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PREÂMBULO  

 
Sendo dado e adquirido que o Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches é o documento que 

define o regime de funcionamento da escola, de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das estruturas de 

orientação e dos serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos, bem como os direitos e deveres dos membros da 

comunidade escolar (Decreto-Lei 75/ 2008, de 22 de Abril), a sua elaboração e consequente aprovação em Conselho Geral 

(23 de Janeiro de 2019) suscitou este apelo à comunidade escolar de o tomar como viagem ao interior do sistema 

educativo, dando conta dos travejamentos legais e das orientações que configuram todas as práticas de ensino e de 

educação que a escola fomenta, sustém e acalenta como constantemente úteis e eficazes.  

Neste documento se faz a nossa identidade como agrupamento e se refletem as nossas disposições de cumprimento legal 

da escola pública, nas várias vertentes de consumação do ensino básico até ao nono ano da escolarização obrigatória.  

A primeira motivação para esta viagem de leitura do RI é a necessidade de entender a burocracia escolar na sua função 

nobre de ser facilitadora de modos de funcionamento de serviços, pessoas e recursos, permitindo regular o consenso social 

em torno das capacitações das diferentes escolas e das sucessivas fases de progressão da escolarização.  

Mas uma outra motivação é a de alertar os consultores deste documento para a não existência de desculpas pelo facto de a 

sua aplicação resultar em perdas ou insatisfações, sendo dado que o bom senso se deve tornar sempre guia de orientação e 

de promoção da sua leitura. Os conflitos entre a tendência centralizadora do articulado legal e a autonomia de gestão para 

o seu enquadramento no quotidiano da comunidade escolar devem, por certo, ser resolvidos no pressuposto de que a 

proximidade dos atores e das circunstâncias de atuação e de intervenção é geradora de boas intenções, propiciadora de 

diálogos e sempre requerente da satisfação dos interesses fundamentais dos diversos intervenientes. 

O RI faz-se para unir, não para dividir, para estabelecer pontes e articulações de interesses, não para fomentar a discussão 

continuada de divergências de leitura. Neste sentido se apela também a essa dimensão fundamental que as viagens 

determinam, a de aprendermos com os passos que damos, a de nos sabermos superar em compreensão. 

O RI, lido na sua extensão, toma a escola como centro de decisões e neste centro define a comunidade dos alunos como 

aquela que mais deve ser favorecida pelo bom cumprimento do articulado legal. Professores, técnicos, assistentes 

operacionais e assistentes administrativos, alunos, pais e encarregados de educação – todos são chamados à leitura, 

compreensão e aplicação do RI, mas é no sucesso educativo dos alunos que acabará por ser espelhada toda a conceção de 

conforto que este instrumento pedagógico possui. 

Todas as questões de gestão de recursos físicos e humanos atingem a sua influência nas questões de avaliação e de 

certificação, bem como nas questões de ordem disciplinar. É nestas áreas sensíveis que se tornam essenciais as aplicações 

de regras claras e absolutamente cumpríveis. Estas matérias, a da avaliação e a do ordenamento disciplinar, são hoje em dia 

vistas como a parte visível mas não necessariamente a mais determinante, posto que o perfil dos alunos à saída do ensino 

secundário aponta para um desempenho de sucesso num conjunto de dimensões da aprendizagem, da educação e do 

desenvolvimento pessoal que requerem uma articulação ponderada de todas as estruturas de orientação educativa e de 

apoios diversificados.  

Uma palavra final para o articulado que regula as dimensões da segurança e da preservação e manutenção dos edificados 

escolares e dos vários serviços que neles se inserem, de cujo cumprimento depende a paisagem escolar, ou seja, o estilo e o 

aspeto que determinam para o exterior a qualidade dos cuidados e da dedicação de gestão da imagem dos 

estabelecimentos do agrupamento escolar. 
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CAPÍTULO I - Enquadramento Geral 
 

Artigo 1º - Objeto e âmbito de aplicação 

1. O Regulamento Interno tem por objeto a adequação à realidade deste Agrupamento de Escolas das regras de convivência 
e de resolução de conflitos na respetiva comunidade educativa, no que se refere, nomeadamente, a direitos e deveres dos 
alunos inerentes à especificidade da vivência escolar, à utilização das instalações e equipamentos, ao acesso às instalações 
e espaços escolares, ao reconhecimento e à valorização do mérito, bem como a regulação de procedimentos letivos, 
reuniões, gestão de serviços, utilização de recursos, circulação das informações, por parte do pessoal docente e não 
docente e demais utentes das escolas do Agrupamento. 
2. O presente Regulamento Interno aplica-se ao Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches, abrangendo toda a 
Comunidade Educativa, nomeadamente, Alunos, Docentes, Pessoal Não Docente, Pais e Encarregados de Educação, 
utilizadores das instalações e espaços escolares, bem como, Órgãos de Administração e Gestão, Estruturas de Orientação 
Educativa, Serviços Especializados de Apoio Educativo, entre outros serviços.  
 

Artigo 2º - Território Educativo 

O Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches, doravante designado por AEFS, é uma unidade organizacional, dotada de 
órgãos próprios de administração e gestão e integra, verticalmente, sete estabelecimentos de educação e ensino que 
funcionam em edifícios autónomos, mantendo cada um a sua identidade e denominação próprias: 

 
Artigo 3º - Ofertas educativas  

1.  A Educação Pré-Escolar (EPE) destina-se a crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingresso no 
ensino básico e é ministrada nos Jardins de Infância que proporcionam atividades educativas e atividades de animação e 
apoio à família.  
2. Os jardins de infância ministram a Educação Pré-Escolar e as escolas do 1.º ciclo ministram o ensino do 1.º ao 4.º ano de 
escolaridade, em edifício próprio, mas podendo utilizar recursos educativos da escola sede do Agrupamento.  
3. O 2.º ciclo (5.º e 6.º anos), o 3.º (7.º, 8.º e 9.º anos) e as ofertas formativas diferenciadas que integrem o Projeto 
Curricular do Agrupamento são ministrados em edifício próprio, podendo os alunos ter acesso aos diferentes programas 
curriculares de acordo com orientações dos Conselhos de docentes/ano/turma, dos seus educadores e os normativos em 
vigor.  

 
Artigo 4º - Visão 

Ser uma organização educativa de referência local, nacional e internacional, como foco de desenvolvimento da cidadania e 
da interculturalidade para e com a comunidade educativa; 
Desenvolver um projeto formativo de exigência, responsabilidade e cooperação que acompanhe, passo a passo, a evolução 
da sociedade local e da global e responda às necessidades e interesses de cada um dos seus estudantes, integrando os 
conhecimentos para construir um saber global, incluindo todos, independentemente da sua condição 
 

Artigo 5º - Missão 

O AEFS tem por missão: 
Criar as oportunidades que cada um dos estudantes necessita para que adquira e desenvolva o conhecimento, as 
capacidades e as competências concordantes com o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatório e no tempo mínimo 
considerado nos normativos legais. 
 

Artigo 6º - Princípios 

JARDIM DE INFÂNCIA 

JI Quinta das Fontes - Praça das Fontainhas 4710-098 BRAGA 

ESCOLAS BÁSICAS COM 1.º CICLO e JARDIM DE INFÂNCIA 

EB/JI da Quinta da Veiga - Rua Luís de Campos 4710-340 BRAGA 

EB/JI das Enguardas - Rua Dr. José Sousa Machado 4710-383 BRAGA 

EB/JI do Bairro da Alegria- Rua Quinta da Armada 4710-340 BRAGA 

ESCOLA BÁSICA COM 1.º CICLO 

EB de S. Victor - Rua Beato Miguel de Carvalho 4710-356 BRAGA  

EB do Bairro da Misericórdia - Rua Dias da Silva 4700-375 BRAGA  

ESCOLA BÁSICA COM 2.º E 3.º CICLOS 

EB Dr. Francisco Sanches 
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O AEFS assume como princípios uma Educação de base Humanista, promovendo: 
A Interculturalidade; 
A Reflexão; 
A Intervenção; 
A Paz. 
 

Artigo 7º - Valores 

O AEFS assume como valores:  
O conhecimento científico, técnico, humanístico e artístico; 
O trabalho para aceder e transformar o conhecimento; 
A promoção da saúde; 
Uma consciência ambiental na perspetiva da sustentabilidade; 
A reflexão, da colaboração, da partilha e da solidariedade; 
A heterogeneidade como oportunidade; 
A ação cidadã; 
A harmonia nas interpelações; 
O respeito pela diferença na perspetiva da inclusão. 
 

Artigo 8.º - Patrono e Insígnias 

1. O patrono do Agrupamento é o médico, filósofo e matemático Francisco Sanches (Século XVI - 1551- 1625), eminente 
figura bracarense, cuja vida e obra se toma como exemplo de missão votada à construção do conhecimento moderno, 
através da elaboração de perspetivas metodológicas de valorização da dúvida e da observação, da experimentação, para 
descoberta e validação das leis científicas.  
2. O Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches inscreve na sua documentação formal, no canto superior esquerdo, um 
logótipo concebido pelo professor António Precioso e que consiste na figuração esquemática, em traços vermelhos, de uma 
«casa» ou «escola», com a inserção das letras iniciais minúsculas «aefs», em azul, sendo este esquema sublinhado na base 
por uma mancha irregular horizontal, a vermelho. 

 

CAPÍTULO II - Regime de Funcionamento do Agrupamento 
 

Artigo 9º - Horário de funcionamento 

1. A Escola Básica Dr. Francisco Sanches funciona em regime de desdobramento letivo.  
2. As escolas do 1.º ciclo e os jardins de infância funcionam em regime normal.  
3. Em todas os estabelecimentos de educação e ensino haverá um período de almoço que não pode ser inferior a uma hora, 
sendo ajustado aos interesses das crianças/alunos que os frequentam. 
4. O horário de funcionamento poderá ser alterado pelo Diretor, sempre que este o considere necessário, de acordo com a 
legislação em vigor. 

 
Artigo 10º - Entradas e saídas das escolas 

1. O acesso às instalações do Agrupamento é condicionado, devendo o Diretor garantir a presença de um assistente 
operacional funcionário nas respetivas portarias. 
2. É obrigatória a identificação de todos quantos entrem ou saiam das escolas do Agrupamento: alunos, pessoal docente e 
não docente, pais ou encarregados de educação e outros e sempre que solicitada. 
3. O controlo da entrada e saída dos alunos, pessoal docente e não docente, na Escola Dr. Francisco Sanches é efetuado 
mediante cartão eletrónico ou outro a definir pelo Agrupamento. 
4. Os alunos dos 2º e 3º ciclos têm de permanecer na respetiva escola durante o seu horário letivo e respetivos intervalos. A 
saída pontual só pode ocorrer se solicitada pelo encarregado de educação e devidamente autorizada pelo Diretor ou por 
quem o substitua. 
5. Os alunos dos 2º e 3º ciclos só podem sair à hora do almoço, mediante autorização por escrito, dada pelo encarregado de 
educação, registada no sistema informático/cartão eletrónico. 
6. As crianças da Educação Pré-Escolar e os alunos do 1º ciclo, a partir do momento em que entram na escola, não podem 
sair da mesma, para frequentar no exterior, atividades de carácter particular e voltar a entrar à hora que lhes convier. Caso 
saiam, inclusivamente para almoçar, só lhes será permitido voltar a entrar na escola, no mesmo dia, à hora do início das 
atividades educativas/escolares. 
7. Os alunos do 1º ciclo só podem sair da escola sozinhos mediante autorização escrita dada pelo encarregado de educação. 
8. Os pais e encarregados de educação, ou quem os represente, devem entregar as crianças/alunos no jardim de 
infância/escola. Contudo, durante a primeira semana de atividades/aulas, as crianças da Educação Pré-Escolar e os alunos 
do 1º ano do 1º ciclo podem ser acompanhados pelos respetivos pais ou encarregados de educação, ou quem os 
represente, até à porta da respetiva sala. 
9.Os pais ou encarregados de educação poderão entrar nas escolas, mediante identificação na portaria, nas seguintes 
situações: 
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- Participar em reuniões, previamente agendadas, ou tratar de assuntos de caráter urgente, junto dos diversos órgãos, 
estruturas ou serviços do Agrupamento; 
- Efetuar carregamentos do cartão magnético ou adquirir refeições. 
10. O controlo da entrada e saída de pessoas para além das mencionadas no número três deste artigo, far-se-á na portaria 
através da exibição de documento de identificação contendo fotografia. A entrada só será permitida após contacto prévio 
com o serviço a que o visitante se pretenda dirigir. 
11.O acesso para divulgação de produtos comerciais será permitido mediante proposta, carecendo de autorização do 
Diretor do Agrupamento ou de quem o substitui. 
12. Não é permitida a entrada de veículos motorizados no recinto escolar, exceto nas seguintes situações: 
- Veículos prioritários (ambulâncias, polícia); 
- Veículos de fornecedores e do pessoal docente e não docente para cargas e descargas; 
- Veículos motorizados de pessoal docente e não docente desde que autorizados pelo Diretor. 
13. O acesso a qualquer espaço em que decorram atividades letivas, dentro do horário de funcionamento das mesmas, só é 
permitido em situações excecionais e aos elementos da comunidade escolar. 
 

Artigo 11º - Cartão eletrónico 

O GIAE é um sistema informático instalado em rede em todos os postos de trabalho de prestação de serviços à 
comunidade: portaria, Serviços de Administração Escolar, Serviço de Ação Social Escolar (ASE), refeitório, bufetes, 
reprografia e papelaria. 
Todas as transações efetuadas ao nível do bufete, compra de refeições, papelaria, reprografia, etc., far-se-ão, 
preferencialmente, através da utilização deste meio de pagamento. 
O cartão eletrónico, adiante designado unicamente por cartão, é pessoal e intransmissível tendo impressa a fotografia do 
seu proprietário no canto inferior direito. Cada vez que é utilizado aparece a respetiva fotografia no monitor, permitindo 
dessa forma comprovar a propriedade do mesmo. O seu uso indevido por outrem é considerado infração passível de 
procedimento disciplinar.  
O presente regulamento aplica-se a todos os utilizadores do sistema e portadores do cartão magnético deste Agrupamento. 
 

Artigo 12º - Utilizadores 

1. São portadores de cartão o pessoal discente, docente e não docente e todos os colaboradores que regularmente acedem 
à Escola. 
2. O cartão será atribuído gratuitamente a todos os elementos supracitados. 

 
Artigo 13º - Cartão para visitantes 

1. Aos visitantes esporádicos não será atribuído qualquer cartão magnético. 
2. Aos colaboradores e visitantes com caráter prolongado, serão atribuídos cartões de substituição para utilização. No ato 
da sua solicitação deve ser paga uma caução de cinco euros a ser restituída aquando da devolução do respetivo cartão, 
desde que este se encontre em boas condições. No caso de existir saldo no cartão, o Agrupamento fará a devolução da 
totalidade desse valor. 

 
Artigo 14º - Carregamentos 

1. Todos os carregamentos podem ser feitos na papelaria, nos quiosques e nos Serviços de Administração Escolar  
2. Após o carregamento, feito contra a entrega de dinheiro, é impresso um talão comprovativo do valor carregado no 
cartão. 

 
Artigo 15º - Extravio ou cartão danificado 

1. Quando o utilizador perde, extravia ou danifica o seu cartão, deve solicitar um novo cartão. 
2. A requisição da 2.ª via do cartão terá um custo de cinco euros. 
3. Enquanto aguarda o novo cartão, deve solicitar um cartão de substituição, aplicando o disposto no artigo subsequente. 

 
Artigo 16º- Cartão de substituição  

1. O cartão de substituição deve ser utilizado unicamente nas situações previstas do presente regulamento. 
2. Aquando do pedido do cartão de substituição, os serviços debitam ao requisitante uma caução de cinco euros, a ser 
restituída no momento da sua devolução, desde que este se encontre em situação idêntica à do momento em que foi 
recebido. 

 
Artigo 17º - Portaria 

1. O cartão funciona como registo de assiduidade para os Assistentes Técnicos e Operacionais. 
2. Os Assistentes Técnicos e Operacionais têm de passar o cartão à entrada e à saída de cada um dos turnos de trabalho. 

 
Artigo 18º - Refeições 
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1. A marcação e pagamento de refeições para o pessoal discente, docente e não docentes, poderão ser realizados quer nos 
quiosques existentes no Agrupamento, quer no portal disponibilizado na página web e no MOODLE. 
2. Cada utilizador adquire apenas uma refeição por dia. 
3. Até às 10h:30min do próprio dia, é possível comprar a refeição, à qual acrescerá o valor de taxa de multa legalmente 
definido. Depois as 10h:30min só haverá acesso à refeição após autorização da entidade prestadora. 
4. No Serviço de Ação Social Escolar, é possível transferir a marcação de uma senha de refeição de um dia para outro, até às 
10 h:30min do próprio dia para o qual tenha sido adquirida a refeição. 
5. No portal, é possível fazer a anulação da marcação de refeição até às 23h:59mim do dia anterior a que se destina. 
6. O utente que adquire uma senha de refeição e não almoce perde o direito à devolução do valor da refeição, dado que o 
número de senhas marcadas é indicado para a confeção das refeições. O número de senhas marcadas é igual ao número de 
refeições cobradas pela empresa à qual está concessionado o refeitório. 

 
Artigo 19º - Quiosque 

1. Os quiosques são por imposição do sistema o local privilegiado dos utilizadores. 
2. Os quiosques permitem ao utilizador: 
a) Efetuar carregamentos de numerário, no cartão magnético;   
b) Adquirir refeições; 
c) Conhecer o valor do seu saldo; 
d) Conhecer os movimentos do cartão. 
3. Os sensores junto das portas de saída da portaria permitem validar a entrada e a saída do pessoal.  
 

Artigo 20º - Ação Social Escolar (ASE) 

1. Os encarregados de educação podem requerer o comprovativo, das despesas efetuadas pelos seus educandos na escola. 
 

Artigo 21º - Reprografia 

1. Os pagamentos são sempre efetuados através do cartão eletrónico. 
2. Os professores têm no seu cartão dois fundos de utilização: 
a) Um ao qual está associado um crédito para aquisição do material inerente à atividade docente; 
b) Outro para uso pessoal, decorrente dos carregamentos efetuados. 
 

Artigo 22º - Situações especiais 

1. Os alunos, o pessoal docente e não docente que no final do ano letivo deixem de ser utentes do Agrupamento e 
permaneçam com saldo positivo no seu cartão magnético deverão dirigir-se aos Serviços de Ação Social Escolar para este 
proceder à sua devolução. Aos alunos menores a devolução do dinheiro será feita ao encarregado de educação ou com 
consentimento expresso. Dois meses após o final do ano letivo o saldo do cartão reverterá a favor do Agrupamento. 
2. Os cartões de substituição, quando entregues pelos utentes visitantes que os utilizaram, darão lugar ao reembolso da 
caução e do saldo que o cartão tenha. 
 

Artigo 23º - Salvaguarda de dados 

As informações constantes da base de dados servem apenas para fins administrativos e funcionais, não podendo ser 
divulgadas. Em qualquer altura, o titular do cartão ou o encarregado de educação, no caso dos alunos menores, podem 
solicitar junto dos serviços administrativos, a consulta dos seus movimentos. 
 

Artigo 24º - Omissões 

As situações não previstas no presente regulamento e as dúvidas resultantes da sua aplicação serão apresentadas ao 
Diretor para resolução. 
 

CAPÍTULO III - Órgão de Direção, Administração e Gestão 
 

Artigo 25º - Órgãos de Administração e Gestão 

São órgãos de direção, administração e gestão do agrupamento os seguintes: 
 O Conselho Geral; 
 O Diretor; 
 O Conselho Pedagógico; 
 O Conselho Administrativo.  

 

O Conselho Geral 
 

Artigo 26º - Definição e Princípios 
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O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade do 
Agrupamento, assegurando a participação e representação da comunidade educativa, como estabelecido pelo DL 75/2008 
de 22 de abril, alterado pelo DL 137/2012, de 2 de julho, com respeito pelos princípios consagrados na Constituição da 
República e na Lei de Bases do Sistema Educativo. 
 

Artigo 27º - Composição 

1. O Conselho Geral é composto por vinte e um elementos: 
a) Oito representantes do pessoal docente; 
b) Cinco representantes dos pais e encarregados de educação; 
c) Dois representantes do pessoal não docente; 
d) Três representantes da autarquia local; 
e) Três representantes da comunidade local. 
2. O Diretor do Agrupamento participa nas reuniões do Conselho Geral sem direito a voto. 
 

Artigo 28º - Competências do Conselho Geral 

1. Ao Conselho Geral compete: 
a) Elaborar rever e aprovar nos primeiros trinta dias do seu mandato o seu regimento interno, definindo as respetivas 
regras de organização e funcionamento; 
b) Eleger o respetivo Presidente, de entre os seus membros; 
c) Eleger o Diretor nos termos previstos na legislação em vigor; 
d) Aprovar o projeto educativo e acompanhar e avaliar a sua execução; 
e) Aprovar o regulamento interno do Agrupamento; 
f) Aprovar o plano anual e plurianual de atividades; 
g) Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do plano anual de atividades; 
h) Aprovar as propostas de contratos de autonomia; 
i) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; 
j) Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, a cumprir pelo Diretor, das atividades no domínio da ação 
social escolar; 
k) Aprovar o relatório de contas de gerência; 
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 da escola em atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas; 
q) Dar parecer sobre os termos em que se concretiza a integração referida na alínea anterior; 
r) Elaborar e aprovar o seu regimento interno; 
s) Participar nos termos previstos na lei, no processo de avaliação do desempenho do Diretor; 
t) Decidir os recursos que lhe são dirigidos; 
u) Aprovar o mapa de férias do Diretor; 
v) Deliberar sobre os domínios de oferta das aec sob proposta do conselho pedagógico; 
w) Fixar a duração semanal das AEC, bem como decidir quanto à possibilidade das AEC funcionarem sem ser após o 
período curricular da tarde, sob proposta do conselho pedagógico; 
x) Aprovar a carta de missão do Diretor, nos termos previstos nos normativos legais em vigor. 
2. No desempenho das suas competências, o Conselho Geral tem a faculdade de requerer aos restantes órgãos as 
informações necessárias para realizar com eficácia o acompanhamento e a avaliação do funcionamento da escola e de lhes 
dirigir recomendações, com vista ao desenvolvimento do projeto educativo e ao cumprimento do plano anual de 
atividades. 
 

Artigo 29º - Designação de representantes 

1. Os representantes do pessoal docente são eleitos em lista própria por todos os docentes em exercício de funções no 
Agrupamento. 
2. Os representantes do pessoal não docente no Conselho Geral, efetivos e suplentes são eleitos pelos respetivos corpos. 
3. Os Representantes dos pais e encarregados de educação são indicados em Assembleia Geral de Pais e Encarregados de 
Educação de cada uma das Escolas do Agrupamento, sob proposta das respetivas Associações de pais e encarregados de 
educação e, na falta das mesmas, em reuniões de pais e encarregados de educação expressamente convocadas para o 
efeito pelo Diretor. 
3.1. A convocatória desta assembleia será feita com sete dias de antecedência relativamente à data da assembleia eleitoral, 
por comunicação escrita endereçada aos Pais e Encarregados de Educação dos alunos e por afixação nos locais de estilo. 
3.2. Serão eleitos, por voto secreto, os candidatos efetivos e suplentes por ordem decrescente dos votos obtidos. 
3.3. Se meia hora depois da hora inicialmente prevista para a realização da assembleia não se verificar quórum suficiente 
(mais de 50% dos seus elementos), a assembleia realizar-se-á com os presentes. 
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4. Os representantes do Município são designados pela Câmara Municipal, podendo esta delegar tal competência na Junta 
de Freguesia. 
5. Os representantes da comunidade local, quando se trate de individualidades ou representantes de atividades de caráter 
económico, social, cultural e científico, são cooptados pelos demais membros já eleitos, em reunião especialmente 
convocada para o efeito pelo Presidente do Conselho Geral cessante e quando se trate de representantes de instituições ou 
organizações, são indicados pelas mesmas. 
 

Artigo 30º - Processo eleitoral 

1. O processo eleitoral para o Conselho Geral realiza-se por sufrágio direto, secreto e presencial. 
2. O Presidente do Conselho Geral, no termo do respetivo mandato, convoca as assembleias eleitorais para a designação 
dos representantes do Pessoal Docente e do Pessoal Não Docente naquele órgão de administração e gestão. 
3. As convocatórias mencionam as normas práticas do processo eleitoral, locais de afixação das listas de candidatos, hora e 
local ou locais de escrutínio, sendo afixadas nos locais de estilo do Agrupamento. 
4. O pessoal docente e o pessoal não docente reúnem em separado, previamente à data de realização das assembleias 
eleitorais, para decidir do período de funcionamento, da composição das respetivas mesas eleitorais, as quais serão 
constituídas por um presidente e dois secretários, todos eleitos individualmente. 
5. As listas para eleição dos representantes dos docentes e não docentes 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. As listas do pessoal docente devem assegurar a representação adequada da oferta educativa existente. 
7. As listas serão entregues até cinco dias antes do dia da Assembleia Eleitoral, ao presidente do Conselho Geral cessante 
ou a quem as suas vezes fizer, que imediatamente as rubricará e fará afixar nos locais mencionados na convocatória 
daquela assembleia. 
8. Cada lista, se assim o entender, indicará até dois representantes para acompanhamento de todos os atos da eleição. 
9. A conversão dos votos em mandatos de pessoal docente e não docente faz-se de acordo com o método de 
representação proporcional da média mais alta de Hondt. 
10. A abertura das urnas é efetuada perante a respetiva mesa eleitoral, o presidente do Conselho Geral cessante e o 
Diretor, bem como os representantes de cada lista, desse corpo, que o desejarem. 
11. O Presidente do Conselho Geral cessante solicita à autarquia local a designação dos respetivos representantes. 
12. Os resultados da assembleia eleitoral serão transcritos na respetiva ata, a qual será assinada pelos elementos presentes, 
por este Regulamento, à abertura da urna. 
 

Artigo 31º - Ausências de listas 

Não se apresentando qualquer lista até ao limite temporal definido no regulamento eleitoral estabelecido, o processo 
eleitoral realizar-se-á de acordo com os termos a definir superiormente para estes casos. 
 

Artigo 32º - Homologação 

As atas das Assembleias Eleitorais ficam em posse do Presidente do Conselho Geral cessante que as remeterá, 
acompanhadas dos documentos de designação dos representantes dos pais e encarregados de educação e da autarquia 
local, para conhecimento do respetivo Diretor-geral dos Estabelecimentos Escolares, data a partir da qual produzirão 
efeitos. 
 

Artigo 33º - Funcionamento 

1. O Conselho Geral reúne ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente sempre que convocado pelo 
respetivo presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de funções ou por 
solicitação do Diretor. 
2. As reuniões do Conselho Geral devem ser marcadas em horário que permita a participação de todos os seus membros e 
não devem exceder a duração de duas horas. 
3. Por deliberação do Conselho Geral, as reuniões podem ser prolongadas ou realizadas noutra sessão. 
4. O Conselho Geral pode constituir no seu seio uma comissão permanente, na qual pode delegar as competências de 
acompanhamento da atividade do Agrupamento entre as suas reuniões ordinárias. 
5. A comissão permanente constitui-se como uma fração do Conselho Geral, respeitada a proporcionalidade dos corpos que 
nele têm representação. 
6. Outras regras de funcionamento e organização deverão ser definidas no regimento interno. 
 

Artigo 34º - Mandato 

1. O mandato dos membros do Conselho Geral tem a duração de quatro anos, sem prejuízo do disposto nos números 
seguintes. 
2. O mandato dos representantes dos pais e encarregados de educação tem a duração de dois anos escolares. 
 

Artigo 35º - Perda de mandato e substituição 
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1. Os membros do Conselho Geral são substituídos no exercício do cargo se, entretanto, perderem a qualidade que 
determinou a respetiva eleição ou designação. 
2. Os membros do Conselho Geral devem ser substituídos em caso de ausência prolongada injustificada. 
3. Para os efeitos do número anterior, considera-se ausência prolongada injustificada, a falta injustificada a duas sessões 
seguidas ou três interpoladas do Conselho Geral. 
4. As vagas resultantes da cessação do mandato dos membros eleitos são preenchidas pelo primeiro candidato não eleito, 
segundo a respetiva ordem de precedência, na lista a que pertencia o titular do mandato de acordo com o método de 
representação proporcional da média mais alta de Hondt. 
5. Sempre que houver lugar à substituição dos membros representantes dos pais e encarregados de educação, da autarquia 
ou da comunidade local, cabe às entidades respetivas proceder à sua indicação. 
 

Artigo 36º - Eleição do Presidente do Conselho Geral 

O Presidente é eleito por maioria absoluta dos votos dos membros do Conselho Geral em efetividade de funções. 

 
Artigo 37º - Competências do Presidente do Conselho Geral 

1. Compete ao Presidente: 
a) Representar o Conselho Geral quando necessário; 
b) Convocar as reuniões ordinárias, fixando o dia, a hora e o local; 
c) Convocar as reuniões extraordinárias, sempre que se justifique; 
d) Estabelecer a Ordem de Trabalhos da reunião; 
e) Dirigir e coordenar os trabalhos e assegurar a ordem e a disciplina interna das reuniões; 
f) Assegurar e acompanhar o cumprimento do regimento e das recomendações do Conselho Geral; 
g) Justificar as faltas dos membros do Conselho Geral; 
h) Propor a perda do mandato dos membros do Conselho Geral; 
i) Designar, de entre os seus membros, um relator, nos termos e para os efeitos do nº 3 do artigo 36º do Estatuto do 
Aluno e Ética Escolar. 
2. O Presidente do Conselho Geral pode delegar a representação externa noutro membro do Conselho Geral. 
 

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

Artigo 38º - Competências  

Compete ao Diretor: 
1. Submeter à aprovação do Conselho Geral o projeto educativo elaborado pelo Conselho Pedagógico. 
2. Apresentar ao Conselho Geral, num prazo máximo de 90 dias após o início do mandato, uma carta de missão, elaborada 
de acordo com o previsto nos normativos legais; 
3. Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Geral, ouvido o Conselho Pedagógico e juntando os respetivos pareceres: 
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. 
4. Aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente e não docente proposto pelo Conselho Pedagógico ou 
com parecer favorável deste, ouvido também o Município no que respeita ao pessoal não docente. 
5. No plano da gestão pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial, compete ao Diretor, em especial: 
a) Definir o regime de funcionamento do Agrupamento; 
b) Elaborar o projeto de orçamento, em conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo Conselho Geral; 
c) Superintender na constituição de turmas e na elaboração de horários; 
d) Distribuir o serviço docente e não docente; 
e) Designar os coordenadores de estabelecimento, propor os candidatos ao cargo de coordenador de departamento 
curricular, designar os coordenadores de Diretores de turma e ainda os elementos coordenadores das restantes estruturas; 
f) Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como os outros recursos educativos; 
g) Estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de associação com outras escolas e instituições de 
formação, autarquias e coletividades, em conformidade com os critérios definidos pelo Conselho Geral; 
h) Promover a divulgação dos critérios de avaliação, bem como as condições de transição/retenção junto dos alunos e 
respetivos encarregados de educação através do docente titular de grupo/turma, do/a Diretor de Turma, e da página 
eletrónica do Agrupamento; 
i) Proceder à seleção e recrutamento do pessoal docente e não docente, nos termos dos regimes legais aplicáveis; 
j) Dirigir superiormente os serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos; 
k) Assegurar as condições necessárias à realização da avaliação do desempenho do pessoal docente e não docente nos 
termos da legislação aplicável. 
6. Compete ainda ao Diretor: 
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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. 
7. Compete também ao Diretor: 
a) Exercer as competências que lhe forem delegadas pela administração educativa, pelo Município, isto é, nos normativos 
legais em vigor. 
8. O Diretor pode delegar e subdelegar no Subdiretor, nos Adjuntos ou nos Coordenadores de Escola as competências 
previstas neste artigo, à exceção da alínea d) do nº 6. 
 

Artigo 39º - Recrutamento 

1. O Diretor é eleito pelo Conselho Geral. 
2. Para recrutamento do Diretor, desenvolve-se um procedimento concursal, prévio à eleição, nos termos da legislação 
aplicável. 
 

Artigo 40º - Posse 

O Diretor toma posse perante o Conselho Geral nos trinta dias subsequentes à homologação dos resultados eleitorais pelo 
Diretor Geral dos Estabelecimentos Escolares. 
 

Artigo 41º - Mandato 

1. O mandato do Diretor tem a duração de quatro anos. 
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. 
3. A decisão de recondução do Diretor é tomada por maioria absoluta dos membros do Conselho Geral em efetividade de 
funções, não sendo permitida a sua recondução para um terceiro mandato consecutivo. 
4. Não é permitida a eleição para um quinto mandato consecutivo ou durante o quadriénio imediatamente subsequente ao 
termo do quarto mandato consecutivo. 
5. Não sendo ou não podendo ser aprovada a recondução do Diretor de acordo com o disposto nos números anteriores, 
abre-se o procedimento concursal tendo em vista a eleição do Diretor. 
 

Artigo 42º - Cessação de mandato 

O mandato do Diretor pode cessar: 
1. O requerimento do interessado, dirigido ao Diretor Geral dos Estabelecimentos Escolares, com a antecedência mínima de 
quarenta e cinco dias, fundamentado em motivos devidamente justificados. 
2. No final do ano escolar, por deliberação do Conselho Geral, aprovada por maioria de dois terços dos membros em 
efetividade de funções, em caso de manifesta desadequação da respetiva gestão, fundada em factos comprovados e 
informações devidamente fundamentadas, apresentados por qualquer membro do Conselho Geral. 
3. Na sequência de processo disciplinar que tenha concluído pela aplicação de sanção disciplinar de cessação da comissão 
de serviço, nos termos da lei. 
4. A cessação do mandato do Diretor determina a abertura de um novo procedimento concursal. 
 

Subdiretor e Adjuntos 
 

Artigo 43º - Subdiretor e Adjuntos do Diretor 

1. O Diretor é coadjuvado no exercício das suas funções por um Subdiretor e por Adjuntos. 
2. O Subdiretor substitui o Diretor em caso de falta ou impedimento deste. 
 

Artigo 44º - Nomeação 

1. O Subdiretor e os Adjuntos são nomeados pelo Diretor, de entre docentes dos quadros de nomeação definitiva que 
tenham pelo menos cinco anos de serviço e se encontrem em exercício de funções no Agrupamento, no prazo máximo de 
trinta dias após a sua tomada de posse. 
 

Artigo 45º - Posse 

O Subdiretor e os Adjuntos do Diretor tomam posse nos trinta dias subsequentes à sua nomeação pelo Diretor. 
 

Artigo 46º - Duração e cessação do mandato 

1. O mandato do Subdiretor e dos Adjuntos tem a duração de quatro anos. 
2. Os mandatos do Subdiretor e dos Adjuntos terminam com a cessação do mandato do Diretor. 
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3. O Subdiretor e os Adjuntos podem ser exonerados a todo o tempo por decisão fundamentada do Diretor ou a 
requerimento dos interessados, por motivo devidamente fundamentado. 

 

O Conselho Pedagógico (CP) 
 

Artigo 47º - Definição 

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

 
Artigo 48º - Composição 

1. O Conselho Pedagógico é constituído por catorze elementos, a saber: 
a) O Diretor, que preside; 
b) Os Coordenadores de Departamento: 
 i. Um do Departamento da Educação Pré-Escolar; 
      ii. Um do Departamento do 1º Ciclo do Ensino Básico; 
     iii. Um do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais; 
     iv. Um do Departamento de Línguas; 
     v. Um do Departamento de Ciências Sociais e Humanas que integra o Coordenador da Estratégia de Educação para a 
Cidadania na Escola; 
     vi. Um do Departamento de Expressões. 
c) Um Coordenador do Conselho de Docentes do 1º Ciclo; 
d) Um representante da Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos; 
e) Um representante dos Orientadores de Estágio; 
f) Um Coordenador da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAI); 
g) Um representante do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família; 
h) Dois representantes dos Coordenadores dos Diretores de Turma; 
i) Um Coordenador do Projeto TEIP/ Plano de Formação do Agrupamento. 
2. Do Conselho Pedagógico podem ainda fazer parte outros elementos, sem direito a voto, quando forem tratados assuntos 
que justifiquem a sua presença. 
 

Artigo 49º - Competências do Conselho Pedagógico 

1. Ao Conselho Pedagógico compete: 
a) Elaborar a proposta de Projeto Educativo do Agrupamento, a submeter, pelo Diretor, ao Conselho Geral; 
b) Apresentar propostas para a elaboração e revisão do Regulamento Interno e dos Planos Anual e Plurianual de 
Atividades e emitir parecer sobre os respetivos projetos; 
c) Emitir parecer sobre as propostas de celebração de contratos de autonomia; 
d) Elaborar e aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente e não docente; 
e) Definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e vocacional, do acompanhamento 
pedagógico e da avaliação dos alunos; 
f) Propor aos órgãos competentes a criação de áreas disciplinares ou disciplinas, bem como as respetivas estruturas 
programáticas; 
g) Definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação curricular, dos apoios e complementos educativos 
e das modalidades especiais de educação escolar; 
h) Adotar os manuais escolares, ouvidos os Departamentos Curriculares; 
i) Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, no âmbito da escola e em 
articulação com instituições ou estabelecimentos do ensino superior vocacionados para a formação e a investigação; 
j) Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e cultural; 
k) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários; 
l) Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente, de acordo com o disposto na legislação aplicável; 
m) Propor mecanismos de avaliação dos desempenhos organizacionais e dos docentes, bem como da aprendizagem dos 
alunos, credíveis e orientados para a melhoria da qualidade do serviço de educação prestado e dos resultados das 
aprendizagens; 
n) Participar no processo de avaliação do pessoal docente, nos termos da legislação aplicável; 
o) Proceder ao acompanhamento e avaliação da execução das suas deliberações e recomendações. 
2. Ao Conselho Pedagógico compete, ainda: 
a) Definir os critérios gerais de natureza pedagógica a ter em conta na constituição de turmas, a integração no Projeto 
Educativo do Agrupamento e no presente Regulamento; 
b) Definir os critérios de avaliação e as condições de transição/retenção a observar por todos os docentes nas reuniões de 
Conselho de Docentes e de Turma de forma a assegurar a equidade de procedimentos na ponderação da situação escolar 
dos alunos, ouvidos os Departamentos Curriculares; 
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c) Emitir parecer sobre as situações em que o Diretor, após os Conselhos de Docentes e de Turma de avaliação, considere 
que subsistem factos que impedem a ratificação da decisão; 
d) Fixar as regras que devem ser tidas em conta na implementação das atividades de recuperação e de integração bem 
como o respetivo regime de avaliação; 
e) Aprovar os modelos dos documentos referentes à identificação e inclusão dos alunos, nomeadamente, Identificação do 
aluno para a mobilização de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, Relatório Técnico Pedagógico (RTP), 
Programa Educativo Individual (PEI) e Plano individual – Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão;  
f) Aprovar os Relatórios Técnico Pedagógicos (RTP) e o Programa Educativo Individual (PEI) dos Alunos com necessidades 
de mobilização de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 
g) Aprovar o relatório do final de ano da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva; 
h) Definir critérios de elaboração e classificação das provas de todos os exames elaboradas a nível da Escola, sob proposta 
dos grupos disciplinares ou Departamentos Curriculares; 
i) Aprovar as informação-prova das provas finais a nível de escola e de equivalência à frequência, o calendário de 
realização das respetivas provas e datas de afixação das pautas de classificação; 
j) Pronunciar-se sobre a designação do/a Coordenador/a do Secretariado de Exames de acordo do regulamento de 
exames; 
k) Definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação curricular, e das Medidas de Suporte à 
Aprendizagem e à Inclusão; 
l) Divulgar as deliberações tomadas em cada reunião, através da afixação, em lugar próprio, da respetiva ata ou resumo 
da mesma; 
m) Proceder ao acompanhamento e avaliação da execução das suas deliberações e recomendações; 
n) Aprovar o Projeto do Desporto Escolar; 
o) Aprovar a planificação das AEC; 
p) Propor os domínios de oferta das AEC, a sua duração semanal e a possibilidade de funcionarem sem ser após o período 
curricular da tarde. 
 

Artigo 50º - Funcionamento 

1. O Conselho Pedagógico reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que seja convocado pelo 
respetivo presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de funções ou por 
um pedido de parecer do Conselho Geral. 
2. O Conselho Pedagógico deverá elaborar/rever e aprovar o seu regimento interno do qual deverá ficar a constar, 
nomeadamente: 
a) O funcionamento das Secções que a compõem; 
b) A forma de funcionamento da Comissão de Coordenação da Avaliação do Desempenho Docente.  

 
Artigo 51º - Secções do Conselho Pedagógico 

Podem ser propostos para as secções de trabalho elementos externos ao Conselho Pedagógico. 
 

O Conselho Administrativo 
 

Artigo 52º - Definição 

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

Artigo 53º - Composição 

O Conselho Administrativo tem a seguinte composição: 
a) O Diretor, que preside; 
b) O Subdiretor ou um dos Adjuntos do Diretor, por ele designado para o efeito; 
c) O Chefe dos Serviços Administrativos, ou quem o substitua. 
 

Artigo 54º - Competências do Conselho Administrativo 

Sem prejuízo da competência que lhe seja cometida por lei ou regulamento interno, compete ao Conselho Administrativo: 
a) Elaborar, ou rever, nos primeiros trinta dias do mandato, o seu próprio regimento, definindo as respetivas regras de 
organização e de funcionamento. 
b) Aprovar o projeto de orçamento anual, em conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo Conselho Geral; 
c) Elaborar o relatório de contas de gerência; 
d) Autorizar a realização de despesas e o respetivo pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e verificar a legalidade da 
gestão financeira; 
e) Zelar pela atualização do cadastro patrimonial das Escolas que integram o Agrupamento; 
f) Exercer as demais competências que lhe estão legalmente cometidas por lei. 
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Artigo 55º - Funcionamento 

1. O Conselho Administrativo reúne ordinariamente uma vez por mês, e, extraordinariamente, sempre que o Presidente o 
convoque, por iniciativa própria ou a requerimento de qualquer dos restantes elementos. 
 

A Coordenação de Escolas 
 

Artigo 56º - Coordenador 

A coordenação de cada uma das Escolas/Jardins de Infância que compõem o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches 
será assegurada por um Coordenador, nos termos definidos nos normativos legais em vigor. 

 
Artigo 57º - Designação 

O Coordenador é designado pelo Diretor, de entre os docentes em exercício efetivo de funções. 
 

Artigo 58º - Competências do Coordenador de Escolas 

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

Artigo 59º - Mandato, cessação e exoneração 

1. O mandato do Coordenador é de quatro anos. 
2. O mandato do Coordenador cessa com o do Diretor. 
3. O Coordenador pode ser exonerado a todo o tempo por despacho fundamentado do Diretor. 

 

CAPÍTULO IV - Organização Pedagógica 
 

Artigo 60º - Estruturas de Coordenação Educativa e Supervisão Pedagógica 

1. Com vista ao desenvolvimento do projeto educativo, são fixadas neste regulamento as estruturas que asseguram a 
coordenação, supervisão e acompanhamento das atividades escolares. 
2. A constituição das estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica visa, nomeadamente: 
a) Articular a gestão curricular na aplicação do currículo nacional e dos programas e orientações curriculares e 
programáticas definidas a nível nacional, bem como o desenvolvimento de componentes curriculares por iniciativa do 
Agrupamento de Escolas; 
b) Organizar, acompanhar e a avaliar das atividades de turma ou grupo de alunos; 
c) Coordenar pedagogicamente cada ano; 
d) Avaliar o desempenho do pessoal docente. 

 

Articulação Curricular 
 

Artigo 61º - Definição 

1. Os Departamentos Curriculares são estruturas de apoio ao Conselho Pedagógico e a sua constituição visa assegurar o 
reforço da articulação curricular e promover a cooperação entre os docentes das diversas disciplinas, procurando adequar o 
currículo às necessidades específicas dos alunos. 
2. A articulação curricular é assim, assegurada por departamentos curriculares, nos quais se encontram representados os 
grupos de recrutamento e áreas disciplinares. 
3. Constituem-se como estruturas de orientação Educativa: 
a) O Departamento da Educação Pré-Escolar; 
b) O Departamento do 1º Ciclo; 
c) O Departamento de Línguas, 
d) O Departamento de Ciências Sociais e Humana; 
e) O Departamento de Expressões; 
f) O Departamento de Matemática e Ciências Experimentais; 
g) O Conselho de Docentes do 1º Ciclo; 
h) Os Conselhos de ano do 1º ao 9.º ano; 
i) Os Conselhos de Diretores de Turma; 
j) Os Conselhos de Turma; 
k) A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva; 
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l) A Equipa de Educação para a Cidadania no Agrupamento (EECA). 
 

Artigo 62º - Composição dos Departamentos 

1. O Departamento Curricular da Educação Pré-Escolar é composto por todos os Educadores de Infância do Agrupamento. 
2. O Departamento Curricular do 1º Ciclo é composto por todos os docentes deste nível de ensino do Agrupamento. 
3. O Departamento Curricular de Línguas é composto pelos docentes que lecionam Português (2º e 3º Ciclo), Inglês (1.º, 2º e 
3º Ciclo), Francês (3º Ciclo) e outras. 
4.  O Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas é composto pelos docentes que lecionam História e Geografia 
de Portugal (2º Ciclo), Educação Moral e Religiosa (2º e 3º Ciclo), História (3º Ciclo) e Geografia (3º Ciclo). 
5.  O Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais é composto pelos docentes que lecionam 
Matemática (2º e 3º Ciclo), Ciências (2º e 3º Ciclo), Física e Química (3º Ciclo) e Informática (3º Ciclo). 
6.  O Departamento Curricular de Expressões é composto pelos docentes que lecionam Educação Musical, Educação Visual, 
Educação Tecnológica, Educação Física e outras Expressões Artísticas e, ainda, pelos docentes da Educação Especial. 

 
Artigo 63º - Competências dos Departamentos 

1. Sem prejuízo das competências atribuídas pela lei, aos Departamentos Curriculares compete: 
a) Elaborar/rever, nos primeiros trinta dias do mandato, o regimento interno, definindo as respetivas regras de 
organização e de funcionamento e colocar à aprovação do Conselho Pedagógico; 
b) Propor ao Conselho Pedagógico o desenvolvimento de componentes curriculares locais e a adoção de medidas 
destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos; 
c) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia do Agrupamento; 
d) Promover a realização de atividades de investigação, reflexão e de estudo, visando a melhoria da qualidade das práticas 
educativas; 
e) Assegurar a articulação curricular, na aplicação dos planos de estudo; 
f) Promover e assegurar a articulação vertical entre ciclos; 
g) Assegurar o desenvolvimento de componentes curriculares de iniciativa do Agrupamento; 
h) Propor ao Conselho Pedagógico os critérios de elaboração e classificação de todas as provas de equivalência à 
frequência elaboradas a nível de Escola; 
i) Assegurar o acompanhamento do percurso escolar dos alunos, na perspetiva da promoção da qualidade educativa; 
j) Colaborar com os órgãos de gestão no desenvolvimento do projeto educativo do Agrupamento; 
k) Colaborar na elaboração do plano de formação dos professores do departamento curricular e do Agrupamento; 
l) Promover a interdisciplinaridade; 
m) Promover a ligação ao meio em que as Escolas do Agrupamento se inserem; 
n) Propor critérios para atribuição de serviço docente e gestão de espaços e equipamentos; 
o) Elaborar e avaliar o Plano Anual de Atividades do Departamento, tendo em vista a concretização do Projeto Educativo 
do Agrupamento; 
p) Submeter ao Conselho Pedagógico a adoção dos manuais escolares, proposta pelos Grupos disciplinares que integram o 
Departamento; 
q) Realizar procedimentos conducentes à avaliação do desempenho docente. 
2. O Departamento de Educação Pré-Escolar exerce ainda as competências atribuídas aos Conselhos de Docentes.  

 
Artigo 64º - Funcionamento 

1. O Departamento elabora/revê o regimento interno, do qual deve constar nomeadamente a regulamentação de: 
a) Reuniões (por grupo disciplinar, disciplina, nível de ensino ou outra situação, quórum, elaboração de atas, …); 
b) Articulação entre os Representantes dos grupos disciplinares / áreas disciplinares do departamento; 
c) Distribuição de tarefas e funções; 
d) Deliberações – votação, forma e maioria. 
2. As reuniões do Departamento são convocadas pelo respetivo Coordenador ou pelo Diretor, com pelo menos quarenta e 
oito horas de antecedência. 
3. Os departamentos reúnem ordinariamente todos os meses ou sempre que se justifique. 
4. Podem ser convocadas reuniões extraordinárias pelo Diretor ou a pedido de qualquer representante do Grupo/área 
disciplinar integrado no Departamento, antes das 48 horas previstas no ponto 1.  
5. Das reuniões serão lavradas atas. 
 

Artigo 65º - Coordenação dos Departamentos 

1. O Coordenador do Departamento é um Professor nomeado pelos professores do departamento, mediante uma lista de 
três nomes indicados pelo Diretor.  
2. O mandato é de quatro anos, podendo cessar por decisão do Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico e, a qualquer 
momento a pedido do interessado ou no final do ano.  
3. O Coordenador do Departamento é apoiado por Representantes de Disciplina. 

 
Artigo 66º - Competências do Coordenador de Departamento 
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1. Compete ao Coordenador de Departamento, quando aplicável: 
a) Convocar e presidir às reuniões do Departamento; 
b) Representar o Departamento no Conselho Pedagógico; 
c) Cumprir e fazer cumprir as decisões dos órgãos de gestão e administração da escola; 
d) Veicular as informações relativas ao Departamento que coordena; 
e) Promover a troca de experiências e a cooperação entre os professores do respetivo Departamento; 
f) Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de estudo, promovendo a adequação dos seus 
objetivos e conteúdos à situação concreta da escola; 
g) Promover e assegurar a articulação vertical entre ciclos; 
h) Propor ao Conselho Pedagógico o desenvolvimento de componentes curriculares locais a adoção de medidas 
destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos; 
i) Promover a realização de atividades de investigação, reflexão e de estudo visando a melhoria da qualidade das práticas 
educativas; 
j) Promover a elaboração de critérios de avaliação dos alunos; 
k) Promover a interdisciplinaridade entre as disciplinas do Departamento; 
l) Promover a colaboração das disciplinas na elaboração e execução do Plano Anual de Atividades; 
m) Promover a articulação com outras estruturas ou serviços da escola, com vista ao desenvolvimento de estratégias de 
diferenciação pedagógica; 
n) Inventariar as necessidades das disciplinas; 
o) Propor ao Conselho Pedagógico os manuais escolares a adotar; 
p) Registar, em modelo próprio, as presenças dos respetivos docentes e proceder à entrega deste documento ao Diretor; 
q) Organizar um arquivo contendo, nomeadamente: 
  i. Relação nominal dos professores do Departamento, por disciplina/curso e ano; 
 ii. Cópia dos horários dos professores do Departamento; 
 iii. Relação dos manuais adotados, por disciplina, curso e ano; 
iv. Planificação dos trabalhos das disciplinas integradoras do Departamento; 
v. Exemplares dos enunciados de todas as provas de avaliação escrita, realizadas durante o ano; 
vi. Convocatórias das reuniões bem como o respetivo registo de presenças; 
vii. Determinações e informações provenientes do Conselho Geral, do Diretor e do Conselho Pedagógico; 
viii. Atas das reuniões de Departamento, Grupos/Áreas disciplinares. 
r) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia da escola; 
s) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na lei e neste Regulamento. 
2. As competências a que se referem as alíneas anteriores são exercidas em articulação com o 
Coordenadores/representante dos grupos de recrutamento do seu Departamento. 
3. O Coordenador do Departamento da Educação Pré-Escolar exerce ainda as competências atribuídas ao Coordenador do 
Conselho de Docentes de Ciclo. 
4. O Coordenador de Departamento do 1.º ciclo exerce ainda as funções de Coordenação das Atividades de Enriquecimento 
Curricular. 
 

Artigo 67º - Mandato, cessação e exoneração 

1. O mandato dos Coordenadores dos Departamentos Curriculares tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato do 
Diretor. 
2. Os Coordenadores dos Departamentos Curriculares podem ser exonerados a todo o tempo por despacho fundamentado 
do Diretor, após consulta ao respetivo departamento. 
3. Os Coordenadores dos Departamentos podem solicitar cessação do seu mandato ao Diretor desde que devidamente 
justificado. 
 

Artigo 68º - Grupo de Recrutamento/Áreas Disciplinares 

Num Departamento Curricular devem existir estruturas de coordenação que correspondam a cada um dos Grupos de 
Recrutamento/Áreas Disciplinares que integram o Departamento. 

 
Artigo 69º - Funcionamento 

1. As reuniões do Grupo/Áreas Disciplinares são convocadas pelo seu Coordenador, propostas pelo Coordenador de 
Departamento ou pelo Diretor. 
2. O Grupo/Área Disciplinar reúne de acordo com o estipulado no Regimento do respetivo departamento. 
3. De todas as reuniões será lavrada ata. 

 
Artigo 70º - Coordenador de Grupo/Área Disciplinar 

1. A atividade do Grupo/ Área Disciplinar é coordenada por um Coordenador que é designado pelo Diretor, de entre os 
professores que o constituem. 
2. O Coordenador de cada Grupo Disciplinar/Área Disciplinar deve atuar sempre de comum acordo e em estreita 
cooperação com o Coordenador de Departamento. 
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Artigo 71º - Competência do Coordenador de Grupo/Área Disciplinar 

Compete ao Coordenador de Grupo: 
a) Colaborar na elaboração/revisão do regimento interno do Departamento; 
b) Orientar e coordenar a atuação pedagógica dos professores do Grupo/Área Disciplinar; 
c) Coordenar a planificação das atividades pedagógicas do Grupo/Área Disciplinar; 
d) Promover a troca de experiências entre os professores do Grupo/Área Disciplinar sob uma perspetiva de 
enriquecimento mútuo; 
e) Propor aos coordenadores de Departamento, ouvidos os professores do Grupo/Área Disciplinar, a aquisição de novo 
material e equipamento; 
f) Organizar o material existente nas instalações, procedendo ao respetivo inventário, que deverá ser atualizado ao longo 
do ano, em colaboração com o Coordenador de Departamento;  
g) Planificar com os professores do grupo em articulação com o Coordenador de Departamento o modo de utilização das 
instalações e do respetivo material; 
h) Colaborar com o departamento na elaboração de propostas para o Plano de Formação. 
 

Artigo 72º - Mandato, cessação e exoneração 

1. O mandato do Coordenador de Grupo/Área Disciplinar tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato do Diretor. 
2. O Coordenador de Grupo/Área Disciplinar pode ser exonerado a todo o tempo por despacho fundamentado do Diretor ou 
por manifesto interesse de serviço. 
3. O Coordenador de Grupo/Área Disciplinar pode solicitar cessação do seu mandato ao Diretor desde que devidamente 
justificado. 

 

Conselho de Docentes do 1º Ciclo 
 

Artigo 73º - Composição 

O conselho de Docentes do 1º ciclo é constituído, para efeitos de avaliação dos alunos, por todos os professores titulares de 
turma do 1º ciclo que exerçam funções nos estabelecimentos de educação e ensino que compõem o AEFS. 
No Conselho de Docentes do 1.º ciclo podem ainda intervir, sem direito a voto, a Equipa Multidisciplinar de Apoio à 
Educação Inclusão, o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família ou entidades cuja contribuição o Conselho Pedagógico 
considere conveniente. 

 
Artigo 74º - Funcionamento 

1. A classificação a atribuir em cada disciplina é da competência do professor titular de turma, em articulação com outros 
docentes da turma. 
2. O Conselho de Docentes do 1º ciclo reúne, ordinariamente, uma vez, no final de cada período letivo, para emitir parecer 
sobre a avaliação dos alunos, apresentada pelo professor titular de Turma.  
3. As deliberações do Conselho de Docentes do 1º ciclo devem resultar do consenso dos professores que o integram, 
admitindo-se a impossibilidade de obtenção desse consenso. 
4. No caso do recurso à votação, todos os membros do Conselho de Docentes do 1º ciclo devem votar nominalmente, não 
havendo lugar à abstenção, sendo registado em ata o resultado da votação. 
5. As deliberações só podem ser tomadas por maioria, tendo o Coordenador do Conselho de Docentes do 1º ciclo voto de 
qualidade em caso de empate. 
6. Todas as deliberações do Conselho de Docentes do 1º ciclo, bem como a sua fundamentação, têm de ficar registadas na 
ata da reunião. 
7. O funcionamento interno do Conselho de Docentes do 1º ciclo rege-se por regimento interno, devidamente elaborado e 
aprovado pelo Conselho Pedagógico. 
8. As reuniões do Conselho de Docentes do 1º ciclo são presididas pelo Coordenador do Conselho de Docentes, eleito de 
entre os membros que o compõem. 
9. O funcionamento dos Conselhos de Docentes e de turma obedece ao previsto no Código do Procedimento 
Administrativo. 

 
Artigo 75º - Composição do Conselho de Docentes para efeitos disciplinares 

1. Por solicitação do Diretor, o Conselho de Docentes pode reunir para apreciar assuntos de natureza disciplinar. 
2. O Conselho de Docentes para efeitos disciplinares é constituído pelo Diretor, que o convoca e preside, ou em quem ele 
delegue, pelos docentes da turma e por um representante de Pais/Encarregados de Educação dos alunos da turma, eleito, 
no início do ano letivo. 
3. O Diretor pode solicitar a presença no Conselho de Docentes disciplinar de um representante da Equipa Multidisciplinar 
de Apoio à Educação Inclusiva e do técnico do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família.   
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4. As pessoas que, de forma direta ou indireta, detenham uma posição de interessados no objeto de apreciação do Conselho 
de Docentes disciplinar não podem nele participar, aplicando-se, com as devidas adaptações, o que se dispõe no Código do 
Procedimento Administrativo sobre garantias de imparcialidade. 
5. As reuniões do Conselho de Docentes para efeitos disciplinares devem, preferencialmente, ter lugar em horário posterior 
ao final do turno da tarde do respetivo estabelecimento de ensino. 
6. A não comparência dos representantes dos pais/encarregados de educação, quando devidamente notificados, não 
impede o Conselho de Docentes disciplinar de reunir e deliberar. A ata desta reunião será elaborada pelo Coordenador do 
Conselho de Docentes, em impresso próprio, e depois de lida, aprovada e assinada será entregue ao Diretor. 

 

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Escola Inclusiva (EMAEI) 
 

Artigo 76º - Definição 

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

Artigo 77º - Composição 

A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) é constituída por técnicos especializados e docentes do 
agrupamento bem como por outros profissionais de outras instituições de referência na comunidade. 
1. São elementos permanentes da EMAEI: um docente que coadjuva o Diretor, o Coordenador de Departamento da 
Educação Pré-escolar, o Coordenador dos Conselhos de Docentes do 1º CEB, um Coordenador dos Diretores de Turma, um 
docente de Educação Especial e um psicólogo.  
2. São elementos variáveis da EMAEI: um docente Titular de Grupo/Turma ou Diretor de Turma, um professor especializado, 
técnicos especializados do agrupamento, designadamente, um técnico dos serviços sociais do Gabinete de Apoio ao Aluno e 
à Família (GAAF), um psicólogo do GAAF, um elemento da equipa da saúde escolar, um técnico de Intervenção Local e/ou 
elementos da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens a convidar. 
3. A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Escola Inclusiva (EMAEI) poderá, ainda, incluir outros elementos, dependendo da 
necessidade e pertinência. 
4. A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Escola Inclusiva (EMAEI) tem um elemento com funções de coordenação, que a 
representa no Conselho Pedagógico. 
 

Artigo 78º - Competências da EMAEI 

1. Compete à Equipa Multidisciplinar: 
a)Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva; 
b) Propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar; 
c) Acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem; 
d) Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas; 
e) Elaborar o relatório técnico-pedagógico previsto no artigo 21.º e, se aplicável, o programa educativo individual e o plano 
individual de transição previstos, respetivamente, nos artigos 24.º e 25.º; 
f) Acompanhar o funcionamento do centro de apoio à aprendizagem; 
g) Desenvolver as atividades de forma integrada, articulando-se com outros serviços do agrupamento e da comunidade; 
h) Articular com o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF), o Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno (GIAA), o 
Gabinete de Mediação Escolar, a Ação Social Escolar (ASE), a cozinha, o Bufete e a Reprografia e assistentes operacionais de 
apoio ao refeitório escolar, privilegiando um contato direto no sentido de tornar as respostas mais céleres, realizando as 
diligências necessárias em colaboração com os respetivos Educadores/ Professores Titulares de turma/Diretores de Turma e 
outros agentes educativos. 
 

Artigo 79º - Funcionamento 

1. A EMAEI está sediada na Escola Básica Dr. Francisco Sanches, mas tem área de atuação nas diferentes escolas do 
agrupamento. 
2. A EMAEI desenvolve a sua atividade de acordo com o seu plano anual, que se integra no Plano Anual de Atividades e/ou 
projeto TEIP, Projeto Educativo do Agrupamento e Contrato de Autonomia. 
3. A EMAEI desenvolve a sua atividade em horário a definir anualmente, de acordo com as necessidades do agrupamento e 
dos alunos. 
4. O espaço destinado ao funcionamento da EMAEI situa-se na sala de trabalho dos Diretores de Turma. 
5. O funcionamento da EMAEI respeita um conjunto de procedimentos de encaminhamento, avaliação e intervenção 
consonantes com a área de especialidade de cada técnico e definidos em função das necessidades do agrupamento e 
definidas no seu Regimento Interno. 
6. As atividades a desenvolver pela EMAEI são definidas em função das orientações e prioridades do agrupamento, 
conforme Projeto Educativo e Plano de Atividades. 
7. A EMAEI reúne semanalmente, tendo em vista a distribuição de serviço, a análise de casos, a definição e planeamento de 
atividades, a monitorização e avaliação da atividade desenvolvida e a formação interpares, entre outros assuntos. 
8. O horário dos elementos pertencentes à Equipa Multidisciplinar Permanente é definido no início do ano letivo. 
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Artigo 80º - Mandato, cessação e exoneração 

1. O mandato da Equipa Multidisciplinar permanente tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato do Diretor. 
2. O coordenador da Equipa Multidisciplinar permanente pode ser exonerado a todo o tempo por despacho fundamentado 
do Diretor, após consulta da EMAEI. 
3. O Coordenador da Equipa Multidisciplinar permanente pode solicitar cessação do seu mandato ao Diretor desde que 
devidamente justificado. 
 

Centro de Apoio à Aprendizagem 
 

Artigo 81º - Definição 

O Centro de Apoio à Aprendizagem constitui como uma estrutura de apoio da escola, agregadora dos recursos humanos e 
materiais, dos saberes e competências da escola. 
 

Artigo 82º - Composição do Centro de Apoio à Aprendizagem 

1. Integram o Centro de Apoio à Aprendizagem os seguintes recursos materiais do Agrupamento de Escolas Dr. Francisco 
Sanches: 
a) As Salas de Apoio; 
b) As Bibliotecas Escolares; 
c) A Sala Multifunções,  
d) A Sala de Grupos;  
e) A Rádio Francisco Sanches; 
f) O Laboratório de Aprendizagem; 
g) O Complexo Desportivo (Pavilhão e Ginásios).  
2. Integram o Centro de Apoio à Aprendizagem os seguintes recursos humanos específicos:  
a) Docentes de Educação Especial;  
b) Técnicos especializados;  
c) Professores Bibliotecários;  
d) Docentes dos vários grupos disciplinares;  
e) Assistentes operacionais (preferencialmente com formação específica). 
3. Integram o Centro de Apoio à Aprendizagem os seguintes recursos organizacionais específicos:  
a) Equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva;  
b) Escolas de referência para a intervenção precoce na infância e centros de recursos de tecnologias de informação e 
comunicação para a educação especial. 
4. Integram o Centro de Apoio à Aprendizagem os seguintes recursos específicos existentes na comunidade:  
a) Equipas locais de intervenção precoce (ELI);  
b) Equipas de saúde escolar dos ACES/ULS;  
c) Comissões de proteção de crianças e jovens (CPCJ);  
d) Centros de recursos para a inclusão (CRI);  
e) Instituições da comunidade (serviços de atendimento e acompanhamento social do sistema de solidariedade e segurança 
social, serviços do emprego e formação profissional, serviços da administração local); 
f) Estabelecimentos de educação especial com acordo de cooperação com o Ministério da Educação. 

 
Artigo 83º - Objetivos do Centro de Apoio à Aprendizagem 

1. Constituem objetivos gerais do centro de apoio à aprendizagem, em colaboração com as demais estruturas e serviços da 
escola: 
a) Apoiar a inclusão das crianças e jovens no grupo/turma e nas rotinas e atividades da escola, designadamente através da 
diversificação de estratégias de acesso ao currículo; 
b) Promover a orientação escolar para facilitar o acesso à formação, ao ensino superior e à integração na vida pós-escolar; 
c) Promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma. 
2. Constituem objetivos específicos do centro de apoio à aprendizagem: 
a) Promover a qualidade da participação dos alunos nas atividades da turma a que pertencem e nos demais contextos de 
aprendizagem; 
b) Apoiar os docentes do grupo ou turma a que os alunos pertencem; 
c) Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e instrumentos de avaliação para as diversas componentes do currículo; 
d) Desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que facilitem os processos de aprendizagem, de autonomia e 
de adaptação ao contexto escolar; 
e) Promover a criação de ambientes estruturados, ricos em comunicação e interação, fomentadores da aprendizagem; 
f) Apoiar a organização do processo de transição para a vida pós-escolar. 

 

Organização das Atividades de Turma 
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Artigo 84º - Organização das Atividades de Turma 

A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver com os alunos e a articulação entre a escola 
e as famílias é assegurada da forma seguinte: 
a) Pelos Educadores de Infância Titulares de Grupo, na Educação Pré-Escolar; 
b) Pelos Professores Titulares de Turma, no 1º Ciclo do Ensino Básico; 
c) Pelos Conselhos de Turma, no 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico. 

 
Artigo 85º - Critérios de constituição de turmas 

1. Na constituição de turmas devem ser respeitados os seguintes critérios: 
a) Na Educação Pré-Escolar (EPE) a constituição dos grupos deverá ser feita cumprindo, quando possível, as recomendações 
do educador expressas em ata, do Departamento, da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, do Gabinete de 
Apoio ao Aluno e à Família e outros serviços, tendo como base os seguintes critérios:  

i. Organizar os grupos de acordo com a ordenação cronológica da lista de admissão; 
ii. Manter o equilíbrio entre o número de rapazes e o número de raparigas; 

iii. Flexibilizar a organização dos grupos, de modo a privilegiar o bom funcionamento de cada Jardim-de-infância; 
iv. Organizar os grupos de crianças tendo por base o ano letivo anterior; 
v. Formar grupos de 5 anos, no ano imediatamente anterior ao 1º ano de escolaridade;  

vi. Assegurar que a continuidade do grupo é atribuída à Educadora Titular que tiver maior número de crianças com 5 
anos. 

vii. Constituir os grupos de acordo com o número de crianças previsto nos normativos legais, na EPE; 
viii. Organizar grupos reduzidos, constituídos por 20 crianças, sempre que nos grupos estejam integradas crianças cujos 

relatórios técnico-pedagógicos identifiquem a sua integração em grupos reduzidos como medida de acesso à 
aprendizagem e à inclusão, não podendo cada grupo incluir mais de duas crianças nestas condições; 

ix. Fazer depender a redução do grupo, prevista no número anterior, do acompanhamento e permanência destas crianças 
no grupo em pelo menos 60 % do tempo curricular; 

b) A constituição de turmas do 1º ciclo deverá ser feita cumprindo, quando possível, as recomendações do educador do 
grupo, no caso das turmas do 1º ano, ou do professor titular de turma, nos restantes anos, expressas em ata do Conselho 
de Docentes, da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva e do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família e outros 
serviços, tendo como base os seguintes critérios: 

i. Transitar a turma em bloco para o ano de escolaridade seguinte, podendo esta ser alterada apenas em situações 
excecionais, autorizadas pelo Diretor do Agrupamento; 

ii. Possibilitar a um aluno retido nos 1º, 2º ou 3º anos de escolaridade a sua integração na turma a que pertencia por 
decisão do Diretor, sob proposta do professor titular de turma, ouvido o conselho de docentes, de acordo com os 
normativos legais em vigor; 

iii. Manter, sempre que possível, na respetiva turma, os alunos cujos relatórios técnico-pedagógicos incluam medidas de 
acesso à aprendizagem e à inclusão; 

iv. Distribuir os alunos retidos, uniformemente, por todas as turmas;  
v. Manter o equilíbrio entre o número de rapazes e o número de raparigas; 

vi. Ordenar os alunos, por ordem decrescente de idade e distribuí-los pelas escolas com vaga, de acordo com as 
preferências manifestadas, no caso de não haver vaga na primeira opção dos Encarregados de educação; 

vii. Constituir as turmas do 1º Ciclo de acordo com o número de alunos previstos na legislação em vigor para os 
agrupamentos TEIP; 

viii. Constituir turmas de 18 alunos, sempre que as mesmas incluam alunos de mais de dois anos de escolaridade, no 1º 
ciclo do ensino básico, nas escolas de lugar único. 

c) Nos 2º e 3º ciclos, a constituição de turmas deverá ser feita cumprindo, quando possível, as recomendações do Diretor 
de Turma, expressas em ata dos Conselhos de Turma, da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, do GAAF e 
de outros serviços, tendo como base os seguintes critérios: 

i. Manter, sempre que possível, os grupos da turma de origem, nunca deixando um aluno isolado do grupo, salvo 
quando existam indicações contrárias: 

• Dos Conselhos Turma expressas nas atas do Conselho de Turma ouvido o encarregado de Educação e 
mediante análise e ratificação da proposta fundamentada pelo Diretor do Agrupamento; 

• Do Encarregado de Educação, ouvido o Conselho de Turma e  mediante análise e ratificação da proposta 
fundamentada pelo Diretor do Agrupamento. 

ii. no 5º ano, ter em conta as indicações fornecidas pelos professores titulares do 4º ano: 
• Manter na respetiva turma, sempre que possível, os alunos cujos relatórios técnico-pedagógicos incluam 

medidas de acesso à aprendizagem e à inclusão; 
• Distribuir uniformemente os alunos retidos por todas as turmas; 
• Ter em conta, sempre que possível, as caraterísticas de cada um dos retidos, evitando que fiquem juntos; 
• Evitar incluir, sempre que possível, mais do que dois alunos com “retenção repetida” na mesma turma; 
• Manter o equilíbrio entre o número de rapazes e o número de raparigas. 

iii. no 7.º ano,  
• Organizar as turmas pela língua estrangeira e/ou a oferta de escola; 
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• Manter na respetiva turma, sempre que possível, os alunos cujos relatórios técnico-pedagógicos incluam 
medidas de acesso à aprendizagem e à inclusão; 

• Distribuir uniformemente os alunos retidos por todas as turmas;  
• Ter em conta, sempre que possível, as caraterísticas de cada um dos retidos; 
• Evitar incluir mais do que dois alunos com “retenção repetida” na mesma turma, sempre que possível;   
• Manter o equilíbrio entre o número de rapazes e o número de raparigas.  

2. São disposições comuns à constituição de turmas as que seguidamente se discriminam: 
i. Constituir as turmas do 5.º ao 9.º ano de escolaridade por um número mínimo de alunos previstos na lei em vigor, 

neste Agrupamento (TEIP).  
ii. Possibilitar a integração dos alunos posicionados num determinado nível de proficiência linguística numa turma 

diferente da que pertenciam, no ano letivo anterior, com o objetivo de serem organizados por níveis de proficiência, 
depois de ouvidos o Conselho de Docentes/Turma, o Encarregado de Educação e mediante análise e ratificação da 
proposta fundamentada pelo Diretor do Agrupamento, no ensino básico geral;  

iii. Possibilitar a integração dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos, provenientes de outros sistemas educativos, que nunca 
frequentaram uma língua estrangeira numa turma diferente da que pertenciam, no ano letivo anterior, com o objetivo 
de serem organizados por grupos, a fim de se desenvolverem Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão, de 
modo a colmatar eventuais dificuldades, depois de ouvidos o Conselho Turma, o Encarregado de Educação e mediante 
análise e ratificação da proposta fundamentada pelo Diretor do Agrupamento; 

iv. Constituir ou dar continuidade, a título excecional, de turmas com número de alunos inferior ao previsto na lei em 
vigor, carece de autorização dos serviços competentes do ME, mediante análise de proposta fundamentada do 
Diretor; 

v. Constituir ou dar continuidade, a título excecional, de turmas com número de alunos superior ao estabelecido na lei 
em vigor, carece de autorização do Conselho Pedagógico, mediante análise de proposta fundamentada do Diretor. 

 

Artigo 86º - Competências dos Educadores de Infância Titulares de Grupo 

Para além do que está consignado na lei, aos educadores de infância Titulares de Grupo compete: 
a) Promover nas crianças um bom desenvolvimento cognitivo, socioafetivo e psicomotor; 
b) Analisar a situação da sala e identificar características específicas das crianças a ter em conta no processo de 
aprendizagem; 
c) Planificar e desenvolver as atividades a realizar com as crianças; 
d) Detetar dificuldades, diferentes ritmos de aprendizagem e outras necessidades das crianças, colaborando com os 
serviços de apoio educativo; 
e) Mobilizar as medidas universais de suporte à aprendizagem e à inclusão sempre que necessário e oportuno, para as 
crianças concretizarem o seu potencial de aprendizagem e desenvolvimento; 
f) Identificar a necessidade de outras medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, o mais precocemente possível; 
g) Colaborar com a EMAEI na elaboração do relatório técnico-pedagógico e/ou do Programa Educativo Individual; 
h) Coordenar a implementação das medidas propostas no relatório técnico-pedagógico e/ou no Programa Educativo 
Individual, consoante o caso;  
i) Participar na avaliação da eficácia das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 
j) Promover a articulação com os respetivos serviços especializados do GAAF, em ordem à superação das dificuldades no 
processo ensino-aprendizagem; 
k) Colaborar em atividades culturais, desportivas e recreativas que envolvam as crianças e a comunidade tendo em conta 
as diversidades cultural, étnica e religiosa; 
l) Propor ações que estimulem o envolvimento dos Pais/Encarregados de Educação no percurso escolar das crianças, de 
acordo com os princípios definidos no Projeto Educativo; 
m) Avaliar as crianças, tendo em conta as orientações curriculares propostas para a educação pré-escolar; 
n) Assegurar a supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das atividades de animação e de apoio à família. 
o) Ser o interlocutor privilegiado no relacionamento entre a escola e os Pais/Encarregados de Educação, fomentando a sua 
participação na concretização de ações para orientação e acompanhamento das crianças; 
p) Organizar, conservar e manter atualizados todos os documentos e registos respeitantes às crianças de cada grupo, 
assim como todas as informações pertinentes; 
q) Preparar informação adequada, a disponibilizar aos Pais/Encarregados de Educação, relativamente ao processo de 
ensino-aprendizagem das crianças; 
r) Manter os Encarregados de Educação regularmente informados acerca do processo de desenvolvimento da criança; 
s) Reunir, na semana anterior ao início das atividades letivas, com os Pais/Encarregados de Educação das crianças da sala 
para proceder à eleição do representante dos Pais/Encarregados de Educação; 
t) Proceder à conferência do boletim de renovação de matrícula e outros documentos necessários à efetivação da 
matrícula das crianças; 
u) Presidir às reuniões com os Pais/Encarregados de Educação. 
 

Artigo 87º - Professor Titular de Turma 
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1. O Professor Titular de Turma é o coordenador do plano de trabalho da turma e é particularmente responsável pela 
adoção de medidas que visem a melhoria de condições de aprendizagem e promoção de um bom ambiente educativo, 
competindo-lhe: 
a) Articular a intervenção dos pais e encarregados de educação e colaborar com estes no sentido de prevenir e resolver 
problemas comportamentais ou de aprendizagem; 
b) Mobilizar as medidas universais de suporte à aprendizagem e à inclusão, sempre que necessário e oportuno, para os 
alunos concretizarem o seu potencial de aprendizagem e desenvolvimento; 
c) Identificar a necessidade de outras medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, o mais precocemente possível; 
d) Colaborar com a EMAEI na elaboração do relatório técnico-pedagógico e/ou do Programa Educativo Individual; 
e) Coordenar a implementação das medidas propostas no relatório técnico-pedagógico e/ou no Programa Educativo 
Individual, consoante o caso; 
f) Participar na avaliação da eficácia das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 
g) Elaborar, aplicar e avaliar as Medidas de Recuperação e Integração mobilizando medidas universais de suporte à 
aprendizagem e à inclusão, em caso de ultrapassagem do limite de faltas injustificadas; 
h) Promover a articulação com os respetivos serviços especializados do GAAF, em ordem à superação das dificuldades no 
processo ensino-aprendizagem; 
i) Realizar a tutoria no recreio, entre atividades letivas, com exceção do período do almoço; 
j) Cumprir as competências atribuídas ao Diretor de Turma. 
 

Artigo 88º - Conselho de Turma 

1. O Conselho de Turma é um órgão intermédio de efetiva gestão pedagógica. 
2. O Conselho de Turma tem a seguinte constituição: 
a) Os professores da turma; 
b) Um representante dos pais e encarregados de educação da respetiva turma; 
c) O Delegado da respetiva turma; 
d) No Conselho de Turma pode intervir, sem direito a voto, o Diretor de Turma, o representante da Equipa Multidisciplinar 
de Apoio à Educação Inclusiva, o docente de Educação Especial, Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família e ainda os serviços 
ou entidades cuja contribuição o Conselho Pedagógico considere conveniente. 
3. O representante dos alunos não deverá participar quando estiverem em discussão assuntos previstos na ordem de 
trabalhos que incidam sobre matérias consideradas sigilosas. 

 
Artigo 89º - Competências do Conselho de Docentes e de Turma 

1. Compete ao Conselho de Docentes/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) Mobilizar as medidas universais de suporte à aprendizagem e à inclusão sempre que necessário e oportuno, para todos 
os alunos concretizarem o seu potencial de aprendizagem e desenvolvimento; 
d) Identificar a necessidade de outras medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, o mais precocemente possível; 
e) Colaborar com a EMAEI na elaboração do relatório técnico-pedagógico e/ou do Programa Educativo Individual; 
f) Participar na avaliação da eficácia das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 
g) Conceber e delinear atividades em complemento do currículo proposto, em especial as que promovam a inter-relação da 
Escola com a comunidade; 
h) Preparar informação adequada, a disponibilizar aos Pais/Encarregados de Educação, relativa ao processo de 
aprendizagem e avaliação dos alunos; 
i) Assegurar a organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver com os alunos, nomeadamente, 
propondo ao Diretor medidas que visem mobilizar e coordenar os recursos educativos existentes de modo a desencadear 
respostas adequadas às necessidades dos alunos; 
j) Analisar os problemas de integração dos alunos e o relacionamento entre professores e alunos da turma; 
k) Operacionalizar os critérios de avaliação definidos pelo Conselho Pedagógico; 
l) Aprovar as propostas de avaliação do rendimento escolar apresentadas por cada professor da turma, nas reuniões de 
avaliação a realizar em cada período letivo e de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho Pedagógico; 
m) Elaborar o plano curricular da turma; 
n) Pronunciar-se, quando solicitado, sobre assuntos de natureza disciplinar; 
o) Coordenar a execução do PEI e participar na elaboração de um relatório circunstanciado sobre cada aluno no final do ano 
letivo. 
 

Artigo 90º - Composição do Conselho de Turma para efeitos de avaliação 

1. Nas reuniões do Conselho de Turma em que seja discutida a avaliação individual dos alunos, participam os docentes, um 
representante da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação e Inclusão e o técnico do Gabinete de Apoio ao Aluno e à 
Família. 
2. O Conselho de Turma reúne sob a presidência do Diretor de Turma.  
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3. O funcionamento do Conselho de Turma obedece ao previsto no Código de Procedimento Administrativo. 
 

Artigo 91º - Composição do Conselho de Turma para efeitos disciplinares 

1. Por solicitação do Diretor, o Conselho de Turma pode reunir para apreciar assuntos de natureza disciplinar. 
2. O Conselho de Turma para efeitos disciplinares é constituído pelo Diretor, que o convoca e preside, ou em quem ele 
delegue, pelos docentes da turma, por um representante de Pais/Encarregados de Educação dos alunos e pelo delegado ou 
subdelegado de turma, nos 2º e 3º ciclos, eleitos no início do ano letivo. 
3. O Diretor pode solicitar a presença no Conselho de Turma disciplinar de um representante da Equipa Multidisciplinar de 
Apoio à Educação Inclusiva e do técnico do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família.   
4. As pessoas que, de forma direta ou indireta, detenham uma posição de interessados no objeto de apreciação do Conselho 
de Turma disciplinar não podem nele participar, aplicando-se, com as devidas adaptações, o que se dispõe no Código do 
Procedimento Administrativo sobre garantias de imparcialidade. 
5. As reuniões do Conselho de Turma para efeitos disciplinares devem, preferencialmente, ter lugar em horário posterior ao 
final do turno da tarde do respetivo estabelecimento de ensino. 
6. A não comparência do representante dos pais/encarregados de educação ou dos alunos, quando devidamente 
notificados, não impede o conselho de turma disciplinar de reunir e deliberar.  
7. A ata desta reunião será elaborada pelo Diretor de Turma, em impresso próprio, e depois de lida, aprovada e assinada 
será entregue ao Diretor. 
 

Artigo 92º - Funcionamento 

1. O Conselho de Turma reúne de acordo com as orientações emanadas da coordenação de Diretores de Turma do respetivo 
ciclo de ensino. 
2. As reuniões são convocadas pelo Diretor sob proposta do Diretor de Turma, nos termos da lei. 
3. Sempre que se justifique, podem ser convocadas reuniões extraordinárias pelo Diretor sob proposta do Diretor de Turma 
ou a pedido de docentes da turma. 
4. O Conselho de Turma é secretariado por um professor nomeado pelo Diretor. 
5. Os professores que constituem o Conselho de Turma devem colaborar com o Diretor de Turma em todas as tarefas 
inerentes a esse órgão e só poderão abandonar a reunião após a conclusão das referidas tarefas, verificação de todos os 
assuntos debatidos e documentos devidamente preenchidos, e depois de lida e aprovada a respetiva ata. 
6. As classificações são propostas por cada docente, em Conselho de Turma e ratificadas pelo Diretor. 
7. As deliberações do Conselho de Turma para efeitos de avaliação devem resultar do consenso dos professores que o 
integram recorrendo-se ao sistema de votação quando tal não se verificar. No caso de recurso à votação esta deve ser 
nominal, não sendo permitida a abstenção. A deliberação deve ser tomada por maioria absoluta, tendo o Presidente do 
Conselho de Turma voto de qualidade em caso de empate. 
8. Da ata da reunião do Conselho de Turma devem constar todas as deliberações e respetiva fundamentação. 

 

Diretores de Turma 
 

Artigo 93º - Coordenação 

Para coordenar o trabalho do Conselho de Turma, o Diretor designa um Diretor de Turma, de entre os professores da 
mesma que, preferencialmente, lecione a totalidade dos alunos da turma, sempre que possível pertencente ao quadro do 
Agrupamento e conhecedor da realidade do mesmo. 
 

Artigo 94º - Designação 

O Diretor de Turma é designado pelo Diretor pelo período de um ano tendo em atenção os seguintes critérios: 

 Experiência; 

 Continuidade pedagógica, sempre que possível; 

 Professor do quadro, preferencialmente; 

 Professor a lecionar a totalidade da turma ou a maioria dos alunos; 

 Atribuição de uma direção de turma por professor. 
 

Artigo 95º - Competências do Diretor de Turma 

1. Compete ao Diretor de Turma: 
a) Assegurar a articulação entre os professores da turma, a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação e Inclusão, o 
Técnico do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família os alunos e os Pais/Encarregados de Educação; 
b) Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre professores e alunos; 
c) Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação de atividades, conteúdos, estratégias e métodos 
de trabalho à situação concreta do grupo-turma e à especificidade de cada aluno; 
d) Coordenar a implementação das medidas propostas no relatório técnico-pedagógico e/ou no Programa Educativo 
Individual, consoante o caso; 
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e) Participar na avaliação da eficácia das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão; 
f) Ser responsável pela elaboração, aplicação e avaliação das Medidas de Recuperação e Integração mobilizando medidas 
universais de suporte à aprendizagem e à inclusão, em caso de ultrapassagem do limite de faltas injustificadas; 
g) Informar os Pais/Encarregados de Educação das atividades da turma, promovendo a sua participação; 
h) Coordenar o processo de avaliação dos alunos garantindo o seu caráter globalizante e integrador; 
i) Apresentar ao Diretor um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido; 
j) Articular a intervenção dos professores da turma e dos Pais/Encarregados de Educação e colaborar com estes no 
sentido de prevenir e resolver problemas comportamentais ou de aprendizagem enquanto coordenador do plano curricular 
de turma e particularmente responsável pela adoção de medidas tendentes à melhoria das condições de aprendizagem e à 
promoção de um bom ambiente educativo. 
2. Em relação aos alunos: 
a) Conhecer os alunos individualmente, bem como a forma como se organizam na turma para melhor compreender e 
acompanhar o seu desenvolvimento intelectual e socio afetivo. 
b) Colaborar na identificação dos alunos com necessidades de Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão e 
participar na elaboração de um plano de apoio, no âmbito da ação social escolar, ou no domínio pedagógico e/ou 
psicológico; 
c) Analisar os problemas de inadaptação de alunos e apresentar propostas de resolução; 
d) Identificar necessidades, interesses e hábitos de trabalho; 
e) Preparar e organizar assembleias de turma quando surjam problemas entre alunos e alunos/professores/pessoal não 
docente, de forma a resolver os conflitos e a favorecer o desenvolvimento pessoal e social dos alunos; 
f) Desenvolver a consciência cívica dos alunos através de atividades de participação na vida escolar; 
g) Sensibilizar os alunos para a importância do delegado e subdelegado de turma e organizar a sua eleição; 
h) Reunir-se com os alunos da turma: 

i. Por solicitação do delegado e subdelegado, sem prejuízo das atividades letivas; 
ii. Por determinação do Diretor; 
iii. Por determinação sua quando motivos de ordem pedagógica o aconselhem. 

i) Convocar a assembleia de turma: 
i. Ordinariamente, uma vez por mês; 
ii. Sempre que se considere necessário; 
iii. Por solicitação do delegado e/ou subdelegado de turma; 
iv. Por solicitação de 1/3 dos alunos da turma. 

3. Em relação aos Encarregados de Educação deverá: 
a) Comunicar o dia e a hora de atendimento, por escrito, no início do ano letivo; 
b) Promover e acompanhar a eleição do representante dos pais e encarregados de educação dos alunos da turma; 
c) Informar os Encarregados de Educação das regras de funcionamento da escola, do Regulamento Interno e da legislação 
em vigor; 
d) Informar os Encarregados de Educação sobre o funcionamento dos Serviços de Ação Social Escolar, nomeadamente do 
Seguro Escolar, do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família e do Gabinete Individual de Apoio ao Aluno; 
e) Fornecer aos Encarregados de Educação informações sobre a assiduidade, comportamento e aproveitamento escolar 
dos alunos, regularmente e no final de cada período; 
f) Envolver os Encarregados de Educação na realização de atividades educativas com os alunos e os professores da turma 
no âmbito dos projetos de desenvolvimento educativo; 
g) Definir estratégias específicas que possibilitem uma aproximação aos Encarregados de Educação que raramente, ou 
nunca, contactam com a escola; 
h) Assegurar a participação dos Encarregados de Educação na aplicação de medidas educativas decorrentes da apreciação 
de situações de indisciplina; 
i) Convocar e presidir às reuniões com os pais e encarregados de educação, as quais serão realizadas, sempre que 
possível, em horário pós-laboral; 
j) Promover a agilização da comunicação Escola-Família, preferencialmente por via eletrónica. 
4. Em relação às tarefas organizativas/administrativas, deverá: 
a) Organizar o arquivo da Direção de Turma no qual se inclui o dossier individual do aluno; 
b) Controlar o registo de faltas dos alunos e proceder à sua justificação nos termos da lei; 
c) Preparar e coordenar as reuniões do Conselho de Turma; 
d) Organizar, em colaboração com o Secretário designado, as atas das reuniões dos Conselhos de Turma; 
e) Verificar pautas, termos e fichas de registo dos alunos; 
f) Coadjuvar na matrícula/renovação de matrícula dos alunos da turma; 
g) Rececionar participações de cariz disciplinar ou comportamental. 
5. Em relação aos restantes professores da turma, deverá: 
a) Organizar e coordenar a dinâmica criada pelos docentes do Conselho de Turma; 
b) Fornecer aos professores da turma as informações consideradas necessárias sobre os alunos e suas famílias, 
preservando a privacidade/confidencialidade de alguns dados; 
c) Caracterizar a turma no início do ano letivo a partir dos dados recolhidos; 
d) Discutir e definir com os professores estratégias de ensino-aprendizagem tendo em conta as características da turma; 
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e) Favorecer a coordenação interdisciplinar dos professores da turma no âmbito de projetos de desenvolvimento 
educativo; 
f) Recolher informações sobre assiduidade, comportamento e aproveitamento dos alunos; 
g) Analisar com os professores os problemas dos alunos com dificuldades de integração, bem como as questões que 
surjam no relacionamento entre alunos e/ou alunos e professores/pessoal não docente; 
h) Participar na elaboração das propostas de apoio pedagógico aos alunos; 
i) Propor e discutir com os professores formas de atuação que favoreçam o diálogo entre a Escola e os Pais/Encarregados 
de Educação; 
j) Presidir às reuniões de Conselho de Turma; 
k) Coordenar a elaboração do plano curricular de turma; 
l) Elaborar, em colaboração com os professores da turma, em caso de retenção repetida do aluno no mesmo ano, um 
relatório que inclua as Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão e submetê-lo à aprovação do Conselho 
Pedagógico, através do Coordenador dos Diretores de Turma. 
 

Coordenação de Direção de Turma 
 

Artigo 96º - Coordenação 

A coordenação de diretores de turma dos 2º e 3º ciclos é assegurada pelos coordenadores dos diretores de turma, 
designados pelo Diretor. 
 

Artigo 97º - Composição do Conselho de Diretores de Turma (CDT) 

1. O conselho de diretores de turma é a estrutura de orientação educativa que reúne todos os diretores de turma dos 2º e 
3º ciclos do Ensino Básico. 
2. O conselho de diretores de turma reúne, sob a presidência do respetivo coordenador de ciclo ou de quem este tenha 
delegado tal competência. 

 
Artigo 98º - Competências do CDT 

1. Compete ao conselho de diretores de turma: 
a)  Planificar as atividades e projetos a desenvolver, anualmente, de acordo com as orientações do Conselho Pedagógico; 
b) Articular com os diferentes Departamentos Curriculares e Conselhos de Ano, o desenvolvimento de conteúdos 
programáticos e objetivos de aprendizagem; 
c) Cooperar com outras estruturas de orientação educativa, a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva e o 
Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família na gestão adequada de recursos e na adoção de medidas pedagógicas destinadas a 
melhorar as aprendizagens; 
d) Dinamizar e coordenar a realização de projetos transdisciplinares das turmas; 
e) Identificar necessidades de formação no âmbito da direção de turma e propor ao Conselho Pedagógico a realização de 
ações de formação; 
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; 
g) Propor e planificar formas de atuação junto dos Pais/Encarregados de Educação; 
h) Promover a interação entre a Escola e a comunidade; 
i) Analisar problemas existentes na escola, nomeadamente situações de natureza disciplinar, e propor medidas para a sua 
resolução. 
 

Artigo 99º - Funcionamento 

1. O conselho de diretores de turma deve elaborar/rever o seu regimento interno e colocá-lo à apreciação/aprovação do 
Conselho Pedagógico. 
2. O conselho de diretores de turma reúne pelo menos uma vez por período, sob convocatória do Diretor.  
3. Podem ser solicitadas e convocadas reuniões extraordinárias pelo Diretor ou a pedido de qualquer diretor de turma, nos 
termos da lei. 
 

Coordenadores de equipas educativas de ano  
 

Artigo 100º - Coordenação de ano 

A coordenação de cada equipa educativa é assegurada por um docente que lecione o ano de escolaridade. 
 

Artigo 101º - Competências do Coordenador de Ano 

1. Compete ao Coordenador: 
a) Apresentar, ao Conselho Pedagógico, através do Coordenador do Conselho de Docentes/Conselho de Diretores de Turma, 
o Plano Anual de Atividades a desenvolver no âmbito da respetiva coordenação; 
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b) Colaborar na coordenação do respetivo Conselho de Docentes/Conselho de Diretores de Turma, articulando estratégias e 
procedimentos; 
c) Submeter ao Conselho Pedagógico, através do Coordenador do Conselho de Docentes/Conselho de Diretores de Turma, 
as propostas do Conselho que coordena; 
d) Apresentar ao Diretor um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido; 
e) Promover junto dos professores titulares de turma/Diretores de Turma e em colaboração com o Diretor a divulgação e o 
esclarecimento dos normativos legais.  

 
Artigo 102º - Mandato, cessação e exoneração 

1. Os Coordenadores são designados pelo Diretor por um período de quatro anos. 
2. Os Coordenadores são preferencialmente professores do quadro do Agrupamento e diretores de turma do respetivo nível 
de ensino. 
3. O exercício de funções de Coordenador pode cessar a pedido do próprio, ou a todo o tempo por exoneração através de 
despacho, devidamente fundamentado, do Diretor. 

 

Assembleia de Turma 
 

A Assembleia de Turma/Tutoria pretende ser um momento em que a turma, apoiada pelo Diretor de Turma, faz a sua 
autogestão e autorregulação enquanto grupo.  
Na Assembleia de Turma/Tutoria, o Diretor de Turma exerce uma função tutorial, proporcionando aos alunos uma 
orientação educativa favorecedora de um bom ambiente escolar e promotora do sucesso educativo e simultaneamente 
pessoal. Nesse tempo semanal, deve ainda, e sempre que for oportuno, minimizar desigualdades, traçar alternativas e fazer 
a gestão da turma, concretamente através da verificação de cadernetas, controlo de cadernos e/ou outros materiais, 
verificação de resultados escolares, e da articulação com os Encarregados de Educação através da caderneta escolar. 
 

Artigo 103º - Objetivos 
 

São objetivos da Assembleia de Turma: 
1. Mobilizar os alunos para uma intervenção responsável, organizada e empreendedora na vida escolar, através das suas 
estruturas democráticas;  
2. Desenvolver a aprendizagem da vida em democracia e a participação cívica no meio escolar e educativo;  
3.  Desenvolver a participação dos alunos na construção, interiorização e cumprimento de regras de convivência social; 
4.  Desenvolver a aprendizagem dos alunos na gestão pacífica de conflitos próprios e alheios;  
5. Desenvolver capacidades de argumentação na discussão de problemas e de propostas; 
6. Implementar ofertas educativas que respondam às necessidades dos alunos, valorizando o seu saber cultural, 
promovendo a inclusão e criando condições para a aprendizagem em função das capacidades e da cultura de cada um; 
7. Garantir o desenvolvimento de medidas de apoio à aprendizagem e ao sucesso escolar a todos os alunos que delas 
necessitem; 
8. Diversificar e inovar as metodologias de ensino e aprendizagem recorrendo a estratégias e recursos diversificados; 
9. Promover as lideranças intermédias no sentido de potenciar o trabalho colaborativo entre professores, alunos, pais e 
encarregados de educação e os parceiros educativos. 
 

Artigo 104º - O papel dos alunos na Assembleia de Turma 

Na assembleia de turma o aluno deve: 
1. Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da escola, no seu dia a dia;  
2. Apresentar sugestões com vista à resolução de problemas e de conflitos, contribuindo, dentro do possível, para a criação 
de um bom ambiente escolar;  
3. Contribuir para a dinamização das atividades da escola, nomeadamente as que envolvam a comunidade educativa e o 
meio local. 

 
Artigo 105º - Funcionamento 

1. A Assembleia de Turma /Tutoria está marcada no horário do aluno e do diretor de turma. 
2. A Assembleia de Turma pode ser substituída por Tutoria direcionada para alguns alunos. 
3. Os Encarregados de Educação devem manifestar por escrito a sua anuência.  
4. Sempre que o diretor de turma considere não haver necessidade de reuniões semanais, estabelecerá uma calendarização 
específica para a turma (quinzenal ou mensal, mas nunca inferior a uma vez por mês).  
5. Esta calendarização deve ser dada a conhecer aos Pais/Encarregados de Educação em reunião de Encarregados de 
Educação. 
6. Caso o Encarregados de Educação concorde com a presença do seu educando na Assembleia de Turma/Tutoria, a falta de 
comparência do aluno será marcada em folha própria e comunicada aos Pais/Encarregados de Educação. 
7. A assembleia de turma pode ser convocada pelo diretor de turma sob proposta dos alunos, devendo constar os pontos a 
abordar e previamente combinados com os restantes alunos. 
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8. Na Assembleia de Turma/Tutoria está prevista a presença de todos os elementos do grupo e/ou dos professores 
diretamente envolvidos nos temas ou assuntos a tratar. 
9. A mesa da Assembleia deverá ser composta por um presidente (que dirige), um secretário (que regista as conclusões e 
decisões) e um vogal, eleito no início da Assembleia. 
10. Todas as conclusões e decisões tomadas na Assembleia devem ser registadas e arquivadas num Dossier da Turma. 
11.  Em nenhum caso deverá ser discutido um problema/conflito sem a presença de algum protagonista.  
12. O Conselho de Turma pode propor a frequência desta modalidade de apoio apenas para determinados alunos, após 
auscultação dos respetivos encarregados de educação. 
13. Nesta situação os alunos terão o dever de a frequentar. 
 

Estratégia de Educação para a Cidadania no Agrupamento (EECA)  

 
Artigo 106º - Coordenação 

1. A coordenação da EECA é assegurada por um docente membro do Conselho Pedagógico, designado pelo Diretor, sempre 
que possível pertencente ao quadro do Agrupamento e conhecedor da realidade do mesmo.   
2. O coordenador da EECA constitui o ponto focal do Agrupamento com a Equipa Nacional de Educação para a Cidadania, 
com os coordenadores das equipas educativas de ano, para a implementação da estratégia e da articulação com os 
docentes titulares de Cidadania e Desenvolvimento (CD e Cidadania, Desenvolvimento e Tecnologia (CDT) e com o Diretor 
Pedagógico/Conselhos de Docentes/Conselhos de Turma.  
 

Artigo 107º - Competências do Coordenador 

1.Compete ao Coordenador da Estratégia da Educação para a Cidadania no Agrupamento: 
a) Elaborar/rever, nos primeiros trinta dias do mandato, o regimento interno da Equipa para o desenvolvimento da EECA, 
definindo as respetivas regras de organização e de funcionamento e colocar à aprovação do Conselho Pedagógico; 
b) Elaborar/rever, anualmente, a Estratégia para a Educação da Cidadania no Agrupamento; 
c) Convocar e presidir às reuniões da equipa para o desenvolvimento da EECA; 
d) Representar os docentes titulares de grupo/turma de Cidadania e Desenvolvimento (CD) e de Cidadania 
Desenvolvimento e Tecnologia (CDT), no Conselho Pedagógico; 
e) Assegurar a coordenação das aprendizagens essenciais de CD e CDT e os respetivos planos de estudo, promovendo a 
adequação dos seus objetivos à situação concreta do Agrupamento; 
f) Definir com os coordenadores de docentes na EPE e das equipas educativas de ano, a implementação da EECA em 
articulação com os docentes titulares de Cidadania e Desenvolvimento e Cidadania, Desenvolvimento e Tecnologia (CDT) e 
com o Diretor Pedagógico;  
g) Promover e assegurar a articulação vertical entre ciclos e anos de escolaridade; 
h) Articular com as bibliotecas escolares metodologias de trabalho a mobilizar para o desenvolvimento da Estratégia de 
Educação para a Cidadania na Agrupamento, através da articulação com os diversos parceiros da escola e da comunidade, 
numa perspetiva de trabalho em rede; 
i) Monitorizar e avaliar a Estratégia de Educação para a Cidadania no Agrupamento, definindo a metodologia a aplicar e 
os indicadores de impacto nomeadamente na cultura escolar, na governança escolar, na relação com a comunidade; 
j) Elaborar um relatório anual no qual, entre outros aspetos, inclui a necessidade de formação contínua de docentes neste 
domínio. 
 

Artigo 108º - Mandato, cessação e exoneração 

O mandato do coordenador da EECA tem a duração de quatro anos, podendo cessar por decisão do Diretor, ouvido o 
Conselho Pedagógico, e a qualquer momento a pedido do interessado ou no final do ano.  

 
Equipa para o desenvolvimento da EECA 

 
Artigo 109º - Composição da equipa para o desenvolvimento da EECA 

1. A EECA é constituída pelos Coordenadores de Ano e de Diretores de Turma dos 2.º e 3.º ciclos.  
2. AO EECA reúne sob a presidência da Coordenadora da EECA.  

 
Artigo 110º - Funcionamento da equipa para o desenvolvimento da EECA 

1. A Equipa responsável pelo desenvolvimento da EECA deve elaborar/rever o seu regimento interno, no início de cada ano 
letivo, e colocá-lo à apreciação/aprovação do Conselho Pedagógico. 
2. A Equipa responsável pelo desenvolvimento da EECA reúne pelo menos no início de cada período e no final do ano letivo, 
sob convocatória do Diretor.  
3. Podem ser solicitadas e convocadas reuniões extraordinárias pelo Diretor ou a pedido de qualquer elemento da equipa, 
nos termos da lei. 
4. O funcionamento da EECA obedece ao previsto no Código de Procedimento Administrativo. 
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Estruturas de Apoio 
 

Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) 
 

Artigo 111º - Dimensões de apoio à família 

1. O apoio à família – AAAF (Atividades de animação e apoio à família) – é um conjunto de atividades que se destina a 
assegurar o acompanhamento das crianças na educação pré-escolar antes e/ou depois do período diário de atividades 
educativas e durante os períodos de interrupção destas atividades. 
2. O tempo das atividades de animação e/ou apoio à família é marcado por um processo educativo informal, tratando-se de 
um tempo em que a criança escolhe o que deseja fazer, não havendo a preocupação de proporcionar aprendizagens 
estruturadas como acontece em atividade educativa letiva. 
3. Com estas atividades pretende-se adaptar os tempos de permanência das crianças e dos alunos na escola às necessidades 
das famílias, garantindo simultaneamente que esses tempos sejam pedagogicamente ricos e complementares do 
desenvolvimento global. 
 

Artigo 112º - Organização das AAAF 

1. Para a implementação das AAAF será celebrado, até ao início de cada ano letivo, um Protocolo entre o Agrupamento e as 
Juntas de Freguesia.  
2. A planificação das AAAF é da responsabilidade dos Órgãos competentes do Agrupamento, em articulação com a Autarquia 
e as Juntas de Freguesia. 
3. As AAAF podem ainda ser asseguradas, mediante acordo entre o Agrupamento e as Autarquias, pelas seguintes 
entidades: 
a) Associações de pais; 
b) Instituições Particulares de Solidariedade Social ou outras que promovam este tipo de resposta social. 
4. Do Protocolo devem constar as suas normas de funcionamento, nomeadamente: 
a) A articulação entre as atividades curriculares e as atividades extracurriculares; 
b) Os espaços a utilizar; 
c) Equipamentos e outros materiais que lhe são afetados; 
d) Limpezas; 
e) Horários de funcionamento; 
f) Regras e normas respeitantes aos monitores; 
g) Custos. 
 

Artigo 113º - Funcionamento das AAAF 

1. O horário das atividades de animação e de apoio à família deve ser comunicado aos Encarregados de Educação no 
momento da inscrição dos respetivos educandos e confirmado, conjuntamente com a divulgação das atividades, no início 
do ano letivo. 
2. Decorrem diariamente, sem prejuízo das atividades letivas, em horário a definir anualmente, depois de ouvido o Conselho 
Pedagógico e o Conselho Geral. 

 
Artigo 114º - Supervisão 

1. É da responsabilidade dos educadores titulares de grupo assegurar a supervisão pedagógica e o acompanhamento da 
execução das AAAF, tendo em vista garantir a qualidade das atividades desenvolvidas. 
2. A supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das AAAF são realizados no âmbito da componente não 
letiva de estabelecimento e compreendem: 
a) Programação das atividades; 
b) Acompanhamento das atividades através de reuniões com os respetivos dinamizadores; 
c) Avaliação da sua realização; 
d) Reuniões com os encarregados de educação. 

 

Componente de Apoio à Família (CAF) 

 
Artigo 115º - Dimensões de apoio à família 

1. A CAF é um conjunto de atividades que se destina a assegurar o acompanhamento dos alunos do 1º ciclo do ensino básico 
regular, antes e depois das componentes do currículo, podendo desenvolver-se depois das Atividades de Enriquecimento 
Curricular, desde que previamente acordado com os parceiros. 
2. O tempo das atividades da CAF é marcado por um processo educativo informal, tratando-se de um tempo em que o aluno 
escolhe o que deseja fazer, não havendo a preocupação de proporcionar aprendizagens estruturadas como acontece em 
atividade educativa letiva. 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO SANCHES 
 

            Ser uma Escola de Cidadania 

                                             Ser uma Escola de Qualidade___________________________________________________________________________________________________________  

39  

3. Com estas atividades pretende-se adaptar os tempos de permanência dos alunos na escola às necessidades das famílias, 
garantindo simultaneamente que esses tempos do desenvolvimento global. 

 
Artigo 116º - Organização da CAF 

1. Para a implementação da CAF será celebrado, até ao início de cada ano letivo, um Protocolo entre o Agrupamento e as 
Juntas de Freguesia.  
2. As atividades da CAF podem ser ainda asseguradas, mediante acordo entre o Agrupamento e as Autarquias, pelas 
seguintes entidades: 
a) Associações de pais; 
b) Instituições Particulares de Solidariedade Social ou outras que promovam este tipo de resposta social. 
3. Do Protocolo devem constar as suas normas de funcionamento, nomeadamente: 
a) Os espaços a utilizar; 
b) Equipamentos e outros materiais que lhe são afetados; 
c) Limpezas; 
d) Horários de funcionamento; 
e) Regras e normas respeitantes aos monitores; 
f) Custos. 
 

Artigo 117º - Funcionamento da CAF 

1. O horário das atividades da CAF deve ser comunicado aos Encarregados de Educação, no momento da inscrição dos 
respetivos educandos e confirmado conjuntamente com a divulgação das atividades, no início do ano letivo. 
2. Decorrem diariamente, sem prejuízo das atividades letivas, em horário a definir anualmente, depois de ouvido o 
Conselho Pedagógico e o Conselho Geral. 

 
Artigo 118º - Supervisão 

1. É da responsabilidade do Coordenador de Estabelecimento assegurar a supervisão e o acompanhamento da execução da 
CAF, em articulação com as entidades parceiras, tendo em vista garantir a qualidade das atividades desenvolvidas. 
2. A supervisão e o acompanhamento da execução da CAF são realizados no âmbito da componente não letiva de 
estabelecimento. 

 

Educação Especial 

 
Artigo 119º - Educação Especial 

Os docentes de Educação Especial fazem parte do conjunto de recursos humanos específicos de apoio à aprendizagem e à 
inclusão do AE. 
 

Artigo 120º - Objetivos 

Os docentes de Educação Especial, no âmbito da sua especialidade, apoiam, de modo colaborativo e numa lógica de 
corresponsabilização, os demais docentes do aluno na definição de estratégias de diferenciação pedagógica, no reforço das 
aprendizagens e na identificação de múltiplos meios de motivação, representação e expressão. 
 

Artigo 121º - Competências  

1.Compete ao professor da educação especial, na aplicação das medidas adicionais que requerem a intervenção de recursos 
especializados: 
a) Intervir enquanto dinamizador, articulador e especialista em diferenciação dos meios e materiais de aprendizagem; 
b) Participar na monitorização e avaliação da eficácia da aplicação das medidas adicionais de acordo com o definido no 
relatório técnico-pedagógico; 
c) Apoiar a inclusão das crianças e jovens no grupo/turma e nas rotinas e atividades da escola, designadamente através da 
diversificação de estratégias de acesso ao currículo; 
d) Promover a qualidade da participação dos alunos nas atividades da turma a que pertencem e nos demais contextos de 
aprendizagem; 
e) Promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma; 
f) Apoiar os docentes do grupo ou turma a que os alunos pertencem; 
g) Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e instrumentos de avaliação para as diversas componentes do currículo; 
h) Desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que facilitem os processos de aprendizagem, de autonomia e 
de adaptação ao contexto escolar; 
i) Promover a criação de ambientes estruturados, ricos em comunicação e interação, fomentadores da aprendizagem; 
j) Promover a orientação escolar para facilitar o acesso à formação e à integração na vida pós-escolar; 
k) Apoiar a organização do processo de transição para a vida pós-escolar. 
2. São ainda competências do professor da educação especial: 
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a) Colaborar como elemento da EMAEI na mobilização de medidas seletivas e ou adicionais de suporte à aprendizagem e à 
inclusão, nomeadamente na elaboração do RTP e do PEI sempre que se aplique; 
b) Colaborar com o Diretor e com as estruturas de apoio existentes no Agrupamento ou na comunidade; 
c) Colaborar com os professores e atuar de forma direta e regular sempre que possível; 
d) Contactar e colaborar com os Encarregados de Educação e famílias no sentido de conhecer o aluno e as suas 
potencialidades; 
e) Participar no planeamento e organização de ações alargadas à família e comunidade; 
f) Colaborar na monitorização e avaliação das ações da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Escola Inclusiva (EMAEI); 
g) Colaborar nas demais atividades da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Escola Inclusiva (EMAEI). 
  

Artigo 122º - Funcionamento 

O grupo de educação especial funciona de acordo com as disposições legais, em articulação com o Diretor, com os 
Conselhos de Ano/Turma e com outras estruturas de apoio disponíveis no Agrupamento e na comunidade. 
 

Artigo 123º - Coordenador 

1. O Coordenador da Educação Especial deve ser, sempre que possível, um professor do Agrupamento, especializado em 
Educação Especial, de reconhecida competência científica/pedagógica e a sua nomeação é da competência do Diretor. 
2. O Coordenador deverá possuir capacidade de fácil relacionamento com os diferentes membros da comunidade educativa, 
demonstrando tolerância, compreensão, firmeza, ponderação e capacidade de prever situações, solucionando eventuais 
problemas. 
 

Artigo 124º - Competências do Coordenador 

Compete ao coordenador: 
a) Articular com o Diretor toda a dinâmica da Escola Inclusiva; 
b) Articular com a EMAEI todas as ações referentes à Escola Inclusiva; 
c) Planificar o trabalho do grupo de Educação Especial, visando a consecução dos objetivos da Educação Especial; 
d) Adotar medidas que promovam o adequado ambiente educativo, articulando o trabalho dos docentes da Educação 
Especial com o trabalho dos Conselhos de ano/Turma; 
e) Promover a existência de meios, equipamentos e documentação necessários à eficácia do desempenho do grupo de 
Educação Especial; 
f) Promover e desenvolver parcerias e protocolos com outras estruturas e serviços. 
 

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) 
 

Artigo 125º - Definição 

1. O Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família é uma unidade especializada de apoio com autonomia técnica e científica. 
Assenta num trabalho multidisciplinar de avaliação compreensiva, desenvolvido com o objetivo de adotar medidas 
adequadas aos contextos e às necessidades específicas de toda a comunidade educativa. Todo o trabalho é desenvolvido 
em conformidade com as orientações do Conselho Pedagógico. 
2. Os eixos de intervenção do GAAF são: prevenir o abandono, o absentismo e a indisciplina; fomentar a relação aluno-
escola-famílias-comunidade; intervir nas famílias em vulnerabilidade socioeconómica; desenvolver ações de capacitação na 
esfera das competências parentais e na área da orientação vocacional. 

 
Artigo 126º - Composição  

O GAAF do Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches é assegurado por três psicólogos, um dos quais exerce funções 
no Plano Integrado de Educação e Formação, como Técnico de Intervenção Local, e dois técnicos de serviço social que 
exercem funções a tempo inteiro.  
 

Artigo 127º - Competências 

1. Ao Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família compete: 
a) Avaliar e intervir no domínio psicológico, psicopedagógico e social, propondo medidas e respostas educativas adequadas 
ao desenvolvimento do aluno e respetiva família, nomeadamente nas áreas socioemocional, comportamental, académica e 
socioeconómica; 
b) Desenhar intervenções em diferentes áreas, consoante as necessidades, de forma apoiar os alunos e famílias no seu 
desenvolvimento global;  
c) Colaborar com as famílias, com outros elementos e parceiros da comunidade, visando a criação de um ambiente de 
aprendizagem positivo, seguro e saudável, aumentando o envolvimento de todos no processo de tomadas de decisão de 
aprendizagem e desenvolvendo medidas adequadas de resposta educativa; 
d) Elaborar e implementar programas de prevenção e promoção em diferentes domínios, nomeadamente, competências 
socioemocionais, de estudo e na orientação vocacional; 
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e) Analisar situações que carecem da articulação de vários intervenientes: sinalização, encaminhamento e interlocução, 
junto dos serviços locais da administração pública e dos parceiros da sociedade civil; 
f) Propor, elaborar, participar e coordenar projetos e/ou atividades programadas no âmbito do plano de atividades e do 
Projeto Educativo do Agrupamento; 
g) Articular com docentes na identificação e análise das causas de absentismo e do insucesso escolar, prestando 
aconselhamento em função de cada situação;  
h) Intervir nos processos de identificação de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. 
 

Artigo 128º - Funcionamento 

Os técnicos exercem as suas funções no Agrupamento num horário de 35 horas semanais, sendo o mesmo aprovado 
anualmente pelo Diretor. O período de trabalho de cada técnico tem um carácter flexível podendo implicar outros tempos 
de trabalho, dependendo das exigências das tarefas a realizar. O horário de funcionamento garante a presença de pelo 
menos um técnico no gabinete do GAAF na sede do Agrupamento, entre as 09:00h e as 16:30h.  

 
Artigo 129º - Coordenação 

O GAAF é coordenado pelo Diretor do Agrupamento ou por um docente que coadjuva o Diretor e por outro elemento da 
Direção, que reúnem com a equipa técnica com uma periodicidade mensal e sempre que se considere necessário.  
 

Biblioteca Escolar 
 

Artigo 130º - Definição 

1. Existe uma Biblioteca Escolar na EB/JI da Quinta da Veiga e outra na EB Dr. Francisco Sanches. 
2. A Biblioteca Escolar é uma unidade de apoio que organiza, processa, divulga e disponibiliza documentação e informação 
de natureza pedagógico-didática em vários tipos de suporte e promove atividades culturais diversificadas e motivadoras de 
aprendizagens formais e não formais. 
3. A Biblioteca Escolar integra o Programa da Rede Nacional de Bibliotecas Escolares. 
4. A Biblioteca Escolar desenvolve a sua ação de acordo com o Projeto Educativo e as orientações definidas pelos Órgãos de 
Gestão do AEFS. 

 
Artigo 131º - Princípios 

A Biblioteca Escolar rege-se essencialmente pelos seguintes princípios: 
a) Apoiar e promover os objetivos educacionais de acordo com os curricula, os projetos de trabalho e as atividades de 
complemento curricular e extracurricular; 
b) Incentivar nos alunos o desenvolvimento do gosto e das competências de leitura, escrita e comunicação, como 
condição estruturante da formação pessoal e capacidade de progressão nas aprendizagens; 
c) Dinamizar o uso crítico e informado de recursos e ferramentas, a aquisição integrada de conhecimentos associados à 
literacia da informação, dos media e, de forma transversal, à literacia digital, tendo em vista a formação integral dos alunos; 
d) Fomentar a pluridisciplinaridade e a transdisciplinaridade; 
e) Desenvolver, nos alunos, competências através da aprendizagem de métodos e hábitos de trabalho que lhes permita 
uma autoformação ao longo da vida; 
f) Organizar atividades que promovam a consciência cultural e social, a sensibilidade e o sentido de responsabilidade; 
g) Incentivar projetos de turma/escola, relacionados com o livro e a leitura numa abordagem multidisciplinar; 
h) Trabalhar com toda a comunidade Escolar de modo a alcançar as finalidades do Agrupamento, nomeadamente na 
dinamização cultural do mesmo; 
i) Adquirir fundos bibliográficos e documentais de acordo com as linhas de estudo e pesquisa de docentes e alunos; 
j) Processar, conservar, atualizar e divulgar os fundos documentais; 
k) Garantir a toda a comunidade Educativa o acesso aos fundos documentais da Escola; 
l) Participar em grupos de trabalho que tenham como objetivo melhorar o tratamento técnico da informação e os 
serviços prestados pela Biblioteca. 

 
Artigo 132º - Utilizadores da Biblioteca Escolar 

É considerada utilizadora da Biblioteca Escolar a comunidade educativa – alunos, professores, funcionários e pais e 
encarregados de educação (os últimos desde que autorizados pelo Diretor e pelo Professor Bibliotecário). 
 

Artigo 133º - Direitos dos utilizadores 

São direitos dos utilizadores: 
a) Aceder ao Regimento Interno da Biblioteca Escolar; 
b) Solicitar a consulta dos fundos documentais e o empréstimo de obras de acordo com as normas vigentes; 
c) Consultar os catálogos de autores e de títulos. 
d) Estudar, realizar pesquisas e trabalhos sempre que a ocupação e lotação da BE o permitir; 
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e) Apresentar sugestões e reclamações. 
 

Artigo 134º - Deveres dos utilizadores 

São deveres dos utilizadores: 
a) Cumprir o Regimento Interno e todas as normas de funcionamento estabelecidas pelos serviços; 
b) Identificar-se como utilizador; 
c) Utilizar os serviços com correção, de modo a não danificar as instalações, os equipamentos e os fundos bibliográficos e 
documentais; 
d) Ter uma conduta exemplar de forma a garantir um ambiente tranquilo e aprazível para todos; 
e) Entregar as obras requisitadas dentro dos prazos estabelecidos; 
f) Respeitar a equipa da Biblioteca Escolar e todos os outros utilizadores; 
g) Respeitar o horário de funcionamento da Biblioteca Escolar. 
 

Artigo 135º - Funcionamento 

1. A organização e gestão das Bibliotecas Escolares do conjunto das escolas do Agrupamento é da competência do respetivo 
Professor Bibliotecário com formação nos domínios pedagógico, de gestão da informação e das ciências documentais. 
2. Os docentes que integram a equipa da Biblioteca Escolar são designados pelo Diretor do Agrupamento de entre os que 
disponham de competências nos domínios pedagógico, de gestão de projetos, de gestão da informação, das ciências 
documentais e das tecnologias de informação e comunicação (TIC). 
3. O funcionamento de cada uma das bibliotecas pauta-se por princípios de gestão e organização comuns. 
4. A utilização da Biblioteca Escolar para atividades que limitem ou impeçam a utilização livre pelo público em geral ou não 
façam parte das suas funções está sujeita a requisição prévia ao Diretor, com conhecimento do Professor Bibliotecário. 
5. O horário de funcionamento das Bibliotecas Escolares deve estar afixado em local visível, devendo tanto quanto possível 
coincidir com o horário de desenvolvimento das atividades letivas. 

 
Artigo 136º - Coordenação 

1. A coordenação do conjunto das Bibliotecas Escolares do Agrupamento cabe ao Professor Bibliotecário.  
2. O Professor Bibliotecário é designado pelo Diretor do qual depende diretamente. 
 

Artigo 137º - Competências do Coordenador 

Compete ao coordenador: 
a) Gerir de forma integrada o conjunto das bibliotecas das escolas do agrupamento em articulação com os outros 
professores bibliotecários e as respetivas equipas; 
b) Representar a Biblioteca Escolar no Conselho Pedagógico; 
c) Desempenhar todas as funções inerentes ao conteúdo funcional do professor bibliotecário, nomeadamente: 
i. Assegurar serviço de biblioteca para todos os alunos; 

ii. Promover a articulação das atividades da biblioteca com os objetivos do projeto educativo, do projeto curricular de 
agrupamento/escola e dos projetos curriculares de turma; 
iii. Assegurar a gestão dos recursos humanos afetos à(s) biblioteca(s); 
iv. Garantir a organização do espaço e assegurar a gestão funcional e pedagógica dos recursos materiais afetos à 
biblioteca; 
v. Definir e operacionalizar uma política de gestão dos recursos de informação, promovendo a sua integração nas práticas 
de professores e alunos; 
vi. Apoiar as atividades curriculares e favorecer o desenvolvimento dos hábitos e competências de leitura, da literacia da 
informação e das competências digitais, trabalhando colaborativamente com todas as estruturas do agrupamento; 

vii. Apoiar atividades livres, extracurriculares e de enriquecimento curricular incluídas no plano de atividades ou projeto 
educativo do agrupamento. 

viii. Estabelecer redes de trabalho cooperativo, desenvolvendo projetos de parceria com entidades locais; 
ix. Implementar processos de avaliação dos serviços e elaborar um relatório anual de autoavaliação a remeter ao Gabinete 
Coordenador da Rede de Bibliotecas Escolares (GRBE); 
x. Elaborar e manter atualizados os documentos de gestão da Biblioteca, nomeadamente o documento designado por 
Normas de Funcionamento da BE (Regimento). 
d) Lecionar uma turma ou aulas de apoio educativo, de acordo com a legislação em vigor. 

 
Medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão 

 
Artigo 138º - Definição 

O Agrupamento, no âmbito da sua autonomia e de modo a promover o sucesso e a criar condições para o desenvolvimento 
e formação integral dos alunos, coloca à disposição destes diversas medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão que 
serão operacionalizadas em função quer das necessidades dos alunos, quer do crédito horário disponível, quer ainda da 
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aprovação das medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão propostas ao Ministério da Educação, no âmbito do 
desenvolvimento do plano de melhoria deste TEIP e do contrato de autonomia.  
 

Artigo 139º - Funcionamento 
As medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão concretizam-se através de: 
1. Coadjuvação - Esta medida abrange os três ciclos da escolaridade básica, sendo desenvolvida preferencialmente nas 
turmas onde se verificam relevantes dificuldades de aprendizagem ou de regulação de comportamentos; 
2. Desdobramento de um tempo semanal - Desdobramento de 1 tempo semanal de 50 min preferencialmente a 
Matemática e Português nos 2.º e 3.º ciclos e a Ciências Naturais (CN) e Físico-Química (FQ), no 3.º ciclo; 
3. Apoio ao estudo - No 2.º ciclo, este apoio será utilizado como componente de apoio/suporte à aprendizagem, em sala de 
aula, para o desenvolvimento de atividades práticas. Este apoio poderá ser realizado por docentes de áreas diversificadas 
conforme as caraterísticas do trabalho a desenvolver e os recursos disponíveis;  
4. Apoio pedagógico - Apoio pedagógico personalizado é uma medida de apoio à aprendizagem definida com caráter 
transitório e de forma flexível ao longo do ano, com o objetivo de superar aprendizagens essenciais para a continuidade do 
trabalho do aluno; 
5. Programa de preparação para as provas finais – Este programa será desenvolvido caso existam recursos humanos 
disponíveis para o efeito. Nesses tempos serão realizadas atividades de apoio ao estudo/clarificação de dúvidas/realização 
de provas finais de anos letivos anteriores; 
6. Apoio a Português Língua não Materna (PLNM) – Caso não seja possível constituir-se grupos de alunos por nível de 
proficiência linguística, previstos nos normativos legais, será proporcionado o apoio a PLNM. Este apoio tem como 
destinatários os alunos com dificuldades linguísticas, cuja primeira língua não é o Português e aqueles que, embora 
nascidos em Portugal, ainda ouvem/falam outra(s) língua(s) / dialeto(s), em casa ou com os seus pares. 
a) Os alunos que se encontram no nível inicial de proficiência linguística (A1 e A2) ou nível Intermédio (B1) beneficiam de 
apoio a Português Língua Não Materna, seguindo o currículo normal. 
b) Nas aulas de apoio de PLNM deverão ser aplicadas estratégias adequadas ao nível de proficiência linguística do aluno, 
flexibilizando-se a gestão do programa da disciplina de português, de forma a definir uma estratégia individualizada de 
desenvolvimento de competências nesta área; 
7. Outras medidas que se vierem a ser consideradas promotoras do sucesso educativo e que estejam previstas nos 
normativos legais. 

 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 
 

Artigo 140º - Definição 

1.  As AEC, no 1º ciclo do ensino básico, integram atividades educativas, formativas e culturais que tenham caráter lúdico 
que incidam nos domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico, evitando-se a permanência em sala de aula, 
salvaguardando o enquadramento e apoios necessários para que todos os alunos nelas possam participar, 
independentemente das suas capacidades ou condições de saúde. 
2.  As AEC devem ser adaptadas ao contexto da escola com o objetivo de atingir o equilíbrio entre os interesses dos alunos, 
a formação e perfil dos profissionais que as asseguram e ainda estarem de acordo com o Projeto Educativo do 
Agrupamento devendo constar do respetivo Plano Anual de Atividades. 
3. As AEC não podem sobrepor-se à atividade curricular diária, devendo salvaguardar o tempo diário de interrupção das 
atividades. 
4.  O plano das AEC a desenvolver será elaborado pela entidade executora e colocado à apreciação do Conselho Pedagógico 
e aprovação do Conselho Geral, depois de ouvidos o Coordenador de Departamento e do Conselho de Docentes.  
5.  Ao número de horas semanais previsto por ano de escolaridade, para o desenvolvimento das AEC, será deduzida uma 
hora semanal quando o aluno estiver matriculado na disciplina de Educação Moral e Religiosa. 

 
Artigo 141º - Inscrição e frequência 

1. As AEC são de frequência gratuita, sendo a inscrição facultativa. 
2. A frequência das atividades de enriquecimento curricular depende de inscrição por parte dos Encarregados de Educação, 
no ato de matrícula ou renovação de matrícula. 
3. Uma vez realizada a inscrição, os encarregados de educação comprometem-se a que os seus educandos frequentem 
todas as AEC que integram o plano, até ao final do ano letivo, no respeito pelo dever de assiduidade consagrado no 
Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 
4. As adaptações nas condições de frequência dos alunos com necessidades educativas ou de saúde devem constar do seu 
Relatório Técnico Pedagógico ou do Programa Educativo Individual.  

 
Artigo 142º - Comportamento / Registo e efeito das faltas 

1. Os alunos a frequentar as AEC têm o dever de assiduidade e de pontualidade. 
2. Os alunos a frequentar as AEC têm o dever de correção e de obediência previstos no Regulamento Interno do 
Agrupamento para as atividades curriculares. 
3. As faltas são registadas pelo docente/técnico responsável pelas AEC. 
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4. O docente/técnico das AEC deve comunicar ao professor titular de turma todas as ocorrências (incumprimento de regras 
ou outras), em modelo existente no agrupamento. 
5. O professor Titular de Turma deve dar conhecimento das ocorrências referidas no número anterior ao encarregado de 
educação. 
6. Os efeitos das faltas dos alunos às AEC são os previstos no articulado do presente Regulamento Interno sobre o “Regime 
de Faltas”. 
 

Artigo 143º - Coordenação 

As Atividades de Enriquecimento Curricular deverão ser coordenadas pelo Coordenador de Departamento do 1º Ciclo, em 
articulação com a entidade executora.  
 

Artigo 144º - Competências do Coordenador 

Ao coordenador compete: 
a) Articular com a entidade executora toda a dinâmica das Atividades de Enriquecimento Curricular; 
b) Promover a existência de meios, equipamentos e documentação necessários à eficácia do desenvolvimento das AEC; 
c) Promover e integrar atividades no Plano Anual de Atividades do Agrupamento; 
d) Garantir a informação adequada junto dos docentes/técnicos das AEC; 
e) Elaborar, no final de cada ano letivo, e em conjunto com os docentes/técnicos envolvidos, o balanço e a avaliação dos 
resultados obtidos, a apresentar ao Diretor à do Agrupamento. 

 
Artigo 145º - Supervisão  

1. É da competência do professor titular de turma assegurar a supervisão pedagógica das AEC, no 1.º ciclo do ensino básico, 
tendo em vista o garantir a sua qualidade e a articulação curricular. 
2. São objetivos da supervisão das AEC: 
a) Monitorizar e avaliar da implementação da planificação; 
b) Observar o desenvolvimento das AEC, quando necessário. 
 

Atividades de Promoção do Ambiente Escolar 
Gabinete de Mediação (GM) 

 
Artigo 146º - Definição 

1. O Agrupamento organiza um Gabinete de Mediação (GM) constituído por docentes com perfil específico e técnicos 
especializados (GAAF) com a missão de intermediar todo o tipo de situações conflituosas que envolvam os membros da 
comunidade educativa e dinamizar ações promotoras de um ambiente escolar pacífico e harmonioso. 
2. O Gabinete de Mediação constitui uma resposta imediata e objetiva face a um problema de conflito, indisciplina ou 
violência e a sua missão deve ser compreendida como parte de um conjunto alargado de medidas organizacionais e 
pedagógicas do Agrupamento que procuram desenvolver um ambiente escolar pacífico e favorável às aprendizagens, no 
qual são respeitados os direitos e deveres de todos os elementos da comunidade educativa. 
3. Em função da complexidade e gravidade das situações, o trabalho desenvolvido no Gabinete de Mediação poderá ser 
continuado e aprofundado pela intervenção do diretor de turma, do GAAF, do apoio tutorial, do apoio tutorial específico e 
do diretor do Agrupamento ou em quem ele delegar. 
4. O Gabinete de Mediação funciona na Escola-Sede e cobre, sempre que possível, a mancha horária total dos alunos da 
escola. 
 

Artigo 147º - Objetivos do GM  

1. São objetivos do GM: 
a) Ouvir os alunos, promover um espaço para a verbalização dos problemas ocorridos, incentivar a partilha de possíveis 
soluções e desenvolver condições para que os alunos tomem consciência das suas atitudes e comportamentos negativos. 
b) Prevenir situações de conflitualidade no futuro. 
c) Aplicar medidas justas, concretas e adequadas à resolução de conflitos e melhoria de comportamentos. 
d) Reforçar positivamente a autoridade dos docentes e o cumprimento das regras estabelecidas. 
e) Sinalizar casos de maior complexidade, reincidência ou gravidade, estabelecendo articulação com outras respostas do 
Agrupamento. 

 
Artigo 148º - Composição e Coordenação do GM 

1. O Gabinete de Mediação é constituído por docentes e técnicas do GAAF, designados por Mediadores. Estes devem ser 
assertivos, imparciais e manifestar capacidade de escuta e diálogo, de análise e resolução dos problemas de forma 
ponderada, justa e adequada a cada situação. 
2. A equipa do GM é nomeada anualmente pelo Diretor. 
3. A designação do docente coordenador e da equipa do GM são da responsabilidade do Diretor. 
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Artigo 149º - Competências do Coordenador do GM  

1. Compete ao Coordenador do GM: 
a) Coordenar a equipa que constitui o GM; 
b) Elaborar ou rever, nos primeiros trinta dias de cada ano letivo, o regimento interno, definindo as respetivas regras de 
organização e de funcionamento; 
c) Comunicar situações disciplinares graves ao Diretor; 
d) Monitorizar e avaliar o trabalho desenvolvido pela equipa do GM, definindo a metodologia a aplicar e os indicadores de 
impacto nomeadamente na regulação do ambiente escolar; 
e) No final de cada ano letivo, elaborar um relatório crítico do trabalho desenvolvido, bem como eventuais sugestões para 
a implementação de novas estratégias a desenvolver no ano letivo seguinte. 
 

Artigo 150º - Mandato, cessação e exoneração 

1. O mandato do coordenador da GM é de um ano. 
2. O coordenador da GM pode ser exonerado a todo o tempo por despacho fundamentado do Diretor. 
3. O Coordenador do GM pode solicitar cessação do seu mandato ao Diretor desde que devidamente justificado. 
 

Artigo 151º - Competências da equipa do GM 

1. Compete à equipa que dinamiza o GM: 
a) Acolher o aluno encaminhado ao Gabinete devido à ordem de saída da sala de aula, ou outros problemas, cumprindo o 
estabelecido na alínea a) do art.º 147º. 
b) Garantir e acompanhar o aluno no desenvolvimento da atividade proposta pelo docente;  
c) Completar o documento emitido pelo professor titular, na parte que diz respeito ao Gabinete de Mediação; 
d) Registar, informaticamente, a ocorrência no documento da turma inserido na pasta «Gabinete de Mediação», 
disponível no ambiente de trabalho do computador do Gabinete de Mediação, permitindo-se assim o acesso imediato a 
todo o histórico do aluno e posterior tratamento estatístico; 
e) Colocar o documento trazido pelo aluno aquando da saída da sala de aula no cacifo. 
 

Projetos e Iniciativas 
 

Artigo 152º - Projetos 

Compete à Escola, a par do respeito pelo cumprimento das aprendizagens curriculares, criar condições para o 
desenvolvimento global dos alunos, através de ações que valorizem as suas aptidões e capacidades, comportamentos e 
atitudes propiciadoras da sua formação integral, promovendo diversos projetos de âmbito educativo. Assim, a Escola torna-
se mais motivadora, ajuda os alunos a crescer, preparando-os para, num futuro próximo, serem agentes de uma sociedade 
de pessoas livres, responsáveis na sua dimensão individual/social, autores da sua autonomia, cidadãos críticos e 
intervenientes. 
 

Artigo 153º - Iniciativas 

As iniciativas são as constantes do Plano Anual de Atividades ou ocasionais, dada a sua oportunidade ou interesse. 
 

Artigo 154º - Finalidades 

Através dos diversos projetos e iniciativas pretende-se promover a interdisciplinaridade e a transversalidade de saberes, 
valorizar desempenhos, contribuir para o enriquecimento cultural e académico dos alunos e para a sua plena integração na 
comunidade escolar, independentemente das suas capacidades, meio cultural e económico-social. 

 

Desporto Escolar 
 

Artigo 155º - Definição 

Entende-se por desporto escolar o conjunto das práticas lúdico-desportivas e de formação com objeto desportivo 
desenvolvidas como complemento curricular e ocupação dos tempos livres, num regime de liberdade de participação e de 
escolha, integradas no plano de atividade do Agrupamento. 
 

Artigo 156º - Finalidades 

O Desporto Escolar visa dar condições para a prática desportiva regular em meio escolar, como estratégia de promoção do 
sucesso educativo e de estilos de vida saudáveis, a desenvolver nos termos previstos no respetivo regulamento. 
 

Artigo 157º - Vetores estratégicos e objetivos 
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O Programa de Desporto Escolar concentra-se em vetores estratégicos que reúnem um conjunto de objetivos, projetos e 
ações e que se encontram definidos no referido programa: 
1. Qualificar a oferta desportiva escolar; 
2. Incentivar a procura do desporto escolar; 
3. Articular a atividade desportiva com a organização escolar; 
4. Consolidar a gestão do desporto escolar. 
 

Artigo 158º - Composição, Direção e Coordenação 

1. O Programa do Desporto Escolar é desenvolvido e executado no Agrupamento, pela equipa do Desporto Escolar. 
2. A equipa do Desporto Escolar é composta por Grupos/Equipas pertencentes à escola-sede, havendo um professor 
responsável por cada grupo-equipa. 
3. O Diretor do Clube de Desporto Escolar é, por inerência, o Diretor do Agrupamento, podendo delegar num dos elementos 
da Direção do Agrupamento. 
4. A coordenação do Clube de Desporto Escolar é da responsabilidade de um Coordenador Técnico, designado pelo Diretor, 
de entre os professores do Grupo de Educação Física. 

 
Artigo 159º - Competências do Coordenador Técnico do Clube de Desporto Escolar 

1. O Diretor do Clube do Desporto Escolar designa um docente de Educação Física como Coordenador Técnico do Clube do 
Desporto Escolar. Este responsável, sempre que solicitado, participa como convidado no Conselho Pedagógico de modo a 
promover a dinamização da atividade desportiva em meio escolar.  
2. As competências do Coordenador Técnico do Clube de Desporto Escolar são as previstas no Regulamento do Programa do 
Desporto Escolar, em vigor. 

 
Artigo 160º - Competências do professor responsável pelo Grupo-Equipa 

As competências dos docentes responsáveis pelos Grupos-Equipa estão definidas na Regulamento do Programa do 
Desporto Escolar. 
 

Oficinas 
 

Artigo 161º -Definição 

1. As Oficinas são estruturas que, dado o seu carácter formativo, lúdico e científico, podem contribuir significativamente 
para a valorização do saber, da cultura e da cidadania responsável dos alunos do Agrupamento. 
2. As oficinas existentes no Agrupamento devem interagir de forma lúdica com a comunidade escolar, na expectativa de 
sensibilizar para temas importantes, para a formação integral do indivíduo, enquadrando-se assim na Missão do 
Agrupamento. 
 

Artigo 162º - Funcionamento 

1. Em cada ano letivo, poderão funcionar as oficinas que se revelem de interesse para a comunidade escolar, tendo como 
objetivos: 
a) Melhorar as condições de ensino e de aprendizagem; 
b) Otimizar os circuitos de comunicação; 
c) Promover o espírito de equipa e entreajuda; 
d) Promover a formação para a cidadania e o trabalho de voluntariado; 
e) Promover a educação para a saúde; 
f) Promover a educação ambiental; 
g) Alargar os horizontes num contexto sociocultural, tendo em conta o património cultural universal; 
h) Apropriar as novas linguagens tecnológicas para enfrentar novos desafios; 
i) Participar em projetos europeus e intercâmbios escolares. 
2. Os membros das oficinas são docentes, alunos e outros elementos da Comunidade Escolar, que, com estatutos mais ou 
menos informais, definem, em regimento interno, as regras a seguir, os valores a transmitir e as metas a alcançar, na 
prossecução dos objetivos previamente delineados. 
3. São coordenados por docentes que, anualmente, apresentarão ao Diretor o respetivo projeto para aprovação. 
4. As suas atividades desenvolvem-se de acordo com as regras definidas, no respeito pelas regras gerais de funcionamento 
do Agrupamento e pelos direitos e deveres de todos os elementos da comunidade escolar. 
5. A sua frequência é de carácter facultativo, face às motivações e disponibilidade dos alunos, sendo afixado, no início de 
cada ano letivo, as oficinas que irão funcionar, os objetivos, as atividades a desenvolver e os respetivos horários de 
funcionamento. 
6. As atividades das oficinas devem constar do Plano Anual de Atividades. 

 

Visitas de Estudo 
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Artigo 163º - Definição 

1. Considera-se visita de estudo toda e qualquer atividade curricular decorrente do Projeto Educativo do Agrupamento e 
enquadrável no âmbito do desenvolvimento dos planos de estudo de cada disciplina e dos planos de trabalho de cada 
turma, organizada por professores para alunos, e realizada fora do espaço da Escola. 
2. Toda a visita de estudo organizada nos moldes anteriores é considerada atividade curricular pelo que deve o seu 
conteúdo ser sumariado e devem ser numeradas as aulas disciplinares que ocupou nesse dia. 
3. Relativamente à especificidade da dinâmica pedagógica do ensino pré-escolar, verifica-se por vezes a necessidade de 
realizar ao exterior saídas, com proximidade do estabelecimento, por razões de motivação espontânea dos grupos e 
desenvolvimento de projetos. 
4. No 3º período, não se podem realizar visitas de estudo, salvo situações excecionais em que se manifeste interesse 
pedagógico. 

 

Artigo 164º - Organização 

1. As visitas de estudo são organizadas sob a responsabilidade do professor da disciplina ou área curricular a que respeitam 
os objetivos propostos. 
2. O Coordenador de Departamento valida as propostas de atividades/visitas de estudo, relativas ao seu departamento, com 
uma antecedência mínima de 8 dias. 
3. O Diretor, ou elemento nomeado para o efeito, aprova a realização das atividades/visitas de estudo, desde que 
garantidos os requisitos necessários à realização das mesmas. 

 
Artigo 165º - Planificação 

1. As propostas de visitas de estudo devem constar do Plano Anual de Atividades. 
2. As visitas de estudo só deverão ser realizadas depois de ouvido o Conselho Pedagógico e aprovadas pelo Diretor, desde 
que verificados todos os requisitos legais.  
3. Quando, posteriormente, surjam atividades de interesse para a Comunidade Educativa, têm as propostas de ser enviadas 
ao Conselho Pedagógico que poderá conceder a respetiva autorização. 
4. As visitas de estudo têm de constar da planificação do trabalho letivo de cada área curricular/disciplina, departamento, 
conselho de docentes/ano/turma e respetivo plano curricular de grupo/turma, respeitando os seguintes aspetos: 
a) Identificar o Docente responsável pela organização da visita; 
b) Indicar os objetivos específicos/competências a adquirir; 
c) Incluir um Guião/Roteiro de exploração do local a visitar, salvo se a visita for guiada; 
d) Indicar o regime de avaliação dos alunos; 
e) Incluir a respetiva calendarização; 
f) Prever os encargos e respetivo financiamento; 
g) Indicar o número de alunos participantes, por turma; 
h) Permitir a acessibilidade de todas as crianças/alunos, tanto ao nível da eliminação das barreiras arquitetónicas, como 
das barreiras comunicacionais e de acesso ao conhecimento.  
i) Os professores/acompanhantes necessários são os seguintes: 

ii. Um docente ou um assistente operacional por cada dez crianças, na Educação Pré-Escolar; 
iii. Um docente ou um assistente operacional por cada quinze alunos nos 2º e 3º ciclos; 
iv. Em situação alguma um grupo de crianças/alunos pode sair com apenas um adulto; 
v. Um docente de Educação Especial sempre que necessário. 

j) Apresentar um plano de ocupação ou proposta de atividades de substituição elaborado pelos respetivos professores para 
os alunos não participantes na visita ou cujo professor se encontre integrado na mesma. Estas atividades serão realizadas 
sob a orientação de professor de substituição, havendo lugar a marcação de falta ou faltas a todo o horário letivo 
correspondente à duração da visita; 
k) Indicar a data da aprovação da visita de estudo em Conselho Pedagógico; 
l) Solicitar o comprovativo da autorização dos Pais e Encarregados de Educação, para as crianças/os alunos menores de 
idade. 
m) Solicitar a autorização escrita do Encarregado de Educação de cada aluno com a antecedência mínima de trinta dias, no 
caso das visitas de estudo ao estrangeiro e, nos restantes casos, com a antecedência mínima de dois dias. 
n) Efetuar a prévia realização de uma reunião com os encarregados de educação, se a natureza e duração da visita assim o 
justificar. 
o) Incluir a autorização do Diretor. 
p) Incluir, por iniciativa do professor organizador da visita de estudo, o convite a Pais/Encarregados de Educação para 
acompanhar/desenvolver a visita de estudo, salvaguardando-se sempre o rácio docente/crianças/alunos, e desde que o 
mesmo seja considerado como contributo pedagogicamente relevante. 
q) Facultar ao Diretor de Turma/Coordenador de Estabelecimento e restantes docentes da turma envolvida a informação 
relativa ao dia de visita, lista de alunos participantes, docentes acompanhantes e Pais/Encarregados de Educação 
acompanhantes, cabendo essa responsabilidade ao professor responsável; 
r) Avaliar as atividades/visitas de estudo:  
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i. Pelo docente responsável; 
ii. Tem caráter obrigatório; 
iii. Num período de 15 dias, após a data da sua realização. 
 

CAPÍTULO V - Comunidade educativa  
 

Direitos e deveres comuns aos elementos da Comunidade educativa 
 

Artigo 166º - Direitos de todos os elementos da Comunidade Educativa 

1. São reconhecidos os seguintes direitos, nos termos da legislação aplicável: 
a) À identidade pessoal; 
c) À cidadania; 
d) Ao bom nome e reputação; 
e) À imagem; 
f) À palavra; 
g) À reserva da intimidade da vida privada e familiar; 
h) À proteção contra quaisquer formas de discriminação. 
2. Os elementos da Comunidade Educativa têm ainda direito a: 
a) Participar, a título individual ou através dos seus representantes, no processo de elaboração do Projeto Educativo e do 
regulamento interno e acompanhar o respetivo desenvolvimento e concretização; 
b) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento do Agrupamento; 
c) Ser informados sobre as iniciativas em que possam participar e de que o Agrupamento tenha conhecimento; 
d) Propor ao Diretor a organização e participação em iniciativas que promovam a formação e ocupação de tempos livres; 
e) Ser tratados com respeito e correção por qualquer elemento da Comunidade Educativa; 
f) Receber um exemplar do Regulamento Interno do Agrupamento, sempre que o solicitem; 
g) Ser informados do organigrama e identificação dos responsáveis do Agrupamento e das diferentes estruturas de gestão, 
sendo claros os canais e meios de informação. 
 

Artigo 167º - Deveres de todos os elementos da Comunidade Educativa 
 

Os elementos da Comunidade Educativa têm o dever de: 
a) Conhecer o Regulamento Interno do Agrupamento, o Projeto Educativo do Agrupamento, o Plano Anual de Atividades 
(PAA) e legislação aplicável; 
b) Cumprir o Regulamento Interno do Agrupamento; 
c) Respeitar a legislação aplicável; 
d) Tratar com respeito e correção qualquer elemento da comunidade educativa; 
e) Respeitar a integridade física e psicológica de todos os elementos da comunidade educativa não praticando quaisquer 
atos, designadamente violentos, independentemente do local ou dos meios utilizados que atentem contra a integridade 
física, moral ou patrimonial de qualquer um dos seus elementos; 
f) 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. 
 

Direitos e deveres dos elementos da Comunidade Escolar 
 

Artigo 168º - Direitos dos Alunos, Docentes e não Docentes 

Os alunos, docentes e não docentes têm o direito a: 
a) Ver salvaguardada a sua segurança nas escolas que integram o Agrupamento e respeitada a sua integridade física e 
moral, beneficiando, designadamente, da especial proteção consagrada na lei penal para os membros da comunidade 
escolar; 
b) Ser pronta e adequadamente assistidos em caso de acidente ou doença súbita, ocorrido ou manifestada no decorrer 
das atividades escolares. 
c) Ver respeitada a confidencialidade dos elementos e informações constantes dos seus processos individuais, de natureza 
pessoal ou familiar; 
d) Eleger os seus representantes para os órgãos, cargos e demais funções de representação no âmbito do Agrupamento, 
bem como ser eleito; 
e) Ser informado sobre as normas de utilização e de segurança dos materiais e equipamentos do Agrupamento, incluindo 
o Plano de Emergência; 
f) Utilizar as instalações das Escolas que integram o Agrupamento, de acordo com o previsto no presente Regulamento. 
 

Artigo 169º - Deveres dos Alunos, Docentes e não Docentes 

Os alunos, docentes e não docentes têm o dever de: 
a) Ser assíduos, pontuais e responsáveis no cumprimento dos horários e tarefas que lhe forem atribuídas; 
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b) Conhecer as normas e horários de funcionamento de todos os serviços do Agrupamento; 
c) Participar nas atividades desenvolvidas pelas Escolas que integram o Agrupamento; 
d) Participar na eleição dos seus representantes e com eles colaborar; 
e) Contribuir para a salvaguarda do ambiente e imagem do Agrupamento nos espaços escolares, utilizando vestuário 
digno e conveniente, adequado ao local e próprio de uma Escola; 
f) Zelar pela preservação, conservação e limpeza das escolas que integram o Agrupamento, nomeadamente no que diz 
respeito a instalações, equipamentos, material didático, mobiliário e espaços verdes, fazendo uso adequado dos mesmos; 
g) Respeitar a propriedade dos bens de todos os elementos da Comunidade Escolar. 
 

Artigo 170º - Direitos dos Docentes e não Docentes 

Os Docentes e não Docentes têm o direito de: 
a) Emitir recomendações no âmbito da análise crítica do sistema educativo; 
b) Aceder a ações de formação contínua regulares, destinadas a atualizar e aprofundar os seus conhecimentos e as suas 
competências profissionais; 
c) Ser devida e atempadamente informados pelos órgãos e serviços do Agrupamento de toda a documentação que diga 
respeito à sua vida profissional (legislação, bolsas, cursos de formação) ou social, no âmbito do exercício da sua profissão. 
 

Artigo 171º - Deveres dos docentes e não docentes 

Os docentes e não docentes têm o dever de: 
a) Respeitar e desenvolver processos de empatia com todos os membros da Comunidade Educativa; 
b) Contribuir para a formação e realização integral dos alunos, estimulando a sua autonomia e criatividade, incentivando a 
formação de cidadãos civicamente responsáveis e democraticamente intervenientes na vida da comunidade; 
c) Reconhecer e respeitar as diferenças culturais e pessoais dos alunos e demais membros da comunidade escolar, 
valorizando os diferentes saberes e culturas e combatendo processos de exclusão e discriminação; 
d) Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo, favorecendo a criação e o desenvolvimento de relações 
de respeito mútuo, em especial entre pessoal não docente, docentes, alunos e encarregados de educação; 
e) Respeitar a natureza confidencial da informação relativa a docentes, não docentes, alunos e suas famílias; 
f) Participar em ações de formação, nos termos da lei; 
g) 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; 
h) Atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos. 
 

Artigo 172º - Competências 

As competências do pessoal não docente são as mencionadas no DL 184/2004 de 29 de julho com as alterações 
introduzidas pelo DL 262/2007 de 19 de julho e demais legislação aplicável. 
 

Alunos 
 

Artigo 173º - Matrícula 

1. O ato de matrícula é obrigatório nos termos da lei em vigor e confere o estatuto de aluno, o qual, para além de direitos e 
deveres consagrados na lei, integra igualmente os previstos neste Regulamento. 
 

Artigo 174º - Documentos Escolares do Aluno 

1. São documentos escolares do aluno o Cartão de Estudante/Eletrónico nos 2º e 3º ciclos do ensino básico regular e a 
Caderneta Escolar (para os alunos do ensino básico regular). 
2. O Cartão de Eletrónico identifica o aluno dos 2º e 3º ciclos, a turma em que o mesmo está integrado, o horário semanal e 
o tipo de autorização de saída acordado com o Encarregado de Educação. 
3. O Cartão eletrónico e a Caderneta devem ser mantidos em bom estado de conservação, nos termos deste Regulamento 
Interno. 
 

Artigo 175º - Valores Nacionais e Cultura de Cidadania 

No desenvolvimento dos princípios do Estado de direito democrático, valores nacionais e de uma cultura de cidadania 
capaz de fomentar os valores e 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, respeitar e fazer respeitar 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 matriz de valores e princípios 
de afirmação da humanidade. 
 

Artigo 176º - Responsabilidade dos alunos 
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1. Os alunos são responsáveis, em termos adequados à sua idade e capacidade de discernimento, pelos direitos e deveres 
que lhe são conferidos por este regulamento interno e demais legislação aplicável. 
2. A responsabilidade disciplinar dos alunos implica o respeito integral pelo presente Estatuto, pelo regulamento interno da 
escola, pelo património da mesma, pelos demais alunos, pessoal não docente e professores. 
3. Nenhum aluno pode prejudicar o direito à educação dos demais. 
 

Direitos dos alunos 
 

Artigo 177º - Direitos dos alunos 

1. O aluno tem o direito à salvaguarda efetiva da 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. 
2. Para além de usufruir dos direitos comuns a outros elementos da comunidade escolar e dos direitos referidos no número 
anterior, o aluno tem direito, nomeadamente, a: 
a) Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o previsto na lei, em condições de efetiva igualdade 
de oportunidades no acesso, de forma a propiciar a realização de aprendizagens bem-sucedidas; 
b) Escolher e usufruir, nos termos legais, através dos seus pais ou encarregados de educação, o projeto educativo que lhe 
proporcione as condições para o seu pleno desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico e para a formação da 
sua personalidade; 
c) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no trabalho e no desempenho escolar e 
ser estimulado nesse sentido; 
d) Ver reconhecido o empenhamento em ações meritórias, designadamente o voluntariado em favor da comunidade em 
que está inserido ou da sociedade em geral, praticadas nas escolas que integram o Agrupamento ou fora delas, e ser 
estimulado nesse sentido; 
e) Beneficiar, no âmbito dos Serviços da Ação Social Escolar, de um sistema de apoios que lhe permitam superar ou 
compensar as carências do tipo sociofamiliar, económico ou cultural que dificultem o acesso à escola ou o processo de 
ensino; 
f) Beneficiar de outras medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão;  
g) Poder usufruir de prémios que distingam o mérito; 
h) Participar, através dos seus representantes nos termos da lei, nos órgãos de administração e gestão da escola, na 
criação e execução do respetivo projeto educativo, bem como na elaboração do regulamento interno; 
i) Ser eleito e eleger o Delegado e o Subdelegado de Turma; 
j) Participar nas Assembleias de Turma; 
k) Participar em iniciativas que promovam a sua formação e ocupação de tempos livres, devidamente enquadradas; 
l) Ser ouvido, pelos docentes titulares de Grupo/Turma/Diretores de Turma, e Órgãos de Administração e Gestão do 
Agrupamento, em todos os assuntos que justificadamente forem do seu interesse; 
m) Ser informado sobre as regras de funcionamento das Escolas do Agrupamento; 
n) 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, às aprendizagens essenciais de cada disciplina ou área disciplinar, os 
processos e critérios de avaliação, bem como sobre matrícula, abono de família e apoios socioeducativos, normas de 
utilização e de segurança dos materiais e equipamentos e das instalações, incluindo o plano de emergência, e, em geral, 
sobre todas as atividades e iniciativas relativas ao projeto educativo da escola; 
o) Participar na vida associativa estudantil; 
p) Participar no processo de avaliação, nomeadamente através dos mecanismos de auto e heteroavaliação; 
q) Beneficiar das medidas definidas neste regulamento relativas à recuperação da aprendizagem nas situações de ausência 
devidamente justificada às atividades escolares; 
r) Tomar conhecimento e assinar o seu Relatório Técnico Pedagógico, sempre que possível;  
s) Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade física e moral;  
t) Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença súbita, ocorrido ou manifestada no decorrer 
das atividades escolares;  
u) Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu processo individual, de natureza 
pessoal ou familiar. 
 

Artigo 178º - Representação dos Alunos 

1. Os alunos são representados pela associação de estudantes, pelos seus representantes nos Órgãos de gestão do 
Agrupamento, pelo delegado ou subdelegado de turma, e pela assembleia de delegados de turma e pelo conselho 
consultivo de alunos, nos termos da lei e deste regulamento. 
2. A associação de estudantes e os representantes dos alunos nos Órgãos de gestão do agrupamento têm o direito de 
solicitar ao diretor a realização de reuniões para apreciação de matérias relacionadas com o funcionamento do 
Agrupamento. 
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3. Não podem ser eleitos ou continuar a representar os alunos, nos órgãos ou estruturas do Agrupamento, aqueles a quem 
seja ou tenha sido aplicada, nos últimos dois anos escolares, medida disciplinar sancionatória superior à da repreensão 
registada ou sejam, ou tenham sido nos últimos dois anos escolares, retidos em qualquer ano de escolaridade por excesso 
grave de faltas, nos termos do presente regulamento. 
 

Artigo 179º - Delegados de Turma 

1. O delegado e o subdelegado de turma representam a turma a que pertencem e são eleitos por todos os elementos desta, 
pelo período de um ano letivo. 
2. A eleição terá lugar até à terceira semana de aulas de cada ano letivo e efetua-se por voto secreto em sessão presidida 
pelo Diretor de Turma, sendo eleito delegado, o aluno que tiver a maioria simples dos votos e subdelegado o segundo mais 
votado, lavrando-se ata da mesma, que será entregue pelo Diretor de Turma ao Diretor do agrupamento. 
3. São funções do delegado e subdelegado de turma: 
a) Representar os colegas da turma, nomeadamente nas reuniões de conselho de turma para que for convocado e na 
assembleia de delegados de turma; 
b) Solicitar ao Diretor de Turma realização de reuniões para a apreciação de matérias relacionadas com o funcionamento 
da turma, sem prejuízo das atividades letivas; 
c) Cumprir com dignidade as funções de que foi investido, prestando a sua inteira colaboração em relação aos colegas, 
funcionários, professores e órgãos de gestão; 
d) Exercer e estimular, entre os seus colegas, relações de camaradagem; 
e) Chamar a atenção dos colegas para os atos de indisciplina ou de incorreção, intervindo como moderador nos conflitos 
gerados entre elementos da turma; 
f) Comunicar ao diretor de turma as anomalias que impeçam um convívio são e uma aprendizagem eficiente; 
g) Contribuir para a manutenção da ordem e disciplina na sala de aula; 
h) Realizar tarefas a pedido do professor e colaborar na manutenção da higiene e limpeza da sala de aula; 
i) Os delegados de turma deverão comunicar aos alunos da sua turma as decisões tomadas em assembleia e informar 
sobre os assuntos aí tratados, podendo solicitar a colaboração do seu Diretor de Turma; 
j) O subdelegado substituirá o delegado de turma nas suas ausências ou impedimentos e coadjuvá-lo-á em todas as suas 
funções. 
4. Os delegados e subdelegados podem ainda cessar as suas funções: 
a) A requerimento do interessado, desde que devidamente fundamentado e aceite pelo Diretor de Turma; 
b) Proposta da maioria dos alunos da turma, desde que devidamente fundamentada; 
c) Exoneração por comum acordo entre o diretor de turma e professores da turma caso o delegado ou o subdelegado 
quando estes venham a demonstrar que não reúnem as qualidades indispensáveis, ou a cumprir satisfatoriamente as suas 
funções. 
 

Assembleia de Delegados de Turma 
 

Artigo 180º - Composição 

Em cada escola do AEFS deverá ser constituída uma Assembleia de Delegados (AD), até à 1ª semana do mês de outubro de 
cada ano letivo.  
A Assembleia de Delegados (AD) é constituída, anualmente, por todos os delegados e subdelegados de turma de cada 
Escola do Agrupamento. Na AD poderá estar presente o diretor ou quem ele designar. 
 

Artigo 181º - Competências 

1. A AD contribui para o desenvolvimento dos domínios e aprendizagens da Estratégia Nacional de Educação para a 
Cidadania, num quadro de autonomia e flexibilidade curricular.  
2. A AD analisa aspetos a melhorar no funcionamento da escola identificados pelos alunos, pelo Conselho Pedagógico, pelo 
Diretor ou pelas Associações de Pais e Encarregados de Educação.  
3. Cabe à Assembleia de Delegados: 
a) Identificar os aspetos referidos no ponto anterior, apresentar sugestões e desenvolver ações para a melhoria das 
dinâmicas escolares e a plena inclusão de todos os alunos; 
b) Informar as Assembleias de Turma dos assuntos tratados e das decisões tomadas, assim como acompanhar as ações 
realizadas pelas turmas neste âmbito, através dos respetivos delegados e subdelegados; 
c) Na Escola-Sede, eleger o Conselho Consultivo dos Alunos (CCA), conferindo-lhe autonomia para a representar e tomar 
as decisões necessárias para a concretização das ações referidas nas alíneas a) e b); 
d) Avaliar o trabalho realizado, durante o ano letivo, e apresentar sugestões de melhoria para o ano letivo seguinte. 
 

Artigo 182º - Funcionamento 

1. Os trabalhos da AD são dirigidos pela mesa, constituída pelo presidente que a coordena, pelo vice-presidente que 
assessoria o presidente e o substitui na sua ausência, e por dois secretários, responsáveis pela elaboração e divulgação das 
atas e pela organização de um dossier representativo das atividades desenvolvidas pela AD e pelo Conselho Consultivo dos 
Alunos (CCA). 
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2. A primeira sessão anual será marcada pelo Diretor, tendo na sua ordem de trabalhos, obrigatoriamente, a eleição da 
respetiva mesa e, na escola sede, a Eleição do Conselho Consultivo dos Alunos (CCA).  
3. A Assembleia reunirá uma vez por período e sempre que tal se considere necessário, por decisão do diretor, da maioria 
absoluta dos elementos da AD ou do CCA. 
 

Conselho Consultivo 
O Conselho Consultivo dos Alunos (CCA) refere-se à Escola-sede do Agrupamento. 
 

Artigo 183º - Composição 

O Conselho Consultivo dos Alunos (CCA) é constituído por dois representantes por ano letivo, eleitos entre os delegados e 
subdelegados das turmas dos respetivos anos, na primeira Assembleia de Delegados do ano letivo. 
 

Artigo 184º - Competências do CCA 

1. Cabe ao Conselho Consultivo dos Alunos: 
a) Representar a Assembleia de Delegados junto dos órgãos pedagógicos do Agrupamento ou outros; 
b) Analisar, desenvolver e aprofundar as ações decorrentes das propostas da assembleia de delegados;  
c) Dar conhecimento à AD do trabalho desenvolvido e das respostas obtidas pelos órgãos nos quais a representou;  
d) Articular com a associação de estudantes. 
 

Artigo 185º - Funcionamento 

O CCA reúne após a Assembleia de Delegados e sempre que os seus membros o decidirem para a concretização das suas 
competências. 
 

Artigo 186º - Associação de Estudantes 

A Associação de Estudantes rege-se por estatuto próprio e, nos termos da lei e deste Regulamento, representará os alunos, 
participará na vida do Agrupamento e ficará localizada na Escola-sede. 
 

Deveres dos Alunos 
 

Artigo 187º - Deveres dos alunos 

Por forma, a fomentar a responsabilidade dos alunos enquanto elementos da Comunidade Educativa, são definidos os 
seguintes deveres dos alunos: 
a) Estudar, aplicando-se, de forma adequada à sua idade, necessidades educativas e ao ano de escolaridade que 
frequenta, na sua educação e formação integral; 
b) Respeitar o exercício do direito à educação e ensino dos outros alunos; 
c) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no âmbito das atividades escolares; 
d) Guardar lealdade para com todos os membros da comunidade educativa; 
e) Respeitar a autoridade e as instruções dos professores e do pessoal não docente; 
f) Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino; 
g) Ser diariamente portador do cartão de estudante, registar por si, pelo encarregado de educação, docente ou assistente 
operacional a sua presença na escola através da utilização do respetivo cartão e, identificar-se, sempre que lhe seja 
solicitado por professor ou por qualquer funcionário; 

 Ser, também, portador da caderneta escolar; 

 Sendo aluno da Educação Pré-Escolar, cabe ao respetivo Encarregado de Educação a responsabilidade da 
caderneta escolar do seu Educando. 

h) Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na escola de todos os alunos; 
i) Permanecer na Escola durante o seu horário, salvo autorização escrita do encarregado de educação ou da direção da 
escola; 
j) Aguardar, silenciosamente, junto à porta da sala de aula a chegada do professor ou de instruções do assistente 
operacional; 
k) Entrar civilizadamente na sala de aula após indicação do professor e sair ordeiramente da mesma depois de arrumar o 
material e com autorização do professor; 
l) Assistir à aula, mesmo quando chegar atrasado, ainda que lhe tenha sido marcada falta; 
m) Ser portador do material considerado necessário pelo professor para a realização das atividades letivas; 
n) Intervir nas aulas de forma oportuna e ordenada; 
o) Não usar corretor nos testes; 
p) Não mascar pastilha elástica nas aulas; 
q) Assegurar a conservação dos manuais escolares facultados pelo empréstimo; 
r) Não manusear os estores, salvo com o consentimento do professor; 
s) Não permanecer nos pisos junto às salas de aula durante os intervalos, bem como não prejudicar o normal 
funcionamento das aulas a partir dos espaços exteriores às mesmas; 
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t) 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, a qualquer outro elemento da comunidade educativa ou a terceiros; 
u) Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não letivas, sem autorização prévia dos 
professores, dos responsáveis da escola ou supervisão dos trabalhos ou atividades em curso, bem como quando for o caso, 
de qualquer membro da comunidade escolar ou educativa cuja imagem possa, ainda que involuntariamente ficar registada; 
v) Não difundir, na escola ou fora dela, nomeadamente, via internet ou através de outros meios de comunicação, sons ou 
imagens captados nos momentos letivos e não letivos, sem autorização do diretor da escola; 
w) Respeitar os direitos de autor e de propriedade intelectual; 
x) Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial drogas, tabaco e bebidas alcoólicas no recinto escolar, 
nem promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo das mesmas; 
y) Comer e beber apenas na cantina, bufete/sala de convívio ou em espaços para o efeito destinado; 
z) Não permanecer junto ou dentro das instalações destinadas ao funcionário da Portaria da respetiva Escola; 
aa) Entrar e sair da respetiva Escola pelo portão/porta da escola. O aluno não deve de forma alguma, saltar muros, 
gradeamentos, subir a telhados ou árvores. Caso tal situação se verifique, o Agrupamento não assume qualquer 
responsabilidade pelas consequências daí decorrentes; 
bb) Utilizar as bolas só nos espaços exteriores quando não utilizados pela Educação Física. Caso as bolas sejam requisitadas, 
após a sua utilização devem ser entregues ao funcionário responsável; 
cc) Evitar, dentro do espaço escolar, divertimentos que possam causar danos físicos, materiais ou morais em si ou 
terceiros. 
dd) Respeitar as regras de higiene pessoal e apresentar-se em todos os locais das escolas que integram o Agrupamento com 
vestuário adequado em função da idade, à dignidade do espaço e à especificidade das atividades escolares, só sendo 
permitido o uso de bonés e chapéus nos espaços exteriores; 
ee) Não trazer objetos de valor para as escolas do Agrupamento, não se responsabilizando este pelo seu desaparecimento; 
ff) Os alunos só deverão permanecer no espaço escolar durante o período previsto no seu horário letivo e atividades 
promovidas pela escola que frequentam. O agrupamento apenas se responsabiliza pelos alunos durante este período. 
Terminadas as atividades letivas/ escolares, os alunos deverão abandonar o espaço escolar. 
gg) Comunicar ao respetivo encarregado de educação todas as informações registadas pelos professores na caderneta ou 
caderno diário e ser portador de qualquer mensagem proveniente de qualquer setor da escola; 
hh) Apresentar ao diretor de turma, no prazo máximo de três dias úteis, a justificação de faltas, devidamente assinada pelo 
encarregado de educação; 
ii) Solicitar, enquanto promotor de qualquer atividade, a respetiva autorização ao Diretor, prestando toda a informação 
pedida e responsabilizando-se pelo cumprimento das condições que lhe forem impostas; 
jj) Zelar pela manutenção e segurança do cacifo atribuído; 
kk) Abrir o seu cacifo para verificação, sempre que um elemento do órgão de gestão o solicite;  
ll) Não utilizar autocolantes ou qualquer placa de identificação na porta exterior do cacifo;  
mm) Entregar o Cartão Identificativo no caso de cessar a sua frequência da Escola; 
nn) Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a colaboração; 
oo) Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas no Agrupamento, bem como nas demais atividades 
organizativas que requeiram a participação dos alunos; 
pp) Reparar os danos por si causados a qualquer membro da comunidade educativa ou em equipamentos ou instalações da 
escola ou outras onde decorram quaisquer atividades decorrentes da vida escolar e, não sendo possível ou suficiente a 
reparação, indemnizar os lesados relativamente aos prejuízos causados; 
qq)  Entregar todo e qualquer objeto encontrado nas instalações da escola;  
rr) Não praticar qualquer ato ilícito; 
ss) Conhecer e cumprir o estatuto do aluno, as normas de funcionamento dos serviços das escolas do Agrupamento e o 
Regulamento Interno do mesmo, subscrevendo anualmente declaração de aceitação do mesmo e do compromisso ativo 
quanto ao seu cumprimento integral, bem como cumprir demais legislação aplicável. 
 

Artigo 188º - Utilização do telemóvel e outros 

1. É expressamente proibido utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos designadamente, telemóveis/smartphone, game-
boy, câmaras fotográficas, ipods, lasers, ou quaisquer equipamentos, programas ou aplicações informáticas nos locais onde 
decorram aulas, visitas de estudo ou outras atividades formativas ou reuniões de órgãos ou estruturas de escola em que 
participe, exceto quando a utilização de qualquer dos meios referidos esteja diretamente relacionada com as atividades a 
desenvolver e seja expressamente autorizada pelo professor ou pelo responsável pela direção ou supervisão dos trabalhos 
ou atividades em curso. 
2. Os alunos devem guardar os equipamentos referidos no número anterior na mochila ou em outro local fora do seu 
alcance, devidamente desligados. 
3. Sempre que o aluno não cumpra o prescrito no ponto anterior, deve ser repreendido oralmente pelo professor e 
obrigado a desligar e a guardar o telemóvel/equipamento tecnológico/eletrónico; se ainda assim persistir com a sua 
conduta deve o professor, pedir a entrega do respetivo equipamento o qual ficará à sua guarda até ao fim da 
aula/atividade. 
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Frequência e assiduidade 
 

Artigo 189º - Frequência e assiduidade 

1. Ao dever de frequência da escolaridade obrigatória nos termos da lei, acresce por parte dos alunos, a responsabilidade 
pelo cumprimento do dever de assiduidade e pontualidade. 
2. O dever de assiduidade implica para o aluno quer a presença na sala de aula e demais locais onde se desenvolva o 
trabalho escolar, quer uma atitude de empenho intelectual e comportamentos adequados, de acordo com a sua idade, ao 
processo de ensino aprendizagem. 
3. O dever de pontualidade implica que o aluno não chegue atrasado às atividades letivas ou outras atividades escolares 
4. Os Pais/Encarregados de Educação são responsáveis, conjuntamente com os seus educandos, pelo cumprimento dos 
deveres referidos neste Regulamento. 

 
Regime de faltas 

 
Artigo 190º - Faltas 

1. A falta é a ausência do aluno a uma aula ou a outra atividade de frequência obrigatória, ou facultativa, caso tenha havido 
lugar a inscrição, a falta de pontualidade ou a comparência sem o material didático ou equipamento necessários. 
2. A ausência a qualquer atividade letiva, cujo horário seja alterado, desde que previamente acordado com a turma e com o 
diretor, implicará a marcação de falta. 
3. As faltas são marcadas no programa informático, pelo professor responsável pela aula ou atividade e controladas pelo 
professor titular de turma ou pelo diretor de turma. 
4. Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, há tantas faltas quantos os tempos de ausência do aluno. 
5. No 1º ciclo, a ausência a 5 tempos letivos será equiparada a um dia de faltas. 
6. A marcação de faltas com fundamento na falta de pontualidade, na falta de material e disciplinar deverá ser devidamente 
assinalada no programa informático. 
7. As faltas resultantes do facto do aluno não se fazer acompanhar do material necessário às atividades são as definidas no 
presente Regulamento Interno. 
 

Artigo 191º - Natureza das faltas 

1. No presente Regulamento são previstas as faltas justificadas e as faltas injustificadas e os respetivos efeitos. 
2. As faltas resultantes da aplicação da ordem de saída da sala de aula, ou de medidas disciplinares sancionatórias, 
consideram-se injustificadas. 
3. Para efeitos do número anterior, o presente Regulamento prevê os efeitos, a graduação e o procedimento tendente à 
respetiva justificação. 
 

Artigo 192º - Faltas justificadas 

1. São consideradas justificadas as faltas dadas pelos seguintes motivos: 
a) Doença do aluno; 
b) Isolamento profilático, determinado por doença infectocontagiosa de pessoa que coabite com o aluno, comprovada 
através de declaração da autoridade sanitária competente; 
c) Falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas por falecimento de familiar previsto no regime 
de contrato de trabalho dos trabalhadores que exercem funções públicas; 
d) Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia imediatamente posterior; 
e) Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, que não possa efetuar-se fora do período 
das atividades letivas; 
f) Assistência na doença a membro do agregado familiar, nos casos em que, comprovadamente, tal assistência não possa 
ser prestada por qualquer outra pessoa; 
g) Comparência a consultas pré-natais, período de parto e amamentação, de acordo com a lei; 
h) Ato decorrente da religião professada pelo aluno, desde que o mesmo não possa efetuar-se fora do período das 
atividades letivas e corresponda a uma prática comummente reconhecida como própria dessa religião; 
i) Participação em atividades culturais, associativas e desportivas reconhecidas nos termos da lei, como de interesse 
público ou consideradas relevantes pelas respetivas autoridades escolares; 
j) Preparação ou participação em competições desportivas de alta competição nos termos legais; 
k) Cumprimento de obrigações legais que não possam efetuar-se fora do período das atividades letivas; 
l) As decorrentes de medidas suspensiva e preventiva aplicada no âmbito de procedimento disciplinar, no caso de ao 
aluno não vir a ser aplicada qualquer medida disciplinar sancionatória, lhe ser aplicada medida não suspensiva da escola, ou 
na parte em que ultrapassem a medida efetivamente aplicada; 
m) Participação em visitas de estudo previstas no plano de atividades do agrupamento, relativamente às disciplinas ou 
áreas disciplinares não envolvidas na referida visita; 
n) Outro facto impeditivo da presença na escola ou em qualquer outra atividade escolar, desde que, comprovadamente, 
não seja imputável ao aluno e considerado atendível pelo Diretor, pelo Diretor de Turma ou pelo professor titular de turma. 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO SANCHES 
 

            Ser uma Escola de Cidadania 

                                             Ser uma Escola de Qualidade___________________________________________________________________________________________________________  

55  

 
Artigo 193º - Justificação de faltas 

1. O pedido de justificação de faltas é apresentado pelos Pais/Encarregados de Educação à educadora, na educação pré-
escolar. 
2. O pedido de justificação de faltas é apresentado pelos Pais/Encarregados de Educação ou, quando maior de idade, pelo 
aluno, por meio de caderneta escolar, ao professor titular de turma, no 1º ciclo, ou ao Diretor de Turma, nos 2º, 3º ciclos e 
nas diversas ofertas formativas.  
3. A justificação é apresentada por escrito, referenciando os motivos, acompanhada de declaração justificativa, sempre que 
a causa seja de entidade externa.  
4. O Diretor de Turma, ou o Professor Titular da turma pode solicitar aos Pais/Encarregados de Educação, ou ao aluno, 
quando maior, os comprovativos adicionais que entenda necessários à justificação da falta, podendo, igualmente, contactar 
qualquer entidade que lhe pareça relevante, no sentido do correto apuramento dos factos. 
5. A justificação da falta deve ser apresentada previamente, quando o motivo é previsível, ou, nos restantes casos, até ao 
3.º dia útil subsequente à verificação da mesma. 
 

Artigo 194º - Faltas de material 

1. Se o aluno repetidamente não trouxer os livros ou outro material necessário às atividades escolares ser-lhe-á marcada 
falta de material, sendo assim imediatamente comunicada ao seu Professor Titular de turma/ Diretor de Turma.  
2. Após verificadas três faltas de material, o Professor Titular de turma, no 1º ciclo, ou o Diretor de Turma, nos 2º e 3º ciclos, 
comunicá-las-á aos respetivos Pais/Encarregados de Educação. 
3.  Se houver reincidência e o material em falta contribuir para que o aluno prejudique a sua aprendizagem e a dos outros 
alunos, o Professor Titular de turma/ Diretor de Turma deve fazer-se a sinalização deste no Gabinete de Apoio ao Aluno e à 
Família. 

 
Artigo 195º - Faltas Injustificadas 

1. As faltas são injustificadas quando: 
a) Não tenha sido apresentada justificação, nos termos do artigo anterior;  
b) A justificação tenha sido apresentada fora do prazo;  
c) A justificação não tenha sido aceite;  
d) A marcação da falta resulte da aplicação da ordem de saída da sala de aula ou de medida disciplinar sancionatória.  
2. Na situação prevista na alínea c) do número anterior, a não aceitação da justificação apresentada deve ser devidamente 
fundamentada.  
3. As faltas injustificadas são comunicadas aos Pais/Encarregados de Educação pelo Diretor de Turma ou pelo Professor 
Titular de turma, no prazo máximo de três dias úteis, pelo meio mais expedito.   
4. As faltas injustificadas são comunicadas aos Pais/Encarregados de Educação ou, quando maior de idade, ao aluno, pelo 
Diretor de Turma ou Professor Titular de turma, no prazo máximo de três dias úteis, pelo meio mais expedito.  
5. Quando for atingido metade do limite de faltas injustificadas, os Pais/Encarregados de Educação ou, quando maior de 
idade, o aluno, são convocados, pelo meio mais expedito, pelo Diretor de Turma ou Professor Titular de turma. 
6. A notificação referida no número anterior deve alertar para as consequências da violação do limite de faltas injustificadas 
e procurar encontrar uma solução que permita garantir o cumprimento efetivo do dever de assiduidade.  
7. Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos não imputáveis à escola, e sempre que a 
gravidade especial da situação o justifique, a respetiva comissão de proteção de crianças e jovens deve ser informada do 
excesso de faltas do aluno, assim como dos procedimentos e diligências até então adotados pela escola, procurando, em 
conjunto, soluções para ultrapassar a sua falta de assiduidade.   

 
Artigo 196º - Excesso grave de faltas 

1. Em cada ano letivo as faltas injustificadas não podem exceder: 
a) Na Educação Pré-Escolar: 
 i. No início das atividades letivas (setembro), cinco dias seguidos de faltas injustificadas; 
 ii. No decurso do ano letivo, quinze dias seguidos de faltas injustificadas, esgotados os contactos com pais ou 
encarregados de educação. 
b) No 1º Ciclo, dez dias seguidos ou interpolados de faltas injustificadas; 
c) Nos 2º e 3º ciclos, o dobro do número de tempos letivos semanais, por disciplina; 
d) No âmbito das AEC, o dobro do número de horas semanais, fixadas anualmente para estas atividades; 
e) No âmbito das atividades de apoio ou complementares de inscrição ou frequência facultativa, três faltas seguidas ou 
interpoladas. 
2. Quando for atingido metade do limite de faltas injustificadas, os Pais/Encarregados de Educação, ou quando maior de 
idade, o aluno, são convocados pelo meio mais expedito, pelo Professor Titular de turma/Diretor de Turma, que deverá 
alertar para as consequências da violação do limite de faltas injustificadas e para estratégias que promovam a recuperação 
de aprendizagem e a melhoria da atitude do aluno face à escola a fim de evitar o abandono escolar. 
3. Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos não imputáveis à escola, e sempre que a 
gravidade especial da situação o justifique, a respetiva comissão de proteção de crianças e jovens deve ser informada do 
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excesso de faltas do aluno, assim como dos procedimentos e diligências até então adotadas pela escola, procurando em 
conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de assiduidade. 
 

Artigo 197º - Efeitos da ultrapassagem do limite de faltas injustificadas 

1. Na Educação Pré-escolar, o excesso de faltas deve ser comunicado à Direção do Agrupamento, implica a perda de vaga e a 
consequente anulação da inscrição/matrícula, admitindo-se, de acordo com as prioridades estabelecidas na lei, uma criança 
da lista de espera. 
2. No 1º ciclo o excesso de faltas injustificadas determina o cumprimento de atividades de recuperação desde que tal seja 
decidido pelo professor titular de turma, que deverá aplicar, aquando da chegada do aluno após as faltas, uma ficha 
diagnóstica, estruturada pelos professores do grupo de ano, para aferir os conhecimentos deste. 
3. No 2º e 3º ciclos do ensino básico e no ensino secundário, a violação do limite de faltas injustificadas determina o 
cumprimento de medidas de recuperação e/ou corretivas específicas, a incidir sobre as matérias lecionadas nas aulas cuja 
ausência originou a situação de excesso de faltas, desde que tal seja decidido pelo respetivo professor em acordo com o 
diretor de turma; no caso de a decisão ser pela aplicação das medidas, compete ao professor fixar a sua modalidade, 
conteúdos e local de realização, de acordo com o previsto no nº 4 do artigo 198º. 
4. Nas atividades de apoio ou complementares de inscrição ou de frequência facultativa implica a imediata exclusão do 
aluno das atividades em causa. 
5. Todas as situações, atividades, medidas ou suas consequências previstas no presente artigo são obrigatoriamente 
comunicadas, pelo meio mais expedito, aos pais ou ao encarregado de educação ou ao aluno, quando maior de idade, ao 
diretor de turma e ao professor-tutor do aluno, sempre que designado, e registadas no processo individual do aluno. 
 
 

Artigo 198º - Medidas de recuperação e integração 

1. Para os alunos menores de 16 anos, a violação do limite de faltas injustificadas previsto no artigo 195º pode obrigar ao 
cumprimento de atividades, que permitam recuperar atrasos na aprendizagem e/ ou a integração escolar e comunitária do 
aluno e pelas quais os alunos e os seus encarregados de educação são corresponsáveis.  
2. O disposto no número anterior é aplicado em função da idade, da regulamentação específica do percurso formativo e da 
situação concreta do aluno.   
3. As atividades de recuperação da aprendizagem, quando a elas houver lugar, são decididas pelo professor titular da turma 
ou pelos professores das disciplinas em que foi ultrapassado o limite das faltas.  
4. Nos 1º, 2º e 3º ciclos, ultrapassados os totais de faltas injustificadas, o professor titular de turma ou o diretor de turma e 
o professor da disciplina envolvida devem fazer uma avaliação das aprendizagens não realizadas, tomando em conta o 
percurso escolar do aluno, de modo a decidir as atividades de recuperação a aplicar, sendo que poderão revestir a forma 
de:  
a) Prova escrita ou oral sobre as aprendizagens em falta, em data e hora a marcar ponderadamente;  
b) Integração do aluno num programa específico de apoio educativo, durante um período tido por adequado;  
c) Um projeto ou trabalho de pesquisa sobre as matérias lecionadas, num limite de tempo tido por adequado;  
d) Realização de medidas de caráter social durante o tempo tido por adequado.  
5. Na concretização das atividades de recuperação deverá ter-se em conta o seguinte:  
a) Horário das atividades letivas do aluno para evitar coincidências;  
b) Prazo a definir, colaborativamente com o encarregado de educação, nunca excedendo as 4 semanas, para a 
concretização das medidas.  
5. A concretização das atividades de recuperação só poderá ocorrer depois de o aluno e de o encarregado de educação 
serem avisados, pela caderneta ou carta registada, do dia, hora, local, objetivos e avaliação do mesmo.  
6. As atividades de recuperação de atrasos na aprendizagem apenas podem ser aplicadas uma única vez no decurso do ano 
letivo.   
7. O disposto no número anterior é aplicado independentemente do ano de escolaridade ou do número de disciplinas em 
que se verifique a ultrapassagem do número de faltas. A implementação/realização das atividades de recuperação por 
parte do aluno terá lugar em horário suplementar ao horário letivo e incidirão nas matérias tratadas nas aulas cuja ausência 
originou a situação de excesso de faltas.   
8. Sempre que cesse o incumprimento do dever de assiduidade por parte do aluno, são desconsideradas as faltas em 
excesso.   
9. Cessa o dever de cumprimento das atividades e medidas a que se refere este ponto, com as consequências daí 
decorrentes para o aluno, de acordo com a sua situação concreta, sempre que para o cômputo do número e limites de 
faltas previstos tenham sido determinantes as faltas registadas na sequência da aplicação de medida corretiva de ordem de 
saída da sala de aula ou disciplinar sancionatória de suspensão.   
10. Tratando-se de aluno de idade igual ou superior a 16 anos, a violação dos limites de faltas pode dar também lugar à 
aplicação de medidas a decidir pelo professor titular de turma ou pelo conselho de turma nos respetivos casos, tendo em 
vista os objetivos formativos, preventivos e integradores a alcançar, em função da idade, do percurso formativo e sua 
regulamentação específica e da situação concreta do aluno. 
 

Artigo 199º - Incumprimento ou ineficácia das medidas  
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1. O incumprimento das medidas previstas no número anterior e a sua ineficácia ou impossibilidade de atuação 
determinam, tratando-se de aluno menor, a comunicação obrigatória do facto à respetiva comissão de proteção de crianças 
e jovens ou, na falta desta, ao Ministério Público junto do tribunal de família e menores territorialmente competente, de 
forma a procurar encontrar, com a colaboração da escola e, sempre que possível, com a autorização e corresponsabilização 
dos pais ou encarregados de educação do Agrupamento, uma solução adequada ao processo formativo do aluno e à sua 
inserção social e socioprofissional, considerando, de imediato, a possibilidade de encaminhamento do aluno para diferente 
percurso formativo.  
2. A opção a que se refere o número anterior tem por base as medidas definidas na lei sobre o cumprimento da 
escolaridade obrigatória, podendo, na iminência de abandono escolar, ser aplicada a todo o tempo, sem necessidade de 
aguardar pelo final do ano escolar.  
3. Tratando-se de aluno com idade superior a 12 anos que já frequentou, no ano letivo anterior, o mesmo ano de 
escolaridade, poderá haver lugar, até final do ano letivo em causa e por decisão do Diretor da Escola, à prorrogação da 
medida corretiva aplicada nos termos do artigo anterior.  
4. Quando a medida a que se referem os números 1 e 2 não for possível ou o aluno for encaminhado para oferta formativa 
diferente da que frequenta e o encaminhamento ocorra após 31 de janeiro, o não cumprimento das atividades e ou 
medidas previstas no artigo anterior ou a sua ineficácia por causa não imputável à escola determinam ainda, logo que 
definido pelo professor titular ou pelo conselho de turma:  
a) Para os alunos a frequentar o 1.º ciclo do ensino básico, a retenção no ano de escolaridade respetivo, com a obrigação de 
frequência das atividades escolares até final do ano letivo, ou até ao encaminhamento para o novo percurso formativo, se 
ocorrer antes;  
b) Para os restantes alunos, a retenção no ano de escolaridade em curso, no caso de frequentarem o ensino básico, sem 
prejuízo da obrigação de frequência da escola até final do ano letivo e até perfazerem os 18 anos de idade, ou até ao 
encaminhamento para o novo percurso formativo, se ocorrer antes.  
5. As atividades a desenvolver pelo aluno decorrentes do dever de frequência estabelecido na alínea b) do n.º 4, no horário 
da turma são definidas no regulamento interno da escola.  
6. O incumprimento ou a ineficácia das medidas e atividades referidas no presente artigo implica também restrições à 
realização de provas de equivalência à frequência ou de exames, sempre que tal se encontre previsto em regulamentação 
específica de qualquer modalidade de ensino ou oferta formativa 
7. O incumprimento reiterado do dever de assiduidade e ou das atividades a que se refere o número anterior pode dar 
ainda lugar à aplicação de medidas disciplinares sancionatórias previstas no Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 

 

Avaliação 
  

Artigo 200º - Avaliação  

1. Os alunos são avaliados de acordo com a lei em vigor e segundo os critérios definidos pelo Conselho Pedagógico.  
2. A divulgação dos critérios de avaliação é da competência do Diretor.  
 

Avaliação na Educação Pré-Escolar 
 

Artigo 201º - Processo de avaliação dos alunos 

1. A avaliação assume uma dimensão marcadamente formativa, desenvolvendo-se num processo contínuo e interpretativo 
e sustentado na articulação entre diferentes áreas do conhecimento. 
2. A avaliação, enquanto processo contínuo de registo dos progressos realizados pela criança, ao longo do tempo, utiliza 
procedimentos de natureza descritiva e narrativa, centrados sobre o modo como a criança aprende de acordo com as suas 
caraterísticas. 
3. A avaliação implica procedimentos adequados à especificidade da atividade educativa na educação pré-escolar, pelo que 
compete ao educador/ em articulação com a equipa educativa proceder à avaliação formativa, expressa de forma descritiva 
em todas as áreas de conteúdo, efetuando simultaneamente o preenchimento dos documentos criados para o efeito. A 
avaliação ocorre em três momentos formais: 1º, 2º e 3º períodos. 
4. No início do ano letivo, tem de ser assegurada articulação entre os docentes da EPE de crianças com 5 anos e os titulares 
de turma do 1º ano de escolaridade. 
 

Artigo 202º - Dimensão da avaliação 

1.Consideram-se como dimensões fundamentais para avaliação do progresso das aprendizagens das crianças as áreas de 
conteúdo das Orientações Curriculares (OCEPE): 
a) Área da Formação Pessoal e Social; 
b) Área da Expressão e Comunicação; 
c) Área do Conhecimento do mundo. 
 

Artigo 203º - Procedimentos da avaliação 
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1. A avaliação envolve observações periódicas das crianças, numa variedade de circunstâncias que sejam representativas do 
seu comportamento em atividades, ao longo do ano, permitindo acompanhar a evolução das suas aprendizagens. 

2. Esta avaliação será realizada privilegiando a observação e registo:  
a) Dos contextos funcionais das crianças;  
b) Dos trabalhos individuais e de grupo;  
c) Da participação em situações específicas de aprendizagem;  
d) Da construção de portefólio / dossier de aprendizagem; 
e) Das entrevistas; 
f) Das abordagens narrativas; 
g) Autoavaliação. 
 

Artigo 204º - Instrumentos de avaliação 

1. Em cada área de conteúdo, por período avaliativo, a identificação das aprendizagens e da evolução da criança, baseia-se 
em instrumentos de avaliação diversificados que permitam a globalidade da recolha de dados face às aprendizagens 
esperada. Os instrumentos a privilegiar são:  
a) Fichas de diagnóstico;  
b) Grelhas de observação;  
c) Ficha descritiva das aprendizagens por áreas de conteúdo; 
d) Abordagens narrativas; 
e) Registos audiovisuais;  
f) Portefólios/dossier construídos com e pela criança; 
g) Registos de autoavaliação. 
 

Avaliação nos 1º, 2º e 3º ciclos 
 

Artigo 205º - Domínios de Avaliação  

1. A avaliação das aprendizagens no Agrupamento incide sobre três domínios:  
a) As aprendizagens essenciais de cada disciplina; 
b) Os métodos de trabalho e estudo utilizados nos processos de aprendizagem; 
c) O compromisso assumido nos processos de aprendizagem. 
2. Estes três domínios integram conhecimentos, capacidades e atitudes, na perspetiva da sua identificação enquanto parte 
essencial na construção das competências enunciadas no Perfil do Aluno e no uso dessas competências nos processos de 
aprendizagem. Desta forma, os três domínios permitem a observação da aprendizagem como resultado (A - o uso do 
conhecimento), como processo sustentável (B - como aprender individualmente e coletivamente), privilegiando-se ainda o 
empenho que cada aluno desenvolve para aprender (C – o cumprimento de regras básicas da aprendizagem escolar).  
3. Cada domínio apresenta três subdomínios onde se definem indicadores de avaliação e descritores gerais de 
aprendizagem, cabendo a cada disciplina a interpretação desses indicadores e descritores face às aprendizagens essenciais, 
às áreas de competência definidas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e às decisões curriculares 
definidas. 
4. Todas as disciplinas têm de ter em conta nos processos avaliativos (como integrantes dos processos de aprendizagem) as 
dez áreas de competências do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, e torná-las explícitas nos perfis de 
aprendizagem específicos para cada ano ou ciclo de escolaridade, integrando-os nos descritores de desempenho, em 
consonância com as Aprendizagens Essenciais. 
 

Artigo 206º - Descritores de avaliação 

1. Os descritores de avaliação definem quatro níveis de qualidade para as aprendizagens realizadas como a seguir se 
descreve, tendo em conta que as siglas utilizadas no 1.º ciclo seguem o indicado na legislação em vigor, ou seja, Muito Bom 
(MB), Bom (B), Suficiente (S) e Insuficiente (I) que correspondem, respetivamente às menções utilizadas no 2.º e 3.º ciclos, 
Excelente (Ex), Satisfaz Bastante (SB), Satisfaz (S) e Não Satisfaz (NS), com o significado processual de que o aluno “ainda 
não conseguiu”. 
2. A relação entre a atribuição do nível, a menção avaliativa e o seu significado, é a seguinte: 
a) Insuficiente / Não Satisfaz / Nível 2 – É atribuído quando o aluno mostra, no seu desempenho, não ter realizado as 
aprendizagens essenciais previstas; 
b) Suficiente / Satisfaz / Nível 3 - É atribuído quando o aluno mostra, no seu desempenho, ter realizado as aprendizagens 
essenciais necessárias para prosseguir o plano de aprendizagem; 
c) Bom / Satisfaz Bastante / Nível 4 - É atribuído quando o aluno mostra, no seu desempenho, ter realizado as 
aprendizagens essenciais, utilizando-as com segurança, na realização das tarefas escolares; 
d) Muito Bom / Excelente / Nível 5 – É atribuído quando a qualidade do desempenho do aluno mostra ter expandido e 
aplicado as aprendizagens essenciais utilizando-as, com segurança e clareza, na realização das tarefas escolares. 
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3. A aplicação do descritor “Insuficiente” ou “Não satisfaz” com o significado de “O aluno ainda não conseguiu” implica uma 
relação estreita entre os dados do diagnóstico e a definição das aprendizagens a realizar pelo aluno, assim como da 
definição e do efeito das medidas capazes de facilitar essa aprendizagem, permitindo a melhoria. 
4. O nível 1 só é atribuído quando o aluno apresenta uma assiduidade residual que não permitiu qualquer aprendizagem. A 
atribuição deste nível implica que foram desenvolvidas e avaliado o efeito de todas as medidas suporte à aprendizagem e à 
inclusão disponíveis no agrupamento, nomeadamente no âmbito do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família. Implica ainda 
que foi acionada a intervenção de instituições exteriores ao Agrupamento como a Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens ou o Tribunal de Menores. 
5. A aplicação do descritor “Excelente” implica que cada disciplina defina nos seus documentos curriculares específicos, o 
que é esperado como expansão e uso das aprendizagens essenciais, tendo em conta conhecimentos e competências, 
articulando com os princípios, valores e metas do Projeto Educativo do Agrupamento e o Perfil do Aluno à Saída da 
Escolaridade Obrigatória, tendo em atenção o espaço de decisão do aluno em função dos seus interesses e oportunidades. 
É ainda de ter em atenção que as menções avaliativas têm de ser vistas como instrumentos de inclusão, ou seja, qualquer 
aluno que se esforce nesse sentido, e de acordo com as suas características e oportunidades, poderá aceder à menção de 
Excelente.  
 

Artigo 207º - Instrumentos de avaliação 

1. Em cada disciplina/ano de escolaridade, dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, por período avaliativo, a identificação das aprendizagens 
baseia-se, no mínimo em três instrumentos avaliativos diferenciados que permitam a globalidade da recolha de dados face 
às aprendizagens esperadas nos três domínios definidos e tendo como orientadores as aprendizagens da disciplina e as dez 
áreas de competência do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO). Os instrumentos utilizados têm peso 
idêntico embora a identificação diferenciada das aprendizagens/competências permitam a diferenciação da qualidade 
consoante as características da disciplina/área disciplinar e os processos de aprendizagem definidos para cada aluno. 
2. Os processos de auto e heteroavaliação dos alunos deverão acompanhar os processos de aprendizagem, tendo caráter 
sistemático, para efetivar o envolvimento de cada um, com a mediação dos professores, na autorregulação das suas 
aprendizagens e nas medidas/estratégias de melhoria.  
 

Regime disciplinar dos alunos  
 

Artigo 208º - Qualificação de infração  

A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos neste regulamento, em termos que se revelem perturbadores do 
funcionamento normal das atividades do Agrupamento ou das relações no âmbito da comunidade educativa constitui 
infração, passível de aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória. 

 

Artigo 209º - Participação de ocorrência   

1. O/A docente ou membro do pessoal não docente que presencie ou tenha conhecimento de comportamentos suscetíveis 
de constituir infração disciplinar nos termos do artigo anterior deve participá-los imediatamente ao Diretor do 
Agrupamento ou ao Coordenador de estabelecimento.  
2. O aluno que presencie comportamentos referidos no número anterior deve comunicá-los imediatamente ao professor 
titular de turma ou ao diretor de turma, o qual, no caso de os considerar graves ou muito graves, os participa, no prazo de 
um dia útil, ao diretor do agrupamento ou ao coordenador de escola. 

 

Artigo 210º - Finalidades das medidas corretivas e das disciplinares sancionatórias  

1. Todas as medidas corretivas e medidas disciplinares sancionatórias prosseguem finalidades pedagógicas, preventivas, 
dissuasoras e de integração, visando, de forma sustentada, o cumprimento dos deveres do aluno, o respeito pela 
autoridade dos professores no exercício da sua atividade profissional e dos demais funcionários, bem como a segurança de 
toda a comunidade educativa.   
2. As medidas corretivas e as medidas disciplinares sancionatórias visam ainda garantir o normal prosseguimento das 
atividades da escola, a correção do comportamento perturbador e o reforço da formação cívica do aluno, com vista ao 
desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena 
integração na comunidade educativa, do seu sentido de responsabilidade e da sua aprendizagem.  
3. As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em conta a especial relevância do dever violado e a gravidade da infração 
praticada, prosseguem ainda, finalidades punitivas.   
4. As medidas corretivas e as medidas disciplinares sancionatórias devem ser aplicadas em coerência com as necessidades 
educativas do aluno e com os objetivos da sua educação e formação, no âmbito do desenvolvimento do plano de trabalho 
da turma e do projeto educativo do Agrupamento, nos termos deste Regulamento.  

 

Artigo 211º - Determinação da medida disciplinar  
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1. Na determinação da medida disciplinar 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 verificar, o 
grau de culpa do aluno, a sua maturidade e demais condições pessoais, familiares e sociais.  
2. São circunstâncias atenuantes da responsabilidade disciplinar do aluno o seu bom comportamento anterior, o seu 
aproveitamento escolar e o seu reconhecimento, com arrependimento, da natureza ilícita da sua conduta.  
3. São circunstâncias agravantes da responsabilidade do aluno a premeditação, o conluio, a gravidade do dano provocado a 
terceiros e a acumulação de infrações disciplinares e a reincidência nelas, em especial se no decurso do mesmo ano letivo.  
 

Artigo 212º - Medidas corretivas  

1. As medidas corretivas prosseguem finalidades pedagógicas, dissuasoras e de integração, nos termos do nº 1 do artigo 
210º deste R.I., assumindo uma natureza eminentemente preventiva.  
2. São medidas corretivas:  
a) A advertência;  
b) A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar;  
c) A realização de tarefas e atividades de integração na escola, podendo ser aumentado o período de permanência 
obrigatória, diária ou semanal, do aluno na escola;  
d) A apreensão do telemóvel ou outro equipamento eletrónico pelo professor durante a aula ou atividade quando se 
verifique a violação do disposto na alínea t) do artigo 187º deste R.I; 
e) O condicionamento no acesso a certos espaços escolares ou na utilização de certos materiais e equipamentos, sem 
prejuízo dos que se encontrem afetos a atividades letivas;  
f) A mudança de turma.  
3. A aplicação e a execução das medidas corretivas deverão ser desencadeadas com a maior brevidade possível 
relativamente ao momento em que ocorreu a infração, excluindo-se os dias de interrupção das atividades letivas entre 
períodos escolares.  
4. A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas c), e) e f) do n.º 2, do presente artigo é da competência do 
Diretor que, para o efeito, procede sempre à audição do diretor de turma ou do professor titular da turma a que o aluno 
pertença, bem como do professor-tutor ou da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva ou do Gabinete de 
Apoio ao Aluno e à família. 
5. A aplicação das medidas corretivas previstas no n.º 2, do presente artigo, é comunicada aos Pais/Encarregado de 
Educação, tratando-se de aluno menor de idade.  
 

Artigo 213º - Advertência  

1. A advertência consiste numa chamada verbal de atenção ao aluno, perante um comportamento perturbador do 
funcionamento normal das atividades escolares ou das relações entre os presentes no local onde elas decorrem, com vista 
a alertá-lo para que deve evitar tal tipo de conduta e a responsabilizá-lo pelo cumprimento dos seus deveres como aluno.  
2. Na sala de aula, a advertência é da exclusiva responsabilidade do professor, enquanto que, fora dela, qualquer professor 
ou membro do pessoal não docente tem competência para repreender o aluno.  
 

Artigo 214º - Ordem de saída da sala de aula  

1. A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar é uma medida corretiva, aplicável 
ao aluno que aí se comporte de modo que impeça o normal prosseguimento do processo de ensino e aprendizagem.  
2. A ordem de saída da sala de aula e de demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar é da exclusiva competência do 
professor respetivo e implica a permanência do aluno na escola.  
3. Esta medida tem de, obrigatoriamente, ser comunicada, por escrito, ao Diretor de Turma.  
 

Artigo 215º - Procedimentos em caso de ordem de saída da sala de aula nos 2.º e 3.º ciclos 

1. Sempre que se verifique a ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar, o aluno 
deve ser encaminhado preferencialmente para o para o Gabinete de Mediação (GM) ou para Biblioteca, no caso de o 
Gabinete de GM não ter recursos humanos disponíveis no momento da ocorrência.  
2. A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar implica a marcação de falta e 
registo da mesma pelo respetivo professor.  
3. Após a aplicação no decurso do mesmo ano letivo e ao mesmo aluno da medida corretiva de ordem de saída da sala de 
aula pela terceira vez, deve o diretor de Turma, o convocar o respetivo Encarregado de Educação para uma reunião entre 
ambos e um elemento da Direção, um ou mais docentes do GM e um ou mais técnicos do GAAF, para serem delineadas 
medidas de atuação conjuntas.  
4. Nesse encontro o Encarregado de Educação deve ser informado que, na eventualidade de o aluno continuar com registos 
no GM, o passo seguinte é a aplicação de medidas corretivas ou sancionatórias, nos termos do Estatuto do Aluno. É 
importante que nesse encontro haja, sempre que possível, um consenso sobre as eventuais medidas corretivas a aplicar, 
considerando o perfil do aluno.  

 

Artigo 216º - Atividades de integração na escola  
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1. A execução de atividades de integração na escola traduz-se no desempenho, pelo aluno que desenvolva comportamentos 
passíveis de serem qualificados como infração disciplinar grave, de um programa de tarefas de caráter pedagógico, que 
contribua para o reforço da sua formação cívica, 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.  
2. As tarefas referidas no número anterior serão executadas em horário não coincidente com as atividades letivas, no 
espaço escolar.  
3. As atividades de integração podem assumir caráter pedagógico e cívico.  
4. Medidas de caráter pedagógico:  
a) Frequentar atividades de orientação vocacional, desenvolvimento cognitivo e métodos de estudo, no GAAF;  
b) Executar atividades de interesse para a escola; 
c) Frequência da Biblioteca; 
5. Medidas de caráter cívico:  
a) Manter a arrumação e limpeza da sala de aula;  
b) Manter a arrumação e limpeza de espaços exteriores à sala de aula;  
c) Executar tarefas na biblioteca escolar;  
f) Organizar a informação dos painéis destinados à afixação de informações para os alunos; 
g) Participar, sempre que possível, nos trabalhos de organização, preparação e execução de reparações decorrentes da 
infração;  
h) Executar atividades de manutenção de equipamentos;  
i) Apoiar atividades de organização de arquivos, inventários e catálogos;  
j) Participar e apoiar, com objetivos definidos, iniciativas em curso nos estabelecimentos de educação e ensino do 
Agrupamento; 
l) Participar e apoiar, com objetivos definidos, iniciativas em curso em instituições parceiras. 
6. As atividades de integração devem, sempre que possível compreender a reparação dos danos provocados pelo aluno.  
7. O cumprimento das atividades de integração realiza-se sempre sob supervisão da escola. 

 
Artigo 217º - Condicionamento a espaços e equipamentos  

1. Para efeitos do disposto na alínea e) do número 2 do artigo 212º deste R.I., as medidas corretivas de condicionamento 
podem incidir sobre:  
a) Frequência da Biblioteca, sem prejuízo das atividades letivas ou tarefas de integração; 
b) Utilização de tecnologias de informação e comunicação, fora das atividades letivas;  
c) Utilização de espaços desportivos, fora das atividades letivas.  
2. O período de tempo durante o qual o acesso referido no número anterior é condicionado será determinado aquando da 
aplicação desta medida corretiva pelo Diretor e não pode ultrapassar o ano escolar.  
 

Artigo 218º - Mudança de turma  

1. A mudança de turma poderá ocorrer para uma outra que reúna condições propícias à correção dos comportamentos 
desviantes, regulares e reincidentes, que o aluno apresente.  
2. O Diretor determinará a mudança de turma com base em proposta apresentada pelo Conselho de Docentes/Turma, 
depois de ouvidos a Equipa de Apoio à Educação Inclusiva e o técnico do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família os Serviços 
de Psicologia e Orientação, o Encarregado de Educação do aluno e o Diretor de Turma da turma para a qual o aluno 
transitará.  

 
Artigo 219º - Medidas disciplinares sancionatórias  

1. As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma sanção disciplinar imputada ao comportamento do aluno, 
devendo a ocorrência dos factos suscetíveis de as configurarem, ser participada, de imediato pelo professor ou funcionário 
que a presenciou ou dela teve conhecimento, ao Diretor do Agrupamento com conhecimento ao Diretor de Turma e ao 
professor-tutor ou à equipa de integração e apoios ao aluno, caso existam.  
2. As medidas disciplinares sancionatórias são:  

a) A repreensão registada;  
b) A suspensão até 3 dias úteis;  
c) A suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis;  
d) A transferência de escola; 
e) A expulsão da escola.  

 
Artigo 220º - Repreensão registada  

A medida disciplinar sancionatória de repreensão registada é averbada no processo individual do aluno, devendo constar a 
identificação do autor do ato decisório, a data em que o mesmo foi proferido e a fundamentação de facto e de direito que 
norteou tal decisão. Quando a infração for praticada na sala de aula, esta repreensão é da competência do professor 
respetivo, sendo do Diretor do Agrupamento nas restantes situações.  
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Artigo 221º - Suspensão da escola  

1. A suspensão da escola consiste em impedir o aluno de entrar nas instalações escolares, pelo período de tempo que for 
determinado, e quando esta medida seja considerada a mais eficaz para a responsabilização do aluno para o cumprimento 
dos seus deveres. 
2. A decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de suspensão até 3 dias úteis, enquanto medida dissuasora 
compete ao Diretor do Agrupamento, garantidos que estejam os direitos de audiência e defesa do visado e sempre 
fundamentada nos factos que a suportam.  
3. A decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis, compete ao Diretor 
precedida do respetivo procedimento disciplinar, podendo previamente, ouvir o Conselho de Turma, a Equipa 
Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva e a Equipa do GAAF para o qual deve ser convocado o professor-tutor, 
quando exista e não seja professor da turma.  
4. Compete ao Diretor do Agrupamento, ouvidos os Pais ou o Encarregado de Educação, quando menor de idade, fixar os 
termos e condições em que a aplicação das medidas disciplinares sancionatórias referidas nos nºs 2 e 3 anteriores são 
executadas, garantindo ao aluno um plano de atividades pedagógicas a realizar, corresponsabilizando-os pela sua execução 
e acompanhamento.  
5. O não cumprimento do plano de atividades pedagógicas a que se refere o número anterior pode dar lugar à instauração 
de novo procedimento disciplinar, considerando-se a recusa circunstância agravante, nos termos do n.º 3 do artigo 211º 
deste Regulamento. 
6.  Os efeitos decorrentes das faltas dadas pelo aluno no decurso do período de aplicação da presente medida disciplinar 
sancionatória são os previstos neste regulamento para as faltas injustificadas.  
 

Artigo 222º - Transferência de escola  

1. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de transferência de escola tem lugar quando se verifique a prática de 
factos notoriamente impeditivos do prosseguimento do processo de ensino dos restantes alunos da escola, ou do normal 
relacionamento com algum ou alguns dos membros da comunidade educativa.  
2. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de transferência de escola é da competência do diretor-geral da educação 
devendo ser precedida do respetivo procedimento disciplinar.  
3. A medida disciplinar sancionatória de transferência de escola apenas é aplicada a aluno de idade igual ou superior a 10 
anos e, frequentando o aluno a escolaridade obrigatória, desde que esteja assegurada a frequência de outro 
estabelecimento situado na mesma localidade ou na localidade mais próxima, desde que servida de transporte público ou 
escolar.  
 

Artigo 223º - Expulsão de escola  

1. A medida disciplinar de expulsão da escola é aplicada ao aluno maior quando, de modo notório, se constate não haver 
outra medida ou modo de responsabilização no sentido do cumprimento dos seus deveres como aluno. 
2.  A aplicação da medida disciplinar de expulsão da escola compete ao Director-geral da educação devendo ser precedida 
do respetivo procedimento disciplinar.  
3. A medida disciplinar de expulsão da escola implica a retenção do aluno no ano de escolaridade que frequenta quando a 
medida é aplicada e a proibição de acesso ao espaço escolar até ao final daquele ano escolar e nos dois anos escolares 
imediatamente seguintes.  
 

Artigo 224º - Cumulação de medidas disciplinares  

1. As aplicações das medidas corretivas previstas no artigo 212º deste R.I. são cumuláveis entre si.  
2. A aplicação de uma ou mais das medidas corretivas é cumulável apenas com a aplicação de uma medida disciplinar 
sancionatória.  
3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, por cada infração apenas pode ser aplicada uma medida disciplinar 
sancionatória.  
4. Complementarmente às medidas previstas no n.º 2 do artigo 219º deste RI, compete ainda ao diretor decidir sobre a 
reparação dos danos ou a substituição dos bens lesados ou, quando aquelas não forem possíveis, sobre a indemnização dos 
prejuízos causados pelo aluno à escola ou a terceiros, podendo o valor da reparação calculado ser reduzido, na proporção a 
definir pelo diretor, tendo em conta o grau de responsabilidade do aluno e ou a sua situação socioeconómica. 
 

Artigo 225º - Tramitação do Procedimento Disciplinar  

1. A competência para a instauração de procedimento disciplinar por comportamentos suscetíveis de configurarem a 
aplicação de alguma das medidas disciplinares sancionatórias previstas nas alíneas c), d) e e) do nº 2 do artigo 219º deste 
R.I. é do Diretor, devendo o despacho instaurador e de nomeação do instrutor, que deve ser um docente do Agrupamento 
de Escolas professor da escola, ser proferido no prazo de dois dias úteis, a contar do conhecimento da situação.  
2. No mesmo prazo, o Diretor notifica os pais ou encarregados de educação do aluno, quando este for menor, pelo meio 
mais expedito, designadamente eletrónico, telefónico ou por via postal simples para a morada constante do seu processo.  
3. Tratando-se de aluno maior de idade, a notificação é feita ao próprio, pessoalmente.  
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4. O Diretor deve notificar o instrutor da sua nomeação, no mesmo dia em que profere o despacho de instauração do 
procedimento disciplinar.  
5. A instrução do procedimento disciplinar é efetuada no prazo máximo de seis dias úteis, contados da data de notificação 
ao instrutor do despacho que instaurou o procedimento disciplinar, sendo obrigatoriamente realizada, para além das 
demais diligências consideradas necessárias, a audiência oral dos interessados, em particular do aluno e, sendo este menor 
de idade, do respetivo encarregado de educação.  
6. Os interessados são convocados com a antecedência de um dia útil para a audiência oral, não constituindo a falta de 
comparência motivo do seu adiamento, embora, se for apresentada justificação da falta até ao momento fixado para a 
audiência, esta possa ser adiada.  
7. Da audiência é lavrada ata de que consta o extrato das alegações feitas pelos interessados.  
8. Finda a instrução, o instrutor elabora, no prazo de três dias úteis, e remete ao Diretor, um relatório final do qual constam, 
obrigatoriamente, em termos concretos e precisos:  

a) Os factos cuja prática é imputada ao aluno, devidamente circunstanciados quanto ao tempo, modo e lugar;  
b) Os deveres violados pelo aluno, com referência expressa às respetivas normas legais ou regulamentares;  
c) Os antecedentes do aluno que se constituem como circunstâncias atenuantes ou agravantes nos termos previstos no 

artigo 212º deste R.I.  
d) A proposta de medida disciplinar sancionatória aplicável ou de arquivamento do procedimento.  
9. No caso da medida disciplinar sancionatória ser a transferência de escola, ou de expulsão da escola a mesma é 
comunicada para decisão ao Diretor-geral da Educação, no prazo de dois dias úteis. 
  

Artigo 226º - Celeridade do procedimento disciplinar  

1. A instrução do procedimento disciplinar prevista nos n.ºs 5 a 8 do artigo anterior pode ser substituída pelo 
reconhecimento individual, consciente e livre dos factos, por parte do aluno maior de 12 anos e a seu pedido, em audiência 
a promover pelo instrutor, nos dois dias úteis subsequentes à sua nomeação, mas nunca antes de decorridas vinte e quatro 
horas sobre o momento previsível da prática dos factos imputados ao aluno.  
2. Na audiência referida no número anterior, estão presentes, além do instrutor, o aluno, o encarregado de educação do 
aluno menor de idade e, ainda:  
a) O diretor de turma ou o professor-tutor do aluno, quando exista, ou, em caso de impedimento e em sua substituição, um 
professor da turma designado pelo diretor;  
b) Um professor da escola livremente escolhido pelo aluno. 
3. A não comparência do encarregado de educação, quando devidamente convocado, não obsta à realização da audiência. 
4. Os participantes referidos no n.º 2 têm como missão exclusiva assegurar e testemunhar, através da assinatura do auto a 
que se referem os números seguintes, a total consciência do aluno quanto aos factos que lhe são imputados e às suas 
consequências, bem como a sua total liberdade no momento da respetiva declaração de reconhecimento.  
5. Na audiência é elaborado auto, no qual constam, entre outros, os elementos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 9 do 
artigo anterior, o qual, previamente a qualquer assinatura, é lido em voz alta e explicado ao aluno pelo instrutor, com a 
informação clara e expressa de que não está obrigado a assiná-lo.  
6. O facto ou factos imputados ao aluno só são considerados validamente reconhecidos com a assinatura do auto por parte 
de todos os presentes, sendo que, querendo assinar, o aluno o faz antes de qualquer outro elemento presente.  
7. O reconhecimento dos factos por parte do aluno é considerado circunstância atenuante, nos termos e para os efeitos 
previstos no n.º 2 do artigo 212º, encerrando a fase da instrução e seguindo-se-lhe os procedimentos previstos no artigo 
anterior.  
8. A recusa do reconhecimento por parte do aluno implica a necessidade da realização da instrução, podendo o instrutor 
aproveitar a presença dos intervenientes para a realização da audiência oral prevista no artigo anterior.  
 

Artigo 227º - Suspensão preventiva do aluno  

1. No momento da instauração do procedimento disciplinar, mediante decisão da entidade que o instaurou, ou no decurso 
da sua instauração, por proposta do instrutor, o Diretor pode decidir a suspensão preventiva do aluno, mediante despacho 
fundamentado, sempre que:  
a)  A sua presença na escola se revelar gravemente perturbadora do normal funcionamento das atividades escolares;  
b) Tal seja necessário e adequado à garantia da paz pública e da tranquilidade na escola;   
c) A sua presença na escola prejudique a instrução do procedimento disciplinar.  
2. A suspensão preventiva tem a duração que o Diretor considerar adequada na situação em concreto, sem prejuízo de, por 
razões devidamente fundamentadas, poder ser prorrogada até à data da decisão do procedimento disciplinar, não 
podendo, em qualquer caso exceder 10 dias úteis.  
3.  Os efeitos decorrentes da ausência do aluno no decurso do período de suspensão preventiva, no que respeita à avaliação 
das aprendizagens, são determinados em função da decisão que vier a ser proferida no procedimento disciplinar, nos 
termos estabelecidos neste regulamento. 
4. Os dias de suspensão preventiva cumpridos pelo aluno são descontados no cumprimento da medida disciplinar 
sancionatória prevista na alínea c) do nº 2 do artigo 219º deste R.I., a que o aluno venha a ser condenado na sequência do 
procedimento disciplinar previsto no artigo 226º deste R.I.  
5. Os pais e encarregados de educação são imediatamente informados da suspensão preventiva aplicada ao filho ou 
educando e, sempre que a avaliação que fizer das circunstâncias o aconselhe, o Diretor deve participar a ocorrência à 
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respetiva comissão de proteção de crianças e jovens ou, na falta, ao Ministério Público junto do Tribunal de família e 
menores.  
6. Ao aluno suspenso preventivamente é também fixado, durante o período de ausência da escola, o plano de atividades 
previsto no número 4 do artigo 220º deste R.I.  
7. A suspensão preventiva do aluno é comunicada, por via eletrónica, pelo Diretor ao respetivo serviço do Ministério da 
Educação e Ciência, sendo identificados sumariamente os intervenientes, os factos e as circunstâncias que motivaram a 
decisão de suspensão.  

 

Artigo 228º - Decisão final do procedimento disciplinar  

1. A decisão final do procedimento disciplinar, devidamente fundamentada, é proferida no prazo máximo de dois dias úteis, 
a contar do momento em que a entidade competente para o decidir receber o relatório do instrutor, sem prejuízo do 
disposto no número 4.  
2. A decisão final do procedimento disciplinar fixa o momento a partir do qual se inicia a execução da medida disciplinar 
sancionatória, sem prejuízo da possibilidade de suspensão da execução da medida, nos termos do número seguinte.  
3. A execução da medida disciplinar sancionatória pode ficar suspensa pelo período de tempo e nos termos e condições em 
que a entidade decisora considerar justo, adequado e razoável, cessando logo que ao aluno seja aplicada outra medida 
disciplinar sancionatória no decurso dessa suspensão.  
4. Quando esteja em causa a aplicação da medida disciplinar sancionatória de transferência de escola ou de expulsão da 
escola, o prazo para ser proferida a decisão final é de cinco dias úteis, contados a partir da receção do processo disciplinar 
na Direção-Geral de Educação.  
5. A decisão final do procedimento disciplinar é notificada pessoalmente ao aluno no dia útil seguinte àquele em que foi 
proferida, ou, quando menor de idade, aos pais ou respetivo encarregado de educação, nos dois dias úteis seguintes.  
6. Sempre que a notificação prevista no número anterior não seja possível, é realizada através de carta registada com aviso 
de receção, considerando-se o aluno, ou, quando este for menor de idade, os pais ou o respetivo encarregado de educação, 
notificado na data da assinatura do aviso de receção. 
7. Tratando -se de alunos menores, a aplicação de medida disciplinar sancionatória igual ou superior à de suspensão da 
escola por período superior a cinco dias úteis e cuja execução não tenha sido suspensa, nos termos previstos nos n.ºs 2 e 3 
anteriores, é obrigatoriamente comunicada pelo diretor da escola à respetiva comissão de proteção de crianças e jovens 
em risco.  
 

Artigo 229º - Execução das medidas corretivas ou disciplinares sancionatórias  

1. Compete ao Diretor de turma e ou ao professor-tutor do aluno, caso tenha sido designado, ou ao professor titular, o 
acompanhamento do aluno na execução da medida corretiva ou disciplinar sancionatória a que foi sujeito, devendo aquele 
articular a sua atuação com os pais e encarregados de educação e com os professores da turma, em função das 
necessidades educativas identificadas e de forma a assegurar a corresponsabilização de todos os intervenientes nos efeitos 
educativos da medida. 
2. A competência referida no número anterior é especialmente relevante aquando da execução da medida corretiva de 
atividades de integração na escola ou no momento do regresso à escola do aluno a quem foi aplicada a medida disciplinar 
sancionatória de suspensão da escola.  
3. Na prossecução das finalidades referidas no n.º 1, o Agrupamento conta com a colaboração da Equipa Multidisciplinar de 
Apoio à Educação Inclusiva e dos Técnicos do Gabinete de Apoio ao Aluno.  

 

Artigo 230º - Recursos  

1. Da decisão final do procedimento disciplinar cabe recurso hierárquico nos termos gerais de direito, a interpor no prazo de 
cinco dias úteis apresentado nos serviços administrativos do agrupamento e dirigido:  

a) Ao conselho geral do agrupamento, relativamente a medidas aplicadas pelos professores ou pelo diretor;  
b) Para o membro do governo competente, relativamente às medidas disciplinares sancionatórias aplicadas pelo Diretor-

geral da educação.  
2. O recurso tem efeito meramente devolutivo, exceto quando interposto de decisão de aplicação das medidas disciplinares 
sancionatórias previstas nas alíneas c) a e) do n.º 2 do artigo 219º, deste RI.  
3. O presidente do conselho geral designa, de entre os seus membros, um relator, a quem compete analisar o recurso e 
apresentar ao conselho geral uma proposta de decisão.  
4. A decisão do conselho geral é tomada no prazo máximo de 15 dias úteis e notificada aos interessados pelo diretor, nos 
termos dos n.ºs 5 e 6 do artigo 228º deste RI.  
5. O despacho que apreciar o recurso referido na alínea b) do n.º 1 é remetido à escola, no prazo de cinco dias úteis, 
cumprindo ao respetivo Diretor a adequada notificação, nos termos dos n.ºs 5 e 6 do artigo 228º deste R.I.  
 

Artigo 231º - Salvaguarda da convivência escolar 

1. Qualquer professor ou aluno da turma contra quem outro aluno tenha praticado ato de agressão moral ou física, do qual 
tenha resultado a aplicação efetiva de medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola por período superior a oito 
dias úteis, pode requerer ao diretor a transferência do aluno em causa para turma à qual não lecione ou não pertença, 
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quando o regresso daquele à turma de origem possa provocar grave constrangimento aos ofendidos e perturbação da 
convivência escolar.  
2. O diretor decidirá sobre o pedido no prazo máximo de cinco dias úteis, fundamentando a sua decisão.  
3. O indeferimento do diretor só pode ser fundamentado na inexistência na escola ou no agrupamento de outra turma na 
qual o aluno possa ser integrado, para efeitos da frequência da disciplina ou disciplinas em causa ou na impossibilidade de 
corresponder ao pedido sem grave prejuízo para o percurso formativo do aluno agressor.  

 
Artigo 232º - Responsabilidade civil e criminal  

1. A aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória, prevista no presente Regulamento, não isenta o 
aluno e o respetivo representante legal da responsabilidade civil a que, nos termos gerais de direito, haja lugar, sem 
prejuízo do apuramento da eventual responsabilidade criminal daí decorrente.  
2. Sem prejuízo do recurso, por razões de urgência, às autoridades policiais, quando o comportamento do aluno maior de 12 
anos e menor de 16 anos puder constituir facto qualificado como crime, deve a direção da escola comunicar o facto ao 
Ministério Público junto do tribunal competente em matéria de menores.   
3. Caso o menor tenha menos de 12 anos de idade, a comunicação referida no número anterior deve ser dirigida à comissão 
de proteção de crianças e jovens ou, na falta deste, ao Ministério Público junto do tribunal referido no número anterior.  
4. O início do procedimento criminal pelos factos que constituam crime e que sejam suscetíveis de desencadear medida 
disciplinar sancionatória depende apenas de queixa ou de participação pela direção da escola, devendo o seu exercício 
fundamentar -se em razões que ponderem, em concreto, o interesse da comunidade educativa no desenvolvimento do 
procedimento criminal perante os interesses relativos à formação do aluno em questão.  
5. O disposto no número anterior não prejudica o exercício do direito de queixa por parte dos membros da comunidade 
educativa que sejam lesados nos seus direitos e interesses legalmente protegidos. 
 

Quadro e Prémios de Mérito 

  
Artigo 233º - Quadro de Mérito 

1. Farão parte deste quadro os alunos que se distingam por Mérito Académico e tenham tido um comportamento 
Excelente; 
2. Alunos que, no final do 1º ciclo, tenham obtido, no quarto ano, média de Excelente e não tenham insuficiente/suficiente 
na Oferta Complementar do currículo. A disciplina de EMR não entra no cômputo da média; 
3. Alunos dos 2º e 3º ciclos que tenham média igual ou superior a 4,50 na classificação final do ciclo (calculada em função da 
média obtida em cada ano de escolaridade desse ciclo) e não tenham obtido Não Satisfaz à Oferta Complementar do 
currículo. A disciplina de EMR não entra no cômputo da média;  
4. Esta seleção será feita em Conselho de Docentes sob proposta do Professor Titular de Turma do 1.º ciclo ou em Conselho 
de Turma do 3º período dos 2º e 3º ciclos; 
5. Os alunos distinguidos constarão do “Quadro de Mérito” do Agrupamento, sendo-lhes atribuído um diploma de mérito 
pelo Diretor, em momento a aprovar pelo Conselho Geral/Conselho Pedagógico. 

 

Artigo 234º - Prémios de mérito 

1. Serão atribuídos prémios de mérito, destinados a distinguir alunos que preencham um ou mais dos seguintes requisitos:  
a) Revelem atitudes exemplares de superação das suas dificuldades, reconhecidas fundamentadamente pelos agentes 
educativos; 
b) Produzam trabalhos académicos de excelência ou realizem atividades curriculares ou de complemento curricular de 
relevância; 
c) Desenvolvam iniciativas ou ações exemplares no âmbito da solidariedade social; 
2. Os prémios de mérito têm natureza simbólica; 
3. Caso se reúnam as condições desejáveis e o Agrupamento tenha estabelecido parcerias com entidades ou organizações 
da comunidade educativa no sentido de garantir os fundos necessários ao financiamento dos prémios de mérito, estes 
poderão ter uma natureza material, desde que, comprovadamente, auxiliem a continuação do percurso escolar do aluno. 
 

Processo individual do aluno e outros instrumentos de registo  

 
Artigo 235º - Processo Individual do Aluno  

1. O processo individual acompanha o aluno ao longo do seu percurso escolar, devendo ser atualizado ao longo do ensino 
básico de modo a proporcionar uma visão global do percurso do aluno, facilitando o seu acompanhamento e permitindo 
uma intervenção adequada. 
2. O processo individual do aluno constitui-se como registo exclusivo em termos disciplinares.   
3. As informações contidas no processo individual do aluno referentes matéria disciplinar e de natureza pessoal e familiar 
são estritamente confidenciais, encontrando-se vinculados ao dever de sigilo todos os elementos da comunidade educativa 
que a eles tenham acesso.  
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4. A organização do processo individual do aluno é da responsabilidade do docente titular de grupo/turma, na educação 
pré-escolar, no 1º ciclo, e do diretor de turma, nos 2º e 3º ciclos, acompanhando, obrigatoriamente, o aluno sempre que 
este mude de estabelecimento de educação e ensino, sendo entregue ao encarregado de edução ou ao aluno maior de 
idade, no termo da escolaridade obrigatória.  
5. No processo individual do aluno, que contém os seus dados de identificação, devem constar todos os elementos que 
assinalem o seu percurso e a sua evolução, designadamente:  

a) Fichas de registo de avaliação, resultantes da avaliação interna e externa, nomeadamente os relatórios individuais do 
aluno das provas de aferição (RIPA);  

b) Relatórios médicos e ou de avaliação psicológica, quando existam;  
c) Relatório técnico-pedagógico, programa educativo individual e identificação das áreas curriculares específicas, quando 

aplicável;  
d) Registo da participação em representação dos pares em órgãos da escola e em atividades ou projetos, 

designadamente, culturais, artísticos, desportivos, científicos, entre outros de relevante interesse social desenvolvidos 
no âmbito da escola;  

e) Os registos e produtos do trabalho do aluno que se considerem de excecional relevância para documentarem o seu 
percurso escolar;  

f) As informações relevantes do percurso educativo do aluno designadamente as relativas a comportamentos meritórios, 
a infrações e medidas disciplinares aplicadas, incluindo a descrição dos respetivos efeitos.   

6. Tem acesso ao processo individual do aluno, além do próprio, os pais ou encarregados de educação quando aquele for 
menor, o docente titular da turma ou o diretor de turma, o diretor e os funcionários afetos aos serviços de gestão de alunos 
e da ação social escolar.  
7. Podem ainda ter acesso ao processo individual do aluno, mediante autorização solicitada ao diretor e no âmbito do 
estrito cumprimento das respetivas funções, outros docentes do Agrupamento, os técnicos do Gabinete de Apoio ao Aluno 
e à Família e médicos escolares ou outros profissionais que trabalhem sob a sua égide e os serviços do Ministério da 
Educação com competências reguladoras do sistema educativo, neste caso após comunicação ao diretor. 
8. O processo individual do aluno pode ser consultado nos Serviços Administrativos do Agrupamento, dentro do horário de 
funcionamento desta.  
 

Artigo 236º - Outros instrumentos de registo  

1. Constituem ainda instrumentos de registo de cada aluno:  
a) O registo biográfico;  
b) A caderneta escolar;  
c) As fichas de registo da avaliação.  
2. O registo biográfico contém os elementos relativos à assiduidade e aproveitamento do aluno.  
3. A caderneta escolar contém as informações da escola e do encarregado de educação, bem como outros elementos 
relevantes para a comunicação entre a escola e os pais ou encarregados de educação.  
4. As fichas de avaliação contêm de forma sumária os elementos relativos ao desenvolvimento dos conhecimentos, 
capacidades e atitudes do aluno e são entregues, no final de cada momento de avaliação, designadamente no final de cada 
período escolar, aos pais ou ao encarregado de educação e ainda ao progenitor que não resida com o aluno menor de 
idade, desde que o solicite, pelo docente titular de grupo/turma na EPE e no 1º ciclo ou pelo diretor de turma nos restantes 
casos. 
 

Docentes  
 

Artigo 237º - Natureza e estrutura da carreira docente  

Considera-se pessoal docente aquele que é portador de qualificação profissional, certificada pelo Ministério da Educação, 
para o desempenho de funções de educação ou de ensino com caráter permanente, sequencial e sistemático  
 

Direitos  
 

Artigo 238º - Direitos Profissionais  

1. Nos termos do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário são 
garantidos ao pessoal docente os direitos estabelecidos para os funcionários e agentes da Administração Pública em geral, 
bem como os direitos profissionais decorrentes do Estatuto da Carreira Docente.   
2. Além dos consignados nos artigos 166º, 168º e 170º deste R.I., são direitos profissionais específicos do pessoal docente:  
a) Eleger e ser eleito para o Conselho Geral nos termos deste regulamento;  
b) Participar no processo educativo;  
c) Emitir opiniões e recomendações sobre as orientações e o funcionamento do Agrupamento e do sistema educativo;  
d) Ter apoio técnico, material e documental;  
e) À autonomia técnica e científica e à liberdade de escolha dos métodos de ensino das tecnologias e técnicas de educação 
e dos tipos de meios auxiliares de ensino mais adequados, no respeito pelo currículo nacional, pelos programas e pelas 
orientações programáticas curriculares ou pedagógicas em vigor;  
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f) À negociação coletiva e ao exercício de atividade sindical;  
g) À consideração e ao reconhecimento da sua autoridade pelos alunos, suas famílias e demais membros da comunidade 
educativa;  
h) À colaboração das famílias e da comunidade educativa no processo de educação dos alunos;  
i) À participação, através dos seus representantes, no processo de elaboração do Projeto Educativo e do Regulamento da 
escola, colaborando no seu desenvolvimento e concretização;  
j) À informação sobre iniciativas em que possa participar;  
k) A ser apoiado pelo Diretor do Agrupamento e pelas estruturas de coordenação e supervisão em todos os aspetos 
relacionados com o desempenho eficaz da sua atividade profissional;  
l) A ser respeitado e exigir a participação ativa dos alunos no processo de ensino;  
m) A ser informado, sempre que necessário e em tempo útil, sobre a sua situação profissional, bem como sobre os assuntos 
da vida da escola que digam respeito ao bom desempenho das suas funções;  
n) Ser informado antecipadamente, sobre a realização de atividades que impliquem a ausência dos alunos da sala de aula;  
o) A apresentar ao Presidente do Conselho Pedagógico, individualmente ou em grupo, projetos que visem a melhoria da 
atividade educativa; 
p) A exercer a sua autoridade nos domínios pedagógico, científico, organizacional, disciplinar e de formação cívica;  
q) A exercer a sua autoridade dentro e fora da sala de aula, no âmbito das instalações escolares ou fora delas, no exercício 
das suas funções; 
r) Ser ouvido sobre as atividades curriculares e não curriculares desenvolvidas no âmbito da educação sexual em meio 
escolar;  
s) A solicitar o agravamento das penas aplicadas a alunos na sequência de agressões praticadas sobre si, no exercício das 
suas funções ou por causa delas; 
t) Os professores gozam de especial proteção da lei penal relativamente aos crimes cometidos contra a sua pessoa ou o seu 
património, no exercício das suas funções ou por causa delas, nos termos previstos na lei.  
 

Deveres  
 

Artigo 239º - Deveres Profissionais dos Professores  

1. O pessoal docente está obrigado ao cumprimento dos deveres estabelecidos para os funcionários e agentes do Estado em 
geral e dos deveres profissionais decorrentes do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores do 
Ensino Básico e Secundário.  
2. Os professores, enquanto principais responsáveis pela condução do processo de ensino e, devem promover medidas de 
carácter pedagógico que estimulem o harmonioso desenvolvimento da educação, em ambiente de ordem e disciplina quer 
nas atividades na sala de aula, quer nas demais atividades da escola.  
3. Decorrendo da natureza da função exercida, cujo desempenho deve orientar-se para níveis de excelência, além dos 
consignados nos artigos 167º, 169º e 171º deste R.I., são deveres profissionais específicos do pessoal docente:  
a)     Contribuir para a formação e realização integral dos alunos, promovendo o desenvolvimento das suas capacidades, 
estimulando a sua autonomia e criatividade, incentivando a formação de cidadãos civicamente responsáveis e 
democraticamente intervenientes na vida da comunidade; 
b) Reconhecer e respeitar as diferenças culturais e pessoais dos alunos e demais membros da comunidade educativa, 
valorizando os diferentes saberes e culturas e combatendo processos de exclusão e discriminação; 
c)  Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo, favorecendo a criação e o desenvolvimento de relações de 
respeito mútuo, em especial entre docentes, alunos, encarregados de educação e pessoal não docente;  
d) Acompanhar e orientar as aprendizagens dos alunos, em colaboração com os respetivos pais e encarregados de 
educação;  
e) Gerir o processo de ensino-aprendizagem, no âmbito dos programas definidos, procurando adotar mecanismos de 
diferenciação pedagógica suscetíveis de responder às necessidades individuais dos alunos;  
f)    Respeitar a natureza confidencial da informação relativa aos alunos e respetivas famílias; 
g)    Contribuir para a reflexão sobre o trabalho realizado individual e coletivamente;  
h) Enriquecer e partilhar os recursos educativos, bem como utilizar novos meios de ensino, numa perspetiva de abertura à 
inovação e de reforço da qualidade da educação e do ensino; 
i)    Corresponsabilizar-se pela preservação e uso adequado das instalações e equipamentos e propor medidas de 
melhoramento e de renovação dos recursos disponíveis;  
j)    Atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos, capacidades e competências, numa perspetiva de desenvolvimento 
pessoal e profissional, nomeadamente através de ações de formação;  
k) Cooperar com os restantes intervenientes no processo educativo na deteção da existência de casos de jovens com 
necessidades educativas especiais, e em particular com os Serviços de Saúde e Segurança Social; 
l) Entregar aos Diretores de Turma, sempre que solicitado, todas as informações respeitantes ao comportamento 
/aproveitamento dos alunos, sem prejuízo da necessária fundamentação da classificação proposta;  
m) Ser o primeiro a entrar na sala de aula e o último a sair, tendo o cuidado de fechar a porta depois de verificar que a sala 
se encontra em condições para a aula seguinte;  
n) Proceder, em cada aula, ao registo do sumário que deve sintetizar, com objetividade as atividades realizadas e ser 
registado, pelos alunos, no caderno diário; 
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o) Proceder, em cada aula, à marcação de faltas de presença, atraso ou material e as resultantes do comportamento 
incorreto dos alunos, quando tal se verificar;  
p) Impedir o uso de telemóvel e de outros equipamentos eletrónicos/ tecnológicos; 
q)  Não terminar a atividade letiva antes do tempo regulamentar;  
r) Comunicar ao Diretor qualquer situação que seja lesiva dos valores fundamentais da escola;  
s) Proceder de acordo com o disposto nos artigos 214º e 215º deste R.I. sempre que der ordem de saída da sala de aula, a 
um aluno; 
t) Empenhar-se em criar/manter na sala de aula um ambiente favorável ao ensino-aprendizagem;  
u) Dar conhecimento ao assistente operacional sempre que as aulas sejam dadas em salas diferentes das previstas no 
horário;  
v) Dar conhecimento ao assistente operacional sempre que se verifiquem alguns danos na sala; 
w) Conceber, aplicar, corrigir e classificar os instrumentos de avaliação das aprendizagens; 
x) Entregar os instrumentos de avaliação corrigidos em sala de aula, no prazo máximo de três semanas após a sua 
realização, salvo situações excecionais. 
 

Avaliação de Desempenho Docente  
 

Artigo 240º - Avaliação de Desempenho Docente  

O processo de avaliação de desempenho dos docentes rege-se pelo Estatuto da Carreira Docente e demais legislação em 
vigor e encontra-se devidamente desenvolvido em manual próprio.  
 

Formação  
 

Artigo 241º - Formação do Pessoal Docente   

1. Compete ao Agrupamento, autorizar a frequência de ações Formação Contínua do pessoal docente que nele trabalha.  
2. Essa formação decorrerá quer das necessidades sentidas pelos atores, para execução das suas tarefas, quer de 
necessidades sentidas pelo Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico, para o bom funcionamento das escolas do 
Agrupamento.  
3. Toda a formação que decorrer do desenvolvimento do Projeto Educativo, do Plano de Melhoria do Agrupamento e do 
Plano Plurianual de Atividades está tacitamente autorizada a frequência, em horário pós-laboral, sendo considerada 
prioritária. 
4. No início do ano letivo, o Diretor designará um professor responsável que se comprometerá a fazer o levantamento das 
necessidades de formação das escolas do Agrupamento e a colaborar com o Diretor no que respeita à sua concretização.  

 

Artigo 242º - Objetivos da formação  

1. As propostas de formações apresentadas permitirão ajudar os docentes a encontrar formas de responder 
adequadamente às solicitações que a sua atividade pedagógica e didática exige a cada momento, a melhorar a sua 
prestação de trabalho e a contribuir para a consecução dos objetivos do projeto Educativo da Escola e visam:  
a) Melhorar a qualidade do ensino-aprendizagem;  
b) Implementar projetos e atividades que respondam às dificuldades evidenciadas pelos alunos;  
c) Generalizar a todas as disciplinas a utilização das TIC como ferramenta auxiliar no processo de aprendizagem;  
d) Valorizar as diferentes modalidades de avaliação dos alunos;  
e) Responder às necessidades de atualização profissional sentida pelos docentes de determinadas áreas curriculares;  
f)  Contribuir para um melhor desempenho do professor nos órgãos de natureza pedagógica.  

 
Artigo 243º - Estrutura  

1. O Agrupamento pode dispor de uma bolsa de formação, do Centro de Formação Sá de Miranda (CFSM), resultante do 
pedido das várias escolas associadas.   
2. O Agrupamento tem a possibilidade de requerer ao referido Centro que dê resposta às necessidades próprias do 
Agrupamento assim como, às de natureza específica das disciplinas nele lecionadas.  
 

Artigo 244º - Plano de Formação do Agrupamento 

1. O Plano de Formação centra-se numa intervenção estratégica sustentada nos princípios, objetivos e metas definidos no 
Projeto Educativo e pretende responder às necessidades que surgem, no âmbito do desenvolvimento profissional docente 
e não docente, através de ações formativas que capacitem a comunidade escolar para os desafios criados.  
2. O levantamento de necessidades de formação é realizado através de processos diversificados em que são envolvidos os 
docentes, os técnicos e os assistentes técnicos e operacionais, assim como outros elementos não diretamente envolvidos 
no plano de formação, mas cujas opiniões são interessantes para a definição de áreas formativas potenciadoras de 
qualidade nas dinâmicas escolares. 
3. O Plano de Formação do Agrupamento articula-se com o Plano do Centro de Formação Sá de Miranda, de que faz parte 
integrante e com o Município de Braga e tem em conta duas linhas mestras: 
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a) A da responsabilidade do Agrupamento em encontrar respostas para as necessidades do seu pessoal docente e não 
docente e de outros elementos essenciais ao processo educativo como pais e encarregados de educação;  
b) A da responsabilidade individual do pessoal docente e não docente de procurar e realizar formação contínua como 
estratégia de desenvolvimento profissional, independentemente do plano formativo organizado pelo Agrupamento. 
4. Com o Plano de Formação do Agrupamento pretende-se:  
a) Garantir a formação contínua do pessoal docente e não docente do Agrupamento; 
b) Promover ações formativas para docentes integradas nas dinâmicas dos grupos pedagógicos a que pertencem, com 
relevância para as temáticas que se relacionem diretamente com as questões do ensino e da aprendizagem; 
c) Articular e colaborar com parceiros locais e nacionais para a sua participação especializada no plano de formação do 
pessoal docente e não docente; 
d) Valorizar os recursos humanos especializados do Agrupamento no desenvolvimento de ações do Plano de Formação; 
e) Colaborar com o Centro de Formação Sá de Miranda na criação de uma rede formativa de escolas parceiras; 
f) Colaborar com o Centro de Formação Sá de Miranda e com o Município de Braga na viabilização do Plano de Formação; 
g) Estimular a inovação e a mudança nas práticas de ensino e da prestação do serviço educativo.  
 

Regime Disciplinar  
 

Artigo 245º - Regime Disciplinar  

1. Ao pessoal docente é aplicável o ECD e o Estatuto Disciplinar dos trabalhadores que exercem funções públicas.  
2. É considerada infração disciplinar a violação de deveres gerais ou específicos que incubem ao pessoal docente e não 
docente.  
3. A instauração de um processo de inquérito e/ou disciplinar segue o previsto nos normativos legais em vigor. 

 

Permuta de aulas e substituição de docentes  
 

Artigo 246º - Permuta de aulas  

1. Ao pessoal docente é permitida a permuta de aulas, entre docentes da mesma turma ou da mesma disciplina/área 
disciplinar, como estratégia propiciatória do cumprimento do currículo e dos planos de estudo de cada disciplina/área, na 
observância das seguintes normas:  
a) No início do ano letivo, o Docente Titular de turma/Diretor de Turma deve informar os alunos e os pais e/ou 
encarregados de educação sobre a possibilidade de ocorrerem permutas;  
b) A iniciativa da permuta deve partir do docente cuja ausência seja previsível;  
c) Com antecedência, o docente deve contactar com outro docente da mesma turma ou da mesma disciplina/área 
disciplinar que com ele possa permutar;  
d) Confirmada a possibilidade de permuta, o docente deve informar os alunos – diretamente ou através do Docente Titular 
de turma/Diretor de Turma ou do delegado de turma, até ao último tempo letivo da turma no dia anterior;  
e) O mesmo docente deve confirmar, pelo menos com a mesma antecedência, a exequibilidade da permuta e outra 
informação relevante sobre a mesma, preenchendo um documento próprio do Agrupamento que será entregue ao Diretor, 
para autorização; 
 f) As aulas permutadas devem ser sumariadas no programa informático na hora em que efetivamente decorreram, 
respeitando a numeração sequencial; 
g) A permuta nunca poderá representar alteração da mancha horária semanal dos alunos;  
h) A permuta não representa qualquer falta para o docente titular da turma/disciplina/área disciplinar desde que a aula seja 
assegurada. 
2. A substituição de docentes, na impossibilidade de permuta, terá lugar nas seguintes condições:   
a) Na ausência de curta duração dos docentes titulares de grupo da EPE, a substituição deve ser feita, preferencialmente, 
por um educador sem grupo atribuído;   
b) Na eventualidade de não ser aplicável o previsto na alínea anterior as crianças serão distribuídas pelas salas em 
funcionamento no jardim de infância, dentro do mesmo horário letivo.   
4. No caso de ocorrer a ausência imprevista do professor titular no 1.º ciclo, a substituição consiste na distribuição dos 
alunos pelas outras turmas da escola.  
5. Nos 2º e 3º ciclos, na ausência imprevista de um professor, o assistente operacional tem de: 
a) Encaminhar os alunos para a Biblioteca, local de apoio ao plano de plena ocupação de alunos (PPOA); 
b)  Informar o docente que se encontram destacados para o desenvolvimento de atividades de PPOA, na sala de Diretores 
de Turma, da necessidade de se fazer o acompanhamento de uma dada turma, que se encontra na Biblioteca/Sala de 
Grupos/Polivalente; 
c) O docente destacado, para as atividades de Plena Ocupação Alunos, fará a triagem das atividades a realizar pelos alunos 
e acompanhará a turma durante o tempo letivo que lhe cabe (podendo ser substituído por outro professor, assim que cesse 
o tempo do seu horário, destinado ao PPOA). Face ao exposto, a ocupação de alunos, na ausência imprevista de um 
docente, será centrada na Biblioteca. A primeira prioridade é dada aos alunos que preferem desenvolver trabalho de 
casa/grupo, na Biblioteca, ou estudo individual, ficando os restantes alunos a realizar atividades/jogos educativos (a 
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desenvolver na Sala de Grupos/ Polivalente), conforme a ocupação dos diferentes espaços, sempre acompanhados pelo 
professor; 
d) O professor que acompanhar uma turma, no caso da ausência imprevista de um docente, deverá sumariar as atividades 
desenvolvidas e marcar as eventuais faltas dos alunos, registando o conteúdo da atividade, indicando que se tratou de 
“acompanhamento de alunos por ausência imprevista do docente titular da disciplina”. Estes dados deverão ser referidos 
no relatório anual da Biblioteca Escolar, viabilizando o avaliar da implementação do PPOA; 
e) O sumário tem de sintetizar, com objetividade, as atividades realizadas, devendo ser registado pelos alunos no caderno 
diário; 
f) Os alunos devem, obrigatoriamente, permanecer no espaço atribuído até final do tempo letivo. O incumprimento desta 
norma implica marcação de falta ao aluno, que deverá ser comunicada ao DT, pelo processo mais expedito; 
g) Para a concretização do previsto nos pontos 3, 4, 5, 6 e 7 a professora bibliotecária tem organizado, nas áreas afetas à 
Biblioteca (Sala de Grupo e Polivalente), atividades que respondam à exigência, prevista nos normativos legais, para plena 
ocupação dos alunos em tempos escolares, sendo desde já de considerar: cinemateca; estudo individual; jogos educativos. 
 

Não Docentes  
 

Artigo 247º - Pessoal Não Docente  

1. O pessoal não docente integra o conjunto de funcionários e agentes que, no âmbito das respetivas funções, contribuem 
para apoiar a organização e a gestão, bem como a atividade socioeducativa do Agrupamento, incluindo os serviços 
especializados de apoio socioeducativo.  
2. O pessoal não docente integra-se nos grupos de pessoal técnico e operacional, nos termos da lei.  
3. O pessoal não docente integra ainda os/as técnicos/as superiores integrados/as no Gabinete de Apoio ao Aluno e à 
Família.  
 

Direitos  
 

Artigo 248º - Direitos dos não docentes  

1. O pessoal não docente, para além dos direitos consignados nos artigos 166º, 168º e 170º deste R.I. e dos previstos na lei 
geral aplicável aos trabalhadores que exercem funções públicas, têm ainda os seguintes:  
a) Participar ativamente em iniciativas promovidas na e pelo Agrupamento que se relacionem com o desempenho da sua 
função, sem prejuízo do respetivo serviço;  
b) Ser informado da sua classificação de serviço;  
c) À negociação coletiva e ao exercício de atividade sindical; 
d) Usufruir de instalações e equipamentos com as condições necessárias ao bom exercício das funções; 
e) Receber uma distribuição de serviço dentro dos horários definidos pela Direção, de acordo com as necessidades do 
agrupamento e com as suas competências e capacidades;  
f) A que lhe seja facultada a possibilidade de promoção pessoal e profissional.  

 

 Deveres  
 

Artigo 249º - Deveres dos não docentes  

1. Para além dos deveres mencionados nos artigos 167º, 169º e 171º deste R.I. e dos estabelecidos para os trabalhadores 
que exercem funções públicas têm ainda o dever de:  

a) Colaborar no acompanhamento e integração dos alunos na comunidade educativa, incentivando o respeito pelas 
regras de convivência, promovendo um bom ambiente educativo e contribuindo, em articulação com os docentes, os 
pais e encarregados de educação, para prevenir e resolver problemas comportamentais e de aprendizagem; 

b) Contribuir para a reflexão sobre o trabalho realizado individual e coletivamente;  
c) Participar à respetiva chefia qualquer anomalia, estrago ou dificuldade verificadas nos serviços ou sectores do 

edifício a seu cargo logo que dele tenham conhecimento. Se, por comprovada negligência o não fizer, serão por tal 
responsabilizados;  

d) Contribuir para a plena formação, realização, bem-estar e segurança dos alunos;  
e) Contribuir para a correta organização do Agrupamento de forma a assegurar a realização e o desenvolvimento 

regular das atividades nele prosseguidas;  
f) Participar em ações de formação, nos termos da lei, e empenhar-se no sucesso das mesmas;  
g) 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;  
h) Respeitar, no âmbito do dever de sigilo profissional, a natureza confidencial da informação relativa aos alunos e 

respetivos familiares e encarregados de educação;  
i) Respeitar as diferenças culturais de todos os membros da comunidade educativa.  

2. Constituem ainda deveres do pessoal não docente:  
a) Apresentar-se devidamente identificado;  
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b) Demonstrar competência e brio profissionais, contribuindo para o bom funcionamento do Agrupamento e dos seus 
serviços; 

c) Ter presente, na relação com os alunos, a vertente educativa da sua função;  
d) Comunicar ao Diretor qualquer situação que seja lesiva dos valores fundamentais do Agrupamento.  

3. Durante o horário de trabalho constituem ainda deveres dos Assistentes Operacionais:  
a) Usar bata em todo o recinto escolar;  
b) Utilizar touca sempre que exerçam funções no bufete ou na cantina;  
c) Não abandonar o local de serviço sem motivo válido e sem dar conhecimento ao seu superior;  

 

Competências específicas  
 

Artigo 250º - Coordenador técnico ou Chefe dos Serviços de Administração Escolar  

1. Ao coordenador técnico ou Chefe dos Serviços de Administração Escolar compete participar no conselho administrativo e, 
na dependência do diretor, coordenar toda a atividade administrativa nas áreas da gestão de recursos humanos, da gestão 
financeira, patrimonial e de aquisições e da gestão do expediente e arquivo.   
2. Ao coordenador técnico/Chefe dos Serviços de Administração Escolar cabem ainda as seguintes tarefas:   

a) Exercer todas as competências delegadas pelo Diretor;   
b) Propor as medidas tendentes à modernização, eficiência e eficácia dos serviços de apoio administrativo;   
c) Preparar e submeter a despacho do diretor todos os assuntos respeitantes ao funcionamento do Agrupamento;   
d) Dar contributos para a elaboração do projeto de orçamento de acordo com as linhas traçadas pelo Conselho Geral;   
e) Coordenar, de acordo com as orientações do conselho administrativo, a elaboração do relatório de conta de gerência.  
f) Orientar e coordenar as atividades dos Serviços Administrativos;   
g) Orientar e controlar a elaboração dos vários documentos passados pelos Serviços Administrativos e sua posterior 

assinatura;   
h) Organizar e submeter à aprovação do Diretor a distribuição do serviço pelo respetivo pessoal, de acordo com a 

natureza, categorias e aptidões, e, sempre que o julgue conveniente, proceder às necessárias redistribuições;   
i) Assinar o expediente corrente, bem como o que respeita a assuntos já submetidos a despacho do Diretor;  
j) Providenciar para que todos os serviços inerentes ao funcionamento das aulas, recursos e exames, dependentes dos 

Serviços Administrativos, estejam em ordem nos prazos estabelecidos;   
k) Proceder à leitura do Diário da República, tomando as providências necessárias para que a legislação de interesse para 

o estabelecimento seja distribuída pelas diferentes áreas e pelas demais entidades determinadas pelo Diretor;   
l) Verificar as propostas e processos de nomeação de pessoal;   
m) Apreciar e despachar os pedidos de justificação de faltas do pessoal administrativo;   
n) Exercer o cargo de secretário e, consequentemente, fazer parte integrante do Conselho Administrativo;   
o) Preparar os documentos para análise e posterior deliberação do Diretor;   
p) Dar cumprimento às deliberações dos Órgãos de Gestão que respeitarem aos Serviços Administrativos;   
q) Assinar as requisições de material a adquirir, quando devidamente autorizadas;   
r) Assinar os termos de abertura e de encerramento e chancelar todas as folhas dos livros utilizados nos Serviços 

Administrativos;   
s) Ter sob a sua guarda o selo branco do Agrupamento;  
t) Levantar autos de notícia ao pessoal administrativo relativos a infrações disciplinares verificadas;   
u) Apreciar qualquer outro assunto respeitante ao Serviço Administrativo, decidindo dos que forem da sua competência 

e expondo ao Diretor os que o ultrapassarem.  

 
Artigo 251º - Assistente Técnico  

1. O assistente técnico desempenha, sob orientação do coordenador técnico, funções de natureza executiva, enquadradas 
com instruções gerais e procedimentos bem definidos, com certo grau de complexidade, relativas a uma ou mais áreas de 
atividade administrativa, designadamente gestão de alunos, pessoal, orçamento, contabilidade, património, 
aprovisionamento, secretaria, arquivo e expediente.   
2. Compete ainda ao assistente técnico, designadamente:   

a) Recolher, examinar, conferir e proceder à escrituração de dados relativos às transações financeiras e de operações 
contabilísticas;   

b) Assegurar o exercício das funções de tesoureiro, quando para tal designado pelo órgão executivo do Agrupamento;   
c) Organizar e manter atualizados os processos relativos à situação do pessoal docente e não docente, designadamente, 

o processamento dos vencimentos e registos de assiduidade;   
d) Organizar e manter atualizado o inventário patrimonial, bem como adotar medidas que visem a conservação das 

instalações, do material e dos equipamentos;   
e) Desenvolver os procedimentos da aquisição de material e de equipamento necessários ao funcionamento das 

diversas áreas de atividade do agrupamento;  
f) Assegurar o tratamento e divulgação da informação entre os vários órgãos do agrupamento e demais entidades;   
g) Organizar e manter organizados os processos relativos á gestão dos alunos;   
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h) Providenciar o atendimento e a informação a alunos, encarregados de educação, pessoal docente e não docente e 
outros utentes do agrupamento;  

i) Preparar, apoiar e secretariar reuniões do diretor, ou outros órgãos, e elaborar as respetivas atas, se necessário.  
 
Artigo 252º - Encarregado operacional  

Ao encarregado compete genericamente coordenar e supervisionar as tarefas do pessoal que está sob a sua dependência 
hierárquica, competindo-lhe predominantemente:    

a) Orientar, coordenar e supervisionar o trabalho dos assistentes operacionais;   
b) Colaborar com o Diretor na distribuição de serviço por aquele pessoal;   
c) Controlar a assiduidade do pessoal a seu cargo e elaborar o plano de férias a submeter à aprovação do Diretor;   
d) Atender e apreciar reclamações ou sugestões sobre o serviço prestado, propondo soluções;  
e) Comunicar infrações disciplinares do pessoal a seu cargo;   
f) Requisitar e fornecer material de limpeza, de primeiros socorros e de uso corrente nas aulas;   
g) Comunicar estragos ou extravios de material e equipamento;   
h) Afixar e divulgar convocatórias, avisos, ordens de serviço, pautas, horários, etc.;   
i) Levantar autos de notícia aos assistentes operacionais relativos a infrações disciplinares verificadas.  

 
Artigo 253º - Assistente Operacional  

1. Ao assistente operacional incumbe o exercício de funções de apoio geral, incluindo as de atendimento no bufete, 
refeitório, receção, telefone/PBX, portaria, papelaria, reprografia, apoio à BE, desenvolvendo e incentivando o respeito e 
apreço pelo Agrupamento e pelo trabalho que, em comum, nele deve ser efetuado. Ao assistente operacional compete, no 
exercício das suas funções, designadamente:   

a) Dar apoio às salas de aula e às áreas de circulação, serviços, recreio e lazer;  
b) Participar com os docentes no acompanhamento das crianças e dos jovens durante o período de funcionamento dos 

jardins e das escolas, com vista a assegurar um bom ambiente educativo;   
c) Exercer tarefas de atendimento e encaminhamento de utilizadores dos jardins e das escolas e controlar entradas e 

saídas;   
d) Cooperar nas atividades que visem a segurança de crianças e jovens;   
e) Providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem como do material e 

equipamento didático e informático necessário ao desenvolvimento do processo educativo;   
f) Exercer tarefas de apoio aos serviços de ação social escolar;   
g) Prestar apoio e assistência em situações de primeiros socorros e, em caso de necessidade, acompanhar a criança ou o 

aluno a unidades de prestação de cuidados de saúde, devendo para o efeito comunicar ao Encarregado de Educação 
a necessidade da sua presença para dar o respetivo apoio ao educando.  

h) Estabelecer ligações telefónicas e prestar informações;   
i) Receber e transmitir mensagens;   
j) Zelar pela conservação dos equipamentos de comunicação;  
k) Reproduzir documentos com utilização de equipamento próprio, assegurando a limpeza e manutenção do mesmo e 

efetuando pequenas reparações ou comunicando as avarias verificadas;   
l) Efetuar, no interior e exterior, tarefas indispensáveis ao funcionamento dos serviços;   
m) Exercer tarefas de apoio de modo a permitir o normal funcionamento de laboratórios e bibliotecas escolares;   
n) Manter o silêncio e a disciplina nos blocos, polivalente, pátios e no exterior do edificado escolar, durante os períodos 

letivos;   
o) Providenciar no sentido de, antes de cada aula, a sala estar limpa, dotada de giz/equivalente, apagador e demais 

material previamente requisitado pelo professor;  
p) Comunicar ao seu superior hierárquico qualquer anomalia verificada;   
q) Divulgar nas salas de aula, de preferência no início ou no fim destas, as informações ou ordens de serviço emanadas 

da Direção;  
r) Registar a falta aos professores ausentes;   
s) Não permitir o acesso de estranhos aos blocos de aulas nem às salas;  
t) Solicitar a identificação a qualquer elemento estranho e comunicar a sua presença à chefia, com celeridade, sempre 

que esta se presuma pouco clara e/ou problemática;  
u) Abrir e fechar portas, portões, janelas e entregar e receber chaves dos chaveiros a seu cargo; 
v) Não abandonar as instalações durante o serviço. 

2. São deveres do Assistente Operacional em funções de apoio à Reprografia e Papelaria, sem prejuízo de outros 
consignados na legislação, os seguintes:  

a) Reproduzir e encadernar textos;    
b) Registar os movimentos da Reprografia e Papelaria, requisitando ao armazém o papel e outros produtos que sejam 

necessários;   
c) Emitir cartões eletrónicos do pessoal discente, docente, não docente e ainda para visitantes com caráter prolongado 

sob autorização do Diretor do Agrupamento; 
d) Efetuar o carregamento dos cartões eletrónicos;  
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e) Garantir o sigilo e confidencialidade dos documentos apresentados para reprodução, nomeadamente os que dizem 
respeito à avaliação dos alunos;   

f) Exigir aos utentes da Reprografia o preenchimento da requisição dos serviços solicitados;   
g) Garantir uma utilização racional e equilibrada dos recursos disponíveis;  
h) Comunicar estragos ou extravios de material e equipamento;   
i) Vender, mediante a apresentação de cartão eletrónico material escolar;   
j) Apurar diariamente a receita realizada proveniente do carregamento dos respetivos cartões ou venda de senhas e 

entregá-la ao tesoureiro;  
k) Assegurar a limpeza e manutenção das máquinas, comunicando as avarias ou mau funcionamento quando se 

verificarem;  
l) Assegurar o controlo de gestão dos materiais necessários ao funcionamento da reprografia e da papelaria.  

3.  São deveres do Assistente Operacional em funções de apoio à Biblioteca/Centro de Recursos Educativos, sem prejuízo de 
outros consignados na legislação, os seguintes:   

a) Fornecer e controlar a devolução de livros, revistas, jornais e outro material existente;   
b) Providenciar no sentido de fazer cumprir as normas de funcionamento de cada sector da Biblioteca;   
c) Proceder à arrumação do material, zelando pela sua conservação;   
d) Colaborar na organização e atualização dos ficheiros;   
e) Comunicar estragos ou extravios de material e equipamento;   
f) Limpar e arrumar as instalações à sua responsabilidade, zelando pela sua conservação.  

4. São deveres do Assistente Operacional em funções de apoio ao Bufete ou a outros serviços específicos, sem prejuízo de 
outros consignados na legislação, os seguintes:  

a) Zelar pela boa organização e bom funcionamento dos respetivos serviços;   
b) Preparar e vender produtos do Bufete;  
c) Comunicar estragos ou extravios de material e equipamento;   
d) Requisitar ao armazém o material necessário e proceder à sua arrumação, zelando pela limpeza e conservação do 

mesmo;   
e) Garantir boas condições de higiene e limpeza dos espaços; 
f) Assegurar o controlo de gestão de materiais necessários ao funcionamento do bufete; 

6. São deveres do Assistente Operacional em funções de apoio à Portaria, entre outros os constantes do artigo 300º deste 
R.I.  
 

Avaliação  
 

Artigo 254º - Avaliação  

1. A avaliação do pessoal não docente processa-se de acordo com as normas estabelecidas na lei em vigor.  
 

Artigo 255º - Formação  

1. O pessoal não docente tem o direito e o dever de frequentar, todos os anos, ações de formação e aperfeiçoamento 
profissional na atividade em que exercem funções, de acordo com os objetivos estabelecidos no seu processo de avaliação.  
2. O trabalhador deve participar de modo diligente nas ações de formação profissional que lhe sejam proporcionadas, salvo 
se houver motivo atendível 
3. São aplicáveis à formação profissional do pessoal não docente as regras e os princípios que regem a formação profissional 
na Administração Pública.   
4. A formação contínua do pessoal não docente deve realizar-se, preferencialmente, no decurso das interrupções letivas de 
forma a não prejudicar o funcionamento da escola.   
5. O pedido de dispensa para frequentar ações de formação é requerido ao diretor, com uma antecedência mínima de cinco 
dias, acompanhado de cópia do folheto divulgador da ação e do parecer do chefe/coordenador do serviço respetivo.   
6. De forma a dar cumprimento ao número anterior, deve o pessoal de cada serviço, programar a sua formação, de modo a 
satisfazer as suas necessidades de formação e as do serviço onde se enquadra.   
 

 Regime Disciplinar 
 

Artigo 256º - Regime disciplinar  

O pessoal não docente comete infração disciplinar quando não cumprir os seus deveres gerais, previstos na legislação em 
vigor e neste RI.  

 

Pais e Encarregados de Educação  
 

Artigo 257º - Direitos e deveres dos Pais e Encarregados de Educação  



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO SANCHES 
 

            Ser uma Escola de Cidadania 

                                             Ser uma Escola de Qualidade___________________________________________________________________________________________________________  

74  

1. O direito e o dever de educação dos filhos compreendem a capacidade de intervenção dos pais no exercício dos direitos e 
a responsabilidade no cumprimento dos deveres dos seus educandos na escola e para com a comunidade educativa, 
consagrados no regulamento interno.  
2. Sem prejuízo dos direitos e deveres dos pais e encarregados de educação estabelecidos no regime de autonomia, 
administração e gestão, o poder/dever de educação dos filhos implica o exercício de diversos direitos e deveres.  
 

Direitos dos Pais e Encarregados de Educação  
 

Artigo 258º - Direitos dos Pais e Encarregados de Educação  

1. Para além de usufruir dos direitos comuns a outros elementos da comunidade escolar, os Pais e Encarregados de 
Educação dos alunos do Agrupamento, têm direito a:  

a) Ser informados pela comunidade educativa sobre todas as matérias relevantes no processo educativo do seu 
educando, nomeadamente:  
i. No início do ano letivo, sobre os conteúdos programáticos de cada disciplina, respetivos critérios de avaliação e 

número de aulas previstas; 
ii. No final de cada período sobre a planificação e lecionação dos conteúdos em cada uma das disciplinas e número de 

aulas ministradas;  
iii. Ao longo do ano sobre a sua progressão. 

b) Ser eleitos e eleger os seus representantes no Conselho Geral;  
c) Estar representados nos Conselhos de Turma, nos termos legais;  
d) Participar na vida do Agrupamento;  
e) Recorrer das decisões relativas ao seu Educando proferidas pelo Conselho de Turma, pelo Conselho Pedagógico e 

pelo Diretor, nos termos legais;  
f) Ser notificados sobre as faltas do seu educando, nos termos da legislação em vigor;  
g) Pronunciar-se sobre o processo de avaliação do seu educando em caso de previsão de retenção repetida nos 2º e 

3ºciclos, devendo para o efeito ser convocado pelo Diretor de Turma para reunião a realizar com este. Esta 
convocatória deverá ser efetuada através de carta registada com aviso de receção a enviar com pelo menos oito dias 
de antecedência relativamente à data da reunião de avaliação do 3.º período;  

h) Ser atendidos pelo Diretor de Turma/ Professor Titular de Turma/ Educador de Infância, em horário afixado e 
comunicado no início do ano letivo, com exceção da última semana de aulas de cada período;  

i) Recorrer e serem atendidos pelo Diretor, mediante marcação prévia de entrevista; 
j) Associar-se e participar, nos termos legais, na Associação de Pais e Encarregados de Educação;  
k) Participar e cooperar ativamente em tudo o que se relacione com a educação do seu filho ou educando, bem como a 

aceder a toda a informação constante no processo individual do aluno, designadamente no que diz respeito às 
medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, nomeadamente: 
i. Participar nas reuniões da equipa multidisciplinar; 

ii. Ser ouvido aquando da elaboração do relatório técnico pedagógico do seu filho ou educando e aprová-lo; 
iii. Participar na elaboração e na avaliação do programa educativo individual; 
iv. Solicitar a revisão do programa educativo individual sempre que entender necessário; 
v. Consultar o processo individual do seu filho ou educando; 

vi. Ter acesso a informação adequada e clara relativa ao seu filho ou educando. 
l) Ser notificados da instauração de processo disciplinar ao seu Educando e da decisão proferida;  
m) Ser informados de qualquer medida corretiva/ disciplinar aplicada ao seu educando.  

 

Deveres dos Pais e Encarregados de Educação  
 

Artigo 259º - Deveres dos Pais e Encarregados de Educação  

1. Para além do cumprimento dos deveres comuns a outros elementos da comunidade escolar, os Pais e Encarregados de 
Educação dos alunos das Escolas que integram o Agrupamento, têm o dever de acompanhar ativamente a vida escolar do 
seu educando, nomeadamente:  
a)   Conhecer o seu horário;  
b) Certificar-se que é pontual, não chegando demasiado cedo ou atrasado às aulas ou outras atividades escolares e 
providenciar para que o seu educando abandone o espaço escolar, imediatamente, após terminar as atividades letivas/ 
escolares;  
c)   Colaborar com o diretor de turma/professor titular de turma/educador de infância titular de grupo na deteção de 
problemas a nível psicomotor, sensorial, cognitivo e dificuldades de aprendizagem, nomeadamente:  
d) Utilizar o caderno diário ou a caderneta para contactar com o Diretor de Turma ou outro Professor;  
e) Tomar conhecimento e assinar os testes realizados;  
f) Articular a educação na família com o trabalho escolar, quer na escola quer em casa;  
g)  Participar e cooperar ativamente em tudo o que se relacione com a educação do seu filho ou educando, designadamente 
no que diz respeito às medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, nomeadamente: 

i. Participar nas reuniões da equipa multidisciplinar; 
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ii. Participar na elaboração e na avaliação do programa educativo individual; 
h) Diligenciar para que o seu educando beneficie efetivamente dos seus direitos e cumpra rigorosamente os deveres que 
lhe incumbem, nomeadamente de correto comportamento e de empenho no processo de ensino;  
i) Responsabilizar-se conjuntamente com o seu educando pelo cumprimento dos deveres de frequência, assiduidade, 
pontualidade e disciplina;  
j) Colaborar com os professores no âmbito do processo de ensino do seu educando;  
k) Contribuir para a formação integral do seu educando, incutindo-lhe atitudes de respeito pela comunidade educativa;  
l) Providenciar no sentido de que o seu educando traga para as aulas o material essencial à sua participação nas atividades 
letivas;   
m) Providenciar no sentido de que o seu educando não traga equipamentos ou objetos que perturbem a atenção nas aulas 
e um bom relacionamento com os colegas;  
n) Providenciar no sentido de que o seu Educando não fique na posse de objetos cuja proveniência seja desconhecida;  
o) Em caso de necessidade de medidas de apoio educativo a prestar a crianças e jovens com doença oncológica, o 
encarregado de educação deverá adotar os seguintes procedimentos: 

i. Entregar ao Diretor um requerimento elaborado em articulação com os docentes em funções no estabelecimento 
hospitalar, e com o apoio dos serviços do Ministério da Educação, designadamente da Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares; 

ii. Identificar a necessidade de medidas de apoio educativo individual em contexto escolar, hospitalar ou no domicílio, 
presencial ou à distância; 

iii. O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes documentos: comprovativo da doença; declaração médica 
que ateste que a situação clínica é compatível com o apoio educativo a prestar e declaração de assunção de 
responsabilidade por parte do Encarregado de Educação. 

iv. Participar na elaboração do Programa Educativo Individual e ter acesso a toda a informação sobre a aprendizagem do 
seu educando. 

p) Entregar nos serviços administrativos, os documentos necessários à candidatura aos apoios sociais escolares, bem como 
comunicar qualquer alteração que se venha a verificar na situação económica do respetivo agregado familiar;  
q) Cumprir os prazos determinados pelos normativos legais para a justificação das faltas do seu educando;  
r)  Responsabilizar-se pelo pagamento dos danos físicos, morais e materiais causados a terceiros, resultantes de atos 
voluntários praticados pelo seu Educando;   
s) Contribuir para a elaboração e execução do Projeto Educativo e do Regulamento Interno do Agrupamento e participar nas 
atividades das Escolas para as quais tenha sido solicitada a sua colaboração/presença, nomeadamente festividades, 
convívios, ações de formação, encontros ou outras;  
t) Conhecer o estatuto do aluno, o regulamento interno do Agrupamento e, no ato da matrícula, subscrever, fazendo 
subscrever igualmente aos seus filhos e educandos, declaração anual, em duplicado, de aceitação do mesmo e de 
compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral;  
u) Cooperar com todos os elementos da comunidade educativa no desenvolvimento de uma cultura de cidadania, 
nomeadamente através da promoção de regras de convivência na Escola;  
v)   Contribuir para a preservação da disciplina nas Escolas do Agrupamento e para a harmonia da comunidade educativa, 
em especial quando para tal forem solicitados;  
w) Contribuir para o correto apuramento dos factos em procedimento de índole disciplinar instaurado ao seu educando 
participando nos atos e procedimentos para os quais for notificado 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 e do seu sentido de responsabilidade;  
x)   Contribuir para a preservação da segurança e integridade física e moral de todos os que participam na vida do 
Agrupamento;  
y)   Comparecer de imediato, (após lhe ter sido comunicado) em caso de acidente, para substituir o Assistente Operacional 
no acompanhamento do educando;  
z)   Integrar ativamente a comunidade educativa no desempenho das demais responsabilidades desta, em especial 
informando -se, sendo informado e informando sobre todas as matérias relevantes no processo educativo do seu 
educando, nomeadamente através de contacto com o Diretor de Turma;  
aa) Circular apenas nos espaços em que lhe é permitido aceder;  
bb) Manter constantemente atualizados os seus contactos telefónico, endereço postal e eletrónico, bem como os do seu 
educando, quando diferentes, informando a escola em caso de alteração; 
cc) Comparecer no Agrupamento sempre que para tal seja solicitado.  
3. Sempre que a criança/aluno acordar indisposta, o Encarregado de Educação deverá transmitir tal informação ao 
Educador/Assistente operacional/ Professor Titular de Turma/Diretor de Turma.   
4. Caso a criança/aluno tenha necessidade de tomar um medicamento no horário letivo, o Encarregado de Educação deverá 
comunicar por escrito ao Educador/ Professor Titular de Turma/Diretor de Turma a dose e o horário da administração do 
mesmo, se tal não constar de receita médica ou guia de tratamento.   
5. Caso a criança/aluno apresente febre ou doença contagiosa, como, por exemplo, sarampo, varicela, rubéola, papeira, o 
Encarregado de Educação deve assegurar que a mesma não frequente o estabelecimento de ensino.  
6. Na sequência de doença contagiosa, o Encarregado de Educação deve diligenciar no sentindo de obter de declaração 
médica comprovativa de que a criança/aluno já se encontra curada.  
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Artigo 260º - Incumprimento dos deveres por parte dos Pais ou Encarregados de Educação  

1. O incumprimento pelos pais ou encarregados de educação, relativamente aos seus filhos ou educandos menores ou não 
emancipados, dos deveres previstos no artigo anterior, de forma consciente e reiterada, implica a respetiva 
responsabilização nos termos da lei e do Estatuto do Aluno e Ética Escolar.  
2. Constitui incumprimento especialmente censurável dos deveres dos pais ou encarregados de educação:  
a) O incumprimento dos deveres de matrícula, frequência, assiduidade e pontualidade pelos filhos e ou educandos, bem 
como a ausência de justificação para tal incumprimento, nos termos do artigo 195º deste RI;  
b) A não comparência na escola sempre que os seus filhos e ou educandos atinjam metade do limite de faltas injustificadas, 
nos termos do n.º 2 do artigo 197º deste RI, ou a sua não comparência ou não pronúncia, nos casos em que a sua audição é 
obrigatória, no âmbito de procedimento disciplinar instaurado ao seu filho ou educando, nos termos previstos nos artigos 
225º e 226º deste RI;  
c) A não realização, pelos seus filhos e ou educandos, das medidas de recuperação definidas pela escola nos termos do 
presente RI, das atividades de integração na escola e na comunidade decorrentes da aplicação de medidas disciplinares 
corretivas e ou sancionatórias, bem como a não comparência destes em consultas ou terapias prescritas por técnicos 
especializados.  
2. Em caso de incumprimento reiterado por parte dos pais ou encarregados de educação, dos deveres a que se refere o 
número anterior, o Diretor deve comunicar tal facto à competente comissão de proteção de crianças e jovens ou ao 
Ministério Público.  
3. Tratando -se de família beneficiária de apoios sociofamiliares concedidos pelo Estado, a Direção comunica tal facto aos 
serviços competentes, para efeito de reavaliação, nos termos da legislação aplicável, dos apoios sociais que se relacionem 
com a frequência escolar dos seus educandos e não incluídos no âmbito da ação social escolar ou do transporte escolar 
recebidos pela família.  
4. O incumprimento por parte dos pais ou encarregados de educação do disposto na parte final da alínea b) do n.º 2 do 
presente artigo presume a sua concordância com as medidas aplicadas ao seu filho ou educando, exceto se provar não ter 
sido cumprido, por parte da escola, qualquer dos procedimentos obrigatórios previstos nos artigos 225º e 226º deste RI.  
5. No que diz respeito às medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, quando, comprovadamente, os pais ou 
encarregados de educação não exerçam os seus poderes de participação cabe à escola desencadear as medidas 
apropriadas em função das necessidades educativas identificadas. 
 

Associação de Pais e Encarregados de Educação  
 

Artigo 261º - Associações de Pais e Encarregados de Educação  

1. As associações de pais e encarregados de educação, dos diferentes estabelecimentos de educação e ensino do 
Agrupamento, são organizações representativas dos pais e encarregados de educação dos alunos, funcionado nos termos 
previstos na Lei.  
2. As associações de pais e encarregados de educação visam a defesa e promoção dos seus associados em tudo quanto 
respeita à educação e ensino dos seus filhos e educandos.  
 

Artigo 262º - Competência   

Cabe especialmente à associação de pais e encarregados de educação:  
a) Participar na definição da política educativa do Agrupamento no âmbito da sua representação no Conselho Geral;  
b) Salvaguardar os interesses dos alunos, pais e encarregados de educação, junto da Direção do Agrupamento e dos 
organismos oficiais;  
c) Designar representantes dos pais e encarregados de educação para integrar, nos termos deste regulamento, o Conselho 
Geral e para o Conselho Pedagógico do Agrupamento, cabendo-lhe a coordenação e condução do processo eleitoral, 
quando para o efeito seja exigível;  
d) Distribuir documentação de interesse das associações de pais e/ou afixá-las em locais destinados para o efeito;  
e) Dar parecer sobre legislação em vigor, ou a criar, no âmbito educativo; 
f) Participar nas diversas atividades inseridas no plano anual de atividades do Agrupamento; 
g) Incentivar a participação crescente dos encarregados de educação na vida escolar;  
h) Comunicar ao diretor, logo após as eleições, a composição dos respetivos órgãos sociais e, logo que conhecida, a perda 
da qualidade ou alteração dos pressupostos que determinaram a eleição de qualquer dos seus membros;  
i) Solicitar e participar em reuniões com os órgãos de gestão do Agrupamento bem como solicitar que sejam convocados 
para essas reuniões outros agentes do Agrupamento sempre que a matéria agendada para a reunião o aconselhe;  
j) Beneficiar de apoio documental a facultar pelo Agrupamento nos termos deste regulamento e da lei.  
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Autarquia Local  
 

Artigo 263º - Princípios  

1. O Agrupamento, enquanto centro de políticas educativas, tem de construir a sua autonomia a partir da comunidade em 
que se insere, dos seus problemas e potencialidades, contando com o assumir de novas competências por parte da 
administração regional e local, que possibilitem uma melhor resposta aos desafios da mudança.  
2. A autarquia tem intervenção direta na vida do Agrupamento, nomeadamente, através da sua participação no Conselho 
Geral e, como tal, tem direitos e deveres.  
 

Artigo 264º - Representação  

Os Representantes da Autarquia Local são designados pelo Município podendo este delegar nas Juntas de Freguesia.   
 

CAPÍTULO VI - Serviços 
 

Serviços de Administração Escolar 
 

Artigo 265º - Âmbito 

1. Os serviços de administração escolar são desempenhados pela secretaria. 
2. Compete aos Serviços de Administração Escolar a execução dos trabalhos necessários ao bom funcionamento do 
Agrupamento, essencialmente nas seguintes áreas:   

a) Alunos (matrículas, transferências, certificados, serviço de ação social escolar (SASE), …;   
b) Recursos Humanos (pessoal e vencimentos);   
c) Expediente geral;   
d) Contabilidade (escrituração e tesouraria);   
e) Atendimento aos utentes da comunidade escolar e ao público em geral.  

3. Os Serviços de Administração Escolar são coordenados pelo Chefe dos Serviços de Administração Escolar.  
 

Artigo 266º - Funcionamento 

1. Os Serviços de Administração Escolar funcionam na escola sede do Agrupamento. 
2. O horário de funcionamento será afixado em local bem visível, de preferência na porta de acesso aos respetivos serviços 
e na página eletrónica do Agrupamento.  
 

Artigo 267º - Serviço de atendimento 

1. O acesso à secretaria deve ser condicionado pelo funcionário da receção, a fim de facilitar o bom funcionamento dos 
serviços.  
2. O atendimento deve ser feito por ordem de chegada.  
3. Independentemente da atitude dos utentes, o atendimento a prestar deve refletir total disponibilidade e 
profissionalismo.  
 

Artigo 268º - Tesouraria 

1. Na secretaria e com o mesmo horário, funciona a tesouraria.  

2. À tesouraria compete a gestão dos recursos financeiros da escola, na dependência direta do conselho administrativo, 
conforme o disposto no “Sistema de Controlo Interno”. 
 

Serviços de Ação Social Escolar (SASE) 
 

Artigo 269º - Definição 

A Ação social escolar promove o apoio socioeconómico dos alunos do Agrupamento, tendo por objetivo minimizar as 
diferenças e desigualdades sociais e económicas dos alunos e assegurar condições que lhes permitam o acesso à Escola e a 
sua frequência.  

 
Artigo 270º - Localização e horário de funcionamento 

O serviço de ação social escolar funciona na secretaria, estando abertos no período de atendimento dos Serviços 
Administrativos.  
 

Artigo 271º - Operacionalização 

1. Os SASE são executados por um assistente técnico que operacionaliza os serviços.  
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2. As funções desempenhadas pelos assistentes técnicos afetos aos SASE deverão ser desenvolvidas em articulação com os 
docentes titulares de grupo/turma/diretores de turma e com o Diretor, na sua qualidade de responsáveis pelas/os 
crianças/alunos nos estabelecimentos de educação e ensino.  
 

Artigo 272º - Competências 

1.Compete aos SASE fazer o atendimento aos alunos, aos encarregados de educação e aos docentes, organizando e 
propondo os benefícios a que as crianças/os alunos têm direito, sob a orientação e responsabilidade do Diretor. 
2. Em especial, compete à Ação Social Escolar: 
a) Promover a organização de programas que visem prevenir a exclusão escolar dos alunos;  
b) Organizar e assegurar a informação dos apoios complementares aos alunos, associações de pais, encarregados de 
educação e professores;  
c) Publicitar as instruções e prazos de candidatura dos alunos aos auxílios económicos a prestar pela SASE e pelo 
Município;  
d) Colaborar na organização e supervisão técnica dos serviços do refeitório, bufete e papelaria e orientar o respetivo 
pessoal;  
e) Organizar os processos individuais dos alunos que se candidatem a subsídios, auxílios económicos diretos ou bolsas de 
estudo;  
f) Publicitar a lista dos alunos a subsidiar e a indicação dos respetivos escalões;  
g) Das listas afixadas cabe recurso para o Diretor, no prazo de oito dias úteis, após a afixação das mesmas; 
h) Coordenar as atividades referentes aos auxílios económicos dos alunos mais carenciados, nomeadamente, material 
escolar, livros, alimentação e transportes escolares: 
i. Por material escolar entende-se não só o material de uso corrente, como outro material necessário ao desenvolvimento 

das atividades curriculares;  
ii. O material escolar só pode ser adquirido nas papelarias das respetivas escolas, de acordo com as verbas atribuídas. 

iii. No caso das crianças/dos alunos da EPE e do 1º ciclo, beneficiários dos auxílios económicos, no âmbito da alimentação, 
os encarregados de educação devem marcar as refeições junto do funcionário responsável por esta área. Este 
procedimento é agilizado de acordo com faixa etária das crianças/dos alunos; 
iv. Os alunos dos 2º e 3º ciclos beneficiários dos auxílios económicos, no âmbito da alimentação, devem marcar as 
refeições passando o cartão de aluno no quiosque ou na papelaria. 
i) Desenvolver as ações que garantam as condições necessárias de prevenção do risco, encaminhar os alunos em caso de 
acidente e organizar os respetivos processos relativos ao reembolso de despesas não cobertas pelo subsistema de saúde do 
aluno; 
j) Colaborar na seleção e definição de produtos e material escolar, num processo de orientação de consumo; 
k) Colaborar com o Município, na organização da rede de transportes escolares e na organização dos processos da Ação 
Social Escolar no que respeita à atribuição de subsídios para alimentação e material escolar dos alunos do 1º ciclo do ensino 
básico;  
l) Assegurar o preenchimento de mapas, no âmbito da ação social escolar e exportar os respetivos dados.  

 
Artigo 273º - Bolsa de Manuais Escolares 

1. O Agrupamento, nos termos previstos nos normativos legais, cria e gere uma bolsa de manuais escolares destinada a 
apoiar os alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico. 
2. A bolsa de manuais é constituída pelos manuais escolares devolvidos, nos termos da lei, pelos alunos que deles foram 
beneficiários e que se encontrem em estado de conservação adequado à sua reutilização, bem como por aqueles que sejam 
doados à escola, designadamente por outros alunos, por intercâmbio entre escolas ou adquiridos com verbas próprias ou 
ainda postas à sua disposição por quaisquer entidades públicas ou privadas para o efeito.  
3. Para os efeitos previstos no presente artigo, os alunos beneficiários de apoio em manuais escolares, bem como o 
encarregado de educação do aluno menor, obrigam-se a conservar os manuais escolares em bom estado, 
responsabilizando-se pelo seu eventual extravio ou deterioração, ressalvado o desgaste proveniente do seu uso normal, 
prudente e adequado, face ao tipo de uso e disciplinas para que foram concebidos e do decurso do tempo, obrigando-se 
ainda a devolvê-los ao agrupamento.  
 

Artigo 274º - Empréstimo dos Manuais Escolares 

1. Os manuais escolares são disponibilizados aos alunos pelo Agrupamento de Escolas mediante de comprovativo de 
receção e compromisso. 
2. O empréstimo concretiza-se com a entrega dos manuais escolares atribuídos, mediante comprovativo de receção e 
compromisso de devolução, assinado pelos respetivos encarregados de educação. 
3. O comprovativo de receção recibo referido no ponto anterior deve ser conservado durante a duração do empréstimo dos 
manuais. 
4. Os livros emprestados serão usados pelo aluno durante o ano escolar ou os anos, dentro do ciclo de escolaridade para 
que tenham sido escolhidos. 
5. Os livros devem ser cuidadosamente utilizados e conservados, não devendo ser escritos nem a tinta nem a lápis.  
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6. Em caso de perda, estrago ou roubo, os alunos violam a lei pelo que podem ser sancionados nos termos do ponto 4 do 
artigo seguinte.  
 

Artigo 275º - Devolução dos manuais escolares 

1. É obrigatória a devolução dos manuais escolares postos à disposição do aluno.  
2. O dever de restituição a que se refere o presente artigo recai sobre o encarregado de educação ou no aluno, quando 
maior, e ocorre nos oito dias úteis subsequentes ao da afixação das pautas de avaliação do ano e ciclo de escolaridade 
frequentado pelo aluno. 
3. Sempre que se verifique a retenção do aluno beneficiário no ensino básico mantém-se o direito a conservar na sua posse 
os manuais escolares relativos ao ciclo em causa até à respetiva conclusão.  
4. A não restituição dos manuais escolares, nos termos dos números anteriores, ou a sua devolução em estado de 
conservação que, por causa imputável ao aluno, impossibilite a sua reutilização, implica a impossibilidade de atribuição 
deste tipo de apoio no ano letivo seguinte.   
5. Se os encarregados de educação se recusarem a aceitar o manual reutilizado, terão que suportar a despesa da aquisição 
dos mesmos. 
6. No ato de entrega dos manuais escolares é emitido pelo agrupamento o correspondente recibo de quitação, com o 
averbamento sobre o estado de conservação dos mesmos, o qual, em caso de mudança de escola, deve ser exibido no novo 
estabelecimento de ensino, para os efeitos previstos no número anterior. O Encarregado de Educação deverá assinar o 
termo de devolução do empréstimo dos livros.  
7. Em qualquer ciclo ou nível de ensino, designadamente em situação de mudança de escola, pode qualquer aluno que a 
tenha frequentado sem empréstimo de manuais escolares da bolsa solicitar a emissão de declaração comprovativa da sua 
situação.  
 

Artigo 276º - Doação de Manuais 

1. A doação de manuais escolares concretiza-se com a entrega, a título gratuito, de manuais que se encontrem em estado 
de conservação adequado à sua utilização, nos serviços administrativos do agrupamento;  
2. A doação a que se refere o presente artigo recai sobre o encarregado de educação ou no aluno, quando maior, e ocorre 
nos oito dias úteis subsequentes ao da afixação das pautas de avaliação do ano e ciclo de escolaridade frequentado pelo 
aluno, só sendo possível àqueles que concluíram o 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico.  

 

Seguro Escolar 
 

Artigo 277º - Seguro Escolar 

1. O Seguro Escolar é um sistema de proteção do Ministério de Educação que contempla a assistência prestada aos alunos 
sinistrados, em regime de complementaridade, relativamente aos apoios assegurados pelos sistemas ou subsistemas e 
seguros de proteção social e de saúde de que os alunos beneficiem.   
2. Todos os alunos matriculados neste Agrupamento estão abrangidos pelo seguro escolar, a saber: 
a) As crianças matriculadas e a frequentar a educação pré-escolar e os alunos do ensino básico;  
b) As crianças abrangidas pela educação pré-escolar e os alunos do ensino básico que frequentam atividades de animação 
socioeducativa, organizadas pelas associações de pais ou pelas autarquias, em estabelecimentos de educação e ensino;  
c) Os alunos do ensino básico que frequentem estágios ou desenvolvam experiências de formação em contexto de 
trabalho, que constituam o prolongamento temporal e curricular necessário à certificação;  
d) Os alunos que participem em atividades do desporto escolar;  
e) As crianças e os jovens inscritos em atividades ou programas de ocupação de tempos livres, organizados pelos 
estabelecimentos de educação ou ensino e desenvolvidos em período de férias; 
f) O seguro escolar abrange ainda os alunos que se desloquem ao estrangeiro, integrados em visitas de estudo, projetos 
de intercâmbio e competições desportivas no âmbito do desporto escolar, quanto aos danos não cobertos pelo seguro de 
assistência em viagem legalmente exigível, desde que a deslocação seja previamente comunicada à Direção Geral de 
Estabelecimentos Escolares, através da Direção de Serviços da Região Norte, para efeitos de autorização, com a 
antecedência mínima de 30 dias.  
3. Todas as iniciativas organizadas no âmbito das escolas do Agrupamento que compreendam uma deslocação fora do 
território nacional determinam a obrigatoriedade de celebração de um contrato de seguro de assistência em viagem, com 
as coberturas previstas nos normativos legais.  
4. Os Serviços de Ação Social Escolar facultam aos interessados todos os esclarecimentos complementares necessários.  

 
Artigo 278º - Acidente Escolar (noção) 

1. Considera-se acidente escolar para efeitos deste RI o evento que ocorra durante as atividades programadas pela Escola 
e/ou Agrupamento, e o evento externo e fortuito que ocorra no percurso habitual casa - Escola e/ou Escolas do 
Agrupamento - casa, no percurso entre Escolas do Agrupamento e dentro do período considerado necessário para o aluno 
efetuar esse percurso, que provoque ao aluno lesão, doença ou morte.  
2. Considera-se ainda acidente escolar para efeitos deste RI aquele que resulte de atividade desenvolvida com o 
consentimento ou sob a responsabilidade do Diretor do Agrupamento.  
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3. Só se considera acidente em trajeto para efeitos do nº 1 aquele em que o aluno seja menor de idade e não se encontre 
acompanhado por adulto que, nos termos da lei, esteja obrigado à sua vigilância.  

 
Artigo 279º - Cobertura 

O seguro escolar cobre:  
1. Os danos pessoais do aluno. 
2. A assistência prestada em estabelecimentos de saúde públicos, com exceção dos casos de impossibilidade de tratamento 
naqueles estabelecimentos, devidamente comprovados pelos respetivos serviços.   
 

Artigo 280º - Participação de ocorrência/acidente 

Verificada uma ocorrência suscetível de se classificar de acidente escolar, deve ser dado cumprimento aos procedimentos 
previstos na lei, para acionar o seguro escolar, nomeadamente:   
1. Comunicação da ocorrência aos serviços administrativos.  
2. Sempre que, na sequência de acidente, o aluno recorra aos serviços de saúde deve fazer-se acompanhar pelo cartão de 
beneficiário da assistência ou de ficha de identificação do aluno.   
3. No caso de prescrição de medicamentos, deve ser apresentado ao assistente técnico responsável da Ação Social Escolar o 
recibo das despesas efetuadas, acompanhado de cópia da prescrição médica e dos recibos originais, a fim de ser 
reembolsado da parte não suportada pelo sistema/subsistema de assistência.  
4. Nos casos de atropelamento, o mesmo deve ser participado às autoridades policiais e judiciais competentes, no prazo de 
15 dias.  
 

Artigo 281º - Divulgação do Regulamento do Seguro escolar 

O Regulamento do Seguro Escolar será publicitado na página eletrónica do Agrupamento e afixado nos locais de estilo.  
 

Serviços Técnicos 
 

Apoio Informático 
 

Artigo 282º - Definição 

1. Para garantir o bom funcionamento do Parque Informático das Escolas do Agrupamento pode ser constituído um serviço 
de Apoio Informático, para o qual é designado um Docente, com competência para tal, em exercício de funções no 
Agrupamento.  
2. Dada a dimensão e dispersão do Parque Informático do Agrupamento, podem ser contratados Serviços Técnicos se for 
possível a utilização do equivalente financeiro para assegurar os seus custos. 

  
Artigo 283º - Competências 

Compete ao Apoio Informático:  
a) Instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os seus utilizadores;  
b) Garantir o bom funcionamento do hardware, do software e dos periféricos (impressoras, etc.) e em caso de avaria 
diligenciar a sua reparação;   
c) Manter ativa toda a rede de dispositivos conectados;  
d) Assegurar a manutenção e gestão das redes informáticas;  
e) Administrar cópias de segurança, impressão e segurança dos equipamentos na sua área de atuação;  
f) Controlar e zelar pela correta utilização dos equipamentos;  
g) Auxiliar na execução de planos de manutenção, dos equipamentos, dos programas, das redes de computadores e dos 
sistemas operacionais; 
h) Elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária para a operação e manutenção das redes e 
computadores; 
i) Elaborar propostas e dar pareceres sobre a aquisição de equipamento informático e software solicitado pelos serviços, 
departamentos e docentes e sobre investimentos em TIC;  
j) Promover e assegurar o desenvolvimento de novos projetos de redes e comunicações e colaborar, sempre que 
necessário, nos estudos e projetos para adaptação dos sistemas de informação aos objetivos do Agrupamento;  
k) Promover ações de formação junto dos gestores e produtores de informação para uma melhor utilização dos recursos 
informáticos.  
 

Outros Serviços 
 

Papelaria e Reprografia 
 

Artigo 284º - Localização e horário de funcionamento 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO SANCHES 
 

            Ser uma Escola de Cidadania 

                                             Ser uma Escola de Qualidade___________________________________________________________________________________________________________  

81  

1. A reprografia/papelaria funciona no edifício sede do Agrupamento, sob a responsabilidade do/s assistente/s 
operacional/ais que nela presta serviço. 
2. A reprografia/papelaria funciona em horário a definir anualmente e que deverá ser afixado junto ao local de 
funcionamento. 
3. Não é permitida a entrada de pessoas estranhas ao serviço no interior da papelaria/reprografia. 
 

Artigo 285º - Papelaria 

1. A Papelaria visa servir, de uma forma rápida e acessível, todos os alunos, pessoal docente e não docente, encarregados de 
educação, quer da própria Escola, quer de qualquer estabelecimento de educação e ensino do Agrupamento e ainda de 
todos aqueles cujo acesso à escola tenha sido devidamente autorizado.  

 
Artigo 286º - Funcionamento da Papelaria 

1. O preçário de todos os artigos vendidos deve estar exposto em local visível.  
2. Os artigos para venda devem estar expostos de forma bem visível, de modo a que os utentes tenham conhecimento da 

sua existência.  
3. As compras para a papelaria devem ser feitas atempadamente, evitando-se situações de emergência.  
4. Os utentes da papelaria devem esperar calmamente a sua vez de serem atendidos.  
5. Na papelaria deverá existir sempre a lista com os nomes e o número de identificação do software de gestão de alunos (ID) 

dos alunos subsidiados.  
6. Todos os alunos subsidiados deverão referir, prontamente, qual o seu escalão e o ID, para tornar menos morosa a venda 

do material que pretendem.  
  

Artigo 287º - Reprografia 

1. A reprografia é o local onde se executam trabalhos de reprodução de testes escritos, textos de apoios ou qualquer outro 
documento de interesse para a população escolar.  
2. A reprografia visa servir, de uma forma rápida e acessível, todos os alunos, pessoal docente e não docente, encarregados 
de educação, quer da própria Escola, quer de qualquer estabelecimento de educação e ensino do Agrupamento e ainda de 
todos aqueles cujo acesso à escola tenha sido devidamente autorizado. 

 
Artigo 288º - Funcionamento/requisição de trabalhos 

1. A requisição dos trabalhos deve ser efetuada mediante a entrega de uma ficha de requisição, digital, via correio 
eletrónico ou em suporte de papel devidamente preenchida da qual deve constar o tipo de material a fotocopiar e sua 
finalidade, o número de cópias requerido, a identificação do requisitante e a data.  
2. Para efeito de requisição de fotocópias de testes de avaliação, os documentos devem ser entregues com a antecedência 
mínima de 24 horas.  
3. Para efeito de requisição de fotocópias de fichas de trabalho e outros documentos até vinte páginas, os respetivos 
originais devem ser entregues com uma antecedência mínima de 48 horas.  
4. Sempre que a requisição seja relativa a um número de originais superior ao indicado no número anterior, a data de 
entrega dos trabalhos deve ser previamente acordada entre o funcionário e o requisitante.  
5. Os pequenos trabalhos de urgência comprovada, destinados nomeadamente ao bom funcionamento administrativo do 
Agrupamento, não se encontram abrangidos pelos prazos enunciados nos pontos 2 e 3 antecedentes.  

 
Artigo 289º - Pagamento dos Trabalhos 

1. Todos os trabalhos requisitados são pagos no ato de requisição de acordo com tabela afixada na Reprografia.  
2. Excetuam-se de pagamento os testes de avaliação sumativa e formativa, fichas de trabalho, bem como todos os 
documentos de caráter administrativo, cujos custos são suportados por um fundo atribuído e integrado no cartão 
eletrónico do Agrupamento, do requisitante.  
 

Artigo 290º - Entrega e levantamento de trabalhos 

Os trabalhos devem ser entregues e levantados pelos respetivos requisitantes. 
 

Artigo 291º - Regras gerais de funcionamento 

Visando a melhoria da gestão de recursos, os professores e demais utentes devem ter em conta as seguintes disposições:  
1. Têm acesso à papelaria/reprografia, alunos e o pessoal docente não docente e ainda, em situações pontuais, os 
encarregados de educação.  
2. Na papelaria vendem-se as cadernetas dos alunos, impressos oficiais e artigos escolares, de acordo com a procura dos 
seus utentes. O pagamento é feito através do cartão eletrónico.  
3. A tabela de preços, atualizada anualmente, pode ser consultada na papelaria e nos quiosques.  
4. O atendimento faz-se por ordem de chegada, devendo para o efeito, ser formada fila única, que todos os utentes devem 
respeitar.  
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5. Todos os trabalhos destinados aos alunos têm de ter o logótipo do Agrupamento e do programa de financiamento 
quando aplicável, nome da Escola, disciplina, o ano e a sua finalidade (fichas informativas, textos de apoio e outros).  
6. Também os trabalhos produzidos internamente têm de ter o logótipo do Agrupamento e do programa de financiamento 
quando aplicável, o nome da Escola e a referência aos destinatários.  
7. Todos os trabalhos destinados aos alunos, tais como fichas informativas, textos de apoio e outros documentos, devem ser 
previamente autorizados pelo Diretor, com respeito pelo plafond pré-definido.  
8. As cópias particulares são pagas de acordo com a tabela em vigor e tiradas dentro das disponibilidades do serviço.  
9. O assistente operacional funcionário destacado para serviço fará o registo eletrónico das canetas para os quadros 
escolares, das cópias ou fotocópias pedidas, através do uso do cartão eletrónico de cada docente.  
10. O funcionário em serviço na papelaria/reprografia é responsável por:  
a) Fazer cumprir a ordem de chegada;  
b) Atender todos os utentes com igual disponibilidade;  
c) Garantir que os produtos à venda se encontrem em bom estado de conservação;  
d) Devolver ou inutilizar, informando o Diretor, os produtos que se não apresentem em boas condições;  
e) Requisitar os produtos de acordo com a procura;  
f) Validar os cartões de utente;  
g) Atribuir cartões a visitantes ou colaboradores de caráter prolongado, procedendo à respetiva cobrança;  
h) Proceder à substituição de cartões quando tenha sido feita a requisição da 2.ª via, com a respetiva cobrança;  
i) Desativar cartões; 
11. Na papelaria é permitido fazer compras de material, carregar os cartões e proceder à aquisição de impressos; 
12. As situações omissas são decididas pelo Diretor.  
 

Refeitório/Cantina 
 

Artigo 292º - Refeitório/Cantina 

1. Os refeitórios/cantinas escolares da sede do Agrupamento são um serviço da Ação Social Escolar destinado a assegurar 
aos alunos, pessoal docente e não docente, uma alimentação equilibrada, em ambiente condigno, integrado na ação 
educativa.   
2. As refeições constam da ementa do dia, que é divulgada antecipadamente no suporte informático, nos quiosques, no 
bufete e no refeitório.  
 

Artigo 293º - Aquisição de refeições 

1. Os preços de venda das refeições são estabelecidos, em cada ano letivo, por despacho ministerial.   
2. A marcação e pagamento de refeições para o pessoal discente, docente e não docentes, poderão ser realizados quer nos 
quiosques existentes no Agrupamento, quer no portal disponibilizado na página web e no MOODLE. 
3. Cada utilizador adquire apenas uma refeição por dia. 
4. Até às 10h:30min do próprio dia, é possível comprar a refeição, à qual acrescerá o valor de taxa de multa legalmente 
definido. Depois as 10h:30min só haverá acesso à refeição após autorização da entidade prestadora. 
5. No Serviço de Ação Social Escolar, é possível transferir a marcação de uma senha de refeição de um dia para outro, até às 
10 h:30min do próprio dia, para o qual tenha sido adquirida a refeição. 
6. No portal, é possível fazer a anulação da marcação de refeição até às 23h:59mim do dia anterior a que se destina. 
7. O utente que adquire uma senha de refeição e não almoce perde o direito à devolução do valor da refeição, dado que o 
número de senhas marcadas é indicado para a confeção das refeições. O número de senhas marcadas é igual ao número de 
refeições cobradas pela empresa à qual está concessionado o refeitório. 
 

Artigo 294º - Funcionamento do refeitório/cantina 

1. O horário de abertura do refeitório é afixado no início do ano letivo pelo Diretor com base em critérios estritamente 
pedagógicos.   
2. Nos refeitórios dos Jardins de Infância e Escolas do 1º, 2º e 3º Ciclos, as regras de funcionamento são definidas 
articuladamente entre as entidades promotoras e o estabelecimento de educação e ensino respetivo. 
3. Os alunos e o pessoal docente e não docentes devem respeitar o lugar de chegada.   
4. Os alunos, o pessoal docente e não docente, no final da refeição, colocam os tabuleiros nos locais destinados para o 
efeito.  
5. Cada utente do serviço do refeitório deve contribuir para a existência de um ambiente agradável. 
 

Artigo 295º - Direitos dos utentes do refeitório  

1. Os utentes do refeitório têm o direito a: 
a) Encontrar as instalações limpas e arrumadas; 
b) Usufruir de um ambiente calmo e descontraído enquanto tomam a sua refeição;  
c) Ser tratados com dignidade pelo pessoal em serviço naquele espaço; 
d) Apresentar reclamações, podendo fazê-lo diretamente a algum dos funcionários em serviço ou ao seu Professor Titular 
de turma/Diretor de Turma os quais, se for caso disso, as encaminharão para o Coordenador de Estabelecimento/Diretor.  
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Artigo 296º - Deveres dos Utentes do Refeitório  

1. Os alunos que adquiram a senha de refeição têm de a consumir, sendo que, no caso de tal não ser possível, devem 
apresentar a justificação ao docente titular de turma/diretor de turma, que comunicará aos assistentes técnicos 
responsáveis pela Ação Social Escolar.  
2. Os utentes do refeitório têm o dever: 
a) de respeitar as orientações do pessoal em serviço naquelas instalações, seja ao serviço da empresa concessionária seja 
da escola;  
b) de manter o local limpo e arrumado, cumprindo as regras de funcionamento anteriormente referidas.  
3. Os utentes do refeitório devem evitar o desperdício alimentar, quer comendo todos os alimentos que constituem a 
refeição, quer consumindo as refeições adquiridas. 

 
Artigo 297º - Sanções  

1.O incumprimento dos deveres dos utentes do refeitório implica:  
1.1. Numa primeira situação a repreensão do aluno pelo funcionário ou docente em serviço no local.  
1.2. Caso se trate de uma situação grave, ainda que seja a primeira vez, a comunicação ao docente titular de turma/diretor 
de turma do aluno que dela dará conhecimento ao Encarregado de Educação.  
1.3. Em caso de incumprimento reincidente, a aplicação de uma medida corretiva/sancionatória a determinar pelo Diretor 
ou em quem ele delegar, de acordo com o Regulamento Interno e em concordância com o Estatuto do Aluno.  
1.4. Tendo em conta que uma refeição adquirida e não consumida acarreta desperdício alimentar e despesas 
extremamente elevadas para o ME, prejudicando, como é óbvio, os interesses do Estado e da Família, determina-se que 
serão aplicadas sucessivamente as seguintes medidas: 
a) Motivar os alunos e os encarregados de educação no sentido de não existir disparidade entre as refeições servidas e as 
encomendadas, enfatizando o prejuízo do Estado, em termos económicos, e para o aluno, em termos alimentares, sociais e 
de cidadania, o que pode ser feito em reuniões com os Pais/Encarregados de Educação; 
b) Na segunda vez, no mesmo período letivo, em que seja constatada essa atitude por parte de um aluno, deverá o 
Professor Titular de turma/Diretor de Turma comunicar, via caderneta, a ocorrência aos Pais/Encarregados de Educação, 
alertando para a gravidade do sucedido; 
c) Sendo de novo reincidente o mesmo aluno no mesmo período escolar, deverá o Diretor do Agrupamento ou em quem 
ele delegar convocar os respetivos Pais/Encarregados de Educação no sentido de ser redigida uma carta de compromisso, 
assinada pelos intervenientes, concordante no pagamento do quantitativo em vigor por cada refeição não consumida, 
acrescida do valor da multa, a haver a repetição do comportamento. 
 

Bufete 
 

Artigo 298º - Funcionamento 

1. A utilização do bufete deve fazer-se com respeito por todos os utentes, esperando com civismo pela sua vez.   
2. Têm acesso ao bufete os alunos, pessoal docente e não docente, bem como visitas ou outras pessoas em serviço na 
escola.   
3. O horário de funcionamento deve estar afixado em local visível.   
4. O preçário dos produtos deve estar afixado em local visível.   
5. Os produtos existentes devem respeitar as regras sanitárias, os prazos de validade e propiciar uma alimentação racional e 
equilibrada.   
6. A aquisição dos produtos faz-se mediante a entrega ao assistente operacional do cartão eletrónico.  
7. Não é permitido o pagamento em dinheiro.   
8. Os utentes que levam a louça para as mesas, após a sua utilização, devem colocá-la novamente no balcão.   
 

Portaria/Receção 
 

Artigo 299º - Portaria/Serviço de telefone 

1. A portaria é o local de entrada principal de cada um dos estabelecimentos de educação e ensino e é como que a primeira 
porta que se abre, o seu espelho. Deve, por isso, transmitir uma imagem profissional, eficaz e refletir capacidade de 
organização.  
2. O horário de funcionamento da portaria/receção coincide com o horário de abertura e de encerramento do edificado 
escolar.  
3. O serviço de portaria é assegurado por um assistente operacional. 

 
Artigo 300º - Competências 

Ao assistente operacional responsável pela portaria compete, nomeadamente:   
a) Vigiar a área da portaria, nunca se ausentando do local sem motivo que o justifique, devendo comunicar a sua ausência 
ao superior respetivo; 
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b) Controlar a entrada e saída de todos os elementos da Comunidade Escolar devendo, para o efeito, solicitar um 
documento de identificação (cartão eletrónico);   
c) Receber os visitantes, procedendo à sua identificação (Bilhete de identidade, Cartão do Cidadão…), procurando saber o 
mais rapidamente possível o que pretendem e efetuar o respetivo encaminhamento, atribuindo um cartão de visitante que 
identifica o local para onde se dirigem;  
d) Registar a saída das pessoas que acedem aos serviços recebendo o cartão de visitante; 
e) Rececionar a correspondência, inclusive correio registado, e entregar a mesma, em tempo útil, na secretaria; 
f) Ter especial atenção a embrulhos suspeitos que não tenham remetente ou que sejam entregues sem identificação;  
g) Não permitir o acesso a pessoas que, pela sua conduta, se presuma possam vir a perturbar o funcionamento do 
respetivo estabelecimento de educação e ensino;  
h) Comunicar ao coordenador de estabelecimento, nos Jardins de infância/Escolas Básicas do 1.º ciclo, ao Diretor ou quem 
o substitui na Escola Sede de Agrupamento todas as situações suscetíveis de contrariar o presente Regulamento Interno ou 
prejudicar o normal funcionamento dos respetivos estabelecimentos de educação e ensino.  
i) A receção, marcação e encaminhamento das chamadas telefónicas, em tempo útil.  
j) Assegurar e gerir devidamente a utilização dos serviços de telefone pelos membros da comunidade escolar; 
k) Prestar “apoio” imediato a alunos em caso de acidente; 
l) Vigiar o espaço adjacente à entrada da escola; 
m) Não permitir a saída de alunos durante os seus períodos de aulas, salvo por pedido expresso na caderneta escolar feito 
pelos pais ou encarregados de educação e autorizado pelo Diretor. 
n) Conhecer as suas funções, como interveniente fundamental, no plano de evacuação e emergência do respetivo 
estabelecimento de educação e ensino; 
o) Manter asseada e arrumada a sua área de trabalho.  
 

Telefone/PBX 
 

Artigo 301º - Âmbito 

1. Os telefones e outros meios de comunicação do Agrupamento servem apenas para serviço oficial; 
2. O acesso às redes sociais só está autorizado para fins educativos ou atos administrativos. 
 

CAPÍTULO VII - Instalações  
 

Artigo 302º - Atribuição de Funções de Gestão de Instalações  

1. A gestão dos Estabelecimentos de Educação e Ensino é assegurada pelo Diretor ou a quem ele delegar. 
2. A gestão de Instalações específicas, adstritas a determinada disciplina/área disciplinar é assegurada pelos respetivos 
coordenadores. 
3. A gestão das restantes instalações, salas de aula, salas específicas e espaços comuns, caso não se verifique a nomeação 
de um elemento ou de uma equipa para o efeito, por parte do Diretor do Agrupamento, pelo facto de se entender que a 
respetiva dimensão e características não o justificam, é competência deste último, podendo ser delegada, de acordo com as 
disposições legais aplicáveis  

 
Artigo 303º - Gestão de Instalações  

1. A gestão de Instalações existentes no Agrupamento são as seguintes: 
a) Espaços Audiovisuais; 
b) Espaços específicos de Educação Física, e Desporto; 
c) Espaços específicos de Artes; 
d) Espaços de Informática; 
e) Espaço Rádio Francisco Sanches; 
f) Laboratórios de Ciências Naturais; 
g) Laboratórios de Química e Física; 
h) Sala Multifunções; 
i) Sala de Música; 
j) Laboratório de Matemática. 

2. A gestão dos Espaços Audiovisuais inclui o Auditório, duas Bibliotecas e a Sala de Grupos. A gestão dos Espaços de 
Educação Física e Desporto encerra, para além do Pavilhão Desportivo, do Ginásio e do Polidesportivo Exterior, os 
respetivos espaços de apoio, nomeadamente os balneários e vestiários, as arrecadações de material desportivo e a 
bancada. A gestão dos Espaços de Informática engloba todos os que contêm equipamento informático ou tecnológico, 
sendo, por isso, transversal a muitos espaços e instalações, nomeadamente aos que possuem uma gestão Direção de 
Instalações específica. 
3. Sem prejuízo da gestão de instalações elencadas no número 1, a todo o momento, por motivos de reorganização de 
espaços ou sempre que se justifique, podem ser criadas outras, por despacho do Diretor. 
 

Artigo 304º - Gestão de Instalações  
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O responsável pela gestão de Instalações é um docente, a exercer funções no Agrupamento, nomeado por despacho 
superior.  
 

Artigo 305º - Competências  

Compete, nomeadamente, ao responsável pela gestão de Instalações:  
a) Zelar pela manutenção de materiais, equipamentos e instalações;  
b) Propor a aquisição de materiais e equipamentos e a reparação ou manutenção de equipamentos e instalações, ouvido o 
grupo disciplinar;  
c) Promover a atualização do inventário de materiais e de equipamentos; 
d) Promover a elaboração ou revisão do respetivo regimento interno e/ou regulamento específico, nos primeiros trinta 
dias do ano letivo e ouvido, caso se aplique, o correspondente departamento ou grupo disciplinar. 
 

Artigo 306º - Mandato, cessação e exoneração do Diretor de Instalações  

1. O mandato do responsável pela gestão de Instalações é de quatro anos e cessa com a cessação do mandato do Diretor.  
2. O responsável pela gestão de Instalações pode ser exonerado a todo o tempo por despacho fundamentado do Diretor. 
3. Tendo em consideração o disposto no número anterior, pode o Diretor proceder à nomeação de novo responsável pela 
gestão de Instalações, cujo mandato terminará aquando do término do seu. 
 

Artigo 307º - Espaços ou instalações específicas 

1. Os Espaços e Instalações dispostos no presente artigo são os que, pelas suas características, justificam a existência de um 
regulamento específico que os caracterize e disponha sobre as respetivas regras de utilização e de funcionamento. 
1.1. Auditório – É um espaço físico com uma disposição em anfiteatro, de 126 lugares sentados. 
a) O Auditório é o local, por excelência, para sessões de frequência mais alargada ou pública, para atos solenes, para 
sessões de cariz cultural, para a realização de encontros de caráter científico, profissional ou de formação. 
1.1. Bibliotecas – Existem duas Bibliotecas no Agrupamento que se destinam a todos os seus alunos, professores e 
funcionários, uma das quais situada na sua sede e outra na Escola Básica da Quinta da Veiga. Ambas se constituem como 
estruturas munidas de um conjunto de recursos físicos, humanos e documentais, devidamente organizados, com o 
propósito, entre outros, de oferecer à comunidade escolar contributos para a sua formação e informação, no âmbito das 
atividades curriculares, extracurriculares e da ocupação dos tempos livres. 
1.2. Sala de Grupos – É um espaço privilegiado para desenvolver atividades de grupo, com recurso a equipamento 
informático e audiovisual, com utilização prioritária no âmbito das atividades curriculares e extracurriculares, com valências 
acrescidas para a organização de momentos de formação e de exposição para pequenos grupos. 
1.3. Pavilhão Desportivo, Ginásio e Polidesportivo Exterior – são infraestruturas prioritárias para o desenvolvimento das 
atividades curriculares e de complemento curricular da disciplina de Educação Física, assim como no âmbito do Desporto 
Escolar. Podem ser utilizadas para outras atividades, na sua função de apoio à comunidade. 
a) Na utilização no âmbito da disciplina de Educação Física, os alunos devem comparecer nas aulas com o equipamento 
adequado; 
b) No mesmo âmbito referido no número anterior, os alunos devem apresentar-se com o seu equipamento em condições 
de higiene e utilizá-lo exclusivamente na aula de Educação Física; 
c) Nas situações de utilização no âmbito do Desporto Escolar ou de outras atividades físicas desportivas, de complemento 
ou extracurriculares, aplica-se o disposto no ponto 5; 
d) Por questões de segurança, durante as aulas e outras atividades desportivas os alunos não podem usar quaisquer 
objetos de adorno (anéis, pulseiras, brincos, piercings, relógio...), os quais devem ser guardados no saco de valores da 
turma. Após a aula, os alunos recolherão os respetivos pertences e devolverão o saco ao assistente operacional. Os alunos 
que não puderem retirar brincos, piercings, anéis ou pulseiras deverão trazer adesivo para os proteger; 
e) Os alunos isentos da prática de atividade física por um período prolongado de tempo ou pontualmente, ficam também 
obrigados ao uso de equipamento apropriado, para que possam permanecer nas instalações desportivas para cumprimento 
de eventuais tarefas atribuídas pelo respetivo professor de Educação Física; 
f) Sempre que um aluno nela compareça sem o respetivo equipamento, deve ser efetuado o registo da falta e 
comunicado ao respetivo/a encarregado de educação pelo docente titular de turma/diretor de turma. 
1.4. Espaços Específicos de Artes – São espaços especialmente vocacionados para o desenvolvimento da atividade curricular 
das disciplinas de Educação Visual e de Educação Visual e Tecnológica, com material específico para o efeito, podendo ser 
potenciadas para projetos de complemento curricular, extracurriculares e interdisciplinares. 
1.5. Espaços de Informática – São todos os que contêm equipamento informático ou tecnológico, coincidindo, desta forma, 
com espaços e instalações que possuem uma Gestão de Instalações específica. Assim, os regulamentos específicos de 
determinados espaços de informática podem estar incluídos no Regulamento Específico desses mesmos espaços ou 
instalações. Não obstante, as regras de utilização e de funcionamento em que não se aplique o pressuposto indicado 
anteriormente constam de regulamento próprio. 
1.6. Rádio Francisco Sanches – É um espaço privilegiado de divulgação das atividades do Agrupamento, cuja atividade é 
coordenada por uma equipa de docentes, nomeada pelo Diretor, sem prejuízo das competências inerentes ao responsável 
pela gestão das instalações. Cumpre, também, um importante papel de complemento e de extensão curricular, à disposição 
dos diferentes grupos disciplinares/áreas, disciplinares e de todos os projetos desenvolvidos ou em desenvolvimento. 
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1.7. Os Laboratórios de Ciências – Destinam-se, exclusivamente, a atividades curriculares e de complemento curricular 
desenvolvidas por alunos e professores, atribuindo um pendor mais prático e diversificado à abordagem das ciências 
naturais dos alunos durante a sua aprendizagem. 
1.8. Laboratórios de Química e de Física – São locais de aprendizagem, onde se encontram materiais, equipamentos e 
reagentes, devidamente organizados, para serem utilizados exclusivamente por professores e alunos, permitindo a 
diversificação e a otimização da didática da disciplina, nomeadamente através do trabalho experimental, facultando aos 
alunos equipamentos e materiais aos quais não têm acesso no seu dia a dia. 
1.9. Sala Multifunções – Foi criada com valências que permitem explorar e desenvolver competências nas crianças e jovens, 
relacionadas com a vida diária (alimentação, cuidados com o vestuário e cuidados pessoais de higiene), que lhes 
possibilitam melhorar a capacidade de participar numa variedade de ambientes integrados e que os preparam para 
responder às suas necessidades, presentes e futuras, contribuindo para a construção do seu bem-estar físico, mental e 
social, num projeto de vida com conforto material, saúde, segurança pessoal e boas relações familiares e em comunidade. 
1.10. Sala de Música – Está equipada e adaptada para a realização de atividades de carácter musical, fundamentalmente 
relacionadas com a atividade curricular da Educação Musical. As suas características permitem, também, o 
desenvolvimento de outras atividades curriculares, de complemento curricular e extracurriculares, para além das que se 
encerram no âmbito da música e das artes. 
1.11. O laboratório de Matemática funciona na sala 1.1 e está equipada com recursos didáticos diversificados (materiais 
manipuláveis) para proporcionar uma aprendizagem mais motivadora através da realização atividades de caráter 
lúdico/pedagógico. 
2. Todos os docentes e não docentes do Agrupamento, individualmente ou em grupo, poderão, no respeito pelos respetivos 
regulamentos específicos e desde que devidamente autorizados pelo Diretor, utilizar os espaços e as instalações 
mencionados no presente artigo, devendo para tal requisitá-los junto do respetivo Diretor de Instalações, ou de quem 
tenha atribuída essa competência, com uma antecedência de, pelo menos, 48 horas sobre a data da utilização, sendo o 
registo e o controlo efetuados através de formulário próprio. 
3. Não obstante o mencionado no número anterior, a anuência, no que concerne à utilização pretendida, para além da 
disponibilidade da instalação, depende da adequação da atividade relativamente à funcionalidade da instalação, sendo que, 
caso se aplique, deverá ser ouvido o respetivo Departamento ou Grupo Disciplinar. 
4. No âmbito da sua função de apoio à comunidade, as instalações e os espaços referidos até ao presente ponto podem ser 
objeto de cedência de cariz regular, mediante o estabelecimento de protocolo assinado entre o Diretor e a entidade 
utilizadora, sendo que uma cedência para utilização pontual carece apenas de autorização expressa do Diretor do 
Agrupamento. 
4.1. Sem prejuízo do disposto em eventual protocolo celebrado para o efeito, a entidade utilizadora no âmbito do ponto 
anterior é responsável pela arrumação e pela segurança do espaço, bem como por danos pessoais ou materiais nele 
causados pela atividade ou evento desenvolvido, direta ou indiretamente, cabendo-lhe a assunção dos respetivos prejuízos 
financeiros que daí advenham. 
4.2. Em caso de incumprimento do referido no ponto anterior, pode ser vedada ao requisitante, temporariamente ou 
definitivamente, a utilização daquele espaço. 
5. Sem prejuízo do exposto no presente artigo, a utilização e funcionamento dos espaços e das instalações em referência 
regem-se por regulamentos específicos, que constam em anexo ao presente e que dele fazem parte integrante. 
 

308º - Outros Espaços e Instalações  

1. Como outros espaços e instalações, entenda-se os que não são referidos no artigo anterior e que não foram, de alguma 
forma, descritos por via de capítulos anteriores. 
1.1. Polivalente – A sua utilização e o seu funcionamento visam proporcionar aos alunos da Escola Básica Dr. Francisco 
Sanches o desenvolvimento de atividades lúdicas, formativas ou não, de acordo com os recursos disponíveis, observar, 
trabalhar e desenvolver as suas competências sociais e disponibilizar o acesso a serviços da escola, nomeadamente ao 
bufete, à reprografia/papelaria e aos quiosques multimédia. Pontualmente, poderá ter a função de ocupação de tempos 
livres dos alunos quando estes não tenham atividades escolares. As regras de utilização e de funcionamento deste espaço 
encontram-se exaradas no respetivo regulamento específico, anexado ao presente e do qual faz parte integrante. 
1.2. Sala dos Diretores de Turma - Esta sala destina-se às tarefas de direção de turma, onde constam documentos e 
equipamentos que permitem a sua concretização ou para reuniões quando necessário. 
1.3. Sala dos Professores - Este espaço é destinado ao pessoal docente, constituindo-se, simultaneamente, como espaço de 
convívio e de trabalho, com as condições adequadas para estes desígnios. Para esse efeito, a sala está equipada com os 
devidos equipamentos e mobiliário. É, também, o local privilegiado para afixação de documentação que lhes diga respeito, 
nomeadamente, legislação, avisos, convocatórias, ordens de serviço, instruções, correspondência e informação das 
organizações sindicais.  
1.4. Instalações Sanitárias – As instalações sanitárias são estruturas indispensáveis ao bom funcionamento do 
Agrupamento, pelo que devem ser mantidas em bom estado de utilização, limpeza e manutenção a cargo dos assistentes 
operacionais, consoante as funções e tarefas que lhes estejam atribuídas.  
1.5. Pátios, Recreios e espaços ajardinados – Os pátios, recreios espaços ajardinados que integram o edificado escolar são 
como que a sala de visitas de cada um dos estabelecimentos de educação e ensino sendo a sua preservação, conservação, 
asseio e boa utilização, obrigação, em primeiro lugar, de todos aqueles que os utilizam, cooperando com os assistentes 
operacionais a quem estejam atribuídas funções e tarefas inerentes à sua limpeza e manutenção. 
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1.6. Corredores interiores e espaços de circulação – Não é permitida nestas zonas a permanência de alunos, no decorrer das 
atividades letivas e durante os intervalos. 
1.7. Parque de Estacionamento – A Escola sede do Agrupamento possui, no seu espaço exterior, um conjunto de lugares de 
estacionamento de viaturas ligeiras, num total de 60 lugares. 
1.8. Gabinetes de atendimento – São espaços que têm como função prioritária o atendimento personalizado aos 
encarregados de educação, na concretização da tarefa do docente titular de turma/diretor/a de turma, enquanto elos de 
ligação escola-família. Podem ser rentabilizados para o atendimento de outras entidades, no âmbito da relação do 
Agrupamento com a comunidade, bem como para pequenas reuniões. 
1.9. Gabinete da Associação de Estudantes – O Gabinete da Associação de Estudantes pretende constituir-se como o espaço 
privilegiado para a realização de reuniões entre os elementos que a compõem, ou para que os mesmos desenvolvam o 
trabalho inerente às suas competências.  

 
Artigo 309º - Elevador  

1. A Escola-Sede do Agrupamento possui duas plataformas elevatórias, cuja utilização é destinada aos utentes com 
mobilidade condicionada, devidamente acompanhados, sempre que necessário, mediante acesso que lhe é concedido por 
um assistente operacional.   
2. As plataformas elevatórias podem ainda ser utilizados em situações excecionais, desde que devidamente autorizadas. 
 

Artigo 310º - Plano de Segurança Interno 

1. Para cada estabelecimento de educação e ensino do Agrupamento tem de ser elaboradas as Medidas de Autoproteção, 
de acordo com as disposições Legais em vigor, concebidas tendo em atenção as características físicas e humanas de cada 
um e constitui-se como um instrumento simultaneamente preventivo e de gestão operacional, face a uma situação de 
emergência. 
2. A elaboração das Medidas de Autoproteção de cada edificado escolar são da responsabilidade do Município, assim como 
a obrigatoriedade de serem colocadas à apreciação da Autoridade Nacional da Proteção Civil; 
3. Os planos de segurança internos consolidam as Medidas de Autoproteção de cada edificado escolar. 

 
Artigo 311º - Cedência de utilização das instalações   

1. A cedência das instalações das Escolas do Agrupamento à Comunidade concretizada através de protocolos a celebrar 
entre entidades utilizadoras e o Diretor, nos moldes de Regulamento onde constem as condições. 
2. A cedência de instalações e equipamentos a outros membros da Comunidade não pode perturbar o funcionamento das 
atividades letivas. 
 

CAPÍTULO VIII - Avaliação Interna  
 

Artigo 312º - Definição 

1. A avaliação do agrupamento (AvAEFS) estrutura-se com base na avaliação interna e externa, sendo um elemento 
integrante e regulador da prática educativa. A avaliação onera e permite desenvolver processos de monitorização e de 
avaliação, através da recolha, organização e análise de dados, divulgando-os por meios diversificados e indicando aspetos 
que necessitem de reflexão, podendo ser apresentadas recomendações para a análise e/ou intervenção por grupos 
específicos ou por todo o agrupamento. 

 
Artigo 313º - Objetivos 

1. É objetivo da equipa de autoavaliação: 
a) Recolher e apresentar os dados necessários para potenciar, no agrupamento, uma cultura de avaliação, de forma a 
constituir o suporte de reflexão e de decisão dos diferentes órgãos na definição das políticas e práticas educativas, visando 
a concretização das metas do projeto educativo e do seu plano de melhoria; 
b) Pretende-se que a AvAEFS se constitua como um instrumento que contribua para o desenvolvimento organizacional, 
formativo e profissional do Agrupamento e assim contribuir para a melhoria dos resultados e da qualidade da 
aprendizagem dos alunos. 
 

Artigo 314º - Composição  

1. A equipa responsável pela avaliação interna do Agrupamento é constituída docentes representativos de todos os níveis 
de ensino, pessoal não docente representativo de cada uma das áreas alunos, representantes de pais e parceiros de 
diferentes níveis de investigação 
a) Coordenação; 
b) Área de trabalho: alunos e encarregados de educação: 

i. Coordenadoras de Conselho de Docentes da EPE e do 1.º Ciclo;  
ii. Coordenadores dos Diretores de Turma; 
iii. Conselho Consultivo dos Alunos; 
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iv. Representantes das Associações de Pais. 
c) Docentes e parcerias: 

i. Coordenadores de Departamento; 
ii. Conselho de Parceiros. 

d) Pessoal não docente: 
i. Elemento da Direção; 
ii. Elemento do GAAF; 
iii. Representante dos assistentes operacionais e dos administrativos. 

e) Observatório estatístico: 
i. Equipa TIC. 

 
Artigo 315º - Funcionamento  

1. A avaliação interna do Agrupamento será feita anualmente, no âmbito dos objetivos do Projeto Educativo e do Plano de 
Melhoria; 
2. A avaliação interna é realizada de acordo com o disposto nos normativos legais em vigor. 
3. Do trabalho realizado pela equipa resultarão, por ano letivo, um relatório intermédio semestral e o relatório final do ano 
letivo.  
4. Como se trata de um agrupamento inserido num Território de Educação e Intervenção Prioritária (TEIP), a data de 
realização destes relatórios obedecerá às orientações da Direção-Geral de Educação. 
5. Destes relatórios é dado conhecimento à comunidade educativa através do Conselho Pedagógico e do Conselho Geral, 
devendo ser motivo de reflexão em todos os grupos pedagógicos do Agrupamento. 

 
Artigo 316º - Orientadores para o processo de AvAEFS 

1. Referentes de avaliação externa apresentado pela IGEC. 
2. Relatórios da IGE no âmbito da avaliação do AEFS. 
3. Documentos orientadores do AEFS: 
a) Projeto Educativo; 
b) Projeto de Autonomia;  
c) Plano Plurianual de Melhoria;  
d) Plano Plurianual e Anual de Atividades;  
e) Regulamento Interno;  
f) Relatórios de Autoavaliação;  
g) Referencial para a RADD; 
h) Sistema de controlo interno; 
i) Relatórios intermédios e finais do Projeto Educativo TEIP/Plano de Melhoria. 

 
Artigo 317º - Coordenação 

1. A coordenação da equipa responsável pela avaliação interna do Agrupamento é assegurada por um docente membro do 
Conselho Pedagógico, designado pelo Diretor, sempre que possível pertencente ao quadro do Agrupamento e conhecedor 
da realidade do mesmo.   
 

Artigo 318º - Mandato, cessação e exoneração 

1. O mandato do coordenador da equipa de autoavaliação tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato do Diretor. 
2. O coordenador da equipa de autoavaliação pode ser exonerado a todo o tempo por despacho fundamentado do Diretor. 
3. O coordenador da equipa de autoavaliação pode solicitar cessação do seu mandato ao Diretor desde que devidamente 
justificado. 
 

CAPÍTULO IX - Imagem e Informação  
 

Artigo 319º - Proteção de Dados 

1. Quaisquer dados recolhidos e tratados manualmente ou automaticamente pelo Agrupamento podem ter em vista as 
seguintes finalidades:  
a) Registo de dados pessoais, inclusive de contacto, de alunos e seus encarregados de educação, de professores, de 
assistentes técnicos e de assistentes operacionais e de outros elementos da comunidade escolar;  
b) Registo de elementos pertinentes aos processos individuais dos alunos, como resultados escolares, faltas, ocorrências 
disciplinares e afins;  
c) Suporte informático das atividades de Direção de Turma;  
d) Gestão de informações relativas à realização de provas de exame e respetiva documentação; 
e) Comunicação expedita com os alunos e seus encarregados de educação, professores, assistentes técnicos e assistentes 
operacionais elementos da comunidade escolar; 
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f) Emissão de pautas das turmas para publicação, local ou em redes informáticas de acesso por via da Internet, de 
resultados e informações escolares; 
g) Formalização dos processos de matrícula ou renovação de matrícula;  
h) Eventual atribuição de ajudas e apoio de natureza familiar ou psicológico; 
i) Gestão curricular; 
j) Passagem de certificado de habilitações; 
k) Preparação e realização de atividades curriculares e de complemento curricular; 
l) Captação ou divulgação de imagens de elementos da comunidade educativa, no âmbito de atividades englobadas no 
Plano Anual de Atividades do Agrupamento e no contexto do seu Projeto Educativo, via Internet, Intranet ou por outros 
meios. 
2. Não obstante o disposto no número anterior, a recolha utilização e tratamento de dados pessoais de elementos da 
comunidade educativa, obedece ao Regulamento Geral de Proteção de Dados - Regulamento em vigor.  

 
Artigo 320º - Acesso à informação  

1. A informação é um direito inalienável de todos os membros da comunidade educativa.  
2. A informação de interesse para os docentes será enviada por correio eletrónico, ou comunicada por qualquer outro meio 
considerado adequado.  
3. A informação de interesse para os alunos, de carácter geral, será afixada no átrio da entrada de cada estabelecimento de 
educação e ensino do Agrupamento e, quando se justifique, comunicada por qualquer outro meio considerado adequado.   
4. A informação para o pessoal não docente será enviada por correio eletrónico ou por outro meio considerado adequado. 
5. A informação de interesse para o público será publicada na página da Internet do Agrupamento.  
6. A informação oficial será divulgada pelos meios de comunicação mais expeditos.  
7. Sempre que o Diretor tiver por conveniente, a informação será lida nas aulas ou, quando para conhecimento individual, 
apresentada ao próprio e por este rubricada.   

 
Artigo 321º - Afixação de informação 

1. Os vários elementos da comunidade educativa só podem afixar avisos, colagens ou qualquer outro tipo de propaganda, 
depois de devidamente visados pelo Diretor ou a quem este delegar. 
2. O Diretor deverá destinar um espaço para afixação de informações de natureza sindical, quer em relação aos docentes, 
quer em relação ao pessoal não docente.  
3. Cada estabelecimento de educação e ensino deverá dispor de um espaço, em local acessível a todos os elementos da 
Comunidade Educativa, para afixação de informações da responsabilidade da Associação de Pais e Encarregados de 
Educação.  
 

Artigo 322º - Propaganda/Publicidade 

1. Compete ao Diretor a decisão de permitir afixar cartazes de natureza propagandística no recinto escolar.   
2. Tal decisão deve pautar-se por critérios subordinados aos princípios e valores consignados na Lei de Bases do Sistema 
Educativo e às restantes disposições dos normativos legais em vigor.  

 
Artigo 324º - Venda de Artigos ou Produtos   

Não é permitida a venda, nas escolas do Agrupamento, de produtos ou artigos, seja por qualquer um dos seus membros 
(docentes, não docentes, alunos), seja por qualquer outra pessoa que, em nome individual, em nome de instituições ou 
empresas particulares, se dirija às escolas com esse intuito sem autorização expressa do Diretor.  

 

CAPÍTULO X - Disposições Gerais e Casos Omissos  
 

Artigo 325º - Regimentos Internos  

1. Os órgãos de administração e gestão (Conselho Geral, Conselho Pedagógico e Conselho Administrativo), os 
departamentos curriculares, os órgãos de coordenação e supervisão e todos os outros Serviços Técnico-pedagógicos 
elaboram os respetivos regimentos internos, nos primeiros trinta dias do seu mandato.   
2. O regimento interno estabelece as regras relativas à organização e funcionamento interno de cada um dos órgãos ou 
estruturas colegiais, de acordo com a legislação em vigor e com o Regulamento Interno.   
3. O regimento interno dispõe designadamente em matéria de:  
a) Coordenação, presidência e reunião (periodicidade, assiduidade, convocatória, quórum, organização dos trabalhos, 
atas, etc.);   
b) Distribuição de tarefas e funções; 
c) Deliberação (votação: forma e maioria exigível).   
d) As regras estabelecidas devem subsistir até ao termo do mandato.   
e) Os regimentos internos devem ser anexados ao Regulamento Interno.  

 
Artigo 326º - Regulamentos Específicos 
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1. Os Regulamentos específicos destinam-se a fixar aspetos próprios de organização da oferta formativa existente no 
Agrupamento e condições de funcionamento de clubes, projetos, iniciativas ou instalações, salas e gabinetes e devem ser 
elaborados pelos respetivos responsáveis.   
2. Os regulamentos previsos no número anterior devem ser elaborados, anualmente, nos primeiros 30 dias, após o início das 
atividades letivas e homologados pelo Diretor.  
3. Após homologação, os regulamentos devem ser anexados ao Regulamento Interno. 
  

Artigo 327º - Horário das Reuniões 

1. As reuniões decorrerão em dias úteis, durante o horário normal de funcionamento do Agrupamento, salvo situações 
excecionais e devidamente justificadas.  
 

Artigo 328º - Convocatória das Reuniões 

1. Nas convocatórias tem de constar a ordem de trabalhos. 
2. As convocatórias das reuniões ordinárias e extraordinárias são enviadas aos docentes por mensagem de correio 
eletrónico, para o endereço por este fornecido,  
3. A disposição do número anterior não prejudica outras formas de comunicação, nomeadamente em casos urgentes.   
4. Em casos excecionais, as reuniões podem ser convocadas antes das 48 horas. 
5. As convocatórias são da responsabilidade do Presidente do Conselho Geral ou do Diretor do Agrupamento ou de quem 
legalmente o substitua, excetuando-se os casos em que o Regulamento Interno disponha diversamente.  
 

Artigo 329º - Duração das reuniões 

1.As reuniões terão a duração máxima de 2 horas. 
2. As reuniões que se prologuem para além do tempo previsto no ponto anterior seguem o previsto no Código de 
Procedimento Administrativo. 

 

Artigo 330º - Faltas a reuniões 

1. Compete ao presidente de cada reunião fazer o registo das faltas e entregá-lo ao Diretor, logo após o términus da 
reunião.  

 
Artigo 331º - Atas das reuniões  

1. De todas as reuniões serão elaboradas atas. 
2. As atas são exaradas e lidas no final da reunião e enviadas via correio eletrónico aos intervenientes nas respetivas 
reuniões. Estes devem pronunciar-se, pela mesma via, no prazo de 48 horas. Na ausência de contestação, considera-se 
tacitamente aceite. 
3. As atas devem ser entregues nos Serviços de Administração Escolar, no próprio dia ou no seguinte, se este estiver 
encerrado.  

 
Artigo 332º - Resolução de casos omissos   

1. Sem prejuízo do estipulado legalmente, o processo de decisão de casos omissos compete aos órgãos de administração e 
gestão do Agrupamento, na sequência da análise das situações em concreto e de acordo com as competências de cada um.   
2. Em situações específicas não devidamente esclarecidas neste Regulamento Interno, aplicam-se os respetivos Regimentos 
Internos e normas de funcionamento aprovados pelo Diretor do Agrupamento.  

 
Artigo 333º - Confidencialidade e Sigilo   

1. Os assuntos tratados nos órgãos de administração e gestão podem ser classificados em:  
a) Não confidenciais;   
b) Confidenciais;  
c) Absoluto sigilo.   
2. A classificação dos assuntos tratados, sempre que não seja determinada legalmente, é da competência do Diretor. 
Sempre que o assunto envolva mais do que um órgão e não exista consenso quanto à classificação, será considerada a 
classificação mais elevada.   
  

CAPÍTULO XI - Disposições Finais  
 

Artigo 334º - Publicitação e divulgação do Regulamento 

1. O Regulamento Interno é publicitado na página da Internet do Agrupamento.  
2. O Regulamento Interno pode ser consultado em suporte de papel, pelos docentes, alunos, pais e encarregados de 
educação, funcionários e outros, nos serviços de administração escolar.  
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3. No dossiê de cada diretor de turma deve constar cópia dos capítulos deste regulamento respeitantes a Direitos e Deveres 
dos alunos, Faltas e Procedimentos Disciplinares.  
4. No início de cada ano letivo será divulgado a todos os membros da comunidade escolar, o capítulo ou capítulos 
específicos diretamente relacionados com os diferentes atores (docentes, alunos, pessoal não docente, pais e encarregados 
de educação, representantes da autarquia.  
5. Todos os regulamentos específicos dos espaços ou instalações, previstos no regulamento interno, estarão disponíveis, em 
local próprio, em cada um desses espaços.  
6. O alegado desconhecimento do presente Regulamento Interno não isenta de responsabilidade quem não cumpra as suas 
disposições, por ação ou omissão.  

 
Artigo 335º - Revisão do Regulamento Interno   

Compete ao Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico, elaborar e submeter à aprovação do Conselho Geral qualquer 
alteração ao Regulamento Interno.  

 
Artigo 336º - Aprovação das Alterações   

As alterações propostas são aprovadas por maioria absoluta dos votos dos membros do Conselho Geral presentes.  
 

Artigo 337º - Entrada em Vigor  

1. O Presente Regulamento Interno entra em vigor no quinto dia após a sua aprovação. 
 


