biográficos e demais documentação/
informação a que o PND tenha acesso no desempenho das suas funções.
g) Usar de bom senso, tolerância e compreensão na resolução de problemas.
h) Comunicar superiormente toda e qualquer ocorrência considerada grave ou anómala.
i) Assegurar o material indispensável ao bom funcionamento das atividades letivas e
satisfazer atempadamente as requisições dos professores (material audiovisual,
informático etc.).
j) Abrir os Livros de Ponto de acordo com as instruções superiormente recebidas.
k) Registar as faltas dos docentes, mantendo atualizadas as respetivas relações de faltas.
l) Zelar pelos valores e documentos que lhes são confiados.
m) Apresentar-se com aspeto limpo e adequado às funções que desempenha, usando
bata e sendo portador de cartão de identificação, facilitando o contacto com os
elementos da comunidade escolar.

Secção IV
Art.º 33º
Pais e Encarregados de Educação
“AOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO IMCUMBE, 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.”
in Lei nº39/2010, de 2 de Setembro

Neste contexto, os Pais e Encarregados de Educação deverão ter presente os direitos e deveres
consagrados no Regulamento Interno, salientando-se a responsabilidade de “cooperar com todos os
elementos da Comunidade Educativa no desenvolvimento de uma cultura de cidadania, nomeadamente
através da promoção das regras de convivência na Escola”.
1. DIREITOS
1.1. Consideram-se direitos dos Pais e Encarregados de Educação os seguintes:
a) Participar na vida da Escola ou do Agrupamento de Escolas e nas atividades da
Associação de Pais, para as quais tenha sido convidado ou convocado.
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b) Intervir na definição das linhas gerais da política educativa do Agrupamento, através da
Associação de Pais, nos órgãos a que esta tem acesso.
c) Eleger os seus representantes ou ser eleito para a Associação de Pais e Encarregados de
Educação e para representante dos Pais e Encarregados de Educação da turma dos seus
educandos.
d) Ser informados do aproveitamento e comportamento dos seus educandos, não só no final
de cada período letivo, mas também semanalmente, no dia e hora fixados para o efeito
pelo Professor Titular de Turma/ Diretor de Turma.
e) Ser informados sobre comportamentos suscetíveis de desencadear a instauração de
procedimento disciplinar e ouvidos sobre os termos e condições em que a aplicação de
uma medida disciplinar sancionatória é executada.
f) Ser regularmente informados à cerca das faltas dadas pelos seus educandos.
g) Ser informados sobre a legislação e normas que lhes digam respeito.
h) Conhecer o Regulamento Interno e o Projeto Educativo do Agrupamento, bem como as
normas específicas de funcionamento do estabelecimento de educação e ensino do seu
educando.
i) Participar na construção do Projeto Curricular de Grupo/Turma do seu educando.
j) Ser informado sobre os critérios de avaliação aprovados em Conselho Pedagógico, para
cada ciclo e ano de escolaridade.
k) Emitir parecer sobre a decisão de 2ª retenção do seu educando, na sequência de
informação prestada pelo Professor Titular de Turma/Diretor de Turma.
l) Solicitar, através do Professor Titular de Turma/Diretor de Turma, a reunião com
professores do seu educando, de modo a obter esclarecimentos complementares e/ou
específicos das disciplinas/atividades; esta solicitação deverá ter motivos fundamentados e
expostos preferencialmente por escrito.
m) Interpor recurso hierárquico para o Diretor Regional de Educação, no prazo de cinco dias
úteis após a data da receção da resposta da reapreciação dos resultados da avaliação final
dos seus educandos, nos termos das disposições legais vigentes.
n) Recorrer e ser atendido pelo órgão de gestão sempre que o assunto a tratar ultrapasse a
competência do Professor Titular de Turma/ Diretor de Turma ou na ausência deste por
motivo inadiável.
o) Ser informados dos auxílios económicos a que poderão candidatar-se.
p) Ser informados sobre as medidas/apoios educativos específicos para alunos com
Necessidades Educativas Especiais de caráter permanente, de acordo com as disposições
legais em vigor e os recursos disponíveis do Agrupamento.
2. DEVERES
2.1. São deveres dos Pais e Encarregados de Educação, em especial:
a) Acompanhar ativamente a vida escolar do seu educando;
b) Promover a articulação entre a educação na família e o ensino na escola;
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c) Diligenciar para que o seu educando beneficie efetivamente dos seus direitos e cumpra
rigorosamente os deveres que lhe incumbem, com destaque para os deveres de
assiduidade, de correto comportamento escolar e de empenho no processo de
aprendizagem;
d) Contribuir para a criação e execução do Projeto Educativo e do Regulamento Interno do
Agrupamento e participar na vida da Escola;
e) Cooperar com os professores no desempenho da sua missão pedagógica, em especial
quando para tal forem solicitados, colaborando no processo de ensino e aprendizagem
dos seus educandos;
f) Contribuir para a preservação da disciplina da Escola e para a harmonia da comunidade
educativa, em especial quando para tal forem solicitados;
g) Contribuir para o correto apuramento dos factos em procedimento de índole disciplinar
instaurado ao seu educando e, sendo aplicada a este medida corretiva ou medida
disciplinar sancionatória, diligenciar para que a mesma prossiga os objetivos de reforço
da sua formação cívica, do desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua
capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade
educativa, do seu sentido de responsabilidade;
h) Contribuir para a preservação da segurança e integridade física e psicológica de todos
os que participam na vida da Escola;
i) Integrar ativamente a comunidade educativa no desempenho das demais
responsabilidades desta, em especial informando-se e informando sobre todas as
matérias relevantes no processo educativo dos seus educandos;
j) Comparecer na Escola sempre que julgue necessário e quando para tal for solicitado;
k) Conhecer o Estatuto do Aluno, bem como o Regulamento Interno do Agrupamento e
subscrever, fazendo subscrever igualmente aos seus filhos e educandos, declaração
anual de aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento
integral.
2.2. São ainda deveres específicos dos Pais e Encarregados de Educação, nos termos do
Regulamento Interno, os seguintes:
a) Agir com correção para com os restantes elementos da comunidade escolar.
b) Matricular e proceder anualmente à renovação da matricula, assegurando a frequência
assídua dos seus educandos menores, abrangidos pela escolaridade obrigatória.
c) Apresentar o Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão do seu educando no ato da
matrícula e de renovação da mesma e, não sendo possível, no prazo de 60 dias, nos
Serviços Administrativos do Agrupamento.
d) Informar a Escola sobre a autorização de saída concedida aos seus educandos, nos
termos do Regulamento Interno.
e) Acompanhar regularmente os registos sobre a assiduidade, pontualidade e disciplina
dos seus educandos, justificando prontamente as faltas dadas, nos termos da legislação
em vigor.
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f) Contatar o Professor Titular de Turma/Diretor de Turma no horário previamente
estabelecido, para receber e prestar informações sobre os seus educandos,
regularmente por iniciativa própria, e sempre que solicitado.
g) Colaborar com o Professor Titular de Turma/ Diretor de Turma na busca de soluções
para situações-problema surgidas no âmbito do processo de ensino-aprendizagem dos
seus educandos.
h) Preencher e devolver rapidamente, através dos seus educandos, os documentos
enviados pelo Professor Titular de Turma/Diretor de Turma ou pela Coordenação de
Estabelecimento/ Direção.
i) Comunicar atempadamente e por escrito ao órgão de gestão a autorização de saída da
Escola do seu educando, em tempo letivo, por motivo urgente e inadiável.
j) Comunicar à Coordenação de Estabelecimento/Direção de forma devidamente
comprovada, qualquer tipo de doença ou alergia de que sofra o educando, capaz de o
impedir da realização de alguma atividade, permitindo, por outro lado, o atendimento
adequado em situação de emergência.
k) Participar na elaboração dos Programas Educativos Individuais para os alunos com
Necessidades Educativas Especiais de carácter permanente.
l) Responsabilizar-se pelos estragos/danos causados pelo seu educando, em resultado
do não cumprimento dos deveres do aluno, nos termos da lei e do regulamento interno.
m) Responsabilizar-se pelo porte diário e pela correta utilização do cartão do aluno,
assumindo os encargos decorrentes da sua substituição, em resultado do mau uso
dado ao mesmo.
n) Participar na eleição dos seus representantes para os órgãos/ estruturas educativas a
que têm acesso.

3. ATENDIMENTO DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
3.1. No processo de acompanhamento do desempenho escolar dos seus educandos, os Pais e
Encarregados de Educação deverão respeitar as seguintes normas:
a) Identificar-se junto do funcionário em serviço na Portaria/Recepção da Escola, indicando a
pessoa e/ou o Serviço que deseja contactar.
b) Não podendo ser atendido de imediato, aguardar a sua vez respeitando as instruções do
funcionário.
c) Os Pais e Encarregados de Educação que desejarem ser atendidos pelo Professor Titular
de Turma/Diretor de Turma dos seus educandos serão recebidos numa sala específica.
d) Os Pais e Encarregados de Educação poderão dialogar com outros professores dos seus
educandos, desde que previamente combinado um encontro, através da Direção/Diretor de
Turma ou da Coordenação de Estabelecimento/Professor Titular de Turma.
e) Não é permitida a circulação dos Pais e Encarregados de Educação pelo recinto escolar
sem autorização da Direção/Coordenação de Estabelecimento.
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Capítulo VII
Art.º 34º
Avaliação dos Alunos
(Em atualização)
A avaliação em educação é um elemento integrante e regulador da prática educativa, em cada
nível de educação e ensino e implica princípios e procedimentos adequados às suas
especificidades.
A avaliação em Educação Pré-Escolar assume uma dimensão marcadamente formativa, que
implica o desenvolvimento de estratégias de intervenção adequadas às características de cada
criança e do grupo, incide preferencialmente sobre os processos, entendidos numa perspectiva de
construção progressiva das aprendizagens e de regulação da acção.
As principais orientações normativas relativas à avaliação na Educação Pré-escolar estão
consagradas no Despacho n.º 5220/07 de 4 de Agosto (Orientações Curriculares para a Educação
Pré escolar), no Ofício Circular n.º 17/DSDC/DEPEB/2007, de 17 de Outubro da DGIDC (Gestão do
Currículo na Educação Pré-Escolar) e na Circular n.º4/DGIDC/DSDC de 11 de Abril de 2011
(Avaliação na Educação Pré-Escolar). As orientações neles contidos articulam-se com o Decreto-lei
n.º 241/2001 de 30 de Agosto (Perfil Específico de Desempenho Profissional do Educador de
Infância) devendo também ter em consideração as Metas de Aprendizagem definidas para o final
da educação pré-escolar.
A avaliação dos alunos está regulamentada no Despacho Normativo nº30/ 2001, de 19 de Julho. No
âmbito da autonomia conferida aos estabelecimentos de ensino pelo diploma citado, e
considerando que a avaliação é um processo participado que implica uma reflexão conjunta
professor – aluno, devendo este último beneficiar de condições favoráveis à realização das
actividades de avaliação, o Conselho Pedagógico e o Conselho Geral aprovaram a adoção dos
seguintes procedimentos de avaliação para os 2º e 3º ciclos:
1. Modalidades de Avaliação

1.1. A avaliação incide sobre as aprendizagens e competências definidas no currículo
nacional para as diversas áreas e disciplinas, de cada ciclo, considerando a
concretização das mesmas no Projeto Curricular de Escola e no Projeto Curricular de
Turma, por ano de escolaridade, podendo revestir as seguintes modalidades:
a) Avaliação diagnostica;
b) Avaliação formativa;
c) Avaliação sumativa.
1.2. A avaliação diagnostica realiza-se no início de cada ano de escolaridade, devendo
articular-se com 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.
1.3. A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação, assume carácter contínuo e
sistemático, recorre a uma variedade de instrumentos de recolha de informação,
adequados à diversidade das aprendizagens e aos contextos em que ocorrem e visa a
regulação do ensino e da aprendizagem.
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1.4. A avaliação formativa inclui uma vertente de diagnóstico tendo em vista a elaboração e a
adequação do Projeto Curricular de Turma e conduzindo à adoção de estratégias de
diferenciação pedagógica.
1.5. A avaliação formativa é da responsabilidade de cada professor, em diálogo com os alunos
e em colaboração com outros professores e técnicos, envolvendo os Encarregados de
Educação conforme o descrito no capítulo “Intervenientes”.
1.6. A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo globalizante sobre as
aprendizagens realizadas pelos alunos, tendo como funções principais o apoio ao
processo educativo e a sua certificação, e inclui:
a) A avaliação sumativa interna
b) A avaliação sumativa externa
1.7. A avaliação sumativa interna ocorre no final de cada período letivo.
1.8. A avaliação sumativa interna é da responsabilidade dos professores que integram o
Conselho de Turma e da Escola.
1.9. A avaliação sumativa interna utiliza a informação recolhida no âmbito da avaliação
formativa.
1.10. A avaliação sumativa externa compreende a realização de exames nacionais no 9º ano,
nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.
1.11. A avaliação sumativa externa ocorre no final do ano letivo.
1.12. A avaliação sumativa externa é da responsabilidade dos serviços centrais do Ministério
da Educação.
1.13. A avaliação sumativa interna traduz-se da seguinte forma:
a) Nas Áreas Curriculares Disciplinares é atribuída uma classificação, numa escala de níveis
de 1 a 5, em todos os períodos e anos dos 2º e 3º ciclos, a qual pode ser acompanhada
de uma apreciação descritiva sobre a evolução do aluno, sempre que se considere
pertinente.
b) Nas Áreas Curriculares Não Disciplinares assume formas de expressão qualitativa, de
acordo com a terminologia da avaliação aprovada pelo Conselho Pedagógico.
1.14. Nas Áreas Curriculares Não Disciplinares a avaliação sumativa interna utiliza elementos
provenientes das diversas disciplinas e áreas curriculares.
1.15. A avaliação sumativa interna, no final do 9º ano de escolaridade, inclui, ainda, a
realização de uma ou mais provas globais ou de um trabalho final, incidindo sobre as
aprendizagens e competências previstas para o final do ensino básico.
1.16. A classificação a atribuir em cada uma das disciplinas, no final do 9º ano, integrará, com
uma ponderação de 25%, a classificação obtida pelo aluno na prova global, se esta incidir
apenas sobre essa disciplina, ou na componente da prova global ou do trabalho final
relativas a essas disciplinas, se incidir sobre várias.
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2. Intervenientes
2.1 Intervêm no processo de avaliação o professor ou equipa de professores responsáveis pela
organização do ensino e da aprendizagem, bem como:
a) Os alunos;
b) Os Encarregados de Educação;
c) Os Técnicos dos Serviços Especializados de Apoio Educativo;
d) Outros docentes implicados no processo de aprendizagem dos alunos;
e) Diretores Regionais de Educação.
f) Os serviços centrais do Ministério da Educação
2.2. Os alunos intervêm no processo de avaliação através da sua autoavaliação.
2.3. Os Encarregados de Educação participam na avaliação dos seus educandos fornecendo,
ao Professor Titular de Turma/ Diretor de Turma, informações facilitadoras para o
desenvolvimento do processo de ensino – aprendizagem e acompanhando-o regularmente.
3. Instrumentos de Avaliação
3.1. A avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa, permitindo, através
do recurso a diferentes instrumentos de avaliação, uma recolha sistemática de
informações que apoiam a tomada de decisões adequadas à promoção da qualidade das
aprendizagens.
3.1.1. Consideram-se instrumentos de avaliação privilegiados os seguintes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Fichas de avaliação diagnóstica;
Grelhas de observação;
Fichas de avaliação formativa;
Trabalhos de casa;
Trabalho individual;
Trabalho de pares e de grupo;
Caderno diário (organização e registo regular dos assuntos tratados na aula);
Fichas de autoavaliação do aluno;
Provas globais ou trabalhos/ relatórios individuais.
Exames Nacionais

3.2. A ficha de autoavaliação do aluno, referida no ponto 3.1.1. alínea h), construída segundo
os critérios de avaliação da Escola, é preenchida no final de cada ano letivo em cada
disciplina/área disciplinar.
3.3. Não poderão ser aplicadas fichas de avaliação nas últimas três aulas de cada disciplina
em cada período lectivo.
3.4. Os alunos do 2º Ciclo só realizarão uma ficha de avaliação por dia.
3.5. Os alunos do 3º Ciclo poderão realizar 2 fichas de avaliação por dia, devendo contudo
evitar-se esta situação.
4. Critérios de Avaliação
4.1. Os critérios de avaliação para cada nível de educação/ ciclo e ano de escolaridade são
definidos anualmente pelo Conselho Pedagógico, sob proposta dos Departamentos
Curriculares.
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4.2. Os critérios de avaliação mencionados no número anterior constituem referenciais
comuns para toda a Escola.
4.3. Cabe à Direção garantir a divulgação dos critérios de avaliação referidos nos números
anteriores, junto dos alunos e Encarregados de Educação, através dos recursos
considerados adequados, nomeadamente os Diretores de Turma.
5. Terminologia da Avaliação
5.1. A Escola adopta a seguinte terminologia para a avaliação dos alunos de acordo com a
escala aprovada pelo Ministério da Educação:
0% – 49% – Insuficiente
50% – 74% – Suficiente
75% – 89% – Bom
90% – 100% – Muito Bom
5.2. Esta terminologia deverá ser adotada em todos os instrumentos e registos de avaliação.
5.3. A divulgação das percentagens obtidas pelos alunos não está autorizada pelo Conselho
Pedagógico.
6. Efeitos da Avaliação Sumativa
6.1. A avaliação sumativa interna, realizada no final de cada ano letivo, dá origem a uma
decisão sobre a progressão ou retenção do aluno, expressa através das menções,
respetivamente, de Aprovado(a) ou Não Aprovado(a).
6.2. Em todos os anos dos 2º e 3º ciclos a decisão de retenção verifica-se sempre que um
aluno não desenvolveu as competências a:
a) Língua Portuguesa e outra disciplina, incluindo nesta a Área de Projeto;
b) A mais de duas disciplinas, incluindo nestas a Área de Projeto.
6.3. Verificando-se as condições referidas no ponto anterior, a decisão de progressão no final
dos 2º e 3º ciclos tem de ser tomada por unanimidade.
6.4. Não se verificando a unanimidade referida no ponto anterior, proceder-se-á a uma nova
reunião do Conselho de Turma, na presença do respetivo Coordenador dos Diretores de
Turma, na qual a decisão de progressão, devidamente fundamentada, deve ser tomada
por dois terços dos professores que integram o Conselho de Turma.
6.5. Havendo necessidade de se proceder ao arredondamento dos dois terços de voto, o
mesmo deve ser feito por excesso.
6.6. A presença do Coordenador dos Diretores de Turma na referida reunião destina-se a
contribuir para que, nas diversas turmas de um mesmo ano de escolaridade, sejam
considerados os mesmos critérios gerais na análise de casos idênticos.
6.7. A decisão de progressão não determina a alteração dos níveis atribuídos na reunião
ordinária do Conselho de Turma para a avaliação final dos alunos.
6.8. Na votação a que se alude no ponto 6.4:
a) Cada professor representa um
disciplinas/áreas que representa.

voto

independentemente

do

número

de

b) O Coordenador dos Diretores de Turma não tem direito a voto, a menos que seja
membro do Conselho de Turma.

80

c) Em caso de empate, o Diretor de Turma tem voto de qualidade.
6.9. A disciplina de E.M.R.C. não é considerada para efeitos de progressão dos alunos.
6.10. As decisões decorrentes da avaliação de um aluno no 3º período de um ano letivo podem
ser objeto de um pedido de reapreciação, devidamente fundamentado, dirigido pelo
respetivo Encarregado de Educação ao Órgão de Direção Executiva do estabelecimento
de ensino, no prazo de três dias úteis a contar da data da afixação das pautas.
6.11. Da reapreciação a que se refere o número anterior resultará uma decisão que confirma ou
modifica a avaliação inicial.
6.12. Os alunos abrangidos pela modalidade de educação especial têm condições de avaliação
próprias decorrentes do respetivo Plano Educativo Individual/ Programa Educativo.
7. Dossier do Aluno
7.1. Integram o dossier do aluno os documentos referidos nas alíneas a), b), c), d), e) e g) do
ponto 11 do Desp. Norm. 30/2001, de 19 de Julho.
7.2. Ao dossier individual do aluno têm acesso os professores, os alunos, o Encarregado de
Educação e outros intervenientes no processo de aprendizagem desde que seja solicitada
a sua consulta ao Diretor de Turma, ou à Direção em caso de impedimento daquele, nas
seguintes condições:
a) Professores e outros intervenientes no processo de aprendizagem, designadamente os
Técnicos dos Serviços Especializados de Apoio Educativo: oral e antecipadamente.
b) Alunos e Encarregados de Educação: por escrito, com 48 horas de antecedência.
8. Competências
As competências referentes à avaliação dos alunos, previstas no Desp. Norm. 30/2001, de
19 de Julho, encontram-se explicitas nos capítulos referentes às competências dos Órgãos e
Estruturas da Escola.
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CAPÍTULO VIII
Outras Estruturas
Secção I
Art.º 35º
Associação de Estudantes
1. A Associação de Estudantes é a organização representativa dos alunos da Escola Básica dos 2º
e 3º Ciclos José Maria dos Santos, Pinhal Novo, e rege-se por Estatutos próprios publicados em
Diário da República, nº 231/98, III Série, de 7 de Outubro.
2. São objetivos da Associação de Estudantes:
a) Representar os estudantes e defender os seus interesses
b) Promover a formação cívica, física, cultural e científica dos seus membros
c) Estimular a participação dos seus membros e associados na discussão dos problemas
das comunidades escolar e local
d) Defender e promover os valores fundamentais do ser humano
e) Cooperar com todos os organismos estudantis, nacionais ou estrangeiros, cujos
princípios não contrariem os aqui definidos.
3. A Associação de Estudantes tem direito a:
a) Beneficiar do apoio do órgão de gestão
b) Fazer-se representar nos órgãos em que tem assento
4.São deveres da Associação de Estudantes:
a)
b)
c)
d)

Contribuir para o prestígio da Associação
Representar os estudantes e defender os seus interesses
Respeitar o disposto nos respetivos Estatutos
Contribuir para um clima de escola agradável

5. O mandato dos órgãos eleitos da Associação de Estudantes é de um ano.
6. A Associação de Estudantes, enquanto estrutura representativa dos alunos, beneficia dos
direitos e fica obrigada ao cumprimento dos deveres consignados em secção específica do
presente Regulamento Interno.

Secção II
Art.º 36º
Associações de Pais e Encarregados de Educação
As Associações de Pais e Encarregados de Educação são as estruturas representativas dos
pais e encarregados de educação dos estabelecimentos de Educação e Ensino do Agrupamento de
Escolas José Maria dos Santos, regendo-se pelos Estatutos próprios e pelas disposições legais vigentes:
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1. Constituem direitos das Associações de Pais:
a) Participar, nos termos do regime de autonomia, administração e gestão dos
estabelecimentos públicos de Educação Pré-escolar e dos Ensinos Básico e Secundário,
na definição da política Educativa da Escola ou do Agrupamento.
b) Participar, nos termos da lei, na administração e gestão dos estabelecimentos de
educação e ensino;
c) Reunir com os órgãos de administração e gestão dos estabelecimento de educação e
ensino em que estejam inscritos os seus educandos, designadamente para acompanhar a
participação dos pais nas atividades da Escola;
d) Distribuir a documentação de interesse das associações de pais e afixá-la em locais
destinados para o efeito nos estabelecimentos de educação e de ensino;
e) Beneficiar de apoio logístico e documental a facultar pelo respetivo estabelecimento de
educação e ensino ou pelos serviços competentes do Ministério da Educação,
considerando-se apoio documental o acesso a legislação sobre educação e ensino, bem
como a outra documentação de interesse para as Associações de Pais;
f) Beneficiar de isenção de emolumentos e taxas a cobrar pelo pedido de emissão de
certificados de admissibilidade da denominação e do respetivo cartão de identificação de
pessoa coletiva.
2. Para o exercício das suas funções, as Associações de Pais disporão de espaço e mobiliário,
ou outro equipamento, de acordo com as disponibilidades existentes e segundo orientação do
Órgão de Gestão ou seus representantes.
3. As Associações de Pais devem zelar pela conservação e limpeza das instalações e
equipamentos que utilizam, sendo responsáveis por eventuais danos que possam decorrer
dessa utilização.
4. A cedência de instalações para as reuniões dos órgãos das Associações de Pais deve ser
solicitada ao órgão diretivo do estabelecimento de educação e ensino com a antecedência
mínima de cinco dias.
5. As Associações de Pais reúnem periodicamente com o Órgão de Gestão ou seus
representantes, nos termos da Lei, e extraordinariamente sempre que solicitado por uma das
partes.
6. Os pais ou encarregados de educação membros dos órgãos de administração e gestão dos
estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário têm
direito, para a participação em reuniões dos órgãos para as quais tenham sido convocados, a
gozar um crédito de dias remunerado, nos seguintes termos:
a) Assembleia, um dia por trimestre;
b) Conselho Pedagógico, um dia por mês;
c) Conselho de Turma, um dia por trimestre;
d) Conselho Municipal de Educação, sempre que reúna;
e) Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, ao nível municipal, um dia por bimestre.
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7. As faltas dadas pelos titulares dos órgãos sociais das associações de pais, ou das suas
estruturas representativas, para efeitos de participação em reuniões, desde que devidamente
convocados, consideram-se para todos os efeitos legais justificadas, mas determinam a perda
da retribuição correspondente e do subsídio de refeição.
8. As faltas a que se refere o presente artigo podem ser dadas em períodos de meio dia e são
justificadas mediante a apresentação da convocatória e de documento comprovativo da
presença, passado pela entidade ou órgão que convocou a reunião.
9. As Associações de Pais, enquanto estruturas representativas dos pais e encarregados de
educação, beneficiam dos direitos e ficam obrigadas ao cumprimento dos deveres
consignados no presente Regulamento Interno.
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CAPÍTULO IX
Outros Assuntos
Art.º 37º
Crédito Global do Agrupamento
1. Para o exercício das funções de coordenação previstas no Regulamento Interno,
designadamente, Coordenador de Departamento, Diretor de Turma, Coordenador dos Diretores
de Turma, Diretor de Instalações e Coordenadores das Atividades de Complemento Curricular é
atribuído um crédito de horas a integrar na componente letiva e/ou não letiva com base no
crédito global de horas conferido às escolas pela legislação em vigor.
2. A gestão do crédito global previsto no ponto anterior é da responsabilidade do Agrupamento,
competindo a sua atribuição ao Diretor, de acordo com os critérios estabelecidos em legislação
específica ou, na sua ausência, no presente Regulamento.
3. As horas correspondentes à redução da componente letiva são marcadas nos respetivos
horários dos professores.
4. Na ausência de legislação própria, consideram-se critérios para a gestão do crédito global da
Escola os seguintes:
a) O princípio da reorganização das estruturas de gestão intermédia, nomeadamente
através do reagrupamento de disciplinas e áreas disciplinares, de forma a facilitar a
articulação curricular;
b) A coerência e equidade, em função:
- Do número de professores que integram o Departamento Curricular;
- Da coordenação direta pelo Coordenador do Departamento da disciplina ou área
disciplinar a que pertence;
- Da diversidade de disciplinas e áreas disciplinares por Departamento Curricular e
respetivas necessidades de coordenação.
c) A complexidade e diversidade dos equipamentos de que dispõem algumas instalações
específicas;
d) A adequação dos projetos aos interesses e necessidades dos alunos, observável
através da sua participação efetiva e das atividades realizadas em articulação com os
objetivos do Projeto Educativo;
e) A ação desenvolvida pelos projetos em anos anteriores e a necessidade de permitir aos
seus responsáveis dar continuidade ao trabalho realizado em prol da comunidade
educativa;
f)A avaliação anual relativa ao funcionamento e cumprimento dos objetivos das diferentes
atividades/medidas de apoio educativo.
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Art.º 38º
Veiculação da Informação
Numa Comunidade Educativa assume caráter relevante a veiculação da informação, podendo
considerar-se a forma e o tempo como esta chega aos destinatários como um dos fatores
determinantes do desempenho eficaz da instituição escolar, face aos diferentes públicos que nela
trabalham e interagem e às diferentes responsabilidades que lhes estão cometidas. Assim,
salvaguardadas as devidas adaptações à realidade de cada estabelecimento, devem considerarse veículos privilegiados de acesso e divulgação da informação os seguintes:
-

Receção/ PBX
Sala de Professores
Sala de Pessoal
Expositores/Vitrinas
Caixas de Correio
Página do Agrupamento

1. A recepção é o principal centro de acesso e divulgação da informação. Através dos funcionários
Assistentes Operacionais (AO) em serviço no sector, o pessoal docente e não docente tem
acesso a:
a) Ordens de Serviço e informações emanadas dos Órgãos do Agrupamento e da
Coordenação de Estabelecimento;
b) Convocatórias;
c) Correspondência individual;
d) Correspondência dirigida aos estabelecimentos de educação e ensino do
Agrupamento;
e) Outra documentação a circular internamente entre docentes e não docentes;
f) Solicitações dos Serviços Administrativos.
2. Na sala de professores, os docentes dispõem dos seguintes meios de acesso e divulgação da
informação:
a)
-

Expositores:
dos Órgãos do Agrupamento e Coordenação de Estabelecimento;
dos Departamentos Curriculares;
dos Conselhos de Ano e de outras Estruturas Pedagógicas;
da Formação Contínua;
das Associações Sindicais.

b) Dossiê:
- de Legislação e outros;
c) Quadro
3. Na sala de pessoal não docente, os funcionários dispõem dos seguintes meios de acesso e
divulgação da informação:
- Expositor
- Dossiê (Legislação, Conselho Pedagógico, Segurança)
4. Expositores: devem considerar-se todos os expositores fixos e móveis, bem como as vitrinas
existentes.
5. A Associação de Pais dispõe de caixa de correio específica, podendo, sempre que possível,
utilizar também os expositores.
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6. Página do Agrupamento: considerada, por um lado, a evolução tecnológica e a agilização da
informação por ela permitida e, por outro, a necessidade de economia de recursos, a Página do
Agrupamento deverá ser progressivamente utilizada como veículo preferencial de
comunicação, estando os membros da comunidade educativa obrigados a consultá-la
regularmente.
7. Com o objetivo de otimizar o processo de veiculação da informação, os docentes e não
docentes deverão respeitar os seguintes princípios:
a) Manterem-se informados sobre todos os assuntos referentes à vida escolar.
b) Facilitar o trabalho dos funcionários AO, responsáveis pela entrega ou divulgação de
informação vária.
c) Respeitar os espaços específicos de cada Órgão ou Estrutura.
d) Não retirar a informação dos locais onde se encontra, sem conhecimento prévio da
pessoa responsável.
8. Não é permitida a afixação de qualquer documento fora dos espaços reservados para tal,
designadamente os expositores e vitrinas.

Art.º 39º
Exposições
A exposição de trabalhos realizados pelos alunos no âmbito das atividades educativas constitui
motivação para um melhor desempenho e crescente envolvimento nas tarefas escolares.
A necessidade de criar condições para que todos os elementos da comunidade educativa tenham igual
oportunidade de acesso a um espaço determina o conjunto de regras que a seguir se discrimina:
1. Compete à Direção/Coordenação coordenar a utilização dos espaços existentes.
2. Os interessados deverão requisitar o espaço com a antecedência necessária.
3. Os responsáveis pela Exposição serão igualmente responsáveis pela sua retirada.
4. A duração máxima de uma Exposição é de:
- 20 dias (2ª a 6ª feira da semana seguinte) na “época baixa”
- 12 dias (2ª a 6ª feira) na “época alta”.
5. Entende-se por:
“época alta” – os períodos de comemoração de datas festivas, de exposição de trabalhos relacionados
com os Projetos.
“época baixa” – os restantes períodos
6. Terminada a exposição, os trabalhos são entregues aos alunos, salvo situações específicas a
decidir pelo professor responsável com a concordância dos alunos.
7. Não é permitida a afixação de qualquer cartaz ou outro documento sem a prévia autorização da
Direção/ Coordenação.
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Art.º 40º
Participação dos Alunos em Visitas de Estudo
Tendo em conta que no Plano Anual de Atividades dos estabelecimentos de educação e ensino
é anualmente prevista a realização de visitas de estudo, intercâmbios e passeios escolares, quer no
âmbito das atividades curriculares quer de complemento curricular, atividades adiante genericamente
designadas por visitas de estudo, torna-se necessário definir orientações que deverão ser observadas por
todos.
1.Critérios para a participação dos alunos em visitas de estudo
1.1. Por princípio todos os alunos participam nas visitas de estudo, excepto se estiverem
abrangidos por uma das seguintes situações:
1.1.1. Decisão, devidamente fundamentada, do Professor Titular/Conselho de Docentes/
Conselho de Turma/ Diretor de Turma/Coordenador/ Direção;
1.1.2. Se ao aluno em causa tiver sido instalado um processo disciplinar;
1.1.3. Se estiver abrangido por uma das medidas disciplinares seguintes:
a) suspensão da frequência da escola;
b) transferência de escola.
1.1.4. Se estiver abrangido pela medida corretiva referida na alínea i) do ponto 4.1.1.2. do Art.º
30.º.
2. Acompanhamento dos alunos
2.1. Os alunos serão acompanhados pelo professor organizador e por professores
acompanhantes, numa relação de um professor para doze alunos. Qualquer alteração a
esta norma carece de autorização superior.
2.2. Os professores acompanhantes devem ter, de preferência, uma relação pedagógica com
os alunos.
2.3. Poderão ainda acompanhar os alunos elementos do pessoal não docente dos
estabelecimentos, de acordo com a avaliação da situação, por parte da Direção/do
Coordenador de estabelecimento e/ou professor organizador.
2.4. O pessoal docente e não docente acompanhante deve colaborar ativamente com o
professor responsável no processo de realização e avaliação da visita.
2.5. Por regra os professores acompanhantes cumprem o horário previsto no plano da visita.
2.6. Sempre que se verifique discrepância entre o período de tempo previsto para a duração
da visita e o horário do professor acompanhante, essas situações deverão ser
antecipadamente analisadas com a Direção.
3. Prazos / Duração das Visitas de Estudo
3.1. Por razões de ordem pedagógica, não é permitida a realização de visitas de estudo no
3º período letivo, salvo por motivos externos à Escola, após aprovação do Conselho
Pedagógico.
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3.2. As visitas de estudo de duração igual ou superior a 3 dias, em território nacional, e
qualquer visita de estudo ao estrangeiro, independentemente da sua duração, carecem
de autorização da DRELVT.
3.3. As visitas de estudo referidas no ponto anterior obedecem à organização de um
processo, para efeitos de autorização, nos termos de legislação própria, o qual deve
ser constituído com a antecedência mínima de um mês.
3.4. As visitas de estudo ao estrangeiro obrigam a contrair um seguro de viagem cujo
comprovativo deve ser remetido à DRELVT.
3.5. Em situação de viagem de finalistas ao estrangeiro, o órgão de gestão é obrigado a
enviar à Direção de Serviços de Administração Consular do Ministério dos Negócios
Estrangeiros informações sobre a viagem, nomeadamente o seu destino, número de
participantes, bem como o contacto telefónico do(s) responsável (eis) pela visita.
3.6. Outras atividades formativas realizadas fora do recinto escolar, sem prejuízo das
atividades letivas, nomeadamente passeios escolares, colónias de férias, semanas de
campo e cursos de Verão, desde que enquadradas no Plano Anual de Atividades, não
carecem de autorização da DRELVT.
4.

Procedimentos

O educador/ professor responsável pela visita de estudo deve:
4.1. Manter a Coordenação/Direção informada sobre todos os procedimentos relativos à
organização e realização da visita de estudo;
4.2. Informar o Conselho de Docentes/Conselho de Turma sobre a data e condições de
realização da visita, com, pelo menos, 30 dias de antecedência, assinalando-a no livro
de ponto na folha de registo dos testes/avaliações;
4.3. Em articulação com o Diretor de Turma/ Coordenador, verificar quais os alunos que,
respeitando os requisitos referidos em 1., se encontram em condições de poder
participar na visita de estudo;
4.4. Comunicar à Direção os nomes dos alunos que participam na visita de estudo, para
efeitos do seguro escolar;
4.5. Comunicar, aos Encarregados de Educação dos alunos participantes, a realização da
visita com especificação de objetivos, itinerário, eventuais custos, materiais
necessários e outros, recolhendo as respetivas autorizações;
4.6. Com a colaboração dos professores acompanhantes, coordenar todo o processo de
organização e realização da visita, de forma a que se cumpram todos os objetivos
previstos;
4.7. Assegurar o cumprimento dos procedimentos de segurança, munindo-se de raquetes,
coletes e certidões de idoneidade;
4.8. Apresentar à Coordenação/Direção, no prazo de oito dias, um relatório sobre a forma
como decorreu a visita de estudo;
4.9. Em situação de visita de estudo, os docentes deverão entregar o(s) Plano(s) de Aula,
após diálogo com a Direção/ Coordenação;
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5. Ocorrências
5.1. Verificando-se situações anómalas, o professor responsável deve participá-las de
imediato à Coordenação/Direção;
5.2. Caso se verifiquem danos causados pelos alunos no decurso das atividades em
apreço, aqueles deverão ser assumidos pelos respetivos Encarregados de Educação;
5.3. O disposto no ponto anterior não prejudica a eventual aplicação ao aluno de medida
corretiva ou medida disciplinar sancionatória;
5.4. A aplicação de uma medida disciplinar, não isenta o aluno e o respetivo representante
legal da responsabilidade civil a que, nos termos gerais de direito, haja lugar, sem
prejuízo do apuramento da eventual responsabilidade criminal daí decorrente.
6. Sumários em situação de visita de estudo
Os professores em visita de estudo são considerados em serviço oficial, pelo que não há lugar a
justificação de falta. Sendo assim, os professores registam os sumários no Livro de Ponto. Há
contudo diferentes situações a considerar relativamente à redação dos sumários, pelo que
deverão ser respeitadas as seguintes orientações:
6.1. Professores responsáveis pela disciplina em cujo âmbito se realiza a visita de estudo
e nesta participam
6.2. O(s) professor(es) dessa(s) disciplina(s) escreverá(ão) no sumário da(s) turma(s) a quem
se dirige a visita de estudo, desde que nela participe(em):
“Visita de estudo a ...... (local) no âmbito da disciplina de ......./ do Projeto Curricular de
Turma.”
Sumário numerado.
6.3. No(s) sumário(s) das outras turmas que deveria(m) lecionar nesse dia, este(s)
professor(es) escreverá(ão):
“Acompanhamento dos alunos do ................ (ano/turma) em visita de estudo, no âmbito de
................ (especificar).”
Sumário não numerado, apenas rubricado pelo professor.
6.4. Professores Acompanhantes
Estes professores escreverão nos sumários dos Livros de Ponto de todas as turmas que
deveriam lecionar nesse dia:
“Acompanhamento dos alunos do .......... (ano/turma) em visita de estudo no
âmbito de ..............(concretizar).”
Sumário não numerado, apenas rubricado pelo professor.
6.5. Professores que permanecem na Escola, sem alunos para lecionar, porque estes
saíram em visita de estudo
Este(s) professor(es) escreverá(ão):
“Os alunos saíram em visita de estudo.”
Sumário não numerado, apenas rubricado pelo professor.
6.6. Professores que permanecem na Escola, com alunos para lecionar, porque estes não
obtiveram autorização para participar na visita de estudo.
Estes professores registarão no sumário as atividades realizadas.
Sumário numerado.
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Art.º 41º
Acesso a Cacifos
Os estabelecimentos de educação e de ensino, sempre que possível, disponibilizarão cacifos
para guarda de valores aos membros da comunidade escolar. O acesso aos cacifos fica contudo
sujeito aos seguintes princípios:
1. Pessoal Docente e Não Docente
a) A requisição do cacifo é feita junto da Reprografia/Coordenação;
b) A requisição está sujeita ao pagamento de uma taxa correspondente ao valor da chave,
restituível no termo do período de utilização do cacifo;
c) Em caso de transferência de Escola, os utilizadores ficam obrigados à devolução da chave
até 15 de Julho;
d) Os utilizadores ficam igualmente obrigados a tratar com zelo o cacifo, não sendo permitido
colar/afixar quaisquer informações ou decorações;
e) O valor da taxa referida em b) é definido pelo Conselho Administrativo;
f) Eventuais danos causados no cacifo por uso incorreto ou ações impróprias ficarão sujeitos
ao pagamento do valor correspondente à sua reparação, podendo ainda o utilizador ficar
privado da continuidade de acesso à utilização de um cacifo.
2. Alunos
1. Anualmente serão disponibilizados cacifos para utilização individual, ou por grupos de
alunos da mesma turma, dentro das limitações existentes e de acordo com os critérios
definidos neste artigo.
2. Por decisão do Conselho Administrativo, poderá ser aplicada uma taxa de utilização.
3. Critérios para atribuição de cacifos:
3.1. Ser portador de alguma deficiência;
3.2. Residir fora de Pinhal Novo, passando todo o dia na Escola;
3.3. Estatura física do aluno;
3.4. Nível de escolaridade frequentado pelo aluno, dando-se prioridade aos anos de
escolaridade mais baixos.
4. Os utilizadores de cacifos ficam sujeitos:
4.1. A utilizar o cacifo corretamente e a tratá-lo com zelo, preservando-o e mantendo-o em
bom estado de conservação;
4.2. A não colocar no cacifo outros objetos para além do material escolar indispensável para
as aulas;
4.3. A respeitar os bens do(s) colega(s) com quem partilha(m) o cacifo;
4.4. Em caso de danos ou avarias provocadas no cacifo, ao pagamento do valor
correspondente à sua reparação, podendo ainda ficar privados da continuidade de
acesso à utilização de um cacifo;
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4.5. A adquirir o cadeado para o cacifo, caso se trate de cacifos fechados com cadeado;
4.6. A reembolsar a Escola do valor da substituição da chave/fechadura, caso se trate de
cacifo fechado com chave e o aluno a perca ou estrague a fechadura;
4.7. A reembolsar a escola do valor correspondente ao tempo despendido para abrir o
cacifo, caso o aluno perca a chave do cadeado;
4.8. A devolver a chave do cacifo à Direção/Coordenação ou a retirar o seu cadeado, no
final do ano letivo, dentro do prazo estipulado para o efeito.

Art.º 42º
Faltas
Pessoal Docente e Não Docente
1. O Pessoal Docente e Não Docente rege-se pela legislação em vigor sobre a matéria, em função
do respetivo vínculo laboral.
2. A situação de falta é comunicada à Direção/ Coordenação, por escrito, na véspera, ou, se não
for possível, no próprio dia, oralmente.
3. A participação oral, deve ser reduzida a escrito no dia imediatamente a seguir à ausência ao
serviço ou, em situação de doença, entregue em mão própria ou enviada por correio registado
até ao 5º dia útil da doença.
4. A justificação das faltas é feita em impresso próprio adquirido nos Serviços Administrativos, ou
através de documento comprovativo passado por entidade competente.
5. Em situação de ausência ao serviço motivada por consultas ou exames de diagnóstico, estes
motivos apenas justificam o tempo de duração da consulta/exames, acrescido do tempo
considerado adequado para a deslocação.
6. Para efeitos do disposto no ponto anterior, torna-se obrigatória a apresentação de documento
comprovativo da presença do funcionário no local da realização da consulta/exame,
especificando o período de tempo em que lá permaneceu.
7. O docente que pretenda ausentar-se do serviço deve, sempre que possível, entregar ao diretor
do respetivo agrupamento/coordenador o plano de aula da turma a que irá faltar e a indicação de
uma atividade pedagógica específica.
8. A não comunicação da intenção de faltar e a não apresentação do plano de aula constituem
fundamento bastante para a injustificação da falta dada, sempre que a mesma dependa de
autorização ou possa ser recusada por conveniência ou necessidade de funcionamento do
serviço.
9. O abono do vencimento de exercício perdido é da responsabilidade do órgão de gestão com
base nas disposições legais vigentes.
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Art.º 43º
Faltas
Alunos
1. Os alunos regem-se pelas disposições contidas no Estatuto do Aluno dos Ensinos Básico e
Secundário, bem como pelas normas que integram este Regulamento Interno, no artigo 30.º,
nomeadamente no que se refere a:
- natureza das faltas;
- comunicação de falta;
- justificação de falta;
- limite de faltas injustificadas;
- faltas de material didático;
- efeitos da falta de assiduidade;
2. As faltas de material didático regem-se por regulamento próprio, parte integrante deste
Regulamento Interno, sendo consideradas injustificáveis, salvo situações excecionais analisadas
caso a caso.

Art.º 44º
Reuniões
1. A divulgação das reuniões é feita através de convocatória dada a conhecer por um funcionário
ou por afixação no placard reservado à Direção/ Coordenação de Estabelecimento existente na
Sala de Professores.
2. A convocatória das reuniões obedecerá aos seguintes prazos:
a) Reuniões ordinárias: 48 horas de antecedência;
b) Reuniões extraordinárias: 24 horas de antecedência;
c) Reuniões de avaliação de alunos: 8 dias úteis de antecedência.
3. Verificando-se a necessidade de realização de reuniões extraordinárias em período de férias, os
interessados deverão ter conhecimento da convocatória com o prazo mínimo de 48 horas de
antecedência.
4. A convocatória deve conter:
a)
b)
c)
d)
e)

A identificação de quem convoca;
Destinatários;
Local, data e hora da reunião;
Assuntos a tratar, devidamente especificados;
Assinatura de quem convoca.
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5. No caso de se verificar a marcação de várias reuniões para o mesmo dia, a sua calendarização
deve estipular no mínimo duas horas para cada reunião.
6. A duração máxima das reuniões será de:
a) Reuniões de Conselho Geral e Conselho Pedagógico: 3 horas
b) Reuniões de avaliação de alunos: 3 horas
c) Restantes reuniões: 2 horas.
7. Se o período de tempo referido no ponto anterior for insuficiente para o tratamento de todos os
assuntos, ou ultrapassar as 22.00 horas, marcar-se-á nova reunião, a menos que todos os
elementos presentes nada tenham a opor.
8. A marcação e a realização de reuniões deve, para o reforço da sua eficácia, eficiência e garantia
do necessário tempo para o trabalho dos docentes a nível individual, ser precedida de :
a) Planificação prévia da reunião, estabelecendo as horas do inicio e do fim e com ordens de
trabalho exequíveis dentro desse período;
b) Atribuição aos seus membros de trabalho que possa ser previamente realizado e que
permita agilizar o funcionamento dessas reuniões;
c) Estabelecimento de um sistema de rigoroso controlo na gestão do tempo, de forma a
cumprir a planificação.
9. Não é permitida a realização de reuniões com prejuízo das atividades letivas.
10. Das reuniões lavrar-se-ão atas em documento próprio.
11. A designação dos secretários das reuniões será definida no regimento interno dos diferentes
órgãos/estruturas/serviços. Excetuam-se os secretários das reuniões de Conselho de Turma os
quais serão designados pelo Órgão de Gestão.
12. No caso do secretário designado pelo Órgão de Gestão, para as reuniões de Conselho de
Turma, se encontrar ausente ou incapacitado, a designação do novo secretário respeitará a
ordem dos grupos disciplinares, salvaguardando os Diretores de Turma que estão dispensados
da realização destas atas.
13. As atas deverão ser entregues, no prazo de 8 dias, ao Presidente da reunião o qual, após
aprovação, as encaminhará para o Órgão de Gestão. Excetuam-se as atas das reuniões de
avaliação de alunos, no final do período, as quais deverão ser entregues até 48 horas após a
realização das mesmas.
14. A falta a uma reunião que recaia em dia da componente individual de trabalho de um docente
corresponde a um dia de falta.

Art.º 45º
Avaliação do desempenho do Pessoal Docente e Não
Docente
1. A avaliação do desempenho do Pessoal Docente e Não Docente rege-se pelas disposições
contidas em legislação própria.
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Art.º 46º
Parcerias
1. Para consecução dos objetivos consagrados no Projeto Educativo do Agrupamento, a Direção
poderá estabelecer parcerias com diferentes Entidades.
2. O estabelecimento de parcerias poderá implicar a partilha de recursos humanos e materiais,
numa perspetiva de complementaridade e rentabilidade dos mesmos.
3. O estabelecimento de parcerias salvaguardará em qualquer caso os legítimos interesses do
Agrupamento e da Comunidade Educativa.
4. A parceria será concretizada através de um Protocolo, a estabelecer caso a caso, em função de
situações concretas.

Art.º 47º
Contrato de Autonomia
1. Entendida a AUTONOMIA do Agrupamento como capacidade de este se organizar para a
elaboração e implementação de um projeto educativo contextualizado e que vise o sucesso
educativo dos alunos, constitui responsabilidade do órgão de gestão e administração
desenvolver esforços no sentido de criar as condições que conduzam à candidatura de um
contrato de autonomia como forma de obter recursos e apoios da vária ordem indispensáveis à
consecução daquele objetivo.
2. Por contrato de autonomia entende-se o acordo celebrado entre o Agrupamento, o Ministério da
Educação, a Câmara Municipal e, eventualmente, outros parceiros da comunidade interessados,
através do qual se definem objetivos e se fixam as condições que viabilizam o desenvolvimento
do Projeto Educativo apresentado pelos órgãos de administração e gestão.
3. A celebração de contratos de autonomia obedece a princípios consagrados no regime de
autonomia administração e gestão dos estabelecimentos públicos de Educação Pré-Escolar e
dos Ensinos Básico e Secundário.
4. Constituem requisitos para a apresentação de propostas de contratos de autonomia:
a) A constituição e o funcionamento dos órgãos de administração e gestão, de acordo
com o regime definido na lei;
b) A conclusão do procedimento de avaliação externa nos termos da lei e demais normas
regulamentares aplicáveis.
5. O desenvolvimento da autonomia processa-se pela atribuição de competências nos seguintes
domínios:
a) Gestão flexível do currículo com possibilidade de inclusão de componentes regionais e
locais, respeitando os núcleos essenciais definidos a nível nacional;
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b) Gestão de um crédito global de horas de serviço docente, incluindo a componente letiva
e não letiva, o exercício de cargos e o desenvolvimento de projetos;
c) Adoção de normas próprias sobre horários, tempos letivos, constituição de turmas ou
grupos de alunos e ocupação de espaços;
d) Recrutamento e seleção do pessoal docente e não docente, nos termos da legislação
aplicável;
e) Extensão das áreas que integram os serviços técnicos e técnico-pedagógicos e suas
formas de organização;
f) Gestão e execução do orçamento, através de uma afetação global de meios;
g) Possibilidade de auto financiamento e gestão de receitas que lhe são consignadas;
h) Aquisição de bens e serviços e execução de obras, dentro de limites a definir;
i)

Associação com outras escolas ou agrupamentos de escolas e estabelecimento de
parcerias com organizações e serviços locais.
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Capítulo X
Disposições Comuns
Art.º 48º
Regimento dos Órgãos e Estruturas Colegiais
1. Os órgãos e estruturas colegiais elaborarão, em conformidade com o Regulamento Interno, os
respetivos regimentos no prazo de 30 dias após o início de funções. Tais regimentos deverão
explicitar as regras relativas à sua organização e funcionamento internos, em conformidade com
a lei e com o Regulamento Interno.
2. Deverão ser contempladas disposições referentes a:
a) Coordenação / Presidência;
b) Reuniões (periodicidade, assiduidade, convocatória, quórum, organização dos trabalhos,
atas);
c) Deliberação (votação: forma, maioria exigível).
3. Deverão ser salvaguardadas as disposições contidas no presente Regulamento Interno.

Art.º 49º
Processos Eleitorais
1. As assembleias são convocadas pelo Presidente, em exercício de funções, do órgão a que
respeitam.
2. As convocatórias mencionam as normas práticas do processo eleitoral, locais de afixação das
listas dos candidatos, hora e locais do escrutínio e são afixadas nos lugares próprios para o
efeito.
3. Os processos eleitorais realizam-se por sufrágio secreto e presencial.
4. Os candidatos a Diretor devem apresentar um plano de ação.

Art.º 50º
Responsabilidade
1. No exercício das respetivas funções, os membros dos órgãos previstos no Capítulo III
respondem perante a administração educativa, nos termos gerais de direito.
2. No exercício das respetivas funções, os membros da comunidade educativa, respondem perante
a Direção, nos termos do disposto na legislação específica, nomeadamente no Estatuto
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas e no Estatuto do Aluno dos
Ensinos Básico e Secundário.
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Capítulo XI
Disposições Finais
Art.º 51º
Omissões
No respeito pelas competências definidas na lei e no presente Regulamento Interno, competirá à
Direção decidir qualquer caso omisso, podendo, se necessário, ouvir os restantes órgãos de
administração e gestão.

Art.º 52º
Divulgação
1. Caberá à Direção/ Coordenação de Estabelecimento proceder, anualmente, à divulgação do
Regulamento Interno, nos seguintes moldes:
a) Alunos: O Regulamento Interno é publicitado na página do Agrupamento, sendo fornecido
gratuitamente ao aluno, na integra ou por secções, de acordo com os recursos financeiros
disponíveis, quando inicia a frequência da escola, e sempre que o regulamento seja objeto
de atualização.
b) Os pais e encarregados de educação, salvaguardado o disposto em a), devem, no ato
da matrícula, conhecer o Regulamento Interno do Agrupamento e subscrever, fazendo
subscrever igualmente aos filhos e educandos, declaração anual de aceitação do mesmo e
de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral.
c) Docentes e Não Docentes: o Regulamento Interno estará disponível na Página da
Internet do Agrupamento.
2. O Regulamento Interno será mais pormenorizadamente analisado e discutido, no início de cada
ano letivo, junto de:
a) Alunos, através do Diretor de Turma
b) Pais e Encarregados de Educação, através dos Diretores de Turma
c) Diretores de Turma, através do seu Coordenador, tendo em vista a sua operacionalização
d) Professores, através dos Coordenadores dos Departamentos Curriculares/ Coordenadores
de Estabelecimento/ Conselhos de Docentes.
e) Pessoal Não Docente, através dos respetivos superiores hierárquicos.
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3. Estará disponível um exemplar do Regulamento Interno, para consulta, junto da Direção e das
Coordenações de Estabelecimento.

Art.º 53º
Anexos
Integram o Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, Pinhal
Novo, todos os Regimentos específicos de estabelecimento, estruturas de coordenação educativa e
supervisão pedagógica, espaços e serviços.

Art.º 54º
Revisão
A natureza pedagógica do Regulamento Interno implica o seu aperfeiçoamento continuado.
Assim, anualmente, deverá proceder-se a uma revisão cuidada dos aspetos que suscitam
dificuldades ou limitações à concretização dos Planos Anuais de Atividades e, consequentemente,
inviabilizam metas previstas no Projeto Educativo do Agrupamento. Procurar-se-á adaptar o
Regulamento Interno a tarefas, responsabilidades e necessidades novas da comunidade escolar.
Nesta análise, dever-se-á ter sempre presente a função eminentemente pedagógica do
Regulamento Interno. Nestes termos:
1. Caberá à Direção desencadear o processo de revisão do Regulamento Interno, podendo para o
efeito constituir uma comissão, diretamente apoiada pelo Órgão de Gestão.
2. A Direção, ouvido o Conselho Pedagógico, elaborará uma proposta de alteração que submeterá
à aprovação do Conselho Geral.
3. O Conselho Geral verificará da conformidade do Regulamento Interno com o Projeto Educativo
do Agrupamento, podendo introduzir-lhe, por maioria absoluta dos votos dos membros em
efetividade de funções, as alterações consideradas conveniente.

Art.º 55º
Entrada em Vigor
O Regulamento Interno e qualquer alteração que lhe seja introduzida entram em vigor após
aprovação pelo Conselho Geral.

Nota: Atualizado e aprovado pelo Conselho Geral em 15 de Julho de 2011, com exceção do
Capítulo devidamente assinalado.
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