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Preâmbulo
Os direitos e deveres fundamentais consignados na Constituição da República Portuguesa e os princípios enunciados na Lei de
Bases do Sistema Educativo constituem o
fundamento primeiro do Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas de Vendas
Novas.
Capitulo I
Disposições gerais
Artigo 1º
Objeto de aplicação
1-O Regulamento Interno tem por objeto
regular a organização e o funcionamento de
todos os estabelecimentos de ensino público
do concelho de Vendas Novas que constituem o Agrupamento de Escolas de Vendas
Novas adiante designado agrupamento.
Artigo 2º
Âmbito de aplicação
1-Este regulamento interno aplica-se a todos os estabelecimentos de educação e ensino integrados no agrupamento de escolas
de Vendas Novas, a todos os seus órgãos,
estruturas e serviços, bem como a toda a
comunidade educativa: alunos, pessoal docente, pessoal não docente, pais e encarregados de educação, autarquia e a todos os
cidadãos que, de uma forma ou de outra, se
relacionem com o agrupamento.
Artigo 3º
Princípios orientadores
1 - São referências fundamentais e obrigatórias do presente regulamento a Constituição
da República, a Lei de Bases do Sistema
Educativo e demais legislação em vigor.
2 - Toda a atividade do agrupamento se desenvolve de acordo com os seguintes princípios:
a) Promover o sucesso e prevenir o abandono escolar dos alunos e desenvolver a qualidade do serviço público de educação, em

geral, e das aprendizagens e dos resultados
escolares, em particular;
b) Promover a equidade social, criando condições para a concretização da igualdade de
oportunidades para todos;
c) Assegurar as melhores condições de estudo e de trabalho, de realização e de desenvolvimento pessoal e profissional;
d) Cumprir e fazer cumprir os direitos e os
deveres constantes das leis, normas ou regulamentos e manter a disciplina;
e) Observar o primado dos critérios de natureza pedagógica sobre os critérios de natureza administrativa nos limites de uma
gestão eficiente dos recursos disponíveis
para o desenvolvimento da sua missão;
f) Assegurar a estabilidade e a transparência
da gestão e administração escolar, designadamente através dos adequados meios de
comunicação e informação;
g) Proporcionar condições para a participação dos membros da comunidade educativa
e promover a sua iniciativa.
Artigo 4º
Constituição do agrupamento e escola
sede
1- O agrupamento de escolas de Vendas
Novas é constituído por:
a) escola secundária de Vendas Novas;
b) escola básica de Vendas Novas nº 1 ;
c) escola básica de Vendas Novas nº 2;
d) escola básica Campos da Misericórdia;
e) escola básica Campos da Rainha;
f) escola básica Monte Branco;
g) escola básica Landeira;
h) jardim de infância da Afeiteira;
i) jardim de infância do Monte Branco.
2-A escola-sede do agrupamento é a escola
secundária de Vendas Novas.
Capítulo II
Administração e Gestão Escolar
Artigo 5º
Órgãos de administração e gestão do
agrupamento
1 - Nos termos do regime de autonomia,
administração e gestão, são órgãos de direção, administração e gestão do agrupamento, os seguintes:
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a)O conselho geral;
b)O diretor;
c)O conselho pedagógico;
d)O conselho administrativo.
Secção I
Conselho geral
Artigo 6º
Definição
1-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, nos
termos e para os efeitos do n.º 4 do artigo
48.º da Lei de Bases do Sistema Educativo e
DL nº 75/2008 de 22 de abril, na redação
que lhe foi dada pelo DL 137/2012, de 2 de
julho.
Artigo 7º
Composição
1 - O conselho geral é composto por 21 elementos distribuídos da seguinte forma:
a) Sete (7) representantes do pessoal docente;
b) Dois (2) representantes2 do pessoal não
docente;
c) Quatro (4) representantes dos pais e encarregados de educação;
d) Dois (2) alunos, maiores de 16 anos;
e) Três (3) representantes do município;
f) Três (3) representantes da comunidade
local;
2 - O diretor participa nas reuniões do conselho geral, sem direito a voto.
Artigo 8º
Competências
São competências do conselho geral as seguintes:
a) Eleger o respetivo presidente, de entre os
seus membros, à exceção dos representantes dos alunos;
b) Eleger o diretor, nos termos dos artigos
21.º a 23.º do Decreto-Lei nº75/2008 de 22
de abril, na redação que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei nº 137/2012, de 02 de julho;
c) Aprovar o projeto educativo e acompanhar e avaliar a sua execução;
d) Aprovar o regulamento interno do agrupamento de escolas;

e) Aprovar o plano anual e plurianual de
atividades;
f) Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do plano
anual de atividades;
g) Aprovar as propostas de contratos de
autonomia;
h) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento;
i) Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo diretor, das atividades no domínio da ação social escolar;
j) Aprovar o relatório de contas de gerência;
k) Apreciar os resultados do processo de
autoavaliação;
l) Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários;
m) Acompanhar a ação dos demais órgãos
de administração e gestão;
n) Promover o relacionamento com a comunidade educativa;
o) Definir os critérios para a participação do
agrupamento em atividades pedagógicas,
científicas, culturais e desportivas;
p) Dirigir recomendações aos restantes órgãos, tendo em vista o desenvolvimento do
projeto educativo e o cumprimento do plano
anual de atividades;
q) Participar, nos termos definidos em diploma próprio, no processo de avaliação do
desempenho do diretor;
r) Decidir os recursos que lhe são dirigidos;
s) Aprovar o mapa de férias do diretor.
Artigo 9º
Designação de representantes dos
alunos, pessoal docente e pessoal não
docente
1 - Os representantes dos alunos, do pessoal
docente e pessoal não docente candidatamse à eleição, apresentando-se em listas com
a identificação dos candidatos a membros
efetivos, em número igual ao dos respetivos
representantes no conselho geral, bem como dos candidatos a membros suplentes. A
conversão dos votos em mandatos faz-se de
acordo com o método de representação
proporcional da média mais alta de Hondt.
2 - Só podem votar os alunos com 16 ou
mais anos de idade.
3 - Caso não se apresentem listas para a
eleição dos representantes dos alunos, serão
sufragados através de eleição em assembleia de delegados de turma.
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4- As listas candidatas de docentes devem
integrar docentes dos diferentes graus de
ensino.
Artigo 10º
Designação de representantes dos pais e
encarregados de educação, da autarquia
e representantes da comunidade local
1 - Os representantes dos pais e encarregados de educação, caso não exista associação
de pais e encarregados de educação, são
eleitos, efetivos e suplentes, em assembleia
geral, convocada para esse efeito, pelo presidente do conselho geral ou, na sua impossibilidade, pelo diretor.
2 - Existindo associação de pais e encarregados de educação, cabe-lhe assegurar a
convocatória da assembleia geral alargada
de pais e encarregados de educação e ao
diretor a sua publicitação.
3 - Os representantes do município são designados pela Câmara Municipal.
4 - Os representantes da comunidade local
são cooptados pelos demais membros do
conselho geral, de acordo com os seguintes
critérios:
i. Representantes de instituições locais com
as quais o agrupamento já desenvolve atividades ou tem protocolos;
ii. Representantes de atividades de caráter
económico, social, cultural e científico relevantes para o agrupamento;
iii. Individualidades de reconhecido mérito.
5 - Os convites a dirigir aos representantes
da comunidade local são formulados em
nome do agrupamento, dando-se um prazo
de dez dias úteis para a respetiva aceitação.
Artigo 11º
Mandatos
1 - O mandato dos membros do conselho
geral tem a duração de quatro anos, sem
prejuízo do disposto nos números seguintes.
2 - O mandato dos representantes dos pais e
encarregados de educação tem a duração de
quatro anos escolares.
3 - Os membros do conselho geral são substituídos no exercício do cargo se entretanto
perderem a qualidade que determinou a
respetiva eleição ou designação.
4 - Os membros do conselho geral poderão
solicitar a cessação ou suspensão do respetivo mandato.

5 - No caso de cessação do mandato, esta
deverá ser comunicada, por escrito, ao conselho geral.
6 - O pedido de suspensão de mandato deverá ser fundamentado e endereçado ao
conselho geral que, na reunião imediata,
procederá à sua apreciação.
7 - A suspensão de mandato não poderá
exceder 365 dias, seguidos ou interpolados,
no decurso do mandato sob pena de se considerar cessação do mesmo.
8 - Não se considera suspensão de mandato
quando o impedimento disser apenas respeito a uma reunião, caso em que se considera ter havido falta do titular do mandato.
9 - As vagas resultantes da suspensão ou
cessação do mandato dos membros eleitos
são preenchidas pelo primeiro candidato
segundo a respetiva ordem de precedência.
10 - No caso de não restarem mais membros
na lista para substituírem um membro cessante, deverá proceder-se a eleições intercalares para preenchimento das vagas existentes.
11 - As vagas resultantes da cessação do
mandato dos membros representantes do
município são preenchidos por novos elementos a nomear pela Câmara Municipal de
Vendas Novas.
12 - As vagas resultantes da cessação do
mandato ou impedimento dos membros
representantes da comunidade implicam a
cooptação de novas individualidades ou
instituições.
13 - Os elementos que venham a preencher
as vagas, apenas completarão o mandato do
substituído.
14 - Qualquer membro do conselho geral
que falte, sem justificação, a duas reuniões
consecutivas perderá o mandato e será
substituído ou cooptado nos termos do presente regulamento interno.
Artigo 12º
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 deliberações do conselho geral só são
válidas desde que resultantes de uma maioPágina 9 de 66
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ria absoluta de votos dos membros presentes na reunião.
3 - Excetua-se do disposto no número anterior a decisão de aprovação do regulamento
e suas revisões, bem como da eleição de
Diretor que carecem de uma maioria absoluta dos membros em efetividade de funções
(onze).
Secção II
Diretor
Artigo 13º
Definição do diretor
1 - O diretor é o órgão de administração e
gestão do agrupamento de escolas nas áreas
pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial.
2 - O diretor é eleito por 4 anos, pelo conselho geral do agrupamento após procedimento concursal definido em legislação própria.
3 – O diretor é coadjuvado no exercício das
suas funções por um subdiretor e por um a
três adjuntos.
4- O número de adjuntos do diretor é fixado
em função da dimensão do agrupamento e
da complexidade e diversidade da sua oferta
educativa, por despacho do governo.
Artigo 14º
Competências
1. Compete ao diretor submeter à aprovação
do conselho geral o projeto educativo elaborado pelo conselho pedagógico.
2. Ouvido o conselho pedagógico, compete
também ao diretor:
a) Elaborar e submeter à aprovação do conselho geral:
i)As alterações ao regulamento interno;
ii)Os planos anual e plurianual de atividades;
iii)O relatório anual de atividades;
iv)As propostas de celebração de contratos
de autonomia.
b) Aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente e não docente,
ouvido também, o Município.
3.No ato de apresentação ao conselho geral,
o diretor faz acompanhar os documentos
referidos na alínea a) deste Regulamento
Interno.
4.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 escola ou
estabelecimento de educação pré-escolar;
f) Propor os candidatos ao cargo de coordenador de departamento curricular, os delegados de disciplina e designar os diretores
de turma;
g) Planear e assegurar a execução das atividades no domínio da ação social escolar, em
conformidade com as linhas orientadoras
definidas pelo conselho geral;
h) Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como os outros recursos educativos;
i) Estabelecer protocolos e celebrar acordos
de cooperação ou de associação com outras
escolas e instituições de formação, autarquias e coletividades, em conformidade com
os critérios definidos pelo conselho geral
nos termos da alínea o) do artigo 7.º deste
regulamento;
j) Proceder à seleção e recrutamento do
pessoal docente, nos termos dos regimes
legais aplicáveis;
k) Dirigir superiormente os serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos.
l) Assegurar as condições necessárias à realização da avaliação de desempenho do pessoal docente e não docente, nos termos da
legislação aplicável.
5. Compete, ainda, ao diretor:
a) Representar o agrupamento;
b) Exercer o poder hierárquico em relação
ao pessoal docente e não docente;
c) Exercer o poder disciplinar em relação
aos alunos;
d) Intervir nos termos da lei no processo de
avaliação de desempenho do pessoal docente;
e) Proceder à avaliação do pessoal não docente.
6.O diretor exerce, ainda, as competências
que lhe forem delegadas pela administração
educativa e pela Câmara Municipal.
7.O diretor pode delegar e subdelegar no
subdiretor, nos adjuntos ou nos coordenadores de escola ou de estabelecimento préescolar as competências referidas nos núPágina 10 de 66
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meros anteriores com exceção da prevista
na alínea d) do número cinco.
8. Nas suas faltas e impedimentos, o diretor
é substituído pelo subdiretor.
Artigo 15º
Direitos do diretor
1.O diretor goza, independentemente do seu
vínculo de origem, dos direitos gerais reconhecidos aos docentes do agrupamento.
2.O diretor conserva o direito ao lugar de
origem e ao regime de segurança social por
que está abrangido, não podendo ser prejudicado na sua carreira profissional por causa do exercício das suas funções, relevando
para todos os efeitos no lugar de origem o
tempo de serviço prestado naquele cargo.
Artigo 16º
Direitos específicos
1.O diretor, o subdiretor e os adjuntos gozam do direito à formação específica para as
suas funções em termos a regulamentar por
despacho do membro do Governo responsável pela área da educação.
2.O diretor, o subdiretor e os adjuntos mantêm o direito à remuneração base correspondente à categoria de origem, sendo-lhes
abonado um suplemento remuneratório
pelo exercício de função fixado por Decreto
Regulamentar.
Artigo 17º
Deveres do diretor
1.Para além dos deveres gerais dos funcionários e agentes da administração pública
aplicáveis ao pessoal docente, o diretor, o
subdiretor e os adjuntos estão sujeitos aos
seguintes deveres específicos:
a) Cumprir e fazer cumprir as orientações
da administração educativa;
b) Manter permanentemente informada a
administração educativa, através da via hierárquica competente, sobre todas as questões relevantes referentes aos serviços;
c) Assegurar a conformidade dos atos praticados pelo pessoal com o estatuído na lei e
com os legítimos interesses da comunidade
educativa.
Artigo 18º
Assessoria da direção

1 - O diretor poderá, de acordo com a lei,
propor ao conselho geral, para apoio da sua
atividade, a constituição de assessorias técnico-pedagógicas, de duração anual, para as
quais são designados docentes em exercício
de funções no agrupamento.
2 - Essa proposta deverá apresentar as razões justificativas para a sua constituição
assim como o número de elementos, nº de
horas afetas e situação profissional dos docentes propostos.
Secção III
Conselho pedagógico
Artigo 19º
Definição
1-O conselho pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa do agrupamento, nomeadamente, nos domínios pedagógico-didático,
da orientação e acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente.
Artigo 20º
Composição
1 - O conselho pedagógico é constituído por
16 elementos assim distribuídos:
a) O diretor que, por inerência, preside;
b)Sete coordenadores dos departamentos,
(educação pré-escolar, 1º Ciclo, matemática
e ciências experimentais, línguas, ciências
sociais e humanas, expressões e tecnologias
e educação especial);
c)Um representante dos serviços técnicopedagógicos;
d)O coordenador do conselho socio comunitário;
e) Os três coordenadores dos diretores de
turma.
f) O coordenador dos cursos profissionalizantes e de outras ofertas específicas (cursos profissionais, PCA, PIEF e CEF);
g) O coordenador TEIP;
h) O coordenador da equipa de auto avaliação.
2 - Sempre que tal se justifique e por iniciativa do órgão ou do respetivo presidente,
podem participar nas reuniões do conselho
pedagógico outros docentes ou individualidades, sem direito a voto.
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Artigo 21º
Competências e funcionamento
1.As competências e o funcionamento do
conselho pedagógico estão consignados em
legislação, neste regulamento e regimento
próprio.
2. Sem prejuízo das competências que lhe
sejam cometidas por lei, 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
do Regulamento Interno e dos plano anual e
plurianual de atividades e emitir parecer
sobre os respetivos projetos;
c) Emitir parecer sobre as propostas de celebração de contratos de autonomia;
d) Apresentar propostas e emitir parecer
sobre a elaboração do plano de formação e
de atualização do pessoal docente e não
docente;
e) Definir critérios gerais nos domínios da
informação e da orientação escolar e vocacional, do acompanhamento pedagógico e
de avaliação de alunos;
f) Propor aos órgãos competentes a criação
de áreas disciplinares ou disciplinas de conteúdo regional e local, bem como as respetivas estruturas programáticas;
g) Definir princípios gerais nos domínios da
articulação e diversificação curricular, dos
apoios e complementos educativos e das
modalidades especiais de educação escolar;
h) Adotar os manuais escolares, ouvidos os
departamentos curriculares;
i) Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação,
no âmbito do agrupamento e em articulação
com instituições ou estabelecimentos do
ensino superior vocacionados para a formação e a investigação;
j) Promover e apoiar iniciativas de índole
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 e não docente de acordo
com o disposto na legislação aplicável;
m) Aprovar a realização das visitas de estudo;
n) Determinar a realização de reuniões intercalares de conselhos de turma;
o) Definir, de acordo com as orientações do
currículo nacional e sob proposta dos de-

partamentos curriculares, no início do ano
letivo, os critérios de avaliação para cada
ano de escolaridade e por disciplina;
p) Aprovar as matrizes dos exames de equivalência à frequência;
q) Elaborar o seu próprio regimento, nos
primeiros 30 dias do seu mandato, definindo as respetivas regras de organização e
funcionamento;
r) Exercer as demais competências que lhe
forem atribuídas pela lei e pelo presente
Regulamento.
3.O conselho pedagógico reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que seja convocado pelo respetivo Presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros
em efetividade de funções ou sempre que
um pedido de parecer do conselho geral ou
do diretor o justifique.
4. Nas reuniões plenárias ou de comissões
especializadas, podem participar, sem direito a voto, a convite do presidente do conselho pedagógico, representantes do pessoal
não docente, dos pais e encarregados de
educação e dos alunos.
Artigo 22º
Designação e eleição de representantes
1 - Os coordenadores dos departamentos
são eleitos pelos docentes do departamento
de entre os três nomes indicados pelo diretor.
2 - O representante dos serviços técnicopedagógicos é designado pelo diretor.
3 - O representante do conselho socio comunitário é o seu coordenador.
4 - Os coordenadores dos diretores de turma são eleitos pelos diretores de turma do
respetivo conselho nos mesmos moldes dos
coordenadores dos departamentos.
Artigo 23º
Mandato
1 - O mandato dos membros docentes do
conselho pedagógico tem a duração de quatro anos.
2 - Os titulares deste mandato, eleitos ou
designados em substituição de anteriores
titulares, terminam o seu mandato na data
prevista para a conclusão do mandato dos
membros substituídos.
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3 - Perdem o mandato os membros do conselho pedagógico que perderem a qualidade
que determinou a respetiva designação.
4 - As vagas resultantes da cessação do
mandato dos membros eleitos são preenchidas, por eleição, entre os seus pares, de
acordo com a legislação em vigor e o estipulado no Regulamento Interno;
5 - A substituição temporária de titulares é
assegurada pelo segundo elemento mais
votado ou por designação do diretor de
acordo com o ponto 2.
Secção IV
Conselho administrativo
Artigo 24º
Definição
1.O conselho administrativo é o órgão deliberativo em matérias administrativas e financeiras do agrupamento, nos termos da
legislação em vigor.
Artigo 25º
Composição
1 - O conselho administrativo tem a seguinte
composição:
a) O diretor, que preside;
b) O subdiretor ou um dos adjuntos do diretor, designado pelo diretor;
c) O chefe dos serviços administrativos, ou
quem o substitua.
Artigo 26º
Competências e funcionamento
1.As competências e o funcionamento do
conselho administrativo estão consignados
em legislação e regimento próprio.
2.Sem prejuízo das competências que lhe
sejam cometidas por lei ou no presente Regulamento, compete ao conselho administrativo:
a) Aprovar o projeto de orçamento anual do
agrupamento, em conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo conselho
geral;
b) Elaborar o relatório de contas de gerência;
c) Autorizar a realização de despesas e o
respetivo pagamento, fiscalizar a cobrança
de receitas e verificar a legalidade da gestão
financeira do agrupamento;

d) Zelar pela atualização do cadastro patrimonial do agrupamento;
e) Elaborar e aprovar o respetivo regimento
interno, nos primeiros 30 dias do seu mandato definindo as respetivas regras de organização e funcionamento.
f) Exercer as demais competências que lhe
forem atribuídas pela lei e pelo presente
regulamento.
3. O conselho administrativo reunirá ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que o presidente o convoque, por sua iniciativa ou a requerimento de
qualquer dos seus membros.
4. O diretor convoca as reuniões com uma
antecedência mínima de 48 horas, por meio
de impresso próprio com a indicação da
ordem de trabalhos.
Artigo 27º
Mandato
1.O mandato dos membros do conselho administrativo tem a duração de quatro anos e
cessa com o mandato do diretor.
CAPÍTULO III
COORDENAÇÃO EDUCATIVA E SUPERVISÃO
PEDAGÓGICA
Secção I
Estruturas de coordenação educativa e
supervisão pedagógica
Artigo 28º
Âmbito
1. As estruturas de coordenação educativa e
supervisão pedagógica colaboram com o
conselho pedagógico e com o diretor, no
sentido de assegurar a coordenação, supervisão e acompanhamento das atividades
escolares, promover o trabalho colaborativo
e realizar a avaliação de desempenho do
pessoal docente.
2. As estruturas de coordenação educativa e
supervisão
pedagógica
visam,
nomeadamente:
a) A articulação e gestão curricular na
aplicação do currículo nacional e dos
programas e orientações curriculares e
programáticas, definidos a nível nacional,
bem como o desenvolvimento de
componentes curriculares por iniciativa do
agrupamento de escolas;
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b) A organização, o acompanhamento e a
avaliação das atividades de turma ou grupo
de alunos;
c) A coordenação pedagógica de cada ano,
ciclo ou curso;
d) A avaliação de desempenho do pessoal
docente.
3- O mandato dos coordenadores das
estruturas previstas neste capítulo tem a
duração de quatro anos e cessa com o
mandato do diretor, mas pode ser
exonerado a todo o tempo por despacho
fundamentado do diretor, ou cessar funções
a pedido do interessado, fundamentado em
motivos devidamente justificados.
Artigo 29º
Estruturas
1 – No agrupamento, a coordenação
educativa e supervisão pedagógica são
asseguradas pelas seguintes estruturas:
a) Departamentos curriculares;
b) Coordenação do ensino regular;
c)Coordenação pedagógica do ensino de
adultos;
d)Coordenação dos cursos profissionalizantes;
e) Conselhos de turma;
f) Núcleo de medidas de promoção para o
sucesso.
Artigo 30º
Departamentos curriculares
1 - Os departamentos curriculares são estruturas que colaboram com o conselho pedagógico e o diretor e que asseguram a articulação e gestão curricular.
2 - Neste agrupamento os departamentos
curriculares são os aqui apresentados e têm
a seguinte constituição:
A - Departamento de educação préescolar
Grupo 100 – educação pré-escolar
B - Departamento do 1º ciclo do ensino
básico
Grupo 110 – 1º ciclo do ensino
Todos os docentes que desenvolvem maioritariamente atividades de apoio educativo.
C - Departamento de línguas
Grupo 200 – português e estudos sociais/
história (na vertente da disciplina de português)
Grupo 220 – português/inglês
Grupo 300 – português

Grupo 320 – francês
Grupo 330 – inglês/alemão
Grupo 350 - espanhol
D - Departamento de matemática e ciências experimentais
Grupo 230 – matemática e ciências da natureza
Grupo 500 – matemática
Grupo 510 – física e química
Grupo 520 – biologia e geologia
E - Departamento de ciências sociais e
humanas
Grupo 200 – português e estudos sociais/
história (na vertente da disciplina de estudos sociais e história)
Grupo 290 – educação moral religiosa católica e educação moral e religiosa evangélica
Grupo 400 – história
Grupo 410 – filosofia
Grupo 420 – geografia
Grupo 430 – economia e contabilidade
F - Departamento de expressões e tecnologias
Grupo 240 – educação visual e educação
tecnológica
Grupo 250 – educação musical
Grupo 260 – educação física
Grupo 530 – educação tecnológica
Grupo 550 – informática
Grupo 560 – ciências agropecuárias
Grupo 600 – artes visuais
Grupo 620 – educação física
G - Departamento de educação especial
Grupo 910 – educação especial 1
Grupo 920 – educação especial 2
Grupo 930 – educação especial 3
Docentes da equipa de intervenção precoce
Os técnicos especializados.
Artigo 31º
Competências dos departamentos
1. Aos departamentos curriculares compete:
a)Planificar e adequar à realidade do agrupamento a aplicação dos planos de estudos
estabelecidos ao nível nacional;
b)Elaborar e aplicar medidas de reforço no
domínio das didáticas específicas das disciplinas;
c)Assegurar, de forma articulada, com outras estruturas de orientação educativa do
agrupamento a adoção de metodologias
específicas destinadas ao desenvolvimento,
quer dos planos de estudo, quer das componentes de âmbito local do currículo;
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d)Analisar a oportunidade de adoção de
medidas de gestão flexível dos currículos e
de outras medidas destinadas a melhorar as
aprendizagens e a prevenir a exclusão;
e)Elaborar e avaliar propostas curriculares
diversificadas, em função da especificidade
do projeto educativo, do plano anual de atividades do agrupamento e do grupo de alunos;
f)Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da
aplicação de estratégias de diferenciação
pedagógica e da avaliação das aprendizagens;
g) Identificar necessidades de formação do
pessoal docente;
h)Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto;
i)Analisar e aprovar, de acordo com a legislação em vigor, os manuais a adotar nas
respetivas disciplinas;
j)Elaborar e propor ao conselho pedagógico
os critérios de avaliação para cada ano de
escolaridade e disciplina de acordo com as
orientações do currículo nacional;
k)Elaborar e propor ao conselho pedagógico
as informações prova dos exames de equivalência à frequência nos anos terminais do
ensino básico e secundário, realizados a
nível de escola;
l)Elaborar e propor ao conselho pedagógico
as informações das provas finais no 3.º ciclo
do ensino básico e ensino secundário para
alunos com currículos específicos individuais dadas as suas necessidades educativas
permanentes;
m) Elaborar o seu próprio regimento, nos
primeiros 30 dias do seu mandato, definindo as respetivas regras de organização e
funcionamento;
n)Exercer as demais competências que lhe
forem conferidas pela lei e pelo presente
Regulamento
Artigo 32º
Funcionamento dos departamentos
curriculares
1.Os departamentos curriculares reúnem, or
dinariamente, em plenário:
a)Antes do início das aulas, para planificação das atividades letivas e não letivas;
b)No mínimo duas vezes por período letivo,
entre as reuniões do conselho pedagógico,
de forma a desempenhar as funções de estrutura de suporte deste órgão;

c)Após conclusão do ano letivo, para avaliação das atividades desenvolvidas e consequente redefinição de estratégias.
2.Os departamentos curriculares reunem, ex
traordinariamente, sempre que necessário.
3 - Os departamentos curriculares regem-se
por regimento próprio.
4. Os departamentos organizam-se em
secções, correspondentes aos grupos
disciplinares com o objetivo de possibilitar a
realização de um trabalho específico no
âmbito da planificação das atividades
letivas, articulação vertical do currículo,
avaliação dos alunos e adoção dos manuais
escolares.
4.1.As secções são presididas pelos
respetivos representantes dos grupos
disciplinares
4.2.Os
representantes
dos
grupos
disciplinares são designados pelo diretor,
ouvido o coordenador do departamento
curricular a que pertencem.
4.3 Os coordenadores de departamento
curricular são simultaneamente, no caso de
lecionarem a disciplina, representante da
mesma.
4.4 Os grupos disciplinares reunem sempre
que o representante os convoque com
conhecimento prévio do coordenador e
com a antecedência mínima de dois dias
úteis sobre a data da reunião.
4.5 - Outras normas de funcionamento das
secções
serão definidas no respetivo
regimento.
4.6 O grupo disciplinar
reúne,
ordinariamente, duas vezes por período e,
extraordinariamente, sempre que tal se
justifique, sendo lavrada ata de cada
reunião.
4.7. Quando um professor tem componente
letiva pertencente a grupos disciplinares de
dois departamentos deve definir, no início
do ano letivo, para que reunião de
departamento e de grupo deverá ser
convocado.
Artigo 33º
Coordenador do departamento
curricular
1 - Os departamentos curriculares são coordenados por um professor eleito pelos docentes do departamento de entre os três
nomes indicados pelo diretor.
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2 - Os coordenadores dos departamentos
curriculares, tendo em conta o projeto educativo, são os responsáveis:
a) Pela elaboração do plano de ação do departamento, pela sua implementação em
articulação com todos os elementos do departamento e respetiva avaliação;
b) Pela promoção da articulação horizontal
e vertical intra e extradepartamento.
3 - Toda a atividade desenvolvida pelo departamento visa a cooperação entre todos
os docentes, a melhoria das práticas educativas e dos resultados escolares, tendo em
vista os objetivos delineados nos documentos estruturantes do agrupamento, nomeadamente projeto educativo e regulamento
interno.
4 - O plano de ação dos departamentos curriculares carece de aprovação pelo conselho
pedagógico.
5- Os coordenadores de departamento terão
redução da componente letiva ou não letiva,
de acordo com o definido na lei em vigor.
Artigo 34º
Âmbito e competências do departamento
de educação especial
1 - O departamento de educação especial é
uma estrutura educativa especializada que
atua em articulação transversal com todos
os órgãos de gestão e outras estruturas e
serviços do agrupamento e da comunidade,
com vista à consecução dos princípios e
objetivos previstos na legislação vigente, no
âmbito da inclusão educativa e social de
crianças e jovens com necessidades educativas de carácter permanente.
2 - são competências do departamento de
educação especial, para além das demais
comuns a todos os departamentos curriculares, as seguintes:
a) efetuar a avaliação especializada de alunos referenciados ao gabinete socio comunitário, no âmbito das necessidades educativas especiais.
b) constituir equipas multidisciplinares para
efetuar a avaliação especializada.
c) definir medidas adequadas às necessidades educativas especiais dos alunos referenciados, no agrupamento, com limitações
significativas ao nível da atividade e participação, decorrentes de alterações funcionais

e estruturais de caráter permanente, as
quais implicam dificuldades continuadas ao
nível da comunicação, da aprendizagem, da
mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal ou da participação social.
d) promover a implementação, o acompanhamento e a avaliação, em articulação com
os conselhos de turma e departamentos
curriculares da educação pré-escolar e do 1º
ciclo, dos programas educativos individuais,
dos currículos específicos individuais e dos
planos individuais de transição.
e) promover o apoio educativo e o apoio
especializado aos alunos com necessidades
educativas especiais com vista ao seu sucesso educativo na escola e na transição para a
vida pós-escolar, numa perspetiva de inclusão e de igualdade de oportunidades.
f) promover e/ ou dinamizar ações de sensibilização e formação na área da educação
especial.
Artigo 35º
Funcionamento e coordenação
1 - O funcionamento e coordenação do departamento de educação especial processase conforme o previsto neste regulamento
interno, para todos os departamentos curriculares, exceto no que respeita às especificidades e que constam em regimento próprio,
a atualizar no início de cada ano letivo, na
sequência da integração e gestão dos recursos que lhe são afetos.
Artigo 36º
Conselho de diretores de turma
1 - A coordenação, supervisão e acompanhamento das atividades escolares das turmas dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do
ensino secundário são de asseguradas pelos
respetivos conselhos de diretores de turma.
2 - Os conselhos de diretores de turma são
compostos:
a) Pelo coordenador, que preside, tendo o
seu mandato duração de um ano letivo;
b) Por todos os diretores de turma que coordenam os conselhos de turma nos 2.º e 3.º
ciclos do ensino básico e secundário, respetivamente.
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3 - Os diretores de turma são designados
pelo diretor e o seu mandato tem a duração
de um ano letivo, devendo privilegiar-se a
continuidade deste cargo.
4 – Os diretores de turma de outras ofertas
educativas integram os conselhos do respetivo ciclo ou nível de ensino.
5 - Os conselhos de diretores de turma reúnem-se no mínimo, uma vez por trimestre e
regem-se por regimento próprio.
Artigo 37º
Coordenador dos diretores de turma
1 - São competências dos três (3) coordenadores dos diretores de turma (2º ciclo, 3º
ciclo e secundário):
a)Presidir ao conselho de diretores de turma;
b)Ser responsável pela elaboração do plano
de ação do conselho, pela sua implementação em articulação com todos os diretores
de turma e respetiva avaliação;
c)Elaborar o guião dos diretores de turma
com toda a documentação necessária ao
cabal desempenho do cargo;
d)Coordenar a ação do respetivo conselho,
articulando estratégias e procedimentos;
e)Submeter ao conselho pedagógico as propostas do conselho que coordena assim como dar conhecimento ao conselho das orientações e deliberações do conselho pedagógico;
f)Coordenar a execução e apresentação dos
relatórios trimestrais de avaliação dos alunos;
2. O coordenador dos diretores de turma é
eleito em termos semelhantes ao da eleição
dos coordenadores de departamento.
Artigo 38º
Coordenação de turma
1 - Em cada escola, 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:
a)Pelos educadores de infância, na educação
pré-escolar;
b)Pelos professores titulares das turmas, no
1.º ciclo do ensino básico;
c)Pelo conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos
do ensino básico e no ensino secundário,
com a seguinte constituição:
- Os professores da turma;

- Dois representantes dos pais e encarregados de educação;
- Um representante dos alunos, no caso do
3.º ciclo do ensino básico e no ensino secundário.
2- No inicio da cada ano letivo são designados todos os professores da turma que
acompanham diretamente o processo educativo dos alunos e que terão assento nos
conselhos de turma, nomeadamente os professores dos “ninhos” , “turma mais” e educação especial quando há alunos com alínea
e).
3 - Nas reuniões do conselho de turma em
que seja discutida a avaliação sumativa dos
alunos apenas participam os membros docentes referidos no ponto 2.
4 - Os professores de educação moral e
religiosa católica e educação moral e
religiosa evangélica no caso de terem
reuniões coincidentes, devem apresentar
previamente, ao diretor, um calendário das
reuniões em que estarão presentes,
deixando as suas propostas de avaliação dos
alunos aos diretores de turma das restantes
reuniões.
5 - Os professores dos “ninhos” ou da
“turma mais”, no caso de terem reuniões
coincidentes, devem apresentar previamente, ao diretor, um calendário das reuniões
em que estarão presentes.
6- Nos conselhos de turma onde surja a
proposta de votar uma classificação, participam todos os docentes referidos em 2. e 4.
7 - Aos educadores de infância, aos professores titulares de turma e ao conselho de
turma compete:
a) Elaborar o plano de turma;
b) Analisar a situação da turma e identificar
características específicas dos alunos a ter
em conta no processo de ensino e aprendizagem;
c) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades educativas especiais
dos alunos, promovendo a articulação com
os respetivos serviços especializados de
apoio educativo, com vista à sua superação;
d) Definir estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens
dos alunos;
e) Preparar informação adequada, a disponibilizar aos pais e encarregados de educação, relativa ao processo de aprendizagem e
avaliação dos alunos.
8 - Aos professores titulares de turma e ao
conselho de turma compete ainda:
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a) Planear a realização de atividades interdisciplinares;
b) Definir estratégias com vista à participação efetiva dos alunos e dos encarregados
de educação na superação de situações de
insucesso;
c) Coordenar o processo de avaliação formativa e sumativa dos alunos;
d) Planear atividades de complemento curricular.
Artigo 39º
Direção de turma/professor titular de
turma
1 - Para coordenar o trabalho do conselho
de turma, o diretor designa um diretor de
turma de entre os professores da mesma,
sempre que possível pertencente ao quadro
do agrupamento de escolas.
2 - São competências do diretor de turma:
a) Convocar os membros do conselho de
turma para as reuniões;
b) Promover um acompanhamento individualizado dos alunos, divulgando junto dos
professores da turma a informação necessária à adequada orientação educativa dos
alunos e fomentando a participação dos pais
e encarregados de educação na concretização de ações para orientação e acompanhamento;
3 - São ainda competências do diretor de
turma, do professor titular de turma no 1º
ciclo e do educador de infância titular de
grupo na educação pré-escolar:
a) Proceder, no início do ano letivo, à eleição
do delegado e do subdelegado de turma,
representantes dos encarregados de educação e comunicar os respetivos nomes ao
diretor e aos professores do conselho de
turma;
b) Reunir-se com a turma, a pedido do delegado e/ou subdelegado de turma desde que
previamente os alunos se tenham reunido
para determinação das matérias a abordar;
c) Comunicar, por escrito, no início do ano
letivo, a hora de atendimento aos encarregados de educação;
d) Atender os encarregados de educação no
horário estabelecido;
e) Convocar pelo meio mais expedito os
encarregados de educação para a entrega
dos elementos de avaliação do final do período;
f) Organizar e zelar pelo processo individual
de cada aluno, facultando, nos termos da lei,

a sua consulta aos pais e encarregados de
educação, quando o aluno for menor;
g) Coordenar a elaboração dos planos de
acompanhamento pedagógico individual, de
grupo ou de turma e de desenvolvimento
mantendo informado o encarregado de educação;
h) Prestar a todos os membros do conselho
de turma a informação necessária acerca de
alunos/turma a fim de promover o sucesso.
4 - As reuniões de conselho de turma realizam-se:
a) No início do ano letivo, nas turmas iniciais de cada ciclo escolar;
b) Nos momentos de avaliação, intercalar
(caso necessário) e final;
c) Extraordinariamente, sempre que necessário.
Artigo 40º
Conselho socio comunitário
1- O agrupamento constituiu uma equipa
multidisciplinar de acordo com o estipulado
no artigo 35º do estatuto do aluno e ética
escolar, denominada conselho socio comunitário.
2 – O conselho socio comunitário visa o
acompanhamento dos alunos que revelem
maiores dificuldades de aprendizagem, risco
de abandono escolar, comportamentos de
risco ou gravemente violadores dos deveres
do aluno ou se encontrem na iminência de
ultrapassar os limites de faltas previstos no
estatuto do aluno e no regulamento interno.
Integram esta equipa:
a) O coordenador dos professores-tutores,
quando exista;
b) Os coordenadores dos diretores de turma;
c) Os coordenadores do pré-escolar e do 1º
Ciclo;
d) O coordenador do departamento de educação especial e apoio educativo;
e) O representante do serviço de psicologia
e orientação (SPO);
f) O coordenador do projeto “território educativo de intervenção prioritária” (TEIP);
g)O coordenador da equipa de intervenção
precoce;
h) O representante docente da comissão de
proteção de crianças e jovens;
i) A mediadora TEIP;
j)O encarregado dos assistentes operacionais;
K) Um representante da associação de pais;
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l) Um representante da associação de estudantes.
3- O conselho socio comunitário poderá,
ainda, articular com os seguintes parceiros:
a)Coordenador do programa de educação
para a saúde;
b) Escola Segura;
c)TIL (Técnico de Intervenção Local) do
PIEF;
d)Diretores de turma;
e)Encarregados de educação;
f)Autarquia;
g)Centro de Saúde;
h)Segurança Social;
i)Lar Betânia;
j)Contrato Local de Desenvolvimento Social
(CLDS).
3 - O conselho socio comunitário é constituído no início de cada ano letivo, assegurando
sempre que possível a continuidade dos
seus elementos.
4 - O coordenador do conselho socio comunitário é o representante do SPO designado
pelo diretor, sendo o seu mandato de igual
duração ao deste.
5 - O funcionamento do conselho socio comunitário deverá ser definido no regimento
próprio a elaborar no início de cada ano
letivo.
6– O conselho socio comunitário pode constituir uma comissão permanente para
acompanhamento da atividade do conselho.
Artigo 41º
Competências do conselho socio
comunitário
1 - Ao conselho socio comunitário, compete
elaborar e aprovar o plano de ação adequado aos problemas identificados, criar, se
necessário, equipas multidisciplinares, constituídas nos termos da lei, acompanhar o seu
funcionamento e apresentar relatórios trimestrais aos conselhos pedagógico e conselho geral.

b)Coordenadores de diretores de turma – 2
tempos não letivos.
c)Diretores de turma de 2º e 3º ciclos – 2
tempos letivos + 1 tempo não letivo.
d)Diretores de turma de secundário – 2
tempos letivos.
e) Coordenador do núcleo de medidas de
promoção
para
o
sucesso
– 2 tempos não letivos.
f)Coordenador do conselho socio comunitário – 2 tempos não letivos.
g)Coordenador dos cursos qualificantes - é
atribuído crédito horário de acordo com a
legislação em vigor;
h) Presidente do conselho geral – no caso do
presidente do conselho geral ser um docente deverá ter 2 tempos não letivos para o
desempenho do cargo.
i) Coordenador de grupo – 2 tempos não
letivos.
j) Coordenador da equipa autoavaliação – 2
tempos não letivos.
k) Coordenador TEIP – 5 tempos não letivos.
l) Coordenador EFA – 2 tempos não letivos.
m) Professores coordenadores e dinamizadores de projetos – se possível, 2 tempos
não letivos.
Secção II
Núcleo de medidas de promoção para o
sucesso
Artigo 43º
Definição e competências
1 - O núcleo de apoio educativo é uma estrutura de apoio e destina-se a:
a)Planificar, organizar, desenvolver e acompanhar a implementação de todas as modalidades de apoio sócio educativo em domínios que se considerem relevantes para o
processo de formação dos alunos, mediante
um plano de ação.
b)Supervisionar a ação desenvolvida pelos
docentes com funções de apoio educativo.

Artigo 42º
Redução horária para desempenho de
cargos

Artigo 44º
Composição

1. A redução horária correspondente ao
desempenho de cargos nas estruturas de
orientação educativa é a seguinte, a não ser
que outra esteja definida em lei específica:
a)Coordenadores de departamento – 3 tempos não letivos.

1 - O núcleo de medidas de promoção para o
sucesso é composto por:
a) Um coordenador designado pelo diretor;
b) Coordenadores de diretores de turma/coordenador dos professores titulares
de turma
c) Colaboração do SPO, quando necessário.
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Artigo 45º
Funcionamento
1 - Esta estrutura é coordenada por um
professor designado pelo diretor;
2 - O funcionamento desta estrutura de
apoio está sujeito à elaboração do plano de
ação, elaborado pela equipa responsável, o
qual é aprovado pelo diretor ouvido o Conselho Pedagógico;
3 - Esta estrutura reúne, sempre que necessário.
Artigo 46º
Modalidades de apoio
1 - As medidas de promoção para o sucesso
são as seguintes:
a) Ninhos;
b)Grupos/Turma homogéneos;
c) Coadjuvação;
d) Apoio ao Estudo (APES);
e) Programa de tutoria;
f) Sala de Estudo;
g) Apoio pedagógico personalizado
2 – A implementação das medidas referidas
no ponto 1 regem-se por regulamento próprio.
Secção III
Programa TEIP3
Artigo 47º
Definição
1-O programa TEIP3 visa a apresentação e
desenvolvimento de planos de melhoria,
que integrem atividades que promovam a
melhoria da qualidade das aprendizagens
traduzida no sucesso educativo dos alunos,
o combate ao abandono escolar e às saídas
precoces do sistema educativo, a progressiva articulação da ação do agrupamento com
a dos parceiros dos territórios educativos de
intervenção prioritária.
Artigo 48º
Composição da equipa
1 - A equipa TEIP3, designada equipa multidisciplinar, é constituída pelos seguintes
elementos:
a) O diretor, que coordena a equipa;

b) Os coordenadores de departamento em
que se inserem as disciplinas ou áreas com
maiores índices de insucesso;
c) Um responsável pela coordenação do
plano, nomeado pelo diretor;
d) Um elemento da equipa de autoavaliação;
e) Outros elementos que o diretor entenda
associar à equipa.
2 - Nas reuniões da equipa multidisciplinar
podem, caso o diretor o considere justificado, participar os peritos externos que
acompanham o projeto.
Artigo 49º
Competências da equipa TEIP3
1. São competências da equipa:
a) Organizar o plano de melhoria a partir
das necessidades detetadas;
b) Organizar ações com vista à melhoria da
qualidade das aprendizagens;
c) Organizar ações para reduzir as situações
de indisciplina, regular o clima do agrupamento e desenvolver competências pessoais
e sociais;
d) Sensibilizar docentes e não docentes para
a necessidade de uma ação conjunta para
atingir as metas acordadas;
e) Monitorizar e avaliar o plano de melhoria;
f) Adequar a orientação das ações aos resultados das avaliações;
g) Divulgar resultados.
CAPÍTULO IV
OUTRAS ESTRUTURAS E SERVIÇOS
Secção I
Coordenação de escola ou de
estabelecimento de educação pré-escolar
Artigo 50º
Definição
1 - Em cada estabelecimento de ensino do
agrupamento, com exceção da escola sede, é
criado um conselho de estabelecimento que
integra a totalidade de docentes que nela
exercem funções.
2 - O conselho de estabelecimento é presidido pelo coordenador/representante de estabelecimento.
3 - Nos estabelecimentos em que existam
três ou mais docentes em exercício efetivo
de funções, serão designados pelo diretor os
respetivos coordenadores. Nos restantes
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casos as funções de coordenação são asseguradas por um representante de estabelecimento
4 - Na sede do agrupamento não haverá
lugar à designação de coordenador de estabelecimento.
5 - Só serão remunerados os coordenadores
previstos na legislação aplicável.
6 - O mandato de coordenador de estabelecimento tem a duração de quatro anos e
cessa com o mandato de diretor.
7 - O coordenador de estabelecimento pode
ser exonerado a todo o tempo por despacho
fundamentado do diretor.
Artigo 51º
Competências do coordenador de
estabelecimento
1 - Compete ao coordenador de estabelecimento:
a) Coordenar as atividades educativas do
estabelecimento em articulação com o diretor;
b) Cumprir e fazer cumprir as decisões do
diretor e exercer as competências que por
este lhe forem delegadas;
c) Transmitir as informações relativas a
pessoal docente e não docente e aos alunos;
d) Promover e incentivar a participação dos
pais e encarregados de educação, dos interesses locais e da autarquia, nas atividades
educativas.
2 - As competências do coordenador de estabelecimento não são passíveis de subdelegação.
Artigo 52º
Regime de funcionamento
1 - O conselho de estabelecimento reúne
ordinariamente uma vez por trimestre e
extraordinariamente sempre que o coordenador o convoque, por sua iniciativa ou a
requerimento de qualquer um dos restantes
membros.
Secção II
Serviços técnico-pedagógicos
Artigo 53º
Composição
1 - Os serviços técnico-pedagógicos destinam-se a promover a existência de condições que assegurem a plena integração esco-

lar dos alunos devendo conjugar a sua atividade com as estruturas de orientação educativa e funcionam na dependência do diretor.
2 - Constituem os serviços técnicopedagógicos:
a) O serviço de psicologia e orientação
(SPO);
b)) As bibliotecas escolares (BE’s)
Subsecção I
Serviço de psicologia e orientação
Artigo 54º
Definição
1 - O serviço de psicologia e orientação
(SPO) constitui um serviço especializado de
apoio educativo que desenvolve a sua atividade nos seguintes domínios: orientação
vocacional, apoio psicopedagógico e apoio
ao desenvolvimento de relações na comunidade educativa.
2 - Na sua composição integra uma psicóloga.
Artigo 55º
Competências
1 - São competências do serviço de psicologia e orientação todas as legalmente definidas na legislação em vigor.
2 - Compete, ainda, ao serviço de psicologia
e orientação:
a) Assegurar o acompanhamento de situações problemáticas de alunos que, por dificuldade de integração, devam ser encaminhados para outras alternativas de formação;
b) Participar, sempre que solicitado, nos
conselhos de turma que visem analisar casos particulares de alunos nomeadamente
aqueles para os quais se julgue conveniente
elaborar planos de apoio pedagógico individuais;
c) Avaliar psicologicamente os alunos sinalizados, tendo em vista a elaboração de relatório-técnico pedagógico;
d) Participar nos processos de avaliação
multidisciplinar e interdisciplinar, tendo em
vista a elaboração de programas educativos
individuais, acompanhando a sua concretização;
e) Apoiar os alunos na transição para o ensino secundário através da realização do
programa de orientação vocacional;
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f) Planear e executar atividades de informação escolar e de aconselhamento vocacional
destinadas aos alunos do ensino secundário;
g) Implementar o plano de transição para a
vida ativa junto dos alunos que frequentam
cursos orientados para a avida ativa;
h) Colaborar na definição e divulgação da
oferta formativa do agrupamento;
i) Desenvolver em colaboração com os diretores de turma ações de informação e sensibilização dos pais e da comunidade em geral
no que respeita às opções escolares e profissionais;
j) Articular a sua atividade com a do centro
para a qualificação e o ensino profissional,
de acordo com o definido pela legislação.
Artigo 56º
Funcionamento
1 - O SPO encontra-se sediado na escola
sede do agrupamento mas a sua área de
atuação abrange o agrupamento.
2 - O horário do SPO inclui uma componente
de atendimento destinada ao trabalho direto com alunos, pais e encarregados de educação e professores, e uma componente de
preparação da atividade destinada a reuniões, autoformação e articulação com outros
organismos.
3 - O horário de atendimento do SPO será
proposto no início de cada ano letivo ao
diretor e afixado em local visível.
4 - O SPO é dirigido a alunos, pais e encarregados de educação, professores e outros
interessados na promoção da qualidade
educativa do agrupamento e no desenvolvimento global dos alunos.
5 - O SPO desenvolve a sua atividade procurando estabelecer relações com estruturas
de orientação educativa, em particular com
o departamento de educação especial, e com
outros serviços da comunidade.
6 - O SPO desenvolve a sua atividade de
acordo com o plano anual, proposto no início do ano letivo, ao diretor do agrupamento.
7 - Ao responsável pelo serviço compete
apresentar dois relatórios das atividades
desenvolvidas, um até ao final da primeira
semana de fevereiro e outro no final do ano
letivo.
8 - O responsável pelo serviço integra a conselho socio comunitário e, sempre que convidado, participa no departamento do educação especial.

9 - O técnico do SPO dispõe de autonomia
técnica e científica e ao exercício das suas
funções aplica-se o código deontológico da
prática profissional da psicologia;
10 - O técnico do SPO depende hierarquicamente do diretor, sem prejuízo da alínea
anterior.
Subsecção II
Bibliotecas escolares
Artigo 57º
Definição
1 - A biblioteca escolar (BE) é uma estrutura
que gere recursos educativos diretamente
ligados às atividades curriculares, extracurriculares e à ocupação dos tempos livres.
2 - A BE faz parte do programa da rede de
bibliotecas escolares (RBE).
Artigo 58º
Missão
1-A biblioteca escolar tem por missão instituir-se como centro operacional /núcleo da
organização pedagógica do agrupamento,
vocacionado para as atividades de promoção das literacias da leitura e da escrita; das
literacias da informação, tecnológica e digital; da informação; de formação; de difusão;
de cultura…, promotor do desenvolvimento
de competências várias, no sentido de tornar os seus utilizadores cidadãos conscientes, informados e interventivos nesta sociedade da informação e do conhecimento.
Artigo 59º
Objetivos da biblioteca escolar (BE)
São objetivos da biblioteca escolar:
1 - Familiarizar com o funcionamento da BE
fomentando uma utilização sistemática;
2 - Proporcionar a todos os utilizadores da
BE um espaço acolhedor e estimulante;
3 - Modernizar/atualizar a biblioteca para
que se constitua como um centro de recursos com informação e documentação diversa, capaz de estimular/apoiar o trabalho
pedagógico;
4 - Apoiar as atividades de âmbito curricular
e extracurricular;
5 - Facilitar o acesso dos utilizadores à consulta e leitura de livros, jornais e revistas e
outro tipo de documentação, procurando,
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assim, dar resposta às suas necessidades de
pesquisa/ informação e lazer;
6 - Fomentar o gosto pela leitura como instrumento de trabalho, de ocupação de tempos livres e de prazer, contribuindo para o
desenvolvimento cultural dos utilizadores e
da utilização das bibliotecas ao longo da
vida;
7 - Facilitar o acesso ao livro através da realização de feiras/mostras do livro;
8 -Desenvolver nos alunos competências e
hábitos de trabalho baseados na consulta,
tratamento, produção de informação e avaliação;
9 - Desenvolver competências no domínio
da informação escrita, oral, digital, multimédia e da produção de documentos em
suportes diversificados;
10 - Promover condições que permitam a
reflexão, o debate, a crítica e o convívio entre autores e leitores;
11 - Desenvolver o respeito pelo uso da
propriedade comum incutindo um espírito
de cooperação e de partilha;
12 - Promover a difusão da informação;
13 - Promover projetos, parcerias e atividades livres e de abertura à comunidade;
14. Desenvolver uma gestão da biblioteca
escolar de acordo com os modelos orientadores da rede de bibliotecas escolares
(RBE).
Artigo 60º
Localização
1-No agrupamento, existem três bibliotecas
escolares localizadas nas escolas básicas de
Vendas Novas nº1 , nº2 e na escola secundária. As bibliotecas encontram-se organizadas por zonas funcionais.
Artigo 61º
Horário e utilizadores
1 - O horário de funcionamento da biblioteca será estabelecido no início de cada ano
letivo e afixado, em local visível, junto à entrada das instalações;
2 - Têm acesso à biblioteca todos os professores, alunos e funcionários do agrupamento, bem como os membros da comunidade
local, devidamente autorizados.
Artigo 62º
Professor bibliotecário

1-A designação e funções dos(as) professores(as) bibliotecários(as) deverão ser estabelecidas de acordo com a legislação em
vigor.
Artigo 63º
A equipa
1 - Os professores a integrar a equipa devem
preferencialmente ter formação nas áreas
do tratamento documental, da promoção da
leitura e das literacias e comprovada experiência na organização e gestão das BE. Devem também apresentar capacidades de
fácil relacionamento interpessoal, de dinamismo e criatividade.
2 - Todos os professores e assistentes operacionais com funções nas BE, são designados pelo diretor, ouvido o professor bibliotecário da BE, segundo os requisitos anteriormente referidos.
3 - A equipa responsável deve gerir, organizar, dinamizar a BE, elaborar e executar (no
quadro do projeto educativo do agrupamento e em articulação com os órgãos de gestão), o seu plano de atividades.
Artigo 64º
Funcionamento
1 - Assegurar o enriquecimento permanente
do fundo documental (livros, revistas, software, etc.) através das várias modalidades
de aquisição (compra, oferta e permuta de
obras). As sugestões de aquisição deverão
ser feitas por escrito e entregues à BE que
seleciona e elabora a requisição de compra a
submeter à aprovação do diretor.
2 - Fazer o registo, catalogação, classificação
e cotação das novas entradas adquiridas ou
oferecidas.
3 - Divulgar o fundo existente.
4 - Elaborar o seu regimento.
Artigo 65º
Atividades e dinamização
1 - Apoio ao desenvolvimento curricular,
promoção de sessões de formação de utilizadores, de leitura e literacia, de exposições,
de concursos e outras atividades de dinamização e animação cultural, em articulação
com as diferentes estruturas de orientação
educativa do agrupamento.
2 - Realização de atividades de difusão de
informação.
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3 - Promoção de atividades de intercâmbio
com outras Bibliotecas e/ou com entidades
e organismos culturais locais /regionais
/nacionais.
4 - Dinamização de projetos próprios ou
resultantes de candidaturas apresentadas.
5 - Realização da avaliação da BE.

a)Jovens com idade igual ou superior a 15
anos ou, independentemente da idade, a
frequentar o último ano de escolaridade do
ensino básico;
b)Adultos com idade igual ou superior a 18
anos, com necessidades de aquisição e reforço de conhecimentos e competências.

Artigo 66º
Parcerias

Artigo 70º
Atribuições

1-Rentabilizar as parcerias com a RBE e a
Biblioteca Municipal. A BE estabelecerá parcerias com diversas entidades públicas ou
privadas sempre que daí resulte um enriquecimento na promoção da qualidade do
serviço aos seus utilizadores.

1 - São atribuições do CQEP:
a) A informação, orientação e encaminhamento de jovens, com idade igual ou superior a 15 anos ou, independentemente da idade, a frequentar o último ano de escolaridade do ensino básico, em articulação com o
SPO, e tendo por base as diferentes ofertas
de educação e formação profissional, as possibilidades de prosseguimento de estudos e
as oportunidades de emprego, procurando
adequar as opções aos perfis, às necessidades, às motivações, às expectativas e capacidades individuais;
b) A informação, orientação e encaminhamento de adultos, com idade igual ou superior a 18 anos de idade, em articulação com
o SPO, e tendo por base as diferentes modalidades de qualificação, designadamente o
reconhecimento de competências ou ofertas
de educação e formação profissional, as
oportunidades de emprego ou de progressão profissional, procurando adequar as
opções aos perfis, às necessidades, às motivações, às expectativas e capacidades individuais;
c) O desenvolvimento, em articulação com o
SPO, de ações de informação e divulgação no
âmbito de escolas do ensino básico e secundário, de centros do Instituto do Emprego e
da Formação Profissional, I.P. (IEFP,I.P.), de
entidades formadoras certificadas nos termos legalmente previstos e de empresas e
outros empregadores, sobre as ofertas de
educação e formação profissional disponíveis e ou sobre a relevância da aprendizagem ao longo da vida;
d) O desenvolvimento de processos de
RVCC, na vertente escolar,
e) A implementação de dispositivos de informação, orientação e divulgação, através
de diferentes meios, que permitam antecipar as necessidades de qualificação e facilitar o ajustamento entre a procura e a oferta
de soluções formativas;

Subsecção III
Centro para a qualificação e o ensino
profissional (CQEP)
Artigo 67º
Definição
1-O CQEP é uma estrutura do sistema nacional de qualificações, promovida pelo agrupamento de escolas de Vendas Novas, e assume um papel determinante na construção
de pontes entre os mundos da educação, da
formação e do emprego, numa perspetiva de
aprendizagem ao longo da vida.
Artigo 68º
Missão
1- Assegurar a prestação de um serviço de
qualidade, no domínio da orientação de jovens e adultos, com enfoque na informação
sobre ofertas escolares, profissionais ou de
dupla certificação, que promova uma escolha realista e que atenda, entre outros fatores, aos perfis individuais, à diversidade de
percursos quanto ao prosseguimento de
estudos ou às necessidades do mercado de
emprego.

Artigo 69º
Destinatários
1-O CQEP dirige a sua ação para todos os
que procuram uma qualificação, tendo em
vista o prosseguimento de estudos e/ou
uma transição/reconversão para o mercado
de trabalho. Assim, são destinatários diretos
do CQEP:
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f) O estabelecimento de parcerias com outras entidades relevantes do território, que
contribuam para uma intervenção mais integrada e consistente, na identificação de
necessidades concretas de qualificação e na
organização de respostas úteis para as populações no âmbito da educação e formação
profissional.
2 - São ainda atribuições do CQEP, a análise
dos documentos apresentados pelos candidatos, nomeadamente os certificados de
qualificações obtidos no âmbito de processos de RVCC e ou de processos formativos,
com vista a verificar se as unidades de competência/ unidades de formação de curta
duração (UFCD) constantes destes certificados conferem direito à obtenção de um certificado de qualificações e de um diploma, de
acordo com os respetivos referenciais de
qualificação constantes do catálogo nacional
de qualificações.

1-As AAAF destinam-se a assegurar o
acompanhamento das crianças na educação
pré-escolar antes e depois do período diário de atividades educativas e durante os
períodos de interrupção das atividades.
2-São implementadas pelo município mediante um protocolo com o agrupamento.

Artigo 71º
Equipa

1-As normas de funcionamento são definidas no protocolo a estabelecer com o município.

1 - A equipa do CQEP é constituída pelos
seguintes elementos:
a) Coordenador;
b) Técnicos de orientação, reconhecimento
e validação de competências, adiante designados técnicos de ORVC.
2 - O CQEP assegura a formação da respetiva
equipa, de acordo com as orientações definidas pela ANQEP,I.P., sem prejuízo das
ações por esta desenvolvidas.
3 - A equipa dos CQEP é complementada no
desenvolvimento de processos de RVCC por
formadores ou professores externos ao
CQEP.
Artigo 72º
Funcionamento
1-O CQEP funciona em instalações próprias,
junto ao edifício da escola sede do agrupamento.
2-O funcionamento do CQEP desenvolve-se
de acordo com a legislação específica e com
o regimento interno do mesmo.
Subsecção IV
Atividades de animação e apoio à família
(AAAF)

Artigo 74º
Organização
1-A planificação das atividades está a cargo
do departamento da educação pré-escolar.
2- A supervisão pedagógica e a execução
das mesmas é da responsabilidade das educadoras titulares do grupo.
Artigo 75º
Normas de funcionamento

Subsecção V
Atividades de enriquecimento curricular
(AEC)
Artigo 76º
Definição
1-As AEC pretendem dar resposta ao princípio da escola a tempo inteiro e são regulamentadas por legislação específica, sendo
promovidas pelo agrupamento ou entidades externas.
2- O plano de ação das AEC é elaborado
anualmente e aprovado pelo conselho pedagógico.
Artigo 77º
Destinatários
1-As AEC são destinadas a todos os alunos
do 1º ciclo.
2- As AEC têm caráter facultativo mediante
inscrição própria a efetuar no início do ano
letivo.

Artigo 73º
Definição
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Artigo 78º
Coordenação
1-A coordenação, supervisão e acompanhamento das AEC é assegurada por um
coordenador designado, anualmente, pelo
diretor do agrupamento.
Artigo 79º
Normas de Funcionamento

outros docentes com formação na área, com
horas da componente não letiva disponíveis.
2 - A equipa deverá assegurar os serviços
mínimos de funcionamento do parque informático das escolas sede e escola básica nº
1, nomeadamente, na gestão das redes, na
assistência técnica aos equipamentos, na
segurança dos dados e na manutenção do
site do agrupamento e do moodle.
3- Para os elementos da equipa são atribuídas, se possível, 1 ou 2 horas não letivas.

1-As normas de funcionamento das AEC são
definidas em regulamento específico aprovado em conselho pedagógico.

Secção V
Outras ofertas educativas

Secção III
Equipa de autoavaliação

Subsecção I
Ofertas de qualificação integradas no
sistema nacional de qualificações (cursos
profissionais, cursos de educação e
formação -CEF) e outras específicas

Artigo 80º
Definição
1 - A autoavaliação tem caráter obrigatório e
deve contribuir para o desenvolvimento do
agrupamento e para a melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos numa
perspetiva reflexiva e de aperfeiçoamento
contínuo, identificando os pontos fortes e
fracos da organização e possibilitando a
elaboração de planos de melhoria.
Artigo 81º
Constituição da equipa de autoavaliação
1- A equipa é constituída por um grupo de
docentes do agrupamento, designados pelo
diretor, ouvido o conselho pedagógico.
2- Para esta equipa poderão ainda ser convidados pelo diretor outros elementos, nomeadamente pessoal não docente, alunos,
encarregados de educação e autarquia.
3 - É atribuído um crédito de dois tempos da
componente não letiva para a coordenação
da equipa e aos restantes docentes integrados na equipa, um a três tempos não letivos.
4- Da constituição desta equipa deverá ser
dado conhecimento ao conselho geral.
Secção IV
Equipa de apoio ao parque informático
Artigo 82º
Composição e Funcionamento
1 - Esta equipa deverá ser constituída pelos
docentes do grupo 550 e, eventualmente,

Artigo 83º
Coordenação das ofertas de qualificação
integradas no sistema nacional de
qualificações e de outras ofertas
específicas
1 - São competências do coordenador dos
cursos profissionais e CEF:
a) Coordenar, acompanhar e avaliar os processos de implementação e os resultados da
oferta formativa, nomeadamente dos cursos
profissionais e CEF;
b) Definir quais os cursos a propor, de acordo com as preferências dos alunos, recursos
humanos e materiais existentes, articulando
com toda a comunidade educativa;
c) Divulgar os cursos a oferecer em colaboração com o SPO e os diretores de curso/
turma;
d) Participar no conselho pedagógico a fim
de ser analisado o funcionamento e avaliação dos respetivos cursos;
e) Indicar aos diretores de curso e de turma,
no início de cada ano letivo, toda a legislação
e documentos internos orientadores ao funcionamento dos cursos e arquivo da documentação;
f) Elaborar as candidaturas pedagógicas e
financeiras;
g) Organizar e calendarizar o plano curricular, tendo em conta a anuidade de cada disciplina, a distribuição semanal e a realização
da formação em contexto de trabalho (FCT)
e a prova de aptidão profissional (PAP);
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h) Fornecer informação sobre os cursos em
funcionamento, garantindo os mesmos procedimentos em todos eles;
i) Assegurar a articulação e uniformização
de procedimentos entre os diferentes diretores de curso e diretores de turma;
j) Assegurar junto dos diretores de curso e
de turma a entrega mensal da execução física;
k) Aprovar os contratos de formação;
l) Marcar reuniões de coordenação periódicas ou sempre que se justifique;
m) Apresentar periodicamente um relatório
qualitativo e quantitativo de todos os cursos
profissionalizantes.
Artigo 84º
Diretor de curso dos cursos profissionais
e cursos de educação e formação
1 - Nos cursos profissionais e CEF (cursos de
educação e formação), o diretor de curso é
designado pelo órgão competente de direção do agrupamento, ouvido o conselho
pedagógico ou equivalente, preferencialmente de entre os docentes profissionalizados que lecionam as disciplinas da componente de formação técnica. Considera-se
ainda que deve ser valorizada a estabilidade
do vínculo ao agrupamento.
2 - São competências do diretor de curso:
a) Assegurar a articulação pedagógica entre
as diferentes disciplinas e componentes de
formação do curso;
b) Organizar e coordenar as atividades a
desenvolver no âmbito da formação técnica;
c) Participar nas reuniões do conselho de
turma, no âmbito das suas funções;
d) Assegurar a articulação com os serviços
com competência em matéria de apoio socioeducativo;
e) Intervir no âmbito da orientação e acompanhamento da PAP/PAF, nos termos da
legislação em vigor;
f) Assegurar a articulação entre o agrupamento e as entidades de acolhimento da
FCT, identificando-as, selecionando-as, preparando protocolos, participando na elaboração do plano de trabalho e dos contratos
de formação, procedendo à distribuição dos
alunos por aquelas entidades e coordenando o acompanhamento dos mesmos, em
estreita relação com o professor orientador
e o tutor responsáveis pelo acompanhamento dos alunos;

g) Propor, em articulação com os professores da formação técnica/tecnológica, ao
Conselho de Turma, a matriz e os critérios
de avaliação da PAP/PAF, a fim de, posteriormente, serem submetidos ao conselho
pedagógico;
h) Propor ao coordenador, em articulação
com os professores da formação técnica o
orçamento para a implementação dos projetos dos alunos, elaborando as necessidades
de materiais pedagógicos;
i) Garantir, no que respeita à PAP/PAF, a
articulação entre as várias disciplinas, nomeadamente da área técnica;
j) Propor ao coordenador os procedimentos
necessários à realização da PAP / PAF, nomeadamente a calendarização das provas, e
a constituição dos júris de avaliação;
k) Coordenar o acompanhamento e a avaliação interna do curso, elaborando um relatório trimestral;
l) Em articulação com o SPO e o coordenador, proceder a um levantamento das necessidades de emprego para a continuidade ou
criação dos novos cursos;
m) Manter atualizado o dossier de curso, de
acordo com a legislação em vigor e acompanhar a atualização dos restantes dossiers da
equipa pedagógica;
n) Coordenar a substituição / permuta dos
professores/formadores em caso de ausência, para que seja coberto e cumprido o horário previsto;
o) Entregar mensalmente, ao coordenador,
os mapas de execução física até ao 4.º dia
útil do mês;
p) Coordenar e acompanhar a avaliação do
curso.
Artigo 85º
Diretor de turma dos cursos
profissionais e cursos de educação e
formação
1 - São competências do diretor de turma
para além das referidas no artigo 34.º, as
seguintes:
a) Fornecer aos alunos e, quando for o caso,
aos seus encarregados de educação, pelo
menos três vezes em cada ano letivo, informação global sobre o percurso formativo do
aluno;
b) Proceder a uma avaliação qualitativa do
perfil de progressão de cada aluno e da turma, através da elaboração de um relatório
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mente, referência explícita a parâmetros
como a capacidade de aquisição e de aplicação de conhecimentos, de iniciativa, de autonomia, de criatividade, de comunicação,
de trabalho em equipa e de cooperação, de
articulação com o meio envolvente e de concretização de projetos;
c) Elaborar uma síntese das principais dificuldades evidenciadas por cada aluno, com
indicações relativas a atividades de recuperação e ou enriquecimento, a anexar ao relatório descritivo a que se refere a alínea anterior;
d) Identificar o perfil da evolução dos alunos, fundamentado na avaliação de cada
módulo e na progressão registada em cada
disciplina, a anexar ao relatório descritivo a
que se refere a alínea b);
e) Entregar mensalmente, ao coordenador,
os mapas de execução física até ao 4.º dia
útil do mês;
f) Manter atualizado o dossier de direção de
turma, de acordo com a legislação em vigor.
Artigo 86º
Diretor de turma das outras ofertas
específicas
1-São competências do diretor de turma do
programa integrado de educação e formação
(PIEF) e do percurso curricular alternativo
(PCA) as mesmas que constam no artigo 32º
sobre direção de turma/professor titular de
turma.
2- Os diretores de turma PIEF e PCA são
convocados para as reuniões de diretores de
turma dos cursos profissionalizantes.
Artigo 87º
Organização e funcionamento
1-A constituição, organização e funcionamento dos cursos profissionalizantes e outras ofertas específicas constam em regimentos próprios.
Secção VI
Ensino de adultos
Subsecção I
Ensino de adultos
Artigo 88º
Coordenação do ensino de adultos

1 - São competências do coordenador do
ensino de adultos:
a) Convocar as reuniões que forem necessárias ao bom funcionamento do ensino de
adultos;
b) Cooperar com o conselho pedagógico em
assuntos relacionados com o ensino de adultos;
c) Apresentar ao diretor, no final de cada
ano letivo, um relatório das atividades desenvolvidas.
d) Planificar e assegurar o lançamento do
ano letivo;
e) Proceder à concessão de equivalências de
acordo com a lei, conceder vagas e coordenar o processo de matrículas;
f) Dinamizar o funcionamento eficaz de cada
curso;
g) Apoiar os alunos em todo e qualquer problema que ultrapasse as atribuições do diretor de turma/mediador;
h) Esclarecer e/ou solucionar questões
apresentadas por qualquer diretor de turma/mediador;
i) Elaborar os calendários e coordenar as
atividades de avaliação dos alunos em regime não presencial.
Artigo 89º
Diretor de turma do Ensino Recorrente
1 - São competências do diretor de turma do
ensino recorrente:
a) Presidir a todas as reuniões de conselho
de turma de avaliação;
b) Colaborar com o coordenador dos cursos
do ensino recorrente, nomeadamente na
coordenação curricular e pedagógica;
c) Verificar os livros de termos e efetuar o
lançamento das classificações dos exames
bem como o registo das alterações verificadas na situação dos alunos da turma, mantendo atualizado o seu registo biográfico;
e) Controlar a marcação de faltas dos alunos
e respetivo lançamento nos documentos
legais;
f) Verificar a condição de estudante trabalhador e informar os professores da turma
da atribuição do estatuto de estudante trabalhador aos alunos em questão;
g) Esclarecer os alunos da turma da sua coordenação sobre as características e funcionamento dos cursos;
h) Recolher os dados necessários para a
elaboração da estatística anual e entregá-los
ao diretor;
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i) Apresentar ao coordenador do ensino
recorrente, no final de cada ano, um relatório crítico de avaliação das atividades desenvolvidas;
j) Manter atualizado o dossier de direção de
turma, de acordo com a legislação em vigor.
Subsecção II
Educação e formação de adultos
(EFA)
Artigo 90º
Mediador
1. O mediador é responsável pela orientação
e desenvolvimento do diagnóstico dos formandos, em articulação com os formadores
da equipa técnico - pedagógica, nos termos
do n.º 3 do artigo 6.º da Portaria nº
230/2008.
Artigo 91º
Competências
Ao Mediador compete:
1. Colaborar com o representante da entidade promotora na constituição dos grupos
de formação, participando no processo de
recrutamento e seleção dos formandos, casos estes não sejam oriundos de encaminhamentos provenientes do CQEP.
2. Garantir o acompanhamento e orientação
pessoal, social e pedagógica dos formandos;
3. Dinamizar a equipa técnico -pedagógica
no âmbito do processo formativo, salvaguardando o cumprimento dos percursos
individuais e do percurso do grupo de formação.
4. Assegurar a articulação entre a equipa
técnico-pedagógica e o grupo de formação,
assim como entre estes e a entidade formadora.
Secção VII
Serviços de apoio à ação educativa
Subsecção I
Serviços de administração escolar
Artigo 92º
Definição
1 - Os serviços administrativos são unidades orgânicas flexíveis com o nível de
secção chefiadas por trabalhador detentor
da categoria de coordenador técnico da car-

reira geral de assistente técnico, sem prejuízo da carreira subsistente de chefe de serviços de administração escolar.
Artigo 93º
Competências
1 - Aos serviços administrativos compete a
execução das atividades necessárias ao bom
funcionamento das áreas de alunos, pessoal,
expediente, contabilidade, tesouraria e ação
social escolar.
2 - Ao coordenador dos serviços compete:
a) Orientar e coordenar a atividade dos serviços administrativos;
b) Orientar e controlar a elaboração dos
diversos documentos passados pelos serviços;
c) Exercer o cargo de secretário do conselho
administrativo;
d) Preparar os documentos para análise e
deliberação dos órgãos de gestão;
e) Dar cumprimento às deliberações dos
órgãos de gestão;
f) Assinar as requisições de material a adquirir quando devidamente autorizadas;
3 - O horário de atendimento ao público dos
serviços administrativos é definido no início
do ano letivo e afixado em local próprio.
Subsecção II
Serviços de ação social escolar (ASE)
Artigo 94º
Definição
1 - O serviço de ação social escolar tem a
finalidade de possibilitar o cumprimento da
escolaridade obrigatória e a continuação
dos estudos aos alunos mais carenciados,
organizando e promovendo auxílios económicos sob diversas formas, nomeadamente:
transportes escolares, alimentação, livros e
outro material escolar, visitas de estudo e
isenção de taxas.
2 - Os serviços de ação social escolar funcionam integrados nos serviços administrativos e em articulação com os serviços autárquicos competentes.
3 - Os serviços da ASE são coordenados pelo
Diretor, a quem, em conjunto com o respetivos técnico, compete, designadamente:
a) Organizar os serviços de refeitório, bufete
e papelaria e orientar o pessoal que neles
trabalhe, de forma a otimizar a gestão dos
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recursos humanos e a melhoria dos serviços;
b) Organizar os processos individuais dos
alunos que se candidatam a subsídios ou
bolsas de estudo, numa perspetiva socioeducativa e informar os serviços administrativos da atualização dos processos individuais;
c) Assegurar uma adequada informação dos
apoios complementares aos alunos e encarregados de educação;
d) Organizar os processos referentes aos
acidentes dos alunos;
e) Fazer a gestão da bolsa de manuais escolares nos termos da legislação em vigor e do
respetivo regulamento.
4 - As condições e prazos para requerimento
de subsídios são estipulados por Lei e devidamente publicitados.
5 - A lista dos alunos a subsidiar e a indicação dos respetivos escalões é afixada nas
escolas do agrupamento, na sala dos diretores de turma e nas escolas do 1º ciclo.
6 - Sempre que se altere a situação económica do agregado familiar, devem os encarregados de educação comunicar tal facto aos
serviços administrativos.
7 - O horário de funcionamento do serviço
da ASE é o que se encontra definido para os
serviços administrativos.
Artigo 95º
Candidaturas a apoios no âmbito da ASE
1 - A informação sobre a candidatura a estes
apoios é realizada pelo diretor, através do
diretor de turma e professor titular de turma.
2 - A candidatura é feita em impresso próprio, sendo analisada por este serviço, de
acordo com regulamentação emanada pelo
Ministério da Educação.
3 - Quando os apoios da ASE se enquadram
na competência do município, compete-lhe
analisar e decidir sobre as candidaturas
apresentadas pelos encarregados de educação.
Artigo 96º
Seguro escolar
1 - Todos os alunos têm direito à cobertura
dos riscos de acidente, durante as atividades
escolares, intervalos, trajetos residência/escola e escola/residência, e em todos
os trajetos necessários no desenvolvimento

das atividades escolares, bem como no caso
de doença surgida no decurso das aulas ou
de qualquer atividade escolar, de acordo
com a legislação em vigor.
Artigo 97º
Transportes escolares
1-Os transportes escolares e as normas de
atribuição de senhas de passe são estabelecidos no plano anual de transportes escolares e definidos pelo município, com base na
legislação aplicável.
Subsecção III
Outros serviços e estruturas
Artigo 98º
Definição
1 - O agrupamento possui outros serviços de
apoio ao normal funcionamento do agrupamento, destacando-se:
a) Bufete(s);
b) Refeitório(s);
c) Reprografia(s);
d) Papelaria(s);
e) PBX;
f) Cacifos.
2 - O regulamento de funcionamento de
cada uma das estruturas referidas no ponto
anterior carece de aprovação anual pelo
conselho geral.
CAPÍTULO V
ALUNOS
Secção I
Direitos e deveres
Artigo 99º
Direitos gerais
1 - Todos os alunos, independentemente da
idade, têm como direitos inalienáveis:
a)Direito a um serviço de educação de qualidade;
b)Direito à igualdade de oportunidades;
c)Direito às atividade lúdicas;
d)Direito a um conhecimento geral de documentos estruturantes da cultura nacional
e universal, como a Constituição da República Portuguesa, a Bandeira e o Hino, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a
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ança e a Carta dos Direitos Fundamentais da
União Europeia.
Artigo 100º
Direitos específicos
1 - O ato de matrícula, em conformidade
com as disposições legais que o regulam,
confere o estatuto de aluno, o qual, para
além dos direitos e deveres consagrados na
lei, integra, igualmente, os que estão contemplados neste regulamento interno:
a) Ser tratado com respeito e correção por
qualquer membro da comunidade educativa, não podendo, em caso algum, ser discriminado em razão da origem étnica, saúde,
sexo, orientação sexual, idade, identidade de
género, condição económica, cultural ou
social ou convicções políticas, ideológicas,
filosóficas ou religiosas;
b) Usufruir do ensino e de uma educação de
qualidade de acordo com o previsto na lei,
em condições de efetiva igualdade de oportunidades no acesso;
c)Usufruir de condições de igualdade na
utilização dos espaços e dos serviços quando portador de deficiência;
d) Escolher e usufruir, nos termos estabelecidos no quadro legal aplicável, por si ou,
quando menor, através dos seus pais ou
encarregados de educação, o projeto educativo que lhe proporcione as condições para
o seu pleno desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico e para a formação da sua personalidade;
e) Ver reconhecidos e valorizados o mérito,
a dedicação, a assiduidade e o esforço no
trabalho e no desempenho escolar e ser
estimulado nesse sentido;
f) Ver reconhecido o empenhamento em
ações meritórias, designadamente o voluntariado em favor da comunidade em que
está inserido ou da sociedade em geral, praticadas no agrupamento ou fora dele, e ser
estimulado nesse sentido;
g) Usufruir de um horário escolar adequado
ao ano frequentado, bem como de uma planificação equilibrada das atividades curriculares e extracurriculares, nomeadamente as
que contribuem para o desenvolvimento
cultural da comunidade;
h) Beneficiar, no âmbito dos serviços de
ação social escolar, de um sistema de apoios
que lhe permitam superar ou compensar as
carências do tipo sociofamiliar, económico

ou cultural que dificultem o acesso à escola
ou o processo de ensino;
i) Usufruir de prémios ou apoios e meios
complementares que reconheçam e distingam o mérito;
j) Beneficiar de outros apoios específicos,
adequados às suas necessidades escolares
ou à sua aprendizagem, através dos serviços
de psicologia e orientação ou de outros serviços especializados de apoio educativo;
k) Ver salvaguardada a sua segurança na
escola e respeitada a sua integridade física e
moral, beneficiando, designadamente, da
especial proteção consagrada na lei penal
para os membros da comunidade escolar;
l) Ser assistido, de forma pronta e adequada,
em caso de acidente ou doença súbita, ocorrido ou manifestada no decorrer das atividades escolares;
m) Ver garantida a confidencialidade dos
elementos e informações constantes do seu
processo individual, de natureza pessoal ou
familiar;
n) Participar, através dos seus representantes, nos termos da lei, nos órgãos de administração e gestão do agrupamento, na criação e execução do respetivo projeto educativo, bem como na elaboração do regulamento interno;
o) Eleger os seus representantes para os
órgãos, cargos e demais funções de representação no âmbito do agrupamento, bem
como ser eleito, nos termos da lei e do regulamento interno do agrupamento;
p) Apresentar críticas e sugestões relativas
ao funcionamento do agrupamento e ser
ouvido pelos professores, diretores de turma e órgãos de administração e gestão do
agrupamento em todos os assuntos que justificadamente forem do seu interesse;
q) Organizar e participar em iniciativas que
promovam a formação e ocupação de tempos livres;
r) Ser informado sobre o regulamento interno do agrupamento e, por meios a definir
por esta e em termos adequados à sua idade
e ao ano frequentado, sobre todos os assuntos que justificadamente sejam do seu interesse, nomeadamente sobre o modo de organização do plano de estudos ou curso, o
programa e objetivos essenciais de cada
disciplina ou área disciplinar e os processos
e critérios de avaliação, bem como sobre a
matrícula, o abono de família e apoios socioeducativos, as normas de utilização e de
segurança dos materiais e equipamentos e
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das instalações, incluindo o plano de emergência, e, em geral, sobre todas as atividades
e iniciativas relativas ao projeto educativo
do agrupamento;
s) Participar nas demais atividades do agrupamento, nos termos da lei e do respetivo
regulamento interno;
t)Participar nas atividades lúdicas propostas no projeto educativo/plano anual de
atividades do agrupamento, desde que não
tenha sido objeto de aplicação de medida
sancionatório no ano letivo em curso;
u) Participar no processo de avaliação, através de mecanismos de auto e heteroavaliação;
v) Beneficiar de medidas, a definir pelo
agrupamento adequadas à recuperação da
aprendizagem nas situações de ausência
devidamente justificada às atividades escolares.
Artigo 101º
Direito à participação e à representação
1 - O direito à participação e à representação previstos na lei vigente são os seguintes:
a)Os representantes dos alunos para exercerem funções de delegado e subdelegado
de turma são eleitos em assembleia de turma;
b)Os representantes dos alunos com funções de representação específica do agrupamento são designados pelo professor
titular de turma / diretor de turma/ conselho pedagógico ou diretor;
c)Os representantes dos alunos para os órgãos de gestão são eleitos em assembleia de
delegados e subdelegados do ensino secundário;
d)Os alunos são representados pela associação de estudantes, nos termos da legislação
em vigor;
2 – O direito à representação considera os
seguintes critérios:
a)É eleito delegado de turma o aluno mais
votado pelos colegas, através de processo
democrático. O subdelegado, que substituirá
aquele em caso de impedimento, será o que
obtiver a segunda maior votação;
b)A capacidade de eleição ou representação
de alunos está consignada na lei;
c)Os alunos que nos dois últimos anos letivos tenham sido objeto de processo disciplinar ou tenham registado três ou mais
participações disciplinares não poderão ser

eleitos para o cargo de delegado e subdelegado de turma;
d)Os alunos que durante o mandato forem
alvo de processo disciplinar ou cujo comportamento não se adeque ao cargo serão
destituídos do mesmo. Neste caso, o subdelegado assume o cargo de delegado e o aluno que ficou com mais votos no ato eleitoral
a seguir ao delegado e subdelegado, será o
novo subdelegado;
e)Os delegados têm o direito de participar
nas reuniões do conselho de turma, com
exceção daquelas com caráter avaliativo ou
de reuniões disciplinares em que o delegado
seja arguido e outras em que se considere
dispensável a sua participação;
f)Os delegados têm o direito de solicitar a
realização de reuniões de turma com o respetivo diretor para apreciação de matérias
relacionadas com o funcionamento da turma, sem prejuízo do cumprimento das atividades letivas. O pedido é apresentado ao
diretor de turma, sendo precedido de reunião dos alunos para determinação das matérias a abordar.
Artigo 102º
Deveres dos alunos
1 - O ato de matrícula confere o estatuto de
aluno mediante a realização de uma escolaridade bem-sucedida, numa perspetiva de
formação integral do cidadão.
2 - Os alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos de escolaridade e do ensino secundário, devem ser
portadores do “Cartão de Aluno” que exibirão sempre que tal lhes seja solicitado por
professores ou funcionários. Devem ainda
zelar pela sua boa conservação.
3 - O estatuto de aluno e ética escolar (lei nº
51/2012 de 5 de setembro) implica a responsabilização do aluno no cumprimento
dos seguintes deveres:
a)Estudar, aplicando-se, de forma adequada
à sua idade, necessidades educativas e ao
ano de escolaridade que frequenta, na sua
educação e formação integral;
b)Ser assíduo, pontual e empenhado no
cumprimento de todos os seus deveres no
âmbito das atividades escolares;
c)Seguir as orientações dos professores
relativas ao seu processo de ensino;
d)Tratar com respeito e correção qualquer
membro da comunidade educativa, não podendo, em caso algum, ser discriminado em
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ção sexual, idade, identidade de género,
condição económica, cultural ou social, ou
convicções políticas, ideológicas, filosóficas
ou religiosas.
e) Guardar lealdade para com todos os
membros da comunidade educativa;
f)Respeitar a autoridade e as instruções dos
professores e do pessoal não docente;
g) Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na escola de todos os alunos;
h) Participar nas atividades educativas ou
formativas desenvolvidas na escola, bem
como nas demais atividades organizativas
que requeiram a participação dos alunos;
i) Respeitar a integridade física e psicológica
de todos os membros da comunidade educativa, não praticando os membros da comunidade educativa, não praticando quaisquer
atos, designadamente violentos, independentemente do local ou dos meios utilizados
que atentem contra a integridade física, moral ou patrimonial dos professores, pessoal
não docente e alunos;
j) Prestar auxílio e assistência aos restantes
membros da comunidade educativa, de
acordo com as circunstâncias de perigo para
a integridade física e psicológica dos mesmos;
k) Zelar pela preservação, conservação e
asseio das instalações, material didático,
mobiliário e espaços verdes do agrupamento, fazendo uso correto dos mesmos;
l) Respeitar a propriedade de todos os bens
pertencentes a cada elemento da comunidade educativa;
m) Permanecer na escola durante o seu horário, salvo autorização escrita do encarregado de educação ou da direção do agrupamento;
n) Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a colaboração;
o)Conhecer e cumprir o estatuto do aluno,
as normas de funcionamento dos serviços
do agrupamento e este Regulamento Interno, devendo para o efeito subscrever declaração anual de aceitação do mesmo e de
compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral;
p)Não possuir e não consumir substâncias
aditivas, em especial drogas, tabaco e bebidas alcoólicas, nem promover qualquer
forma de tráfico, facilitação e consumo das
mesmas;
q)Não transportar nem utilizar quaisquer
materiais, equipamentos tecnológicos, ins-

trumentos ou engenhos, passíveis de, objetivamente, perturbarem o normal funcionamento das atividades letivas, ou poder
causar danos físicos ou psicológicos aos
alunos ou a qualquer outro membro da comunidade educativa;
r)Não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente, telemóveis,
equipamentos, programas ou aplicações
informáticas, nos locais onde decorram aulas ou outras atividades formativas ou reuniões de órgãos ou estruturas do agrupamento em que participe, exceto quando a
utilização de qualquer dos meios acima referidos esteja diretamente relacionada com
as atividades a desenvolver e seja expressamente autorizada pelo professor ou pelo
responsável pela direção ou supervisão dos
trabalhos ou atividades em curso;
s)Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não letivas,
sem autorização prévia dos professores, dos
responsáveis pela direção do agrupamento
ou supervisão dos trabalhos ou atividades
em curso, bem como, quando for o caso, de
qualquer membro da comunidade escolar
ou educativa cuja imagem possa, ainda que
involuntariamente, ficar registada;
t) Não difundir, na escola ou fora dela, nomeadamente, via Internet ou através de
outros meios de comunicação, sons ou imagens captados nos momentos letivos e não
letivos, sem autorização do diretor do agrupamento;
u) Respeitar os direitos de autor e de propriedade intelectual;
v) Apresentar -se com vestuário que se revele adequado, em função da idade, à dignidade do espaço e à especificidade das atividades escolares, no respeito pelas regras
estabelecidas do agrupamento;
x) 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.
y)Ser portador da caderneta, até ao 3º Ciclo;
z)Justificar as faltas de acordo com o estabelecido pela legislação em vigor e pelo presente regulamento interno;
aa)Dirigir-se, após o toque de entrada, para
a respetiva sala de aula e aguardar a chegada do professor de forma ordeira, à porta da
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sala. Os alunos só podem ausentar-se depois
de ser dada autorização pelo assistente operacional;
ab)Contribuir, através de participação ativa
e responsável, para a dinâmica das atividades escolares em que participe;
ac)Ser portador do material de trabalho
indispensável às aulas;
ad)Abandonar a sala de aula apenas após o
toque de saída e nunca antes do professor
ter dado como concluídas as atividades letivas e autorizado a saída;
ae)Não permanecer dentro da sala de aula
após a saída do professor, salvo autorização
expressa em contrário;
af)Aceitar a livre discussão ou apresentação
das ideias dos outros, nunca utilizando a
força física e/ou a ofensa verbal para impor
as suas;
ag)Assinalar e evitar a presença de estranhos no recinto escolar dando conta do facto ao assistente operacional de serviço no
local;
ah)Responsabilizar-se não só pelo seu próprio material escolar como por todos os
objetos de uso pessoal, não deixando nada
abandonado no espaço escolar;
ai)Respeitar as regras de funcionamento
dos diversos serviços do agrupamento e
sempre que exista fila de atendimento, respeitá-la; não deverão passar à frente dos
outros ou reservar previamente os seus
lugares;
aj)Respeitar as regras de higiene pessoal;
ak)Não participar em jogos de azar ou jogos
que impliquem violência dentro dos recintos do agrupamento;
al)Utilizar, nos jogos recreativos com bola,
apenas os locais para isso reservados;
am)Cumprir os procedimentos constantes
no plano de emergência e de evacuação.
Artigo 103º
Competências do delegado e
subdelegado de turma
1 - São competências dos delegados de turma:
a)Estar presente em todas as assembleias de
delegados;
b)Estar presente em todas as reuniões de
conselho de turma para as quais for convocado;
c)Defender os interesses e solucionar problemas dos seus colegas de turma, estando a

par das várias situações e procurando ser
um exemplo para os seus colegas;
d)Assegurar a ordem na sala de aula quando
por circunstâncias excecionais não se encontrar momentaneamente presente um
professor ou um funcionário;
e)Os alunos da turma devem respeito e obediência ao delegado de turma ou, na sua
ausência, ao subdelegado aceitando e cumprindo as orientações por ele transmitidas
ou dadas;
f)Reunir periodicamente a assembleia de
turma para melhor analisar o seu rendimento, o relacionamento entre alunosprofessores,
alunos-alunos,
alunoscomunidade escolar e organizar atividades
de desenvolvimento educativo ou outras,
devendo para tal informar previamente o
diretor da sua realização e requisitar o necessário espaço;
g)Solicitar a realização de reuniões da turma para apreciação de matérias relacionadas com o funcionamento da turma, sem
prejuízo do cumprimento das atividades
letivas;
h)Promover a higiene e segurança nas salas
de aula, na sala de convívio, no campo de
jogos e na escola em geral, bem como a conservação do equipamento e das instalações;
i)Manter uma ligação e colaboração estreitas com o diretor de turma na resolução de
eventuais problemas de aproveitamento,
assiduidade, relacionamento, disciplinares
ou outros;
j)Respeitar e fazer respeitar o regulamento
interno, bem como toda a legislação conducente ao bom funcionamento do mesmo.
2 - São competências dos subdelegados de
turma:
a)Substituir o delegado de turma em caso de
impedimento desse;
b)Auxiliar o delegado nas suas funções
sempre que este o solicite;
c)Solicitar a realização de reuniões da turma
para apreciação de matérias relacionadas
com d)o funcionamento da turma, sem prejuízo do cumprimento das atividades letivas.
Artigo 104º
Assembleia de delegados de turma
1 - As assembleias de delegados de turma
são constituídas pelos alunos do 2º e 3º ciclos e ensino secundário do agrupamento,
eleitos delegados de turma. Estes delegados,
podem ser substituídos a título provisório
Página 34 de 66

Regulamento Interno Revisto Julho 2014

ou definitivo pelos alunos eleitos subdelegados de turma, mediante justificação aos
respetivos diretor de turma.
2 -Cada assembleia de delegados de turma é
presidida pelo delegado de turma eleito
entre os pares.
3 -Compete à assembleia, apresentar junto
do diretor e/ou dos órgãos em que se encontram representados os alunos, as necessidades ou problemas sentidos pelo grupo
que representam bem como as propostas de
solução das mesmas e/ou melhorias de funcionamento do agrupamento.
Artigo 105º
Funcionamento da assembleia de
delegados de turma
1-A assembleia de delegados de turma de
cada um dos ciclos reúne pelo menos uma
vez por trimestre, em horário que não prejudique a frequência das atividades letivas.
Artigo 106º
Associação de estudantes
1-A Associação de Estudantes está legalmente instituída e tem como finalidades:
a)Representar os estudantes do agrupamento e defender os seus interesses;
b)Participar em todas as questões de interesse dos seus membros, designadamente
de política educativa, na elaboração de legislação sobre o ensino e nas atividades de
ação social escolar;
c)Incentivar a participação dos estudantes
em todas aas atividades associativas;
d)Fomentar a prática, cultural recreativa e
desportiva;
e) Defender e promover os valores fundamentais do ser humano;
f)Desenvolver atividades conducentes a
uma maior ligação dos estudantes à realidade científica e social;
g)Cooperar com todos os organismos estudantis cujos princípios não contrariem os
aqui definidos.
2. A associação de estudantes é regida por
estatutos próprios onde consta a sua composição, o seu local e horário de funcionamento e os fins a que se propõe.
Secção II
Assiduidade, regime de faltas e medidas
educativas disciplinares dos alunos

Artigo 107º
Assiduidade dos alunos
1 - O controlo da assiduidade é efetuado
pelo educador de infância, professor titular
de turma e pelo diretor de turma, em registo
próprio.
2 - A comunicação da falta de assiduidade ao
encarregado de educação é da responsabilidade do educador de infância, professor
titular ou diretor de turma, que deverá utilizar para o efeito a caderneta do aluno ou o
meio mais julgue mais expedito.
3 - Essa comunicação deve ser feita sempre
que o aluno falte mais de dois dias sem justificação aparente.
4 - Na educação pré-escolar, sempre que
a criança falte por um período igual ou superior a cinco dias, deverá informar a Educadora titular, até ao quinto dia. No caso de
doença deve apresentar justificação comprovativa quando regresse.
5 - Nos casos em que decorrido o prazo
referido no número anterior, não tenha sido
apresentada justificação para as faltas, a
educadora deve participar aos serviços administrativos a ausência injustificada.
6 - Os serviços administrativos comunicam ao EE, no prazo máximo de três dias.
Caso a situação não seja regularizada no
prazo máximo de dez dias úteis, a vaga será
ocupada seguindo a ordem da lista de espera
7 - No 1º Ciclo as faltas injustificadas não
podem exceder 10 dias seguidos ou interpolados. Nos restantes ciclos de ensino e no
secundário, o limite de faltas injustificadas
em qualquer disciplina, atividades de apoio
ou complementares de inscrição ou de frequência facultativa corresponde ao dobro
do número de tempos letivos semanais. Outras situações carecem de regulamentação
em regimento específico.
8 - Para os cursos de educação e formação
(CEF), a assiduidade do aluno não pode ser
inferior a 90% da carga horária de cada disciplina. Para os cursos profissionais (CP), a
assiduidade do aluno não pode ser inferior a
90% da carga horária de cada módulo de
cada disciplina.
9 - Para os cursos profissionalizantes
(CEF e CP), a assiduidade do aluno na formação em contexto de trabalho (FCT) não
pode ser inferior a 95% da carga horária
prevista.
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10 - A ultrapassagem dos limites de faltas
injustificadas obriga o aluno faltoso ao cumprimento de medidas de recuperação, corretivas ou sancionatórias.
11 - A ultrapassagem dos limites de faltas
injustificadas às atividades de apoio ou
complementares de inscrição ou de frequência facultativa implica a imediata exclusão do aluno das atividades em causa.
12- Quando for atingido metade dos limites
de faltas injustificadas, os pais ou o encarregado de educação ou o aluno maior de idade
são convocados à escola, pelo meio mais
expedito, pelo diretor de turma ou professor
titular.
13- A notificação referida no número anterior tem como objetivo alertar para as consequências da violação do limite de faltas e
procurar encontrar uma solução que permita garantir o cumprimento efetivo do dever
da assiduidade.
14- Sempre que o aluno atinja metade do
limite de faltas injustificadas deverá ser
feita referenciação para o conselho socio
comunitário , assim como dos procedimentos e diligências até então adotados.
Artigo 108º
Tipologia das 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, definidos por disciplina.
2 - Tipologia de Faltas:
a) Falta de presença;
b) Falta de pontualidade – atraso às atividades letivas;
c) Falta por participação em atividades curriculares e extra curriculares;
d) Falta disciplinar;
e) Falta de material;
f) Falta dos alunos às atividades de apoio ou
complementares de inscrição ou de frequência facultativas;
3 - Marcação de faltas e seus efeitos:
a) Falta de presença – é a ausência do aluno
a uma aula ou a outra atividade de frequência obrigatória, excluindo a situação prevista
na alínea c);
b) Falta de pontualidade – é o atraso às atividades letivas:

b1) aos primeiros tempos de cada turno, a
comparência do aluno, após o 2º toque, é
considerada falta por atraso. Nos restantes
tempos letivos, o aluno tem falta de pontualidade sempre que compareça no espaço de
aula depois do professor;
b2)É assinalada pelo professor nos seus
registos pessoais as duas primeiras faltas de
pontualidade e à terceira falta, esta é lançada no programa sumários como falta de
atraso;
b3) todas as seguintes serão convertidas
imediatamente em faltas de presença;
b4) o professor deverá dar conhecimento
destas faltas ao diretor de turma para este
dar conhecimento ao encarregado de educação;
b5) as faltas de pontualidade deverão ser
justificadas ao diretor de turma que avaliará
a justificação dada;
c) Falta por participação em atividades curriculares e extracurriculares - é a ausência
do aluno às atividades letivas ou a outra
atividade de frequência obrigatória por participar em atividades curriculares ou extra
curriculares dinamizadas pelo agrupamento, previstas no seu planeamento e autorizadas pelos órgãos de gestão.
c1)É assinalada como falta de presença devidamente justificada pelo dinamizador;
c2) o agrupamento de escolas deverá acautelar a compensação da(s) aula(s) não assistidas.
d) Falta Disciplinar é a consequência da ordem de saída da sala de aula por motivos
disciplinares ou resultante das medidas
disciplinares sancionatórias.
d1)É considerada como falta de presença
injustificada;
d2) Este tipo de falta será comunicado por
escrito ao diretor de turma através da participação de ocorrência e por este dado a conhecer ao encarregado de educação;
d3)A aplicação no decurso do mesmo ano
letivo e ao mesmo aluno da medida corretiva da ordem de saída de sala de aula pela
terceira vez, por parte do mesmo professor,
ou pela quinta vez, independentemente do
professor que a aplicou, implica a análise da
situação em conselho de turma, tendo em
vista a identificação das causas e a pertinência da proposta de aplicação de outras medidas disciplinares corretivas ou sancionatórias, nos termos do estatuto do aluno e
ética escolar.
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e) Falta de Material – é a comparência do
aluno às atividades escolares sem se fazer
acompanhar do material necessário para as
mesmas, definido no início do ano no âmbito de cada disciplina e do conhecimento do
encarregado de educação.
e1) sempre que um aluno se apresente na
aula sem o material necessário à sua participação efetiva nos trabalhos, deverá o professor registar o facto nos seus registos pessoais e dar conhecimento destas faltas ao
diretor de turma para este dar conhecimento ao encarregado de educação.
e2)o aluno deverá justificar a falta de material e o diretor de turma avaliará a sua aceitação, podendo, para este efeito, solicitar os
comprovativos que julgue necessários;
e3) considera-se injustificada a falta de material que não seja objeto de justificação ou
cuja justificação não seja aceite nos termos
da alínea anterior;
e4) três faltas de material injustificadas serão convertidas numa falta de presença injustificada no programa sumários;
e5) todas as seguintes faltas de material
serão convertidas imediatamente em faltas
de presença dando-se conhecimento ao diretor de turma para este dar conhecimento
ao encarregado de educação.
f) Falta dos alunos às atividades de apoio ou
complementares de inscrição ou de frequência facultativas é a ausência do aluno à atividade.
f1)É registada, sendo obrigatoriamente comunicada por escrito ao professor titular/diretor de turma e por este comunicada
ao encarregado de educação que a deve justificar;
f2) O aluno fica excluído quando o número
de faltas injustificadas ultrapassar o dobro
do número de tempos semanais da atividade.
3-O professor titular/diretor de turma,
aquando da comunicação das faltas ao encarregado de educação deve sempre esclarecer a sua tipologia.
4 - São consideradas justificadas as faltas
dadas pelos seguintes motivos:
a)Doença do aluno, devendo esta ser declarada por médico se determinar impedimento superior a três dias úteis;
b)Isolamento profilático, determinado por
doença infetocontagiosa de pessoa que coabite com o aluno, comprovada através de
declaração da autoridade sanitária competente;

c)Falecimento de familiar;
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 às consultas pré-natais, período de parto e amamentação, nos termos
da legislação em vigor;
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 provas desportivas ou
eventos culturais, nos termos da legislação
em vigor;
j)Participação em atividades associativas,
nos termos da lei;
k)Cumprimento de obrigações legais;
l)Participação em atos ou atividades de representação do agrupamento;
m)Participação em projetos/intercâmbios
nacionais ou internacionais;
n)Participação em reuniões com os órgãos
de gestão;
o)Participação em atividades realizadas no
agrupamento indicadas pelos professores
e/ou diretor;
p)Outro facto impeditivo da presença na
escola, desde que, comprovadamente, não
seja imputável ao aluno ou seja, justificadamente, considerado atendível pelo diretor
de turma ou pelo professor titular de turma.
5 - A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou, nos restantes casos, até ao 3.º dia
útil subsequente à verificação da mesma.
6 - Nos casos em que, decorrido o prazo
referido no número 4, não tenha sido apresentada justificação para as faltas, ou a
mesma não tenha sido aceite, deve tal situação ser comunicada no prazo máximo de
três dias úteis, pelo meio mais expedito, aos
pais ou encarregados de educação ou, quando maior de idade, ao aluno, pelo diretor de
turma.
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Artigo 109º
Medidas de recuperação e de integração
1-A ultrapassagem dos limites de faltas injustificadas obriga o aluno faltoso ao cumprimento de medidas de recuperação, corretivas ou sancionatórias. As referidas atividades de recuperação e de integração, assim
como a sua operacionalização, encontram-se
em regimento próprio.
2-Para os alunos menores de 16 anos, independentemente da modalidade de ensino
frequentada, a violação dos limites de faltas
previstos 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.
3-O disposto no número anterior é aplicado
em função da idade, da regulamentação específica do percurso formativo e da situação
concreta do aluno.
4- As atividades de recuperação da aprendizagem, quando a elas houver lugar, são decididas pelos professores das disciplinas em
que foi ultrapassado o limite de faltas, as
quais privilegiarão a simplicidade e a eficácia.
5. As atividades de recuperação de atrasos
na aprendizagem, que podem revestir forma
oral, bem como as medidas corretivas ocorrem após a verificação do excesso de faltas e
apenas podem ser aplicadas uma única vez
no decurso de cada ano letivo.
5-O professor deve dar conhecimento ao
diretor de turma e ao aluno das atividades
de recuperação a realizar, bem como as matérias a trabalhar nas mesmas, as quais se
confinarão às tratadas nas aulas cuja ausência originou a situação de excesso de faltas.
6-Sempre que cesse o incumprimento do
dever de assiduidade por parte do aluno,
são desconsideradas as faltas em excesso.
7-Cessa o dever de cumprimento das atividades e medidas de recuperação e de integração, com as consequências daí decorrentes para o aluno, de acordo com a sua concreta situação, sempre que para o cômputo
do número e limites de faltas nele previstos
tenham sido determinantes as faltas registadas na sequência da aplicação de medida
corretiva de ordem de saída da sala de aula
ou disciplinar sancionatória de suspensão.
8-Tratando-se de aluno de idade igual ou
superior a 16 anos, a violação dos limites de

faltas previstas na Lei n.º 51/2012 de 05 de
setembro, pode dar também lugar à aplicação das medidas previstas neste artigo do
regulamento que se revelem adequadas,
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.
9-As atividades de recuperação da aprendizagem devem ser elaboradas pelo(s) professor(es) da(s) disciplina(s) envolvida(s) e os
resultados obtidos devem ser comunicados
ao diretor de turma que, posteriormente,
informará o encarregado de educação.
10-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 do agrupamento e, sempre que possível, com a autorização e corresponsabilização dos pais ou encarregados
de educação, uma solução adequada ao processo formativo do aluno e à sua inserção
social e socioprofissional, considerando, de
imediato, a possibilidade de encaminhamento do aluno para diferente percurso formativo.
11-Quando não for possível aplicar estas
medidas 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 ou
a sua ineficácia por causa não imputável ao
agrupamento determinam ainda, logo que
determinado pelo conselho de turma, a retenção no ano de escolaridade em curso, no
caso de frequentarem o ensino básico, ou a
exclusão na disciplina ou disciplinas em que
se verifique o excesso de faltas, tratando-se
de alunos do ensino secundário, sem prejuízo 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.
12- 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.
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13- A retenção, quando a ela houver lugar
de acordo com os artigos anteriores, deverá
formalizar-se em reunião de final de período.
14- Sempre que o aluno seja sujeito a retenção no ano de escolaridade em curso ou a
exclusão na disciplina ou disciplinas em que
se verifica o excesso de faltas, sem prejuízo
da obrigação de frequência da escola até
final de ano letivo e até perfazer os 18 anos
de idade deve continuar a frequentar as
aulas se o seu comportamento não for perturbador das mesmas. Caso o comportamento se revele perturbador o aluno deverá
fazer trabalho comunitário na escola, no
horário correspondente à turma ou a(s)
disciplina (s).
Artigo 110º
Operacionalização das medidas de
recuperação e de integração
1- As atividades de recuperação são realizadas nos quinze dias após informação do
diretor de turma ao(s) professor(es) da disciplina(s) envolvida(s);
2- Sempre que possível, as atividades definidas devem ter lugar até ao final do período letivo a que se reportam;
3- Quando se verifica excesso de faltas nas
últimas duas semanas do terceiro período, a
situação será avaliada em conselho de turma, sendo desconsideradas, ou não, as faltas
em excesso;
4-O tipo de trabalho a realizar para a recuperação das aprendizagens das disciplinas
poderá assumir diversas formas e terá de
ser cumprido fora do horário letivo do aluno;
5-Aquando da preparação da proposta de
atividades de recuperação das aprendizagens, os professores da(s) disciplina(s) devem preencher um impresso criado para o
efeito, e entregarem ao diretor de turma;
6-A proposta de atividades de recuperação
das aprendizagens será dado a conhecer ao
encarregado de educação e ao aluno em
reunião com o diretor de turma;
7-O tempo de envolvimento do aluno na
concretização das atividades de recuperação
de aprendizagens nunca deverá ser superior
a duas semanas;
8-Cada aluno será sujeito apenas a um momento de aplicação de atividades de recuperação de aprendizagens;

9-O cumprimento da proposta de atividades
de recuperação de aprendizagens implica
uma avaliação qualitativa das atividades
realizadas na ou nas disciplinas envolvidas
(Muito Bom, Bom, Suficiente, Insuficiente e
Muito Insuficiente);
10-Logo que se tenha terminado as atividades de recuperação das aprendizagens, deverá o professor da disciplina/as comunicar
ao diretor de turma o modo como decorreu
ou decorreram as mesmas, ou a sua falta,
caso não tenha sido cumprida a atividade;
11-A proposta e avaliação das atividades de
recuperação de aprendizagens deve constar
do processo individual do aluno.
12- Todos os impressos a preencher na operacionalização das medidas são dados a conhecer a todos os professores pela direção
do agrupamento.
Artigo 111º
Incumprimento ou ineficácia das
medidas
1-As atividades a desenvolver pelo aluno
decorrentes do dever de frequência estão
definidas no regimento das medidas de recuperação e de integração, sem prejuízo de
outras que possam ser estabelecidas com
parcerias, protocolos ou acordos com entidades públicas ou privadas existentes na
comunidade escolar.
Artigo 112º
Medidas disciplinares dos alunos
1 - A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos na Lei nº51/2012 neste regulamento, em termos que se revelem perturbadores do funcionamento normal das atividades das escolas do agrupamento ou das
relações no âmbito da comunidade educativa, constitui infração passível da aplicação
de medida corretiva ou medida disciplinar
sancionatória.
2 - As medidas corretivas e medidas disciplinares sancionatórias devem ser aplicadas
em coerência com as necessidades educativas do aluno e com os objetivos da sua educação e formação, no âmbito, tanto quanto
possível, do desenvolvimento do plano de
trabalho da turma e do projeto educativo do
agrupamento, nos termos do presente regulamento.
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3 - A qualificação da infração disciplinar fazse de acordo com a tipificação do comportamento.
Artigo 113º
Qualificação da infração
1-Na determinação da medida corretiva ou
da medida disciplinar sancionatória a aplicar deve ter-se em consideração a gravidade
do incumprimento do dever, das circunstâncias, atenuantes e agravantes apuradas em
que esse incumprimento se verificou, o grau
de culpa do aluno, a sua maturidade, e demais condições pessoais, familiares e sociais.
2-São considerados fatores agravantes a
premeditação, o conluio, a acumulação de
infrações e a reincidência, em especial, se no
decurso do mesmo ano letivo.
3-São considerados fatores atenuantes o
bom comportamento e aproveitamento anteriores, o reconhecimento do erro com
arrependimento.
4-Estes elementos referidos nos pontos 2 e
3 deste artigo determinam a qualificação da
infração cometida pelo aluno, tendo em conta a tipificação do comportamento a seguir:
a)Comportamentos irregulares:
-Desobedecer a pedidos diretos do professor ou pessoal não docente;
-Perturbar o funcionamento da aula;
-Utilizar vocabulário inadequado;
-Todos aqueles que sejam definidos em sede
de conselho de turma onde se consideram
as caraterísticas e histórico dos elementos
que constituem o grupo/turma;
b)Comportamento grave
-Utilizar linguagem não adequada ou ofensiva;
-Desobedecer de forma reiterada a pedidos
diretos de docentes ou pessoal não docente;
-Danificar bens ou equipamentos de forma
deliberada;
-Não cumprir ou não fazer cumprir as regras
de sociabilidade prejudicando o coletivo.
c)Comportamento muito grave:
-A reincidência em comportamentos graves
ou desobediência a normas e /ou avisos;
-Coagir, sob qualquer forma, colegas ou outros elementos da comunidade escolar/educativa;
-Ser portador de materiais que possam colocar em causa a integridade física ou psíquica;

Artigo 114º
Medidas disciplinares corretivas
1 - São medidas disciplinares corretivas, de
natureza eminentemente preventiva:
a) A advertência;
b) Confiscar os materiais eletrónicos usados
durante os períodos de atividades letivas, os
quais serão entregues ao coordenador de
estabelecimento ou diretor que tomará as
medidas necessárias à sua devolução;
c) A ordem de saída da sala de aula, e demais locais onde se desenvolva o trabalho
escolar;
d) A realização de tarefas e atividades de
integração escolar, podendo, para esse efeito ser aumentado o período de permanência
obrigatória, diária ou semanal, do aluno na
escola ou no local onde decorram as mesmas.
e) As tarefas ou atividades serão as seguintes:
e1- Desenvolver atividades curriculares de
remediação, recuperação ou consolidação
na Biblioteca Escolar;
e2 - Desenvolver atividades curriculares de
remediação, recuperação ou consolidação
com acompanhamento de uma tutoria pedagógica;
e3 - Produzir materiais a utilizar na sala de
aula, nomeadamente a interpretação dos
deveres e direitos dos alunos;
e4 - Refletir e redigir um documento autocrítico no caso de comportamento incorreto;
e5 - Elaborar uma proposta de um código de
conduta própria;
e6 - Manutenção das áreas verdes;
e7 - Atividades de limpeza e manutenção da
escola;
e8 - Ajudar no bufete e/ou refeitório da escola;
e9 - Outras propostas apresentadas pelo
professor titular/conselho de turma e ao
encarregado de educação;
f) 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;
g) A mudança de turma.
2 - Fora da sala de aula, qualquer professor
ou funcionário não docente tem competência para advertir o aluno, confrontando-o
verbalmente com o comportamento perturbador do normal funcionamento das atividades da escola ou das relações no âmbito
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da comunidade educativa, alertando-o de
que deve cessar tal conduta.
3 – A aplicação da medida corretiva da ordem de saída da sala de aula e demais locais
onde se desenvolva o trabalho letivo é da
exclusiva competência do professor respetivo, competindo a este:
a)Determinar o período de tempo de ausência do aluno;
b)Atribuir, obrigatoriamente, uma tarefa ou
atividade a realizar pelo aluno;
c)Encaminhar o aluno para o espaço de
permanência designado ou criado para o
efeito.
4 - A aplicação, e posterior execução, da
medida corretiva prevista na alínea d) do n.º
1, não pode ultrapassar o período de tempo
correspondente a um ano escolar.
5 - As atividades de integração na escola
devem, se necessário e sempre que possível,
compreender a reparação do dano provocado pelo aluno e promover o reforço da formação cívica e democrática do aluno;
5.1.O plano de caráter pedagógico é determinado pelo diretor de turma.
5.2.No plano de caráter pedagógico serão
identificadas, positiva e casuisticamente, as
atividades, local e período de tempo durante
o qual as mesmas ocorrem e, bem assim, as
competências e procedimentos a observar.
5.3.As atividades não podem ofender a integridade física ou psíquica do aluno nem revestir natureza pecuniária.
6 - O cumprimento por parte do aluno da
medida corretiva de realização de tarefas e
atividades de integração escolar obedece,
ainda, ao disposto nas alíneas seguintes.
a) O cumprimento das medidas corretivas
realiza-se em período suplementar ao horário letivo, no espaço escolar ou fora dele,
neste caso com acompanhamento dos pais
ou encarregados de educação ou de entidade local ou localmente instalada idónea e
que assuma coresponsabilizar-se, nos termos a definir em protocolo escrito celebrado de acordo com o previsto no regulamento Interno do agrupamento.
b) O cumprimento das medidas corretivas
realiza-se sempre sob supervisão da escola,
designadamente, através do professor titular/diretor de turma.
c) O previsto no n.º 1 não isenta o aluno da
obrigação de cumprir o horário letivo da
turma em que se encontra inserido ou de
permanecer na escola durante o mesmo.

7 - A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 é comunicada aos pais ou ao encarregado de educação, tratando-se de um aluno menor de
idade e desde que não seja o próprio aluno o
encarregado de educação.
8 - As medidas corretivas previstas nas alíneas no n.º 1 podem ser aplicadas cumulativamente.
9 - A aplicação de uma ou mais medidas
corretivas é cumulativa apenas com a aplicação de uma medida disciplinar sancionatória.
10 - Sem prejuízo do disposto nos números
anteriores, por cada infração apenas pode
ser aplicada uma medida disciplinar sancionatória.
11 - Aquando da execução das medidas corretivas, o diretor de turma deve articular a
sua atuação com os serviços especializados
do conselho socio comunitário (equipa multidisciplinar).
Artigo 115º
Medidas disciplinares sancionatórias
1-As medidas disciplinares sancionatórias
serão aplicadas sempre que a infração cometida for classificada como muito grave ou
grave, quando acrescida de fatores agravantes. Estas medidas prosseguem igualmente,
para além das identificadas do artigo 114º,
finalidades punitivas.
2-As medidas disciplinares sancionatórias
traduzem uma censura disciplinar do comportamento assumido pelo aluno, e nos
termos da lei revestem as seguintes formas:
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 do agrupamento.
3 - Caso seja aplicada a pena de suspensão,
as faltas são consideradas injustificadas.
4 - Em caso de suspensão até 3 dias, deverão
ser facultado ao aluno, atividades relacionadas com os conteúdos lecionados durante a
sua ausência.
5 - O procedimento disciplinar far-se-á de
acordo a lei.
6- Em caso de suspensão preventiva, os professores definirão um plano de atividades
pedagógicas a realizar pelo aluno durante a
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rá realizá-las posteriormente caso não tenha
sido condenado no procedimento disciplinar. Poderão, ainda, ser determinadas pelo
diretor outras atividades relativas à avaliação das aprendizagens em função da decisão
que vier a ser proferida no procedimento
disciplinar.
Artigo 116º
Execução das medidas disciplinares
1 - Compete ao diretor de turma e/ou ao
professor tutor do aluno, 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 coresponsabilização de todos os
intervenientes nos efeitos educativos da
medida.
2. Na prossecução da competência supra
referida o diretor de turma conta com a colaboração dos serviços de psicologia e orientação escolar e/ou do conselho socio comunitário que, no âmbito das suas competências, procederão à identificação das necessidades educativas do aluno.
Artigo 117º
Recurso
1 - Da decisão final de aplicação de medida
disciplinar cabe recurso, a interpor no prazo
de cinco dias úteis, apresentado nos serviços administrativos do agrupamento de
escolas e dirigido:
a)Ao conselho geral da escola, 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 - Para efeitos no disposto na alínea a) do
ponto 1, é criada uma comissão especializada no conselho geral constituída por professores e pais ou encarregados de educação,
cabendo a um dos seus membros o desempenho da função de relator para efeitos de
recurso sobre decisão final de aplicação de
medida disciplinar.
CAPÍTULO VI

AVALIAÇÃO
Artigo 118º
Avaliação dos conhecimentos e
classificação dos alunos
1. De acordo com a legislação em vigor, a
avaliação dos alunos:
a) É da responsabilidade dos educadores
titulares de grupo, professores titulares de
turma e professores do conselho de turma
nos 2.º e 3.º ciclos, secundário, cursos profissionalizantes, ofertas específicas e ensino
recorrente, dos órgãos de direção da escola,
assim como dos serviços ou entidades designadas para o efeito;
b) Tem uma vertente contínua e sistemática
e fornece ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e aos restantes intervenientes informação sobre a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades, de modo a permitir rever e melhorar o processo de trabalho.
2 - De acordo com a legislação em vigor, o
conselho pedagógico do agrupamento define os critérios e instrumentos de avaliação
para cada ciclo e ano de escolaridade, sob
proposta dos departamentos curriculares.
3 - Os educadores titulares de grupo, no
início do ano, dão a conhecer aos encarregados de educação, as competências da educação pré-escolar.
4 - O professor titular de turma/ diretor de
turma dará conhecimento aos alunos e encarregados de educação dos critérios de
avaliação em vigor, no início do ano letivo.
5 - O professor divulga na turma e sumaria
os critérios específicos da sua disciplina.
6 - Professores e alunos definirão, em comum, a calendarização para a aplicação/realização dos diferentes instrumentos
de avaliação, conforme a especificidade dos
critérios de cada disciplina.
7 - A elaboração dos instrumentos de avaliação é da responsabilidade de cada professor,
cumprindo os critérios definidos pelo departamento curricular.
8 - Na ausência aos momentos de avaliação
formalizados e agendados o aluno deverá
apresentar justificação com comprovativo
de acordo com o definido na lei, para ter
oportunidade de realizar as atividades propostas.
9 – As consequências, no âmbito da avaliação do aluno decorrentes da falta não ser
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mento interno, serão decididas pelo professor em função dos critérios específicos
aprovados para cada grupo disciplinar.
10 - O período que decorre entre a realização dos testes, a sua correção e entrega, não
deve ultrapassar, duas semanas salvo situações devidamente justificadas.
Artigo 119º
Quadros de valor e de excelência
1 - São instituídos os “quadros de valor e de
excelência”, nos 2º e 3º ciclos do ensino básico e no ensino secundário, que se traduzem na atribuição de prémios a alunos que
ao longo do ano letivo se tenham distinguido nos seguintes domínios:
a)Envolvimento/ participação em projetos
ou atividades sociais relevantes no âmbito
da comunidade
e/ou
b) Atitudes exemplares de superação das
suas dificuldades, para o quadro de valor;
c) Aproveitamento escolar, para o quadro de
excelência.
2 – Os prémios são atribuídos a alunos, quer
individual quer coletivamente (turma, núcleos, grupos…) e, terão na sua essência o
reconhecimento do mérito.
3 – A proposta para a integração no quadro
de valor pode ser da iniciativa:
a) do conselho de turma;
b) da assembleia de delegados de turma;
c) da associação de estudantes;
d) do conselho pedagógico;
e) do diretor;
f) do conselho geral;
g) da associação de pais;
h) do coordenador de projeto.
4 – Para apreciação das propostas de integração no quadro de valor é constituído um
júri com a seguinte composição:
a)O diretor, que presidirá;
b)O presidente do conselho geral;
c)Um representante de um dos órgãos que
propõe;
5 - Não poderá integrar o júri qualquer
membro que seja parte interessada na deliberação que lhe disser respeito.
6 – A integração de alunos no quadro de
valor, nos domínios referidos no ponto 1. do
presente artigo, poderão resultar dos seguintes desempenhos:
a) Participação – desempenho meritório de
cargos estudantis com relevantes benefícios
para a comunidade educativa;

b) Projeto Turma – atividade meritória no
âmbito do projeto turma;
c) Clube / Núcleo Escolar – atividade meritória no seu todo ou de um dos seus membros;
d) Artístico e Cultural - desempenho meritório nos domínios das manifestações artísticas e culturais;
e) Desportivo - desempenho meritório nos
domínios das manifestações desportivas;
f) Solidariedade Social – atividade meritória
no combate à pobreza e exclusão ou no desenvolvimento de ações de entreajuda, voluntariado e apoio à integração social;
g) Ação local – desenvolvimento de campanhas e/ou projetos de defesa e promoção da
qualidade de vida, ambiente e património a
nível local.
7– O levantamento dos alunos que reúnam
os critérios de integração no quadro de excelência é da responsabilidade:
a)do conselho de turma, nos anos não sujeitos a exame nacional;
b)de uma equipa a designar anualmente
pelo diretor, nos anos sujeitos a exame nacional.
8. A integração no quadro de excelência
obedecerá aos seguintes critérios:
a) Nos 2º e 3º ciclos e nos cursos de educação e formação de jovens será atribuído este
prémio a todos os alunos que reúnam cumulativamente as seguintes condições:
I) Obtenham nível 5 a todas as disciplinas, à
exceção de uma, não podendo nestas ter
classificação inferior a nível 4 em qualquer
ano de escolaridade;
II) Não tenham registo, durante o ano letivo,
de qualquer aplicação de medida corretiva
e/ou sancionatória.
b) Nos cursos científico humanísticos do
ensino secundário será atribuído este prémio a todos os alunos que reúnam cumulativamente as seguintes condições:
I) Registem uma média da CFD igual ou superior a 17,5 valores ou uma média de CIF
igual ou superior a 18,0 valores ;
II) Não tenham registo durante o ano letivo
de qualquer aplicação de medida corretiva
e/ou sancionatória.
c) Nos cursos profissionalmente qualificantes do ensino secundário - cursos profissionais, será atribuído este prémio a todos os
alunos que reúnam cumulativamente as
seguintes condições:
I) Registem uma média igual ou superior a
17 valores;
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- calculada pela média aritmética simples, de todos os módulos realizados em
cada disciplina desde o início do curso;
- no último ano será considerado para
efeitos de média, para além das disciplinas,
a PAP e FCT, de acordo com a fórmula. [ 2
MCD + (0,3FCT+0,7PAP)]/3
Sendo: CF = classificação final do curso, arredondada às
unidades; MCD = média aritmética simples as classificações finais de todas as disciplinas que integram o plano
de estudos do curso, arredondada às décimas; FCT =
classificação da formação em contexto de trabalho,
arredondada às unidades; PAP = classificação da prova
de aptidão profissional, arredondada às unidades.

II) Tenham obtido aprovação em todos os
módulos de todas as disciplinas;
III) Não tenham registo durante o ano letivo
de qualquer aplicação de medida corretiva
e/ou sancionatória.
9. Os prémios devem ter natureza simbólica
ou material podendo ter uma natureza financeira desde que, comprovadamente auxiliem o percurso escolar do aluno.
10 - Os prémios serão patrocinados pelo
agrupamento ou por outras entidades interessadas na promoção do sucesso educativo.
11- A publicitação e afixação da lista de alunos integrados nos quadros de valor e de
excelência é feita no início de cada ano letivo.
Artigo 120º
Do processo individual do aluno.
1 - A organização e tratamento do processo
individual do aluno regem-se pela lei em
vigor.
2 - Do processo individual do aluno deve
constar o seguinte:
a) Os elementos fundamentais de identificação do aluno;
b) Ficha biográfica ou de caraterização socioeconómica;
c) Fichas de registo de informação dos três
períodos letivos ou documento que os substitua;
d) Relatórios médicos e/ou de avaliação
psicológica, quando existam;
e) Programas de acompanhamento pedagógico;
f) Documentos de referenciação e avaliação
técnico-pedagógica do aluno ou se for caso
disso, do Programa Educativo Individual e
respetivas avaliações e atualizações, de
acordo com a legislação em vigor;

g) Registos de ocorrência, aplicação de medidas corretivas e sancionatórias, quadros
de valor e excelência ou outros.
3 - O processo individual do aluno acompanha o aluno ao longo de todo o ensino básico
e segue o aluno sempre que este mude de
estabelecimento de ensino, sendo que toda a
documentação deve ser organizada e ordenada cronologicamente pelo professor titular do 1.º ciclo ou pelo diretor de turma, nos
2.º e 3.º ciclos e ensino secundário.
4 - Além do aluno e do professor titular de
turma/diretor de turma, têm acesso, ao processo individual do aluno, outros intervenientes no seu processo educativo, de acordo
com a legislação em vigor.
5 - O processo individual do aluno só poderá
ser consultado na sala de aula/diretores
turma da escola ou da direção, em horário a
definir pelo professor titular de turma/diretor de turma, na presença do diretor de turma ou de um elemento da direção
do agrupamento.
6- Os processos individuais dos alunos com
necessidades educativas especiais de todos
os níveis de ensino, constam de arquivo
geral, com acesso restrito, localizado na
EBVN1 na sala de diretores de turma.
7- Podem consultar os processos individuais
dos alunos com necessidades educativas
especiais, para além do considerado no ponto 5, os professores de educação especial.
CAPÍTULO VII
PESSOAL DOCENTE
Artigo 121º
Direitos
1 - Os direitos específicos dos professores
decorrem do exercício da função docente e
encontram-se definidos na legislação em
vigor nomeadamente no estatuto da carreira docente e do estatuto disciplinar dos trabalhadores que exercem funções públicas.
2- São direitos profissionais específicos do
pessoal docente:
2.1 – Direito de participação no processo
educativo:
2.1.1 – O direito de participação exerce-se
nas áreas do sistema de ensino, do agrupamento, da aula e da relação escola-meio;
2.1.2 - O direito de participação, que, consoante os casos, é exercido individualmente,
em grupo ou através das organizações profissionais ou sindicais do pessoal docente,
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compreende:
a) O direito de responder a consultas sobre
opções fundamentais para o setor educativo;
b) O direito de emitir recomendações no
âmbito da análise crítica do sistema educativo;
c) O direito de intervir na orientação pedagógica através da liberdade de iniciativa, a
exercer no quadro dos planos de estudo
aprovados e do projeto educativo do agrupamento, na escolha dos métodos de ensino,
das tecnologias e técnicas de educação e dos
tipos de meios auxiliares de ensino mais
adequados;
d) O direito de participar em experiências
pedagógicas, bem como nos respetivos processos de avaliação;
e) O direito de eleger e ser eleito para órgãos colegiais ou singulares dos estabelecimentos de educação ou de ensino.
2.1.3 - O direito de participação pode ainda
ser exercido, através das organizações profissionais e sindicais do pessoal docente, em
órgãos que, no âmbito nacional, regional
autónomo ou regional, assegurem a interligação do sistema educativo à comunidade.
2.2 - Direito à formação e informação para o
exercício da função educativa:
2.2.1 - O direito à formação e informação
para o exercício da função educativa é garantido:
a) Pelo acesso a ações de formação contínua
regulares, destinadas a atualizar e aprofundar os conhecimentos e as competências
profissionais dos docentes;
b) Pelo apoio à autoformação dos docentes,
de acordo com os respetivos planos individuais de formação.
2.2.2 - Para efeitos do disposto no número
anterior, o direito à formação e informação
para o exercício da função educativa pode
também visar objetivos de reconversão profissional, bem como de mobilidade e progressão na carreira.
2.3 - Direito ao apoio técnico, material e
documental:
2.3.1 - O direito ao apoio técnico, material e
documental exerce-se sobre os recursos
necessários à formação e informação do
pessoal docente, bem como ao exercício da
atividade educativa.
2.4 -Direito à segurança na atividade profissional:
2.4.1 - O direito à segurança na atividade
profissional compreende:

a) A proteção por acidente em serviço, nos
termos da legislação aplicável;
b) A prevenção e tratamento das doenças
que venham a ser definidas por portaria
conjunta dos Ministros da Educação e da
Saúde, como resultando necessária e diretamente do exercício continuado da função
docente.
2.4.2 - O direito à segurança na atividade
profissional compreende ainda a penalização da prática de ofensa corporal ou outra
violência sobre o docente no exercício das
suas funções ou por causa destas.
2.5. - É reconhecido ao pessoal docente o
direito à negociação coletiva, nos termos
legalmente previstos.
3 - Para além dos direitos referidos no ponto anterior, o pessoal docente tem direito a:
a)Exigir respeito pela sua pessoa e função;
b) Ser informado atempadamente pelos
serviços administrativos em tudo o que respeita ao seu processo individual;
c)Tomar conhecimento mensalmente do
mapa de faltas e do recibo de vencimentos;
d)Ser informado de toda a legislação atualizada que diga respeito à sua vida profissional ou ao funcionamento do agrupamento;
e)Ter informação atualizada sobre a atividade sindical em placard próprio na sala de
professores, sendo esta da competência do
delegado sindical;
f)À utilização do material didático, audiovisual e informático disponível nos estabelecimentos que integram o agrupamento, mediante requisição, nos termos estabelecidos
pelo diretor;
g)À utilização das instalações específicas
dos estabelecimentos que integram o agrupamento.
Artigo 122º
Deveres
1 - Os deveres gerais do professor são os
definidos na legislação em vigor nomeadamente no Estatuto da Carreira Docente e no
estatuto disciplinar dos trabalhadores que
exercem funções públicas.
2 - O pessoal docente, no exercício das suas
funções, está ainda obrigado ao cumprimento dos seguintes deveres profissionais:
a)Colaborar com todos os intervenientes no
processo educativo, favorecendo a criação e
o desenvolvimento de relações de respeito e
reconhecimento mútuo, em especial entre
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docentes, alunos, encarregados de educação
e pessoal não docente;
b)Orientar o exercício das suas funções pelos princípios do rigor, da isenção, da justiça
e da equidade;
c)Orientar o exercício das suas funções por
critérios de qualidade, procurando o seu
permanente aperfeiçoamento e tendo como
objetivo a excelência;
d)Atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos, capacidades e competências, numa
perspetiva de aprendizagem ao longo da
vida, de desenvolvimento pessoal e profissional e de aperfeiçoamento do seu desempenho;
e)Participar de forma empenhada nas várias
modalidades de formação que frequente,
designadamente nas promovidas pela administração, e usar as competências adquiridas na sua prática profissional;
f)Desenvolver a reflexão sobre a sua prática
pedagógica, proceder à autoavaliação e participar nas atividades de avaliação do agrupamento;
g)Cumprir os dispositivos legais no decurso
da sua avaliação de desempenho;
h)Conhecer, respeitar e cumprir as disposições normativas sobre educação, cooperando com a administração educativa na prossecução dos objetivos decorrentes da política educativa, no interesse dos alunos e da
sociedade;
i)Cumprir o regulamento interno do agrupamento.
3 - Constituem deveres específicos dos docentes relativamente aos seus alunos:
a)Contribuir para a formação e realização
integral dos alunos;
b)Respeitar a dignidade pessoal e as diferenças culturais dos alunos valorizando os
diferentes saberes e culturas, prevenindo
processos de exclusão e discriminação;
c)Promover a formação e realização integral
dos alunos, estimulando o desenvolvimento
das suas capacidades, a sua autonomia e
criatividade;
d)Promover o desenvolvimento do rendimento escolar dos alunos e a qualidade das
aprendizagens, de acordo com os respetivos
programas curriculares e atendendo à diversidade dos seus conhecimentos e aptidões;
e)Organizar e gerir o processo de ensino
aprendizagem, adotando estratégias de diferenciação pedagógica suscetíveis de res-

ponder às necessidades individuais dos alunos;
f)Cooperar com os restantes intervenientes
no processo educativo, na deteção da existência de casos de crianças ou jovens com
necessidades educativas especiais;
g)Assegurar o cumprimento integral das
atividades letivas correspondentes às exigências do currículo nacional, dos programas e das orientações programáticas ou
curriculares em vigor;
h)Adequar os instrumentos de avaliação às
exigências do currículo nacional, dos programas e das orientações programáticas ou
curriculares e adotar critérios de rigor, isenção e objetividade na sua correção e classificação;
i)Informar os alunos e os Encarregados de
educação sobre os critérios específicos de
avaliação do seu nível de escolaridade/disciplina, de acordo com os critérios
gerais de avaliação aprovados pelo conselho
pedagógico;
j)Proporcionar aos alunos no final de cada
período letivo, a respetiva autoavaliação;
k)Manter a disciplina e exercer a autoridade
pedagógica com rigor, equidade e isenção;
l)Desenvolver com os alunos uma relação
favorável à criação de um ambiente propício
à transmissão de conhecimentos e à aquisição de atitudes e valores;
m)Cooperar na promoção do bem-estar dos
alunos, protegendo-os de situações de violência física ou psicológica, se necessário
solicitando a intervenção de pessoas e entidades alheias à instituição escolar;
n)Colaborar na prevenção e deteção de situações de risco social, se necessário participando-as às entidades competentes;
o)Respeitar a natureza confidencial da informação relativa aos alunos e respetivas
famílias.
4 - Constituem deveres específicos dos docentes para com o agrupamento e outros
docentes:
a)Colaborar na organização do agrupamento, cooperando com os órgãos de gestão e as
estruturas de orientação e supervisão e com
o restante pessoal docente e não docente
tendo em vista o seu bom funcionamento;
b)Cumprir os regulamentos, desenvolver e
executar o projeto educativo e planos de
atividades;
c)Responsabilizar-se pela preservação e uso
adequado das instalações e equipamentos e
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propor medidas de melhoramento e remodelação;
d)Requisitar o material didático com a antecedência prevista pelo respetivo serviço e
diligenciar para que aquele fique operacional para utilização futura;
e)Promover o bom relacionamento e cooperação entre todos os docentes;
f)Partilhar com os outros docentes a informação, os recursos didáticos e os métodos
pedagógicos, no sentido de difundir as boas
práticas;
g)Cooperar com os outros docentes na avaliação do seu desempenho;
h)Colaborar, numa perspetiva de integração,
com os docentes da educação pré-escolar,
docentes titulares de turma no 1º ciclo, e
com os diretores de turma, no 2º e 3º ciclos
e secundário, sempre que para tal seja solicitado;
i)Comunicar por escrito ao diretor de turma/professor titular de turma todas as
ocorrências de particularidades relativas
aos alunos;
j)Defender e promover o bem-estar de todos
os docentes, protegendo-os de quaisquer
situações de violência física ou psicológica,
se necessário solicitando a intervenção de
pessoas e entidades alheias à instituição
escolar.
5. Constituem deveres específicos dos docentes para com os pais e encarregados de
educação dos alunos:
a)Respeitar a autoridade legal dos pais ou
encarregados de educação e estabelecer
com eles uma relação de diálogo e cooperação, no quadro da partilha da responsabilidade pela educação e formação integral dos
alunos;
b)Promover e incentivar a participação ativa dos pais ou encarregados de educação na
educação escolar dos alunos, no sentido de
garantir a sua efetiva colaboração no processo de aprendizagem;
c)Participar, no âmbito do agrupamento na
promoção de ações específicas de formação
ou informação para os pais ou encarregados
de educação que fomentem o seu envolvimento no agrupamento com vista à prestação de um apoio adequado aos alunos.
Artigo 123º
Deveres específicos do pessoal docente
no âmbito da sala de aula

1 -Preparar rigorosamente as atividades
letivas, em todos os aspetos, nomeadamente, as atividades a desenvolver pelos alunos
em cada aula, no âmbito do processo ensino/aprendizagem.
2 - Informar os alunos, no início de cada ano
escolar, sobre o papel diferenciado a atribuir aos diferentes tipos de avaliação.
3 - Informar os alunos, no início de cada ano
escolar, sobre as atitudes que serão observadas, registadas e avaliadas.
4 - Informar os alunos, no início de cada
unidade, sobre os objetivos específicos da
mesma e estimulá-los a envolverem-se na
sua avaliação.
5 - Marcar os testes/fichas de avaliação, com
uma antecedência não inferior a uma semana sobre a data da realização dos mesmos.
6 - Não marcar mais de um teste para o
mesmo dia, evitar a marcação de mais de
quatro testes por semana, não podendo, de
igual modo, salvo em situações devidamente
justificadas e negociadas com os alunos,
marcar-se testes para a ultima semana de
cada período letivo.
7 - Comunicar aos alunos, com a devida antecedência, os conteúdos programáticos/matriz de objetivos e conteúdos sobre
os quais incidirão as provas a realizar.
8 - Classificar todos os instrumentos de avaliação de acordo com os critérios gerais e
específicos definidos e aprovados no agrupamento em conformidade com a lei em
vigor
9 - Devolver os trabalhos aos alunos, excetuando-se aqueles que, tendo acarretado
gastos específicos ao agrupamento, se possam constituir como património comum.
10 - Na escola onde houver recursos que o
permitam, lavrar todos os sumários de forma eletrónica, através de computador existente na sala de aula ou sala de professores;
nas restantes escolas e jardins de infância,
no livro de sumários adequado.
11 - Registar as faltas dos alunos de acordo
com a sua tipologia.
12- Solicitar ao diretor, autorização para
efetuar a antecipação, a reposição ou a permuta excecional de uma aula ou cargo, mediante preenchimento de formulário próprio
13 - A aula antecipada ou reposta decorrerá
sempre no dia e horário decididos com a
concordância dos alunos e o conhecimento
dos encarregados de educação.
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14 - O docente deve ser o primeiro a entrar
e o último a sair da sala de aula.
15 - Não utilizar nem permitir a utilização,
por parte dos alunos, de telemóveis e/ou
outros aparelhos similares, em contexto de
sala de aula.
Artigo 124º
Avaliação do desempenho docente
1- A avaliação de desempenho docente obedece ao definido na legislação em vigor e de
acordo com o definido pela secção de avaliação de desempenho docente (SADD).
Artigo 125º
Critérios de colocação de docentes
/educadores nas escolas/jardins de
infância do agrupamento
1 - Todos os procedimentos relativos à colocação de docentes de todos os níveis de ensino do agrupamento são definidos de acordo com a legislação em vigor.
2 - Anualmente, para efeitos de distribuição
do serviço docente nas escolas/jardins de
infância do agrupamento utiliza-se a seriação resultante da graduação dos candidatos
detentores de qualificação profissional para
a docência. Depois de colocados os docentes
nas escolas / jardins de infância, deve ser
respeitada a continuidade pedagógica, considerando-se a graduação profissional para
os casos em que aquela não se aplique.
3-Quando, na distribuição de serviço letivo,
existirem disciplinas com a possibilidade de
lecionação por vários grupos disciplinares,
devem as horas ser distribuídas equitativamente pelos mesmos.
4- Na impossibilidade da distribuição ser
equitativa, será atribuído o menor número
de horas ao docente com menor graduação.
CAPÍTULO VIII
PESSOAL NÃO DOCENTE
Artigo 126º
1- O pessoal não docente compreende as
categorias de assistente técnico e assistente
operacional.
Artigo 127º
Direitos

1 - Os direitos do pessoal não docente decorrem da aplicação lei geral do trabalho em
funções públicas do estatuto disciplinar dos
trabalhadores que exercem funções públicas
e do estatuto do pessoal não docente.
2 – Para além dos direitos previstos na lei
geral o pessoal não docente tem ainda o
direito específico de participação no processo educativo, o qual se exerce na área de
apoio à educação e ao ensino, na vida do
agrupamento e na relação do agrupamento meio e compreende:
a) A participação em discussões públicas
relativas ao sistema educativo, com liberdade de iniciativa;
b) A participação em eleições, elegendo e
sendo eleito, para órgãos colegiais dos estabelecimentos de educação ou de ensino, nos
termos da lei.
Artigo 128º
Deveres
1 - Os deveres do pessoal não docente decorrem da aplicação da lei geral do trabalho
em funções públicas e do estatuto disciplinar dos trabalhadores que exercem funções
públicas, do estatuto do pessoal não docente
e de outra legislação especial referente à
respetiva carreira.
2 – Para além dos deveres previstos na lei
geral o pessoal não docente tem ainda os
deveres específicos de:
a) Contribuir para a plena formação, realização, bem-estar e segurança das crianças e
alunos;
b) Contribuir para a correta organização dos
estabelecimentos de educação ou de ensino
e assegurar a realização e o desenvolvimento regular das atividades neles prosseguidas;
c) Colaborar ativamente com todos os intervenientes no processo educativo;
d) Zelar pela preservação das instalações e
equipamentos escolares e propor medidas
de melhoramento dos mesmos, cooperando
ativamente com a direção do agrupamento
de escolas na prossecução desses objetivos;
e) Participar em ações de formação, nos
termos da lei, e empenhar-se no sucesso das
mesmas;
f) 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;
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g) Respeitar, no âmbito do dever de sigilo
profissional, a natureza confidencial da informação relativa às crianças, alunos e respetivos familiares e encarregados de educação;
h) Respeitar as diferenças culturais de todos
os membros da comunidade escolar.

n) Levantar autos de notícia ao pessoal assistente técnico relativos a infrações disciplinares verificadas.

Artigo 129º
Deveres específicos do chefe de serviços
de administração escolar

1 - O assistente técnico desempenha sob
orientação do chefe de serviços de administração escolar funções de natureza executiva, designadamente:
a) Atender com isenção e cortesia, prestando todas as informações solicitadas, com
rigor e clareza;
b) Recolher, examinar, conferir e proceder à
escrituração dos dados relativos às transações financeiras e contabilísticas;
c) Assegurar o exercício das funções de tesoureiro, quando para tal for designado pelo
órgão executivo do agrupamento;
d) Organizar e manter atualizados os processos de todo o pessoal docente e não docente, designadamente o processamento
dos vencimentos e registo de assiduidade;
e) Elaborar os mapas de faltas dadas pelos
docentes e funcionários e afixa-los, assim
como os mapas de férias;
f) Organizar e manter atualizados os processos relativos à gestão dos alunos;
g) Ter à disposição, para consulta todos os
diplomas legais que possam interessar à
comunidade escolar e conhecê-los, para
providenciar uma informação correta e
adequada;
h) Preparar, apoiar e secretariar reuniões
do diretor ou outros órgãos, e elaborar as
respetivas atas, se necessário;
i) Apoiar os diretores de turma e os outros
professores no desempenho das suas funções, de carácter administrativo;
j) Tratar da correspondência;
k) Manifestar total disponibilidade para um
trabalho em equipa.

1 - São deveres específicos do chefe de serviços de administração escolar:
a) Planificar, acompanhar e avaliar todo o
serviço dos assistentes técnicos;
b) Propor medidas que visem a rentabilização dos serviços;
c) Orientar e coordenar as atividades dos
serviços administrativos;
d) Organizar e submeter à aprovação do
diretor a distribuição dos serviços pelo respetivo pessoal, de acordo com a natureza,
categorias e aptidões, e, sempre que o julgue
conveniente, proceder às necessárias redistribuições;
e) Preparar e submeter a despacho do diretor todos os assuntos da sua competência;
f) Providenciar para que todos os serviços
inerentes ao funcionamento das aulas, recursos e exames, dependentes dos serviços
administrativos, estejam em ordem nos prazos estabelecidos;
g) Proceder à leitura e fazer circular o Diário
da República, tomando as providências necessárias para que a legislação de interesse
para o agrupamento seja distribuída pelas
diferentes áreas e pelas demais entidades
determinadas pelo diretor ou quem as suas
vezes fizer;
h) Apreciar e despachar os pedidos de justificação de faltas do pessoal assistente técnico;
i) Exercer o cargo de secretário do conselho
administrativo;
j) Dar cumprimento às deliberações dos
órgãos de gestão que respeitarem aos serviços administrativos;
k) Assinar as requisições de material a adquirir, quando devidamente autorizadas;
l) Assinar os termos de abertura e de encerramento e chancelar todas as folhas dos
livros utilizados nos serviços administrativos;
m) Ter sob a sua guarda o selo branco do
agrupamento de escolas;

Artigo 130º
Deveres específicos do pessoal assistente
técnico

Artigo 131º
Deveres específicos do encarregado de
coordenação do pessoal assistente
operacional
1 - São competências específicas do encarregado de coordenação do pessoal assistente operacional:
a) Programar, orientar, supervisionar e avaliar todas as atividades desenvolvidas pelos
assistentes operacionais;
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b) Colaborar com os órgãos de gestão na
distribuição de serviço, podendo propor
medidas que possam beneficiar o mesmo;
c) Informar todo o pessoal assistente operacional das determinações do diretor;
d) Informar o diretor das ocorrências que,
de algum modo, prejudiquem o normal funcionamento do agrupamento;
e) Controlar a assiduidade do pessoal a seu
cargo e analisar a proposta do plano de férias, a submeter à aprovação dos órgãos de
gestão;
f) Atender e apreciar reclamações ou sugestões sobre o serviço prestado, propondo
soluções;
g) Afixar e divulgar, sempre que solicitado,
as informações e/ou documentos;
h) Comunicar infrações disciplinares do
pessoal a seu cargo;
i) Requisitar e fornecer material de limpeza,
material de uso corrente nas salas de aula e
material de primeiros socorros.
Artigo 132º
Deveres específicos do pessoal assistente
operacional
1 - São deveres específicos do pessoal assistente operacional:
a) Executar rigorosamente as indicações
dadas pelos professores, no âmbito das suas
funções;
b) Manter a disciplina no interior e exterior
dos blocos;
c) Impedir que os alunos que não estejam
em aulas perturbem o funcionamento das
atividades escolares;
d) Participar ao encarregado do pessoal
assistente operacional qualquer caso de
desobediência, incorreção ou indisciplina;
e) Assegurar a conservação e manutenção
de todos os artigos de mobiliário ou outros
que estejam a seu cargo;
f) Dar conhecimento por escrito e de modo
imediato ao encarregado de pessoal assistente operacional, ou na sua ausência ao
diretor, de qualquer dano ou extravio de
equipamento;
g) Manter limpos os setores que lhe tenham
sido distribuídos, incluindo os espaços exteriores;
h) Verificar, durante os intervalos, o estado
de limpeza e arrumação das salas de aula,
comunicando as eventuais anomalias;
i) Usar uniforme e cartão de identificação;

j) Zelar pela mais rigorosa higiene nos serviços, em particular, serviços que forneçam
alimentos e instalações sanitárias;
k) Providenciar no sentido de as salas de
aula estarem apetrechadas com todo o material necessário ao bom funcionamento das
aulas: giz, apagador limpo, ou outro material
que lhe seja solicitado pelo professor;
l) Dar conhecimento aos docentes de todas
as convocatórias que lhes digam respeito;
i) Exercer tarefas de atendimento e encaminhamento de utilizadores da escola e controlar entradas e saídas da escola.
Artigo 133º
Deveres específicos do pessoal de
cozinha e bufete
1-Os deveres específicos do pessoal de cozinha e bufete regem-se de acordo com o definido na legislação em vigor.
Artigo 134º
Justificação de faltas
1 - A justificação de faltas dos funcionários é
feita através de impresso próprio a adquirir
na papelaria da escola, ou por documento
comprovativo passado por entidade competente e entregue nos serviços de administrativos.
2 - Caso não seja autorizada a ausência ao
serviço, de imediato esse facto será comunicado ao interessado.
Artigo 135º
Avaliação do pessoal não docente
1 - A avaliação do pessoal não docente é
efetuada de acordo com as normas estabelecidas pelo SIADAP (sistema integrado de
avaliação de desempenho da administração
pública).
Artigo 136º
Atividade sindical
1 - O pessoal docente e não docente têm
direito, consignado em lei, a serem representados por delegados / comissões sindicais.
2 - Todos os sindicatos têm direito a espaços
próprios para afixação de informação.
3 - Sempre que possível, será prestado apoio
técnico aos delegados/comissões sindicais,
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nomeadamente através da cedência de instalações e utilização da reprografia.
CAPÍTULO IX
PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Artigo 137º
Direitos dos pais e encarregados de
educação
1 - São direitos dos pais e encarregados de
educação:
a) Participar responsavelmente na vida do
agrupamento;
b) Ser informado sobre todas as matérias
relevantes no processo educativo do seu
educando, inteirando-se dos princípios orientadores do projeto educativo e do plano
anual de atividades do agrupamento e ter
acesso ao processo individual do seu educando via docente titular de grupo/turma
ou diretor de turma;
c - Pronunciar-se sobre o processo de avaliação do seu educando nos termos dos normativos em vigor;
d - Ser informado e ter acesso à legislação,
regulamentos e outras disposições respeitantes ao seu educando;
e - Ser avisado atempadamente sobre a assiduidade, aproveitamento e comportamento do seu educando;
f - Ser recebido semanalmente, pelo educador titular de grupo, professor titular de
turma ou diretor de turma, no horário préestabelecido;
g - Ser recebido pelo coordenador do estabelecimento ou pelo diretor do agrupamento sempre que o assunto ultrapasse o âmbito do desempenho do educador titular de
grupo, professor titular de turma ou diretor
de turma, após solicitação prévia;
h - Ser sócio da associação de pais e encarregados de educação;
i - Estar representado nas estruturas em que
a lei determina a sua presença;
j - Beneficiar de ações de sensibilização e
formação quer por iniciativa da associação
de pais e encarregados de educação, quer
ainda por iniciativa do agrupamento;
k - Conhecer o regulamento interno.
Artigo 138º
Deveres dos pais e encarregados de
educação

1- Aos pais ou encarregados de educação
incumbe uma especial responsabilidade,
inerente ao seu poder –dever de dirigirem a
educação dos seus filhos e educandos no
interesse destes e de promoverem ativamente o desenvolvimento físico, intelectual
e cívico dos mesmos.
2 — Nos termos da responsabilidade referida no número anterior, deve cada um dos
pais ou encarregados de educação, em especial:
a) Acompanhar ativamente a vida escolar do
seu educando;
b) Promover a articulação entre a educação
na família e o ensino na escola;
c) Diligenciar para que o seu educando beneficie, efetivamente, dos seus direitos e
cumpra rigorosamente os deveres que lhe
incumbem, nos termos do Estatuto do aluno,
procedendo com correção no seu comportamento e empenho no processo de ensino;
d) Contribuir para a criação e execução do
projeto educativo e do regulamento interno
do agrupamento e participar na vida do
agrupamento;
e) Cooperar com os professores no desempenho da sua missão pedagógica, em especial quando para tal forem solicitados, colaborando no processo de ensino dos seus
educandos;
f) Reconhecer e respeitar a autoridade dos
professores no exercício da sua profissão e
incutir nos seus filhos ou educandos o dever
de respeito para com os professores, o pessoal não docente e os colegas do agrupamento, contribuindo para a preservação da
disciplina e harmonia da comunidade educativa;
g) 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;
h) Contribuir para a preservação da segurança e integridade física e psicológica de
todos os que participam na vida do agrupamento;
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i) Integrar ativamente a comunidade educativa no desempenho das demais responsabilidades desta, em especial informando -a e
informando -se sobre todas as matérias relevantes no processo educativo dos seus
educandos;
j) Comparecer na escola sempre que tal se
revele necessário ou quando para tal for
solicitado;
k) Conhecer o estatuto do aluno, bem como
o presente regulamento, subscrever declaração anual de aceitação do mesmo e de
compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral;
l) Indemnizar o agrupamento relativamente
a danos patrimoniais causados pelo seu
educando;
m) Manter constantemente atualizados os
seus contactos telefónico, endereço postal e
eletrónico, bem como os do seu educando,
informando o agrupamento em caso de alteração.
3 — Os pais ou encarregados de educação
são responsáveis pelos deveres dos seus
filhos e educandos, em especial quanto à
assiduidade, pontualidade e disciplina.
4 — Para efeitos do disposto no presente
regulamento, considera -se encarregado de
educação quem tiver menores a residir consigo ou confiado aos seus cuidados:
a) Pelo exercício das responsabilidades parentais;
b) Por decisão judicial;
c) Pelo exercício de funções executivas na
direção de instituições que tenham menores, a qualquer título, à sua responsabilidade;
d) Por mera autoridade de facto ou por delegação, devidamente comprovada, por parte de qualquer das entidades referidas nas
alíneas anteriores.
5 — Em caso de divórcio ou de separação e,
na falta de acordo dos progenitores, o encarregado de educação será o progenitor
com quem o menor fique a residir.
6 — Estando estabelecida a residência alternada com cada um dos progenitores, deverão estes decidir, por acordo ou, na falta
deste, por decisão judicial, sobre o exercício
das funções de encarregado de educação.
7 — O encarregado de educação pode ainda
ser o pai ou a mãe que, por acordo expresso
ou presumido entre ambos, é indicado para
exercer essas funções, presumindo-se ainda,
até qualquer indicação em contrário, que
qualquer ato que pratica relativamente ao

percurso escolar do filho é realizado por
decisão conjunta do outro progenitor.
8 - 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.
9 — 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 dos n.os 2 a 5 do artigo
16.º, do estatuto do aluno;
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 3 do artigo 18.º, 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 30.º e 31.º, do estatuto do
aluno;
c) A não realização, pelos seus filhos e ou
educandos, das medidas de recuperação
definidas pelo agrupamento nos termos do
estatuto do aluno, 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.
10 — O incumprimento reiterado, por parte
dos pais ou encarregados de educação, dos
deveres a que se refere o número anterior,
determina a obrigação, por parte do agrupamento, de comunicação do facto à competente comissão de proteção de crianças e
jovens em risco, nos termos previstos no
Estatuto do Aluno e Ética Escolar.
11 — O incumprimento consciente e reiterado pelos pais ou encarregado de educação
de alunos menores de idade dos deveres
estabelecidos no n.º 9 pode ainda determinar por decisão da comissão de proteção de
crianças e jovens em risco, na sequência da
análise efetuada após a comunicação prevista no número anterior, a frequência em sessões de capacitação parental, a promover
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cipação das entidades a que se refere o n.º 3
do artigo 53.º, do estatuto do aluno, e no
quadro das orientações definidas pelos ministérios referidos no seu n.º 2.
12 — Compete ao conselho socio comunitário dinamizar as ações de capacitação parental a que se refere o número anterior,
mobilizando, para o efeito, o agrupamento,
bem como as demais entidades a que se
refere o artigo 53.º, do estatuto do aluno;
13 — Tratando -se de família beneficiária de
apoios sociofamiliares concedidos pelo Estado, o facto é também comunicado 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.
14 — O incumprimento por parte dos pais
ou encarregados de educação do disposto na
parte final da alínea b) do n.º 9 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 do agrupamento, qualquer dos procedimentos obrigatórios previstos nos artigos
30.º e 31.º do estatuto do aluno.
Artigo 139º
Associação de pais e encarregados de
educação
1 - No agrupamento de escolas de Vendas
Novas a associação de pais e encarregados
de educação legalmente constituída é a associação de pais e encarregados de educação do agrupamento de escolas de Vendas
Novas.
2 - A associação de pais e encarregados de
educação é o órgão representativo de pais e
encarregados de educação dos alunos do
Agrupamento.
3 - São atribuições da associação de pais e
encarregados de educação:
a) Representar os pais e encarregados de
educação dentro do agrupamento, nomeadamente nas estruturas previstas na legislação em vigor e neste regulamento;
b) Dar parecer sobre assuntos respeitantes
à formação dos alunos e sobre aspetos da
gestão e funcionamento do agrupamento;
c) Participar nas diversas atividades inseridas no plano anual de atividades do agrupamento;

d) Incentivar a participação crescente dos
encarregados de educação na vida escolar;
CAPÍTULO X
AUTARQUIA E REPRESENTANTES DA
COMUNIDADE LOCAL

Artigo 140º
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 - O desenvolvimento da autonomia do
agrupamento de escolas exige ainda a realização de protocolos que garantam a iniciativa e a participação da sociedade civil.
3 - A autarquia e as entidades com quem se
estabelecem protocolos têm intervenção
direta na vida da escola, nomeadamente,
através da sua participação no conselho
geral e, como tal, têm direitos e deveres.
Artigo 141º
Direitos da autarquia e de outros
elementos
1 - A autarquia e os representantes das atividades de caráter cultural, artístico, científico, ambiental ou económico têm direito a:
a) Participar no processo de elaboração e
aprovação dos instrumentos de autonomia
do agrupamento;
b) Dispor de informação atualizada da vida
das escolas do agrupamento;
c) Comparecer nos estabelecimentos de
educação e de ensino que integram o agrupamento, através de um seu representante,
por iniciativa da entidade e quando para tal
for solicitada;
d) Emitir sugestões que contribuam para o
bom funcionamento das escolas do agrupamento;
e) Ver cumpridas as obrigações do agrupamento previstas nos protocolos estabelecidos.
Artigo 142º
Deveres da autarquia e de outros
elementos
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1 - A autarquia e os representantes das atividades de caráter cultural, artístico, científico, ambiental ou económico, no âmbito de
parcerias efetuadas entre as partes, têm o
dever de colaborar com as escolas do agrupamento nas tarefas de planeamento e concretização das suas atividades enumeradas
no projeto educativo e plano de atividades,
de acordo com os protocolos estabelecidos e
com a legislação em vigor.
2 - No âmbito da educação, e de acordo com
a legislação em vigor são deveres da Câmara
Municipal de Vendas Novas, entre outros, os
seguintes:
a) Participar na vida do agrupamento, designadamente, através da designação dos
seus representantes no conselho geral;
b) Assegurar a construção, manutenção e
conservação das instalações dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º
ciclo do ensino básico;
c) Assegurar o fornecimento do equipamento e material didático aos estabelecimentos
de educação pré-escolar e do 1º ciclo do
ensino básico, bem como a prestação dos
apoios socioeducativos às crianças e aos
alunos daqueles níveis de educação e de
ensino;
d) Assegurar os transportes, dos alunos que
a eles tiverem direito;
e) Contribuir para a qualidade educativa;
f) Conhecer o regulamento interno:
g) Fornecer o material de limpeza e expediente, ou o valor do seu custo, aos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º
ciclo do ensino básico.

CAPÍTULO XI
REGIME E NORMAS DE FUNCIONAMENTO

Secção I
Regulamentos específicos de espaços e
serviços
Artigo 143º
Gestão dos espaços
1 - As salas e espaços do agrupamento devem ser criteriosamente distribuídos, atendendo à necessidade de espaços para toda a
atividade escolar, competindo ao diretor,
por iniciativa sua ou sob proposta do conse-

lho pedagógico, definir, criar, alterar e distribuir espaços/salas no agrupamento.
2 - Compete ainda ao diretor, garantir a
existência das condições necessárias ao bom
funcionamento de todos os espaços existentes, em particular, dos espaços específicos,
pela importância curricular de que se revestem.
4 - A gestão das instalações específicas é
assegurada pelo diretor.
5 - Os principais espaços escolares obedecem a normas específicas que constam neste
regulamento interno ou em regulamentos
específicos.
Artigo 144º
Atividades interditas
1 - As instalações dos estabelecimentos de
educação e ensino do agrupamento ficarão
vedadas a:
a) Manifestações de caráter político, partidário ou religioso, salvo quando devidamente autorizadas pelo diretor;
b) Prática de quaisquer jogos de azar, independentemente das suas características ou
finalidades;
c) Comercialização de quaisquer tipos de
artigos sem prévia autorização do diretor;
d) O uso de quaisquer utensílios ou materiais que danifiquem as instalações ou incomodem a comunidade escolar;
e) O uso de quaisquer tipos de armas defensivas e/ou ofensivas;
f) Gravações magnéticas ou outras que pretendam registar a vida escolar, a não ser
quando devidamente autorizadas pelo diretor;
g) Consumo ou venda de substâncias aditivas, em especial drogas ilegais, tabaco e
bebidas alcoólicas;
h) A afixação de qualquer tipo de cartaz ou
anúncio de caráter não didático e sem estar
relacionado com o agrupamento, salvo
quando autorizado pelo diretor.
Artigo 145º
Salas de aula
1 - As salas de aula destinam-se às atividades letivas curriculares, extracurriculares e
de complemento curricular. Qualquer utilização diferente destes fins carece de autorização prévia.
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2 - Sempre que qualquer membro da comunidade educativa encontre uma sala em precárias condições de asseio, com material
deteriorado ou instalações danificadas deve,
de imediato, comunicar esse facto ao funcionário de serviço no piso respectivo.
3 - À hora marcada no horário, os alunos
devem dirigir-se à sua sala de aula e, junto
desta, aguardar a chegada do professor, com
ordem e civismo.
4 - Nas salas, os alunos só entram após o
professor.
5 - Não é permitido beber, comer ou mascar,
chicletes ou outras guloseimas, durante as
aulas.
6- Não é permitido usar telemóveis ou outros equipamentos eletrónicos na sala de
aula.
7 – Não é permitida a permanência dos alunos para além dos tempos letivos, desde que
não acompanhados pelo professor;
8 - Todos têm a obrigação de manter o asseio e o bom estado de conservação das
instalações e equipamentos, designadamente:
a) Não deitando lixo para o chão;
b) Não riscando ou sujando mesas, cadeiras,
paredes, armários, painéis...
9 - No final da aula, o professor ou alunos
por si designados devem verificar se tudo
fica em ordem: mesas e cadeiras arrumadas
e limpas, ausência de papéis no chão ou em
cima das mesas e o quadro limpo.
10 - Após o procedimento referido no número anterior, o professor dá autorização
de saída, devendo os alunos abandonar a
sala de aula com ordem.
11 - O professor não deve trocar de sala sem
primeiro informar o funcionário desse facto.

Atividades letivas
Artigo 147º
Sumários eletrónicos

1-O agrupamento tem sediado na escola
EBN1, na sala C12, uma unidade de ensino
estruturado para a educação de alunos com
perturbações do espetro do autismo (artº
25 do Decreto nº 3 de 7 de janeiro de 2008).
2-O funcionamento desta estrutura organizacional rege-se pelos artigos consignados
no regimento interno da UEE, no regimento
do departamento de educação especial/
apoios educativos e no regulamento interno
do agrupamento.

1 - Os sumários eletrónicos são um módulo
da gestão integrada da administração escolar (GIAE), onde os professores registam os
sumários, nos estabelecimentos que os possibilitem.
2 - Este módulo está instalado em todos os
computadores das salas de aula, bem como
noutros computadores onde seja necessária
a sua utilização, nomeadamente na sala de
professores, de diretores de turma, biblioteca e noutros espaços que se venha a revelar
necessário.
3-Todos os docentes devem aceder ao módulo de sumários e registar as atividades
realizadas.
4 - A autenticação do registo é feita através
de chave de acesso, pessoal, sigilosa e intransmissível, fornecida aos professores no
início do ano letivo, pelo diretor.
5 - O professor deve numerar, sumariar a
lição e registar as faltas dos alunos diariamente. Os registos são da exclusiva responsabilidade do professor da disciplina.
6 - O sumário deve corresponder à matéria
efetivamente lecionada ou atividade desenvolvida.
7 - Os diretores de turma e os docentes com
cargos pedagógicos devem aceder ao módulo de sumários e registar as atividades realizadas.
8 - As aulas devem ter início e fim à hora
indicada nos horários das turmas/docentes,
pelo que devem os horários ser cumpridos
rigorosamente.
9 - A definição do período em que é possível
aceder à aplicação do sumário eletrónico,
bem como o período de tolerância do registo, é definido pelo diretor do agrupamento.
10 - Sempre que ocorram dificuldades que
impeçam o acesso à aplicação, cumpre aos
docentes diligenciarem para que disso seja
dado conhecimento, a quem de direito, com
a maior brevidade, através de correio eletrónico, dos constrangimentos sentidos tendo em vista corrigir a situação.
11 - O registo do sumário eletrónico constitui fonte de informação para a assiduidade
docente considerada para efeitos de determinação da remuneração mensal.

Secção II

Artigo 148º

Artigo 146º
Unidade de ensino estruturado (UEE)
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Toques de campainha

Circulação nos recintos escolares

1 - Os toques são definidos pelo diretor no
início de cada ano letivo mediante parecer
favorável do conselho pedagógico e deverse-ão orientar pelo preconizado pela política
nacional da escola a tempo inteiro e pelo
preceituado no projeto educativo do agrupamento.
2 - Os toques determinam a entrada e a saída da aula, pelo que devem ser respeitados.
3 - A tolerância é de cinco minutos no primeiro tempo letivo da turma em cada um
dos turnos.
4 - Em caso de falta do professor, o aluno
deve aguardar instruções do funcionário em
serviço.
5 - A situação de evacuação em casos de
emergência é assinalada por um toque específico.

1 - Não é permitida a circulação e estacionamento de viaturas no interior dos recintos escolares, exceto a:
a) Fornecedores;
b) Docentes e não docentes sempre que se
justifique;
c) Apoio a situações de emergência;
d) Visitantes devidamente autorizados.
2 - A utilização de corredores, escadas e
átrios deve permitir, aos seus utentes, uma
normal circulação nos espaços das escolas.
3 - Não é permitida a permanência de alunos nos corredores e átrios interiores dos
blocos durante o funcionamento das aulas.
4 - O acesso às salas dos professores é interdito aos alunos, exceto com a devida autorização.
5 - Devem evitar-se manifestações ruidosas
e, de algum modo, perturbadoras do normal
funcionamento das atividades letivas, ou
outras, em curso.
6 - Os alunos terão, obrigatoriamente, de
mostrar o cartão magnético sempre que lhes
seja solicitado por um professor ou pelo
pessoal assistente operacional. Quem o não
apresentar, e não sendo possível provar a
sua qualidade de aluno do agrupamento,
será impedido de permanecer no recinto
escolar.
7 - Sempre que estas normas não sejam respeitadas, devem os assistentes operacionais
fazer a respetiva participação ao diretor.

Artigo 149º
Salas de professores
1 - Destinam-se exclusivamente aos professores.
2 - Cada professor zela pelo bom estado de
todos os materiais e equipamentos bem
como pela preservação e asseio da sala.
3 - Todos os professores e funcionários que
afixem informação nos placards devem retirá-la logo que ultrapasse o prazo de cinco
dias úteis.
4 - Na sala encontram-se: livros de ponto;
dossiers de normativos e documentos internos e computadores para registo de sumários eletrónicos e utilização dos professores.
Artigo 150º
Salas de diretores de turma/curso
1 - Estas salas destinam-se ao trabalho dos
diretores de turma/curso, funcionando
também como arquivo de todos os documentos relativos à direção de turma/curso.
2 - Os equipamentos da sala são de uso exclusivo dos diretores de turma/curso.
Artigo 151º
Gabinetes de atendimento de pais e
encarregados de educação
1.Estes espaços destinam-se ao atendimento
de pais e/ou encarregados de educação.
Artigo 152º

Artigo 153º
Saída do recinto escolar
1 - A saída dos alunos do recinto escolar só é
permitida mediante apresentação do cartão
magnético que valida a modalidade de autorização estabelecida pelo encarregado de
educação.
2 - A saída de alunos pode ocorrer excecionalmente mediante autorização escrita dos
seus encarregados de educação ou do diretor.
2A – A saída de alunos pode ocorrer, sem
autorização dos encarregados de educação,
para as aulas de educação física, mediante
apresentação do cartão magnético.
3 - O diretor de turma arquivará fotocópia
da autorização, no respetivo dossier.
Artigo 154º
Limpeza do espaço escolar
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1 - A limpeza dos espaços interiores e exteriores das escolas do agrupamento é feita
pelo pessoal assistente operacional.
2 - O encarregado de coordenação do pessoal assistente operacional deverá proceder à
definição e distribuição dos serviços de limpeza, bem como da sua supervisão.
Artigo 155º
Distribuição de cacifos
1 - A distribuição dos cacifos da escola será
feita anualmente segundo indicações a divulgar no início do ano letivo.
2 - Dado que o número de cacifos disponíveis é insuficiente para toda a comunidade
escolar, cada cacifo poderá ser partilhado
por dois alunos, preferencialmente da mesma turma.
3 - Observar-se-ão as seguintes prioridades:
a) Alunos com problemas de saúde ou portadores de alguma deficiência;
b) Alunos que apresentem casos especiais
devidamente fundamentados.
Artigo 156º
Procedimentos a adotar
1 - Para cada cacifo deverão existir duas
chaves, ficando uma na posse do(s) utente(s), e a segunda na papelaria.
2 - Em caso de extravio das chaves ou danificação do cacifo, o encarregado de educação
deverá ser informado para pagar a reparação do dano causado.
3 - Os alunos utilizadores dos cacifos deverão zelar pelo seu bom estado de conservação e serão responsabilizados caso isso não
aconteça.
4 - Os alunos não devem utilizar os cacifos
para guardar objetos de valor, pois o agrupamento não se responsabilizará por qualquer extravio, dano ou roubo que possa
ocorrer.
5 – O diretor pode abrir os cacifos ou ordenar a sua abertura sempre que estes estejam
a ser utilizados indevidamente e/ou sempre
que as circunstâncias o justifiquem.
6 - Na última semana de aulas do ano letivo,
os alunos devem recolher todos os seus pertences e entregar a sua chave na papelaria,
caso mudem de escola.
Artigo 157º
Sala de convívio

1 - As salas de convívio são locais onde os
alunos podem permanecer nos seus tempos
livres, utilizando de forma correta os recursos aí existentes.
2 – As atividades desenvolvidas não devem
perturbar o normal funcionamento das aulas.
3 - Os jogos aí praticados, não devem pôr em
perigo a integridade física dos presentes,
nem causar danos materiais.
4 - A utilização de jogos e outros recursos
lúdicos existentes na sala de convívio, depende de pedido junto do funcionário responsável.
Artigo 158º
Espaços exteriores dos estabelecimentos
1 - As entradas e saídas dos professores,
funcionários e alunos, na escola, fazem-se
pelo portão principal.
2 - Os alunos não devem, em circunstância
alguma, saltar qualquer dos portões ou gradeamentos de vedação.
3 - Os alunos não devem abandonar o recinto da escola antes de terminarem as suas
atividades escolares, a menos que possuam
autorização expressa do encarregado de
educação.
4 - Após a saída da escola, os alunos devem
dirigir-se aos locais onde apanham os respetivos transportes e, aí, aguardar calmamente
a chegada dos mesmos, evitando quaisquer
atitudes que possam constituir perigo ou
desrespeito para com outrem.
5 - Nos espaços exteriores da escola, os alunos não devem andar de bicicleta; os que
utilizem este tipo de transporte devem entrar e sair da escola com a bicicleta à mão;
na entrada, devem colocá-la, junto ao portão.
6 - Nas zonas de recreio, os alunos não devem fazer jogos ou brincadeiras suscetíveis
de criar perigo, perturbar o normal funcionamento das aulas, serviços ou danificar as
instalações.
7 - Nos tempos livres, os alunos podem utilizar os campos de jogos exteriores destinados ao efeito, cumprindo as regras de utilização e responsabilizando-se pelos danos
causados
8 - É obrigação de todos contribuir para a
conservação das áreas jardinadas da escola
não as calcando ou danificando por qualquer forma.
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9 - Durante os tempos livres, os alunos não
podem permanecer ou fazer barulho junto
das salas de aula a fim de não perturbarem o
funcionamento das mesmas.
10 - Os alunos não podem tomar quaisquer
atitudes que possam ferir, lesar ou constituir desrespeito para com os vizinhos da
escola.
11 - O não cumprimento das regras estabelecidas neste artigo constitui infração passível da aplicação das medidas disciplinares
corretivas previstas no presente regulamento interno
Artigo 159º
Portaria
1 - A portaria constitui o espaço da escola
destinado à receção de todos os elementos
da comunidade escolar, da comunidade local e outros.
2 - A portaria funciona junto do portão principal por onde se faz o normal acesso ao
recinto escolar.
3 – Sempre que possível, deverá estar um
funcionário na portaria enquanto a escola
estiver em funcionamento.
4 - Têm acesso às instalações escolares:
a) Todos os elementos da comunidade escolar (alunos, professores e funcionários) portadores de identificação, desde que estejam
no uso do seu pleno direito.
b) Elementos externos à comunidade escolar, desde que se identifiquem perante o
funcionário em serviço na portaria e informem qual o objetivo da sua visita que, por
sua vez, se deve coadunar com o normal
funcionamento da escola.
5 - O funcionário em serviço na portaria
deve ser informado sobre os elementos da
comunidade escolar que estejam, eventual e
temporariamente, suspensos das suas funções, a fim de proceder em conformidade
caso pretendam aceder às instalações.
6 - Na portaria deve existir um dossier com o
horário de todas as turmas e professores
para que o funcionário de serviço possa
prestar esclarecimentos a encarregados de
educação e/ou outros que os solicitem, bem
como averiguar se o movimento de entradas
e saídas de alunos está de acordo com o seu
horário.
7 - Toda a comunidade escolar deve registar
a sua entrada na escola passando o cartão
magnético individual nos leitores existentes
junto ao portão.

Artigo 160º
Receção
1 - Situa-se na entrada principal do edifício e
destina-se a atender e encaminhar os visitantes para os serviços que procuram.
2 - Tem também como funções assegurar,
via telefone, as comunicações internas e
externas.
3 - O horário de funcionamento deste serviço coincide com o horário da escola.
4 - Este serviço é assegurado, sempre que
possível, por um funcionário, que tem as
seguintes atribuições:
a) Estabelecer ligações telefónicas e prestar
informações;
b) Registar as chamadas telefónicas efetuadas;
c) Receber e transmitir mensagens e informações;
d) Efetuar, sempre que necessário, outras
tarefas.
Artigo 161º
Aulas no exterior da escola
1 - As aulas a ministrar no exterior da escola carecem apenas da autorização do diretor, desde que se limitem à área circundante
da escola e a qual não ofereça condições que
possam pôr em perigo a integridade física
dos alunos.
2 - As aulas/atividades a ministrar em locais
afastados da escola, carecem da autorização
do diretor, assim como da autorização escrita dos encarregados de educação, para além
de um seguro escolar, sempre que a deslocação assim o exige.
3 - Quando as aulas/atividades a ministrar
em locais afastados do recinto da escola
impliquem anulação ou perturbação de aulas de outras disciplinas ou grupos/turma
previstos, os professores envolvidos deverão ter conhecimento prévio.
Artigo 162º
Visitas de estudo
1 - As visitas de estudo devem ter correspondência com os objetivos do currículo, do
projeto educativo, estar inscritas no plano
anual de atividades e ser encaradas como
complemento das atividades letivas, compe-
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tindo a análise das propostas apresentadas
e a sua aprovação ao conselho pedagógico.
2 - Poderão ser extraordinariamente admitidas visitas não previstas no plano de atividades aprovado no início do ano letivo nas
seguintes situações:
a) A pertinência dessa visita o justificar e ter
sido comprovadamente impossível prever a
sua necessidade ou a sua possibilidade no
momento da definição do plano de atividades;
b) Surgir por proposta ou convite de entidades externas à escola e se tratar de uma
visita de interesse relevante para a formação integral dos alunos.
3 - Nas visitas de estudo devem participar
todos os alunos a quem são destinadas, salvaguardando situações excecionais devidamente justificadas.
4 - O responsável pela organização da visita
de estudo pode decidir pela exclusão de um
aluno de uma visita de estudo se entender
que os comportamentos habituais do aluno
indiciam algum risco para o normal decurso
da atividade.
5 - Para os alunos que não participarem na
visita de estudo devem ser garantidas atividades de substituição.
6 - As visitas de estudo devem ser:
a) Orientadas para proporcionar experiências práticas e, preferencialmente, interdisciplinares que complementem conteúdos
programáticos lecionados;
b) Planificadas com rigor, em termos de
objetivos/competências a alcançar, itinerários, atividades a desenvolver, recursos a
solicitar/utilizar, destinatários preferenciais, colaboradores, sua calendarização, etc.,
sendo a planificação submetida à apreciação
do conselho pedagógico;
c) Enriquecidas através de roteiros pormenorizados, destinados a alunos, professores
e demais acompanhantes;
d) Formalizadas através de ofício do agrupamento, enviado às instituições a visitar,
solicitando a devida autorização;
e) Custeada através da entrega antecipada,
por parte dos alunos, da quantia estipulada.
No entanto nenhum aluno pode ficar excluído da participação por razões económicas.
7 - Goza de estatuto de professor acompanhante qualquer professor direta ou indiretamente ligado ao objetivo da visita, que
nela participe com o intuito de apoiar os
professores dinamizadores.

8 - O pessoal docente e não docente participante na visita como acompanhantes devem
respeitar o rácio adequado:
a) Um acompanhante por cada 10 alunos na
educação pré-escolar e no 1º e 2º ciclos;
b) Um acompanhante por cada 15 alunos no
3º ciclo e secundário;
c) Por razões pedagógicas ou atendendo ao
perfil dos grupos/turma o número de
acompanhantes pode ser aumentado.
9 - O professor dinamizador/responsável da
visita de estudo, em qualquer nível de ensino, deve entregar antes da sua realização a
lista dos alunos participantes, para efeitos
de seguro escolar, ao funcionário dos serviços administrativos responsável por essa
área.
10 - O professor dinamizador/responsável
da visita de estudo em qualquer nível de
ensino, deverá entregar ao coordenador de
departamento/ diretor de turma uma avaliação da visita realizada.
11 - Ao professor dinamizador/responsável
compete:
a) Promover e orientar os contactos a estabelecer com as entidades a visitar, referindo
sempre o seu nome;
b) Manter informado, desde o início, o diretor de turma de todo o desenvolvimento do
processo;
c) Entregar ao diretor de turma a relação
dos alunos que participam na visita;
d) Solicitar, sempre que necessário, credenciais para apresentar no local a visitar;
e) Solicitar credenciais para acompanhamentos dos alunos;
f) Entregar ao diretor de turma, atempadamente o plano da visita, do qual deve constar a identificação dos professores envolvidos e as aulas a que irão faltar;
g) Enviar, atempadamente, aos encarregados de educação os impressos requerendo
autorização para a participação dos seus
educandos, que recolhe e arquiva;
h) Entregar ao coordenador de departamento a avaliação da visita de estudo, no prazo
de 7 dias úteis;
i) Em visitas de estudo com grupos de alunos com idades menores ou iguais a 16 anos
providenciar as raquetes e os coletes de
sinalização.
12 - Sendo as visitas de estudo consideradas
como atividades letivas, para a contagem
das aulas dadas devem ser observadas as
seguintes diretrizes:
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a) Os professores dinamizadores da atividade assim como os professores acompanhantes, nas horas correspondentes às suas aulas, devem numerar e sumariar a atividade
da(s) turma(s) que levam à visita;
b) Os professores referidos na alínea anterior, em relação às turmas que não participam na visita de estudo mas que teriam
aulas com eles no período de tempo em que
a visita está a decorrer, devem sumariar
sem numerar a lição, indicando os motivos
pelos quais elas não foram dadas e disso
dar, atempadamente, conhecimento ao diretor, através do preenchimento de impresso
próprio;
c) Os professores que não participam na
visita de estudo, mas que deveriam dar aulas a turmas envolvidas na atividade, se todos os alunos da turma participarem na
visita de estudo, devem também efetuar os
respetivos registos, sem numerar a lição,
indicando os motivos pelos quais essas aulas não foram dadas.
12 - As visitas de estudo de âmbito cultural
e recreativo devem ser encaradas como
atividades não letivas.
12.1 - As referidas visitas podem ser organizadas por diferentes intervenientes da comunidade escolar, podendo nelas participar,
para além dos alunos, os pais e encarregados de educação, professores e pessoal não
docente.
12.2 - Os projetos devem ser apresentados
ao diretor, para integração no plano anual
de atividades.
12.3 - Devem ser realizadas fora do período
letivo.
13 - As visitas de estudo ao estrangeiro obedecem a regulamentações próprias, pelo que
devem ser preparadas atempadamente e em
conjunto com o diretor.
14 - Outros aspetos não mencionados neste
artigo constam no regulamento próprio das
visitas de estudo.
Artigo 163º
Plano de emergência
1 - A conjugação da correta gestão das condições de habitabilidade, de utilização e de
apropriação de boas práticas, numa perspetiva integrada, é condição fundamental para
o desenvolvimento de uma cultura de segurança e bem-estar.
2 - Esta cultura de segurança e bem-estar
deve ser uma prioridade a par de outras

prioridades e verificar-se de uma forma
consciente e sistemática, articulada com
todas as outras manifestações de cultura
educativas no agrupamento.
3 - Assim o plano de emergência:
a) Tem por objetivo sistematizar um conjunto de normas, regras e procedimentos destinados a minimizar as consequências de um
eventual sinistro, gerindo de uma forma
otimizada, os recursos disponíveis;
b) Constitui instrumento preventivo adaptado a uma gestão operacional, já que ao
caracterizar cada escola, identifica também
os recursos aptos de combate a eventuais
acidentes/incidentes, interiores ou exteriores, corporizados pelas diversas instituições,
a serem mobilizadas sempre que ocorram
situações de anormalidade que impliquem
riscos coletivos de pessoas e bens. O plano
de emergência deverá ser aprovado pelos
serviços de proteção civil.
Artigo 164º
Instrução, formação e exercícios de
segurança
1 – O agrupamento deverá promover ações
de instrução e treino, de modo a que a comunidade educativa saiba usar a informação prestada e agir face a situações de
emergência.
2 - Uma vez por ano devem ser realizados
exercícios de simulação de situações de perigo (tremor de terra, ameaça de bomba,
incêndio, etc.) que leve à evacuação do recinto escolar, de acordo com o plano de
emergência.
Artigo 165º
Procedimentos gerais de emergência
1 - Em situação de perigo iminente, com
necessidade de evacuar espaços escolares,
dever-se-ão adotar os seguintes procedimentos, previstos no plano de emergência
da escola:
a) Os professores diretores de turma devem
fornecer previamente aos alunos as normas
de evacuação da escola, assim como sensibilizá-los para a importância do cumprimento
das mesmas. Devem ainda eleger ou nomear
um aluno da turma para exercer a função de
chefe de fila. Este aluno deve:
i - Estar situado numa carteira perto da porta de saída da sala;
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ii - Abrir rapidamente a porta ao soar o sinal
de alarme depois de vestir colete fluorescente que se encontra na sala;
iii - Conduzir os restantes alunos da turma
atrás de si, através dos corredores ou escadas de saída, até ao local de concentração.
b) O diretor dará ordem de ativação de uma
sirene - se este procedimento for inviável
por falta de energia a ordem de evacuação
será dada oralmente;
c) Os alunos que se encontram em aulas
deverão obedecer e cumprir as indicações
dadas pelo professor;
d) Após o sinal de alarme, o professor deve
providenciar que os alunos saiam, organizadamente, da sala de aula o mais rapidamente possível, atrás do aluno chefe de fila;
e) O professor será sempre o último a abandonar a sala de aula;
f) O professor deverá acompanhar os seus
alunos e permanecer nos locais indicados
pelo diretor, ficando a aguardar instruções
das autoridades competentes;
g) Os locais de concentração em cada escola
após a evacuação serão definidos em regulamento próprio anexo a este regulamento;
h) Após a concentração no local de reunião
exterior, o professor deverá proceder à contagem dos alunos e, se faltar algum dos elementos, deverá comunicar imediatamente
ao órgão de gestão;
i) O pessoal assistente operacional colaborará ativa e calmamente na transmissão
rigorosa de ordens superiores e no acompanhamento dos alunos de acordo com o previsto no plano de emergência;
j) O pessoal docente, não docente e os alunos que não se encontrem em salas de aula,
deverão dirigir-se, ordeiramente, para os
locais indicados pelo responsável previsto
no plano de emergência e aí aguardar instruções;
k) O não cumprimento destas disposições
será objeto de procedimento disciplinar.
2 - Estas indicações e outras consideradas
necessárias deverão ser objeto de divulgação junto de toda a comunidade escolar.
3 - As plantas de evacuação deverão estar
afixadas nos locais previstos, sendo a sua
vandalização objeto de procedimento disciplinar.
Artigo 166º
Cartões magnéticos/ eletrónicos dos
alunos

1 - O cartão de identificação do aluno é eletrónico, nas escolas ou estabelecimentos de
ensino onde existe este sistema.
2 - Este cartão tem a função de identificar os
alunos, possibilitar o pagamento de bens e
serviços na escola e controlar a entrada e
saída do recinto escolar.
3 - Não são aceites compras em dinheiro em
nenhum setor da escola.
4 - O cartão é pessoal e intransmissível, recorrendo o aluno em processo disciplinar
em caso de fraude ou tentativa de fraude.
5 - Cartões sua utilização e funcionamento:
5.1 - A primeira via do cartão é gratuita;
5.2 - O aluno é responsável pelo uso e conservação do cartão, não sendo imputável ao
agrupamento qualquer custo de substituição por uso indevido do mesmo;
5.3 - Em caso de danificação do cartão ou da
sua recusa por parte do sistema informático,
o aluno deverá dirigir-se à secretaria e solicitar o empréstimo de um cartão temporário, e requisitar uma segunda via do seu
cartão personalizado, mediante o pagamento de um valor a ser definido anualmente
pelo conselho administrativo;
5.3.1 - Em caso de esquecimento do cartão, o
aluno deverá dirigir-se à secretaria e solicitar o empréstimo de um cartão temporário;
este empréstimo tem a duração de um dia;
por cada dia a mais de empréstimo os utentes pagam um valor a ser definido anualmente pelo conselho administrativo; situações de reincidência podem levar ao cancelamento dos empréstimos; este cancelamento implica a impossibilidade por parte do
aluno de utilizar qualquer serviço da escola,
bem como a possibilidade de recusa da entrada no espaço escolar.
5.4 - O cartão deverá ser carregado na papelaria contra a entrega de quantitativo em
numerário; a quantia mínima de carregamento é de 1€.
5.5 - Não existe lugar a reembolso das quantias carregadas; em casos excecionais, poderá proceder-se ao reembolso do dinheiro
constante no cartão, após solicitação por
escrito, devidamente fundamentada, dirigido ao diretor.
5.6 - Em caso de extravio ou danificação, a
quantia monetária existente no cartão poderá ser recuperada.
5.7 - As informações produzidas pelo sistema de controlo de acessos à escola, poderá
ser fornecida ao encarregado de educação
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gado de educação, em casos em que seja
necessário comprovar a presença ou ausência do aluno na escola.
6 - Todos os alunos são obrigados a passar o
cartão pelos leitores existentes, de forma a
indicar a sua entrada ou saída no recinto
escolar.
6.1 - Quando o sistema informar que o aluno
não pode sair é impedido pelo funcionário
de serviço;
6.1.1 - Poderá incorrer em processo disciplinar o aluno que desrespeitar esta ordem.
7 - No bufete o aluno entrega o seu cartão à
funcionária de serviço e pede o que pretende; a funcionária procede ao descarregamento no cartão dos produtos solicitados.
7.1 - O sistema informático está preparado
para informar os funcionários do bufete, da
atribuição de suplementos alimentares aos
alunos beneficiários de apoio social escolar,
após análise do seu processo e autorização
do diretor.
8 – O aluno tem, obrigatoriamente, de efetuar as encomendas de refeições nos quiosques ou via net.
8.1 - Não há lugar a reembolsos por refeições não consumidas.
8.2 - Salvo situações imprevistas, as refeições marcadas, devem ser consumidas.
8.3 - O custo das refeições encomendadas no
próprio dia será acrescido de uma taxa definida anualmente.
8.4 - O aluno terá de passar o seu cartão no
sensor que se encontra no refeitório e a funcionária deverá verificar através do sistema
se o aluno adquiriu a refeição.
8.5 - Se por qualquer motivo alheio ao agrupamento não se realizar almoços num dado
dia, as refeições vendidas serão mudadas
para outra data; esta mudança de datas nas
refeições é efetuada com autorização do
diretor; não há lugar a reembolsos em dinheiro.
9 - Na papelaria, todos os artigos disponíveis serão pagos através do cartão eletrónico.
9.1 - Só serão vendidos artigos a alunos
com apoios da ação social escolar mediante
a informação existente no sistema informático; no caso de recusa de venda, o aluno
deve dirigir-se aos serviços de ação social
escolar ou à secretaria para regularizar a
sua situação.
10 - Todos os trabalhos na reprografia são
pagos através do cartão eletrónico; os traba-

lhos na reprografia não serão entregues
antes do seu pagamento.
10.1 - As impressões efetuadas na biblioteca
da EBVN1 serão pagas na reprografia, mediante um documento preenchido pelo funcionário da biblioteca.
10.2 - O sistema está preparado para a atribuição de créditos de fotocópias nos cartões
dos professores de acordo com a autorização do diretor.
11 - O aluno ao não passar o cartão na portaria, ficará impossibilitado de utilizar o
cartão dentro do recinto escolar.
12 - Aquando de saídas de alunos para realização de visitas de estudo ou outros eventos
devidamente autorizados pelos serviços do
agrupamento, os alunos não devem passar
os respetivos cartões na portaria.
13 - Os funcionários confirmam a fotografia
do aluno constante no cartão, com o aluno
que se apresenta no setor; no caso de não
conformidade entre a fotografia e o aluno, o
cartão é apreendido.
14 - Nos cartões temporários, os funcionários confirmam a fotografia do aluno que
aparece no computador com o aluno que se
apresenta no setor, tendo o mesmo procedimento descrito anteriormente, caso se
confirme que o aluno e a fotografia não correspondem.
15 - As situações descritas nos dois pontos
anteriores, podem significar fraude ou tentativa de fraude por parte dos alunos, situação sujeita a procedimento disciplinar.
16 - Em casos excecionais poderão ser vendidos em numerário os artigos e serviços
que o agrupamento oferece, nomeadamente,
a pessoas que utilizem a escola casualmente
e não tenham cartão.
Secção III
Instalações escolares
Artigo 167º
Responsáveis
1-As instalações escolares possuem um
corpo de pessoal próprio e responsável que
as abre e encerra, de acordo com o horário
estabelecido.
Artigo 168º
Direção de instalações, espaços e
serviços
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1 - Por forma, a garantir a otimização de
recursos e o melhor funcionamento de determinadas instalações, espaços e serviços,
podem ser nomeados diretores de instalações, os quais deverão sempre articular a
sua ação com o respetivo coordenador de
estabelecimento ou o diretor.
2 - Os diretores de instalações devem ser
professores que revelem capacidade de organização, preferencialmente com alguma
experiência na área em que se inclui a instalação, espaço ou serviço que vão gerir.
3 - A designação dos diretores de instalações é da competência do diretor, ouvido o
respetivo coordenador de departamento
curricular.
4 - Aos diretores de instalações, espaços ou
serviços poderá ser atribuída uma redução
horária nos termos da lei em vigor.
5 - Compete ao diretor de instalações, espaços ou serviços:
a) Gerir o material e equipamentos à sua
guarda;
b) Elaborar um regimento de funcionamento, ouvidos os funcionários ligados à instalação, espaço ou serviço;
c) Planificar o modo de utilização das instalações e propor a aquisição de novo material
e equipamento, de acordo com as necessidades das instalações, espaço ou serviço e as
sugestões da comunidade escolar;
d) Organizar o inventário do material existente nas instalações e zelar pela sua conservação;
e) Elaborar os relatórios que lhe forem solicitados, sendo obrigatório a elaboração de
um relatório no final do ano letivo;
f) Providenciar que o material requisitado
seja devolvido;
g) Providenciar para que os equipamentos
danificados sejam reparados.
6 - São geridas por diretores de instalações
as seguintes instalações, espaços ou serviços:
a) Salas de educação visual;
b) Sala de educação tecnológica;
c) Laboratórios de ciências físico-químicas e
biologia;
d) Instalações de educação física;
e) Salas de informática;
f) Material audiovisual do agrupamento.
7 - As salas de informática e o material informático do agrupamento serão geridos
pela equipa de apoio ao parque informático.
8 - Podem ser geridas por diretores outras
instalações, espaços ou serviços, a determi-

nar pelo diretor, por sugestão do conselho
pedagógico ou de estruturas de orientação
educativa.
Artigo 169º
Normas de segurança
1 - De forma a responder com eficácia às
exigências de segurança do espaço escolar,
são de observação obrigatória as seguintes
medidas:
a) Verificação e manutenção periódica das
instalações e equipamentos escolares;
b) Instalação de extintores em zonas de
maior risco de incêndio, designadamente
cozinha, bar, reprografia, biblioteca, salas de
educação visual e tecnológica, laboratórios,
ginásio e espaços mais frequentados, com
verificação regular da sua operacionalidade;
c) Manutenção dos acessos livres de obstáculos e de objetos, de modo a evitar acidentes e facilitar a circulação nos percursos
para o exterior dos edifícios, bem como nos
espaços envolventes;
d) Dinamização de atividades periódicas de
sensibilização sobre a problemática da segurança em geral e da segurança contra
incêndios em particular;
e) Promoção de atividades periódicas de
evacuação da escola (pelo menos uma vez
por ano);
f) Elaboração e/ou atualização e divulgação
do plano de emergência dos estabelecimento de educação e ensino.
Artigo 170º
Cedências de instalações, serviços e
equipamentos à comunidade
1 - A cedência de instalações e equipamentos a outros membros da comunidade não
pode perturbar o normal funcionamento das
atividades letivas e/ou previstas no plano
anual de atividades.
2 - A cedência de instalações só poderá ser
autorizada através de acordo entre todas as
partes interessadas e responsáveis pela
gestão do recurso.
3 - A cedência de instalações e equipamentos é autorizada pelo diretor, em coordenação com o Município de Vendas Novas nas
situações que envolvam os espaços e equipamentos da sua responsabilidade (equipamentos do pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos).
4 - O diretor pode, pela cedência de utilização dos espaços, instalações escolares e
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equipamentos da escola sede, exigir uma
compensação e passar um documento comprovativo da mesma, em função da utilização realizada.
Secção IV
Ordens de serviço, convocatórias e outras
informações
Artigo 171º
Procedimentos gerais a adotar
1 - Todos têm direito a ser devidamente
informados de tudo quanto lhes diga especificamente respeito.
2 - A informação de interesse para os docentes será afixada na sala de professores, ou
comunicada por qualquer outro meio considerado adequado e se as circunstâncias assim o justificarem.
3 - A informação de interesse para os alunos, de caráter geral, será afixada nos placards da sala de convívio e, quando se justifique, comunicada por qualquer outro meio
considerado adequado.
4 - A informação de interesse para o pessoal
não docente afixar-se-á no local e ela destinada ou comunicada por qualquer outro
meio considerado adequado e se as circunstâncias assim o justificarem.
5 - A informação de interesse para o público
será publicada no sítio e plataforma moodle
do agrupamento ou em local a ela destinado.
6 - 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 172º
Convocatórias
1- As reuniões de conselho geral, conselho
pedagógico, de departamento e de diretores
de turma são realizadas na escola sede.
2- A divulgação de reuniões é feita através
de convocatória escrita, elaborada em modelo comum, e afixada nos expositores existentes na sala de professores e/ou em suporte digital;
3- Para as reuniões ordinárias, as convocatórias devem afixar-se ou ser enviadas com
pelo menos 48 horas de antecedência;
4- Não é permitida a realização de reuniões
ordinárias com prejuízo das atividades letivas, salvo situações excecionais, devidamen-

te fundamentadas e com a autorização do
diretor.
5 - A convocatória deve conter:
a) Folha de presenças devidamente assinada;
b) Destinatários;
c) Assuntos a tratar, devidamente especificados;
d) Local, data e hora de início e de fim da
reunião;
e) Identificação e assinatura de quem convoca.
6 - Para as reuniões de avaliação, a calendarização deve ser divulgada com oito dias de
antecedência.
7 - As convocatórias de reuniões extraordinárias que, pela sua urgência, não possam
respeitar o estipulado para as reuniões ordinárias, deverão ser feitas individualmente
de forma a assegurar a tomada de conhecimento por parte de todos os elementos convocados.
8 - No caso de se verificar a marcação de
várias reuniões, para o mesmo dia o intervalo entre o início de cada reunião, deve ser no
mínimo de duas horas: Se esse período for
insuficiente para o tratamento dos assuntos
marcar-se-á nova reunião.
9 - Das reuniões lavrar-se-á uma ata.
Artigo 173º
Duração
1 - As reuniões têm, em princípio, a duração
estipulada na convocatória não devendo
contudo, ultrapassar os 120 minutos, a não
ser por motivo de força maior.
a) Cabe ao presidente da reunião decidir,
auscultando os presentes, da eventual necessidade do seu prolongamento ou a sua
interrupção e posterior continuação no (s)
dia (s) seguinte (s).
b) Não há lugar a nova convocatória na situação referida no ponto anterior mas há nova
folha de presenças.

Secção V
Regimentos e atas
Artigo 174º
Regimentos internos
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1 - Os órgãos colegiais de direção, administração e gestão, das estruturas de orientação
educativa e supervisão pedagógica e das
estruturas de apoio à ação educativa elaboram os seus próprios regimentos, definindo
as respetivas regras de organização e funcionamento em conformidade com o disposto
na legislação aplicável e no regulamento
interno, nomeadamente no que se refere a:
a) Presidência ou coordenação do órgão ou
estrutura;
b) Natureza, periodicidade e duração das
reuniões;
c) Divulgação das convocatórias;
d)Quórum exigido para que o órgão possa
funcionar e deliberar;
e) Elaboração das atas: - Secretário (fixo ou
rotativo); - Aprovação (na própria reunião
ou na reunião seguinte);
f) Alterações à ordem de trabalho;
g) Deliberações e sua divulgação: - Forma de
votação, - Maioria exigível.
2 - De acordo com os normativos legais em
vigor e o projeto educativo, devem ainda
elaborar o respetivo regimento interno:
a) Instalações TIC;
b) Bibliotecas escolares/centros de recursos
educativos;
c) Desporto escolar;
d) Clubes e projetos.
3. Cada regimento interno deverá ser elaborado e aprovado pelo próprio órgão, estrutura ou serviço, no prazo de trinta dias após
a sua entrada em funcionamento ou definição de funcionamento.
4. Os regimentos referidos neste artigo são
homologados pelo diretor.
Artigo 175º
Regulamentos específicos
1. Como complemento deste regulamento,
qualquer órgão do agrupamento (departamento, grupo disciplinar ou outro) poderá
propor para apreciação e aprovação do conselho geral, normativos específicos.
2.Os regimentos previstos neste regulamento devem ser elaborados até noventa dias
após a entrada em vigor deste regulamento.
3. Os referidos regimentos devem ser revistos nos primeiros trinta dias dos seus mandatos.
Artigo 176º
Atas das reuniões

1 - Todas as atas deverão ser elaboradas
com recurso a software de edição de texto
ou similar, em modelo comum.
2 - A ata de uma reunião deve, no mínimo,
conter:
a) A data, a hora e o local da sua realização;
b) Os elementos ausentes;
c) O relato objetivo do conteúdo da reunião;
d) As assinaturas, na última página, de quem
a secretariou e de quem a presidiu e rubricadas nas restantes páginas.
3 - As atas, serão impressas e entregues ao
respetivo coordenador no prazo de 5 dias
úteis.
Artigo 177º
Voto de qualidade
1- O presidente de qualquer órgão colegial,
ou quem as suas vezes fizer, dispõe de voto
de qualidade de acordo com o estipulado no
código de procedimento administrativo.
Artigo 178º
Informação e publicidade
1 - Todo o material afixado ou distribuído
no recinto escolar deve ter a identificação
dos responsáveis pelo seu conteúdo e pela
sua afixação ou distribuição e a data em que
a mesma foi efetuada.
2 - A afixação de informação que decorre de
funções docentes ou inerente a cargos não
carece de autorização prévia.
3 - Qualquer outro tipo de informação ou
publicidade só poderá ser afixado ou distribuído após autorização do diretor.
4 - A afixação de informação e publicidade é
feita em locais destinados a esse fim, salvo
situações excecionais autorizadas pelo diretor.
5 - O material afixado deverá ser fácil de
remover de modo que não resulte qualquer
dano para as instalações.
6 - A remoção do material afixado é da responsabilidade de quem o afixou, devendo
ser retirado logo que se encontre desatualizado.
7 - O tempo máximo de afixação é de dois
meses, salvo situações excecionais previamente autorizadas pelo diretor.
CAPÍTULO XII
DISPOSIÇÕES FINAIS
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Artigo 179º
Omissões
1-Os casos omissos serão analisados e decididos, em tempo oportuno, pelo diretor,
ouvindo, sempre que possível, outros órgãos
competentes.

2- Este regulamento interno revisto após
parecer favorável do conselho pedagógico
de dez de julho de 2014, foi aprovado em
conselho geral de dezasseis de julho de
2014.
A Presidente do Conselho Geral,

Artigo 180º
Divulgação do regulamento interno
1 - Constituindo o regulamento interno um
documento central na vida do agrupamento
é fundamental a sua divulgação a todos os
membros da comunidade educativa.
2 - Para concretização deste objetivo devem
ser estabelecidos os seguintes procedimentos:
a) Divulgar este regulamento a todos os
membros da comunidade escolar, no início
de cada ano letivo;
b) Este regulamento estará disponível para
consulta permanente dos membros da comunidade escolar, nomeadamente em suporte de papel em cada um dos estabelecimentos de educação e ensino do agrupamento e em formato digital no sítio do agrupamento, especificamente, destinado aos
alunos, aos docentes, ao pessoal não docente, aos pais e encarregados de educação, à
autarquia e a todos os outros parceiros educativos.
3-Os pais ou encarregados de educação e os
alunos tomam conhecimento, no ato da matrícula, nos termos do estatuto do aluno e
ética escolar e do RI do agrupamento, mediante a subscrição de uma declaração anual
de aceitação dos mesmos e de compromisso
no que diz respeito ao seu cumprimento
integral.

________________________________________________
(Florbela Martins Rêgo)

Artigo 181º
Revisão do regulamento interno
1-A revisão do regulamento interno do
agrupamento será feita de acordo com a
legislação em vigor.
Artigo 182º
Entrada em vigor
1-O regulamento interno, com as presentes
alterações, entrará em vigor após aprovação
pelo conselho geral.
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