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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  
 
 

O presente Regulamento é um documento eminentemente pedagógico que, no contexto 
do Novo Modelo de Administração, Direcção e Gestão das Escolas, se torna um importante 
instrumento de gestão e aplicação da autonomia Escolar. 
 
 

Assim, assente nos princípios de democraticidade, participação, representatividade, 
responsabilização, primado do pedagógico e considerando a especificidade do Agrupamento, 
de cada uma das suas escolas e do meio em que se insere, visa assegurar: 
 

• Uma regulação democrática das relações entre os diferentes órgãos e actores que nele 
interagem; 

• Uma ampla, transparente, responsável e criativa participação de todos os que nela 
trabalham ou que com ela se relacionam; 

• Uma eficaz articulação entre os diferentes órgãos da escola, entre estes e a 
comunidade educativa; 

• Um ambiente propiciador do desenvolvimento de estratégias diferenciadas que 
tenham em conta as diferentes necessidades de formação do aluno;  

• Um conhecimento efectivo das normas fundamentais que regem o funcionamento das 
Escolas e Jardins de Infância do Agrupamento. 

 
 

Procura-se, desta forma, a criação de um clima favorável ao desenvolvimento individual e 
social de cada aluno, conciliando funcionalidade institucional e qualidade formativa, contando 
com a colaboração de todos, na consecução de um fim comum, que se quer de primordial 
importância para uma verdadeira democratização do Sistema Educativo e edificação de uma 
nova escola. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  II  

DDiissppoossiiççõõeess  GGeerraaiiss  
 

Artigo 1º 
Objecto e Âmbito do Regulamento Interno 

 
1. O presente Regulamento Interno obedece ao disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei  

nº 75/2008, de 22 de Abril. 
2. Define o regime de funcionamento do Agrupamento Vertical de Escolas da Correlhã, cuja 

sede é a Escola Básica Integrada com Jardim de Infância da Correlhã e de cada um dos 
órgãos de gestão e administração, das estruturas de coordenação educativa e supervisão 
pedagógica, dos Serviços Técnico-pedagógicos, bem como um conjunto de normas a 
aplicar a toda a comunidade escolar, instituições associadas e utentes externos dos 
espaços escolares, com vista ao bom funcionamento da escola e consecução dos 
objectivos estabelecidos no seu Projecto Educativo. 

 
 

Artigo 2º 
Destinatários 

 
O presente Regulamento aplica-se a todos os intervenientes no processo educativo do 
Agrupamento, nomeadamente: 
a) Alunos; 
b) Docentes e não docentes; 
c) Pais e Encarregados de Educação; 
d) Órgãos de Direcção, Administração e Gestão; 
e) Estruturas de Coordenação Educativa e Supervisão Pedagógica; 
f) Serviços Técnico-pedagógicos; 
g) Visitantes e utilizadores das instalações e espaços escolares; 
h) Outros serviços; 
i) Parceiros. 
 
 

Artigo 3º 
Constituição do Agrupamento 

 
O Agrupamento Vertical de Escolas da Correlhã é constituído pelo estabelecimento-sede 
Escola Básica Integrada com Jardim de Infância da Correlhã e pelo Centro Educativo da Facha. 
 
 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII  

DDiirreeccççããoo,,  AAddmmiinniissttrraaççããoo  ee  GGeessttããoo  
 
São órgãos de Direcção, Administração e Gestão do Agrupamento: 
a) O Conselho Geral; 
b) O Director; 
c) O Conselho Pedagógico; 
d) O Conselho Administrativo. 
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SSEECCÇÇÃÃOO  II  

CCoonnsseellhhoo  GGeerraall  
 

Artigo 4º 
Definição 

 
O Conselho Geral é o órgão de direcção estratégica responsável pela definição das linhas 
orientadoras da actividade do Agrupamento, assegurando a participação e representação da 
comunidade educativa, nos termos e para os efeitos do nº 4 do artigo 48º da Lei de Bases do 
Sistema Educativo. 
 
 

Artigo 5º 
Composição 

 
1. O Conselho Geral é composto por 19 elementos: 

a) 7 representantes dos docentes; 
b) 2 representantes do Pessoal não Docente, sendo sempre que possível, um Assistente 

Operacional e outro dos Serviços Administrativos; 
c) 6 representantes da Associação de Pais e Encarregados de Educação; 
d) 2 representantes da Autarquia; 
e) 2 representantes da Comunidade Local. 

2. O Director participa nas reuniões do Conselho Geral, sem direito a voto. 
3. O Presidente da Associação de Estudantes pode participar nas reuniões, sem direito a 

voto. 
 
 

Artigo 6º 
Designação dos Representantes 

 
1. Os representantes do Pessoal Docente e não Docente são eleitos por distintos corpos 

eleitorais, constituídos, respectivamente, pelo Pessoal Docente e pelo Pessoal não 
Docente em exercício efectivo de funções. 

2. Os representantes dos Pais e Encarregados de Educação são indicados, em Assembleia-
Geral de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento, sob proposta das respectivas 
organizações representativas. Na impossibilidade destas o fazerem, serão eleitos em 
Assembleia-Geral de Pais e Encarregados de Educação convocada para o efeito pelo 
Presidente do Conselho Geral.  

3. Os representantes da Autarquia são designados pela Câmara Municipal de Ponte de Lima. 
4. Os representantes da Comunidade Local são cooptados pelos demais membros e poderão 

ser individualidades de actividades de carácter económico, social, cultural e científico ou 
representantes de instituições ou organizações e neste caso são indicados pelas mesmas. 

 
 

Artigo 7º 
Eleições 

 
1. O processo eleitoral para o Conselho Geral realiza-se por sufrágio secreto e presencial.  
2. O Presidente do Conselho Geral, ou quem legalmente o substitua, convoca as Assembleias 

Eleitorais para a designação dos representantes do Pessoal Docente e do Pessoal não 
Docente naquele órgão de administração e gestão. 
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3. Os representantes referidos no número dois do artigo anterior candidatam-se à eleição, 
constituídos em listas separadas. 

4. As listas devem conter a indicação dos candidatos a membros efectivos e suplentes, em 
número igual ao dos respectivos representantes no Conselho Geral. 

5. As listas do Pessoal Docente devem integrar pelo menos um Representante dos 
Educadores de Infância, de cada um dos Ciclos. 

6. As listas do Pessoal não Docente devem integrar representantes dos Serviços 
Administrativos e Assistentes Operacionais. 

7. As listas devem ser rubricadas pelos respectivos candidatos. 
8. As urnas mantêm-se abertas durante oito horas. 
9. A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o método de representação 

proporcional da média mais alta de Hondt. 
 
 

Artigo 8º 
Competências do Conselho Geral 

 
1. Ao Conselho Geral compete: 

a) Eleger o respectivo Presidente, de entre os seus membros; 
b) Eleger o Director nos termos dos artigos 21º a 23º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de 

Abril, e da Portaria 604/2008, de 9 de Julho; 
c) Aprovar o Projecto Educativo do Agrupamento, acompanhar e avaliar a sua execução; 
d) Aprovar o Regulamento Interno do Agrupamento; 
e) Aprovar os Planos Anual e Plurianual de Actividades; 
f) Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do Plano Anual 

de Actividades; 
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 Director, das 

actividades no domínio da Acção Social Escolar; 
j) Aprovar o relatório de contas de gerência; 
k) Apreciar os resultados do processo de auto-avaliação do Agrupamento; 
l) Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários; 
m) Acompanhar a acção 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 actividades pedagógicas, 

científicas, culturais e desportivas; 
p) Destituir o Director, em caso de manifesta desadequação da respectiva gestão e 

quando assim deliberado por maioria de 2/3 dos membros em efectividade de 
funções, no final do ano lectivo; 

q) Autorizar a constituição de Assessorias Técnico-Pedagógicas para apoio à actividade do 
Director e mediante proposta deste; 

r) Apresentar e aprovar pareceres, recomendações, propostas, requerimentos e moções, 
por escrito, respeitantes a matéria da sua competência; 

s) Analisar os relatórios críticos que lhe são apresentados pelo Director e pelo Presidente 
do Conselho Geral com vista a uma melhoria de procedimentos; 

t) Elaborar ou rever o seu próprio Regimento, cuja aprovação deve ocorrer nos primeiros 
trinta dias do seu mandato. 

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

3. No desempenho das suas competências, o Conselho Geral tem a faculdade de requerer 
aos restantes órgãos as informações necessárias para realizar eficazmente o 
acompanhamento e a avaliação do funcionamento do Agrupamento e de lhes dirigir 
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recomendações, com vista ao desenvolvimento do Projecto Educativo e ao cumprimento 
do Plano Anual de Actividades 

4. Para efeitos de acompanhamento da actividade do Agrupamento poderá ser constituída 
de entre os membros do Conselho Geral, uma comissão permanente com a seguinte 
composição: 
a) 3 representantes do Pessoal Docente; 
b) 1 representante do Pessoal não Docente; 
c) 2 representantes dos Pais e Encarregados de Educação; 
d) 1 representante da Autarquia; 
e) 1 representante da Comunidade Local. 

5. A comissão permanente terá como função acompanhar as actividades do Agrupamento, 
nomeadamente: 
a) Acompanhar o desenvolvimento do Projecto Educativo e do Projecto Curricular de 

Agrupamento; 
b) Acompanhar o cumprimento do Regulamento Interno; 
c) Acompanhar o desenvolvimento do Plano Anual de Actividades. 

6. Ao Presidente do Conselho Geral compete: 
a) Empossar o Director, em acto público, na presença dos restantes membros do 

Conselho Geral; 
b) Coordenar as actividades decorrentes das competências próprias do Conselho Geral; 
c) Comunicar aos membros do Conselho Geral as faltas injustificadas às reuniões, as 

quais serão consideradas para efeito de perda de mandato; 
d) Convocar as Assembleias Eleitorais para a designação dos representantes do Pessoal 

Docente e não Docente ao Conselho Geral, nos sessenta dias anteriores ao termo do 
respectivo mandato; 

e) Solicitar à Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento, nos 
sessenta dias anteriores ao termo do respectivo mandato, a convocação de uma 
Assembleia Geral de Pais e Encarregados de Educação para, sob proposta da referida 
Associação, se proceder à designação dos seus representantes no Conselho Geral; 

f) Solicitar à Câmara Municipal de Ponte de Lima, nos sessenta dias anteriores ao termo 
do respectivo mandato, a designação dos respectivos representantes no Conselho 
Geral; 

g) Solicitar às instituições ou organizações cooptadas a designação dos respectivos 
representantes no Conselho Geral, após a primeira reunião do órgão. 

 
 

Artigo 9º 
Mandato 

 
1. O mandato dos membros do Conselho Geral tem a duração de quatro anos. 
2. O mandato dos representantes dos Pais e Encarregados de Educação tem a duração de 

um ano.  
3. Os membros do Conselho Geral são substituídos no exercício do cargo se, entretanto, 

perderem a qualidade que determinou a respectiva eleição ou designação.  
Os membros do Conselho Geral são substituídos se entretanto perderem a qualidade que 
determinou a respectiva eleição ou designação.  

4. Determinam a suspensão do mandato de membro do Conselho Geral: 
a) O deferimento do pedido de suspensão temporária por motivo relevante; 
b) A opção pelo exercício de um cargo em outro órgão, para o qual tenha sido nomeado 

ou designado; 
c) O exercício de quaisquer funções que, por lei, sejam incompatíveis com o desempenho 

do mandato; 
d) A ausência, sem justificação, em três sessões consecutivas. 
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5. Compete ao Conselho Geral a apreciação de todos os casos determinantes da suspensão 
do mandato em relação a qualquer dos seus membros. 

6. Cada vaga resultante da cessação de um mandato será preenchida pelo primeiro 
candidato não eleito segundo a ordem de precedência na respectiva lista, se for o caso. 

 
 

Artigo 10º 
Funcionamento 

 
O Conselho Geral reúne ordinariamente uma vez por trimestre e, extraordinariamente, 
sempre que seja convocada pelo respectivo Presidente, por sua iniciativa, a requerimento de 
um terço dos seus membros em efectividade de funções ou por solicitação do Director.  
 
 

SSEECCÇÇÃÃOO  IIII  

DDiirreeccttoorr  
 

Artigo 11º 
Definição 

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

Artigo 12º 
Recrutamento 

 
1. O Director é eleito pelo Conselho Geral.  
2. Para recrutamento do Director, desenvolve-se um procedimento concursal, prévio à 

eleição, nos termos do artigo seguinte.  
3. Podem ser opositores ao procedimento concursal referido no número anterior docentes 

dos Quadros de Nomeação Definitiva do Ensino Público ou professores profissionalizados 
com contrato por tempo indeterminado do Ensino Particular e Cooperativo, em ambos os 
casos com pelo menos cinco anos de serviço e qualificação para o exercício de funções de 
administração e gestão escolar, nos termos do número seguinte.  

4. Consideram-se qualificados para o exercício de funções de Administração e Gestão 
Escolar os docentes que preencham uma das seguintes condições:  
a) Sejam detentores de habilitação específica para o efeito, nos termos das alíneas b) e c) 

do nº 1 do artigo 56.º do Estatuto da Carreira Docente dos Educadores de Infância e 
dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário;  

b) Possuam experiência correspondente a pelo menos um mandato completo no 
exercício dos cargos de Director ou Adjunto do Director, Presidente ou Vice-Presidente 
do Conselho Executivo; Director Executivo ou Adjunto do Director Executivo; ou 
membro do Conselho Directivo, nos termos dos regimes previstos respectivamente no 
presente diploma ou no Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio, alterado, por 
apreciação parlamentar, pela Lei nº 24/99, de 22 de Abril, no Decreto-Lei nº 172/91, 
de 10 de Maio, e no Decreto-Lei nº 769-A/76, de 23 de Outubro. 

c) Possuam experiência de pelo menos três anos, como Director ou Director Pedagógico 
de Estabelecimento do Ensino Particular e Cooperativo.  

5. O Subdirector e os Adjuntos são nomeados pelo Director de entre docentes dos quadros 
de nomeação definitiva que contem pelo menos cinco anos de serviço e se encontrem em 
exercício de funções no Agrupamento de Escolas.  
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Artigo 13º 
Procedimento Concursal 

 
1. O procedimento concursal referido no artigo anterior observa regras próprias a aprovar 

por portaria do membro de Governo responsável pela área da educação, no respeito 
pelas disposições constantes dos números seguintes.  

2. O procedimento concursal é aberto no Agrupamento, por aviso publicitado do seguinte 
modo:  
a) Em local apropriado das instalações do Agrupamento.  
b) Na página electrónica do Agrupamento e na da Direcção Regional de Educação 

respectiva;  
c) Por aviso publicado na 2.ª série do Diário da República e divulgado em órgão de 

imprensa de expansão nacional através de anúncio que contenha referência ao Diário 
da República em que o referido aviso se encontra publicado.  

3. No acto de apresentação da sua candidatura os candidatos fazem entrega do seu 
curriculum vitae e de um Projecto de Intervenção no Agrupamento.  

4. Com o objectivo de proceder à apreciação das candidaturas, o Conselho Geral incumbe a 
sua permanente ou uma comissão especialmente designada para o efeito de elaborar um 
relatório de avaliação.  

5. Para efeitos da avaliação das candidaturas, a comissão referida no número anterior 
considera obrigatoriamente:  
a) A análise do curriculum vitae de cada candidato, designadamente para efeitos de 

apreciação da sua relevância para o exercício das funções de Director e do seu mérito;  
b) A análise do projecto de intervenção no Agrupamento;  
c) O resultado de entrevista individual realizada com o candidato.  

 
 

Artigo 14º 
Eleição 

 
1. O Conselho Geral procede à discussão e apreciação do relatório referido no artigo 

anterior, podendo na sequência dessa apreciação decidir proceder à audição dos 
candidatos.  

2. Após a discussão e apreciação do relatório e a eventual audição dos candidatos, o 
Conselho Geral procede à eleição do Director, considerando-se eleito o candidato que 
obtenha maioria absoluta dos votos dos membros do Conselho Geral em efectividade de 
funções.  

3. No caso de nenhum candidato sair vencedor, nos termos do número anterior, o Conselho 
Geral reúne novamente, no prazo máximo de cinco dias úteis, para proceder a novo 
escrutínio, ao qual são apenas admitidos os dois candidatos mais votados na primeira 
eleição e sendo considerado eleito aquele que obtiver maior número de votos, desde que 
respeitado o quórum legal e regulamentarmente exigido para que o Conselho Geral possa 
deliberar.  

4. O resultado da eleição do Director é homologado pelo Director Regional de Educação 
respectivo nos dez dias úteis posteriores à sua comunicação pelo Presidente do Conselho 
Geral, considerando-se após esse prazo tacitamente homologado.  

5. A recusa de homologação apenas pode fundamentar-se na violação da lei ou dos 
regulamentos, designadamente do procedimento eleitoral.  

 
 
 
 
 



Regulamento Interno do Agrupamento Vertical de Escolas da Correlhã 
 
 

  
15 

 

  

Artigo 15º 
Posse 

 
1. O Director toma posse perante o Conselho Geral nos trinta dias subsequentes à 

homologação dos resultados eleitorais pelo Director Regional de Educação.  
2. O Director designa o Subdirector e os seus Adjuntos no prazo máximo de trinta dias após 

a sua tomada de posse.  
3. O Subdirector e os Adjuntos do Director tomam posse nos trinta dias subsequentes à sua 

designação pelo Director.  
 
 

Artigo 16º 
Subdirector e Adjuntos 

 
O Director é coadjuvado no exercício das suas funções por um Subdirector e por Adjuntos, em 
número a definir por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação. 
 
 

Artigo 17º 
Competências do Director 

 
1. Compete ao Director submeter à aprovação do Conselho Geral o Projecto Educativo 

elaborado pelo Conselho Pedagógico.  
2. Ouvido o Conselho Pedagógico, compete também ao Director:  

a) Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Geral as alterações ao Regulamento 
Interno, os Planos Anual e Plurianual de Actividades, o Relatório Anual de Actividades e 
as propostas de celebração de contratos de autonomia; 

b) Aprovar o plano de formação e de actualização do Pessoal Docente e não Docente, 
ouvido também, no último caso, a Autarquia.  

3. No acto de apresentação ao Conselho Geral, o Director faz acompanhar os documentos 
referidos na alínea a) do número anterior e dos pareceres do Conselho Pedagógico.  

4. No plano da gestão pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial, 
compete ao Director, em especial:  
a) Definir o regime de funcionamento do Agrupamento; 
b) Elaborar o Projecto 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 o Coordenador de Estabelecimento os Coordenadores dos Departamentos 

Curriculares, Subcoordenadores dos Grupos Disciplinares e os Representantes de 
Disciplina;  

f) Designar os Coordenadores de Ciclo e os Directores de Turma;  
g) Designar o Coordenador da Área Curricular não Disciplinar de Estudo Acompanhado; 
h) Designar o Coordenador do Projecto de Promoção e Educação para a Saúde, que 

acumulará a Coordenação da Área Curricular não Disciplinar de Área de Projecto;  
i) Designar o Professor Bibliotecário e os docentes que integram a equipa da Biblioteca 

Escolar/Centro de Recursos; 
j) Nomear o Coordenador das Tecnologias de Informação e Comunicação e constituir a 

Equipa do Plano Tecnológico da Educação; 
k) Designar o Director de Instalações; 
l) Designar o Coordenador do Núcleo de Projecto; 
m) Nomear Coordenadores para outras estruturas de coordenação educativa e supervisão 

pedagógica, sempre que necessário; 
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n) Designar o Coordenador de Clubes/Projectos, aprovados pelo Conselho Pedagógico; 
o) Planear e assegurar a execução das actividades no domínio da Acção Social Escolar, em 

conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo Conselho Geral;  
p) Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como os outros recursos 

educativos;  
q) Estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de associação com outras 

escolas e instituições de formação, autarquias e colectividades, em conformidade com 
os critérios definidos pelo Conselho Geral nos termos da alínea o) do nº 1 do artigo 8º; 

r) Proceder à selecção e recrutamento do Pessoal Docente, nos termos dos regimes 
legais aplicáveis;  

s) Dirigir superiormente os Serviços Administrativos, Técnicos e Técnico-Pedagógicos; 
t) Constituir e propor ao Conselho Geral Assessorias Técnico-Pedagógicas para apoio à 

sua actividade, designando para o efeito docentes em exercício no Agrupamento; 
u) Delegar nos Adjuntos a participação em reuniões de Departamento do Pré-escolar e 1º 

Ciclo e/ou de Estabelecimento; 
v) Analisar os relatórios críticos que lhe são apresentados com vista à melhoria dos 

procedimentos; 
w) Apresentar, ao Conselho Geral, até ao final de cada ano lectivo, a proposta de gestão 

do crédito horário global. 
5. Compete ainda ao director: 

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. 
6. O Director é, por inerência, o Presidente do Conselho Pedagógico.  
7. O Director exerce ainda as competências que lhe forem delegadas pela Administração 

Educativa e pela Câmara Municipal.  
8. O Director pode delegar e subdelegar no Subdirector e nos Adjuntos as competências 

referidas nos números anteriores. 
9. Nas suas faltas e impedimentos, o Director é substituído pelo Subdirector.  
 
 

Artigo 18º 
Mandato 

 
1. O mandato do Director tem a duração de quatro anos.  
2. Até sessenta dias antes do termo do mandato do Director, o Conselho Geral delibera 

sobre a recondução do Director ou a abertura do procedimento concursal tendo em vista 
a realização de nova eleição.  

3. A decisão de recondução do Director é tomada por maioria absoluta dos membros do 
Conselho Geral em efectividade de funções, não sendo permitida a sua recondução para 
um terceiro mandato consecutivo.  

4. Não é permitida a eleição para um quinto mandato consecutivo, nem durante o 
quadriénio imediatamente subsequente ao termo do quarto mandato consecutivo.  

5. Não sendo ou não podendo ser aprovada a recondução do Director de acordo com o 
disposto nos números anteriores, abre-se o procedimento concursal tendo em vista a 
eleição do Director, nos termos do artigo 14º. 

6. O mandato do Director pode cessar:  
a) A requerimento do interessado, dirigido ao Director Regional de Educação, com a 

antecedência mínima de quarenta e cinco dias, fundamentado em motivos 
devidamente justificados; 
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b) No final do ano escolar, por deliberação do Conselho Geral aprovada por maioria de 
dois terços dos membros em efectividade de funções, em caso de manifesta 
desadequação da respectiva gestão, fundada em factos comprovados e informações, 
devidamente fundamentadas, apresentados por qualquer membro do Conselho Geral;  

c) Na sequência de processo disciplinar que tenha concluído pela aplicação de sanção 
disciplinar de cessação da comissão de serviço nos termos da lei.  

7. A cessação do mandato do Director determina a abertura de um novo procedimento 
concursal.  

8. Os mandatos do Subdirector e dos Adjuntos têm a duração de quatro anos e cessam com 
o mandato do Director.  

9. O Subdirector e os Adjuntos podem ser exonerados a todo o tempo por decisão 
fundamentada do Director.  

 
 

Artigo 19º 
Regime de Exercício de Funções 

 
1. O Director exerce as funções em regime de comissão de serviço.  
2. O exercício das funções de Director faz-se em regime de dedicação exclusiva.  
3. O regime de dedicação exclusiva implica a incompatibilidade do cargo dirigente com 

quaisquer outras funções, públicas ou privadas, remuneradas ou não.  
4. Exceptuam-se do disposto no número anterior:  

a) A participação em órgãos ou entidades de representação das escolas ou do Pessoal 
Docente;  

b) Comissões ou grupos de trabalho, quando criados por resolução ou deliberação do 
Conselho de Ministros ou por despacho do membro do Governo responsável pela área 
da educação;  

c) A actividade de criação artística e literária, bem como quaisquer outras de que resulte 
a percepção de remunerações provenientes de direitos de autor;  

d) A realização de conferências, palestras, acções de formação de curta duração e outras 
actividades de idêntica natureza;  

e) O voluntariado, bem como a actividade desenvolvida no quadro de associações ou 
organizações não governamentais.  

5. O Director está isento de horário de trabalho, não lhe sendo, por isso, devida qualquer 
remuneração por trabalho prestado fora do período normal de trabalho.  

6. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o Director está obrigado ao cumprimento 
do período normal de trabalho, assim como do dever geral de assiduidade.  

7. O Director está dispensado da prestação de serviço lectivo, sem prejuízo de, por sua 
iniciativa, o poder prestar na disciplina ou área curricular para a qual possua qualificação 
profissional. 

 
 

Artigo 20º 
Direitos do Director 

 
São direitos gerais do Director: 
a) O Director goza, independentemente do seu vínculo de origem, dos direitos gerais 

reconhecidos aos docentes do Agrupamento em que exerça funções;  
b) O Director 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.  

 



Regulamento Interno do Agrupamento Vertical de Escolas da Correlhã 
 
 

  
18 

 

  

Artigo 21º 
Direitos Específicos do Director 

 
São direitos específicos do Director, Subdirector e Adjuntos: 
a) O Director, o Subdirector 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;  

b) O Director, o Subdirector e os Adjuntos mantêm o direito à remuneração base 
correspondente à categoria de origem, sendo-lhe abonado um suplemento 
remuneratório pelo exercício de função, a estabelecer por decreto regulamentar. 

 
 

Artigo 22º 
Deveres Específicos do Director 

 
Para além dos deveres gerais dos funcionários e agentes da Administração Pública aplicáveis 
ao Pessoal Docente, o Director 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 actos praticados pelo pessoal com o estatuído na lei e com 

os legítimos interesses da comunidade educativa.  
 
 

Artigo 23º 
Assessoria da Direcção 

 
1. Para apoio à actividade do Director e mediante proposta deste, o Conselho Geral pode 

autorizar a constituição de Assessorias Técnico-Pedagógicas, para as quais serão 
designados docentes em exercício de funções no Agrupamento.  

2. Os critérios para a constituição e dotação das Assessorias referidas no número anterior 
são definidos por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação, 
em função da população escolar e do tipo e regime de funcionamento do Agrupamento.  

3. O Director poderá delegar funções específicas nos Assessores. 
 
 

SSEECCÇÇÃÃOO  IIIIII  

CCoonnsseellhhoo  PPeeddaaggóóggiiccoo  
 

Artigo 24º 
Definição 

 
O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação 
educativa do Agrupamento, nomeadamente nos domínios pedagógico-didáctico, da 
orientação e acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do Pessoal 
Docente e não Docente.  
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Artigo 25º 
Composição 

 
1. O Conselho Pedagógico é composto pelos seguintes membros: 

a) Director; 
b) Coordenador do Departamento do Pré-escolar; 
c) Coordenador de Departamento do 1º Ciclo; 
d) Coordenador do Departamento de Línguas; 
e) Coordenador do Departamento de Ciências Sociais e Humanas; 
f) Coordenador do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais; 
g) Coordenador do Departamento de Expressões; 
h) Coordenador do Conselho de Docentes Titulares de Turma do 1º Ciclo; 
i) Representante dos Coordenadores dos 2º e 3º Ciclos; 
j) Coordenador dos Cursos de Educação e Formação; 
k) Coordenador do Núcleo de Projectos; 
l) Professor Bibliotecário; 
m) Coordenador do Núcleo de Educação Especial; 
n) Coordenador dos Assistentes Operacionais; 
o) Representante dos Pais e Encarregados de Educação. 

2. O Director é, por inerência, Presidente do Conselho Pedagógico. 
3. O Representante dos Pais e Encarregados de Educação é designado pelas Associações de 

Pais e Encarregados de Educação e quando estas não existam ou não for possível a 
designação é eleito em Assembleia-Geral de Pais representantes das turmas convocada 
pelo Director.  

4. O Presidente da Associação de Estudantes pode participar nas reuniões a convite do 
Director. 

5. Um Representante da Equipa Auto-Reguladora tem assento no Conselho Pedagógico, sem 
direito a voto. 

6. Os representantes do Pessoal Docente e não Docente, dos Pais e Encarregados de 
Educação no Conselho Geral não podem ser membros do Conselho Pedagógico. 

 
 

Artigo 26º 
Competências do Conselho Pedagógico 

 
1. Compete ao Conselho Pedagógico: 

a) Elaborar a proposta de Projecto Educativo a submeter pelo Director ao Conselho Geral; 
b) Apresentar propostas para a elaboração do Regulamento Interno e dos Planos Anual e 

Plurianual de Actividades e emitir parecer sobre os respectivos Projectos;  
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 

actualização do Pessoal Docente e não Docente;  
e) Definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e 

vocacional, do acompanhamento pedagógico e da avaliação dos alunos;  
f) Propor aos órgãos competentes a criação de áreas disciplinares ou disciplinas de 

conteúdo regional e local, bem como as respectivas 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) Adoptar 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 natureza formativa e cultural;  
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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) Proceder ao acompanhamento e avaliação da execução das suas deliberações e 

recomendações. 
2. Compete ainda ao Conselho Pedagógico 

a) Definir os critérios de avaliação para cada Ciclo e ano de escolaridade, sob proposta 
dos Departamentos Curriculares;  

b) Proceder à definição de critérios de progressão/ retenção dos alunos em anos não 
terminais; 

c) Aprovar os Planos de Acompanhamento elaborados pelos Conselhos de Turma e pelos 
Professores Titulares de Turma no final do 3º período; 

d) Dar o parecer vinculativo no caso de alunos propostos para uma retenção repetida, 
mediante análise do relatório elaborado pelo Conselho de Docentes Titulares de 
Turma/Conselho de Turma e da informação constante nos dossiês individuais dos 
alunos em causa; 

e) Aprovar os Programas Educativos Individuais e os Relatórios Circunstanciados dos 
alunos com Necessidades Educativas Especiais de carácter permanente; 

f) Aprovar as propostas de integração de alunos nos Quadros de Valor e/ou de 
Excelência;  

g) Apreciar e aprovar propostas de actividades, criação de Clubes/Projectos apresentadas 
pelos Departamentos Curriculares ou outras estruturas; 

h) Analisar e dar parecer sobre propostas apresentadas pelas diferentes estruturas 
pedagógicas e de orientação educativa do Agrupamento, destinadas a melhorar a 
qualidade do ensino/aprendizagem; 

i) Dar parecer sobre o Projecto Curricular do Agrupamento; 
j) Intervir, nos termos da lei, no Processo de Avaliação de Desempenho dos Docentes; 
k) Aprovar os relatórios de avaliação global das Áreas Curriculares Não Disciplinares de 

Formação Cívica, Área de Projecto e Estudo Acompanhado dos 1º, 2º e 3º Ciclos; 
l) Aprovar relatório de Auto-avaliação da Biblioteca; 

m) Elaborar ou rever o seu Regimento nos primeiros trinta dias subsequentes ao início do 
ano lectivo, definindo as respectivas regras de organização e de funcionamento nos 
termos fixados na legislação em vigor. 

 
 

Artigo 27º 
Mandato 

 
1. O mandato dos representantes do Pessoal Docente e não Docente tem a duração de 

quatro anos. 
2. O mandato do Representante dos Pais e Encarregados de Educação tem a duração de dois 

anos. 
3. Os membros do Conselho Pedagógico entrarão em funções ou continuarão o exercício do 

seu mandato a 1 de Setembro de cada ano escolar. 
4. Os membros do Conselho Pedagógico que forem designados após o início do ano escolar, 

entrarão em funções após essa designação. 
5. Os membros do Conselho Pedagógico são substituídos no exercício do cargo se, 

entretanto, perderem a qualidade que determinou a respectiva eleição ou designação. 
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Artigo 28º 
Funcionamento 

 
1. O Conselho Pedagógico reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente 

sempre que seja convocado pelo respectivo, Presidente por sua iniciativa, a requerimento 
de um terço dos seus membros em efectividade de funções ou sempre que um pedido de 
parecer do Conselho Geral o justifique. 

2. A calendarização das reuniões a realizar no decurso do ano lectivo é afixada no placard na 
Sala de Professores e enviada por correio electrónico para todos os membros. 

3. A representação dos Pais e Encarregados de Educação no Conselho Pedagógico faz-se no 
âmbito da comissão especializada que participa no exercício das competências previstas 
nas alíneas a), b), e), j) e k) do ponto 1 do artigo 25º.  

4. Nas reuniões em que sejam tratados assuntos relacionados com a avaliação global de 
alunos e provas de exames apenas participam os membros docentes. 

 
 

SSEECCÇÇÃÃOO  IIVV  

CCoonnsseellhhoo  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  
 

Artigo 29º 
Definição 

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

Artigo 30º 
Composição 

 
O Conselho Administrativo tem a seguinte composição:  
a) O Director, que preside;  
b) O Subdirector ou um dos Adjuntos do Director, por ele designado para o efeito; 
c) O Coordenador Técnico ou quem o substitua. 
 
 

Artigo 31º 
Competências do Conselho Administrativo 

 
Compete ao Conselho Administrativo: 
a) Aprovar o Projecto de Orçamento Anual, em conformidade com as linhas orientadoras 

definidas pelo Conselho Geral;  
b) Elaborar o Relatório de Contas de Gerência;  
c) Autorizar a realização de despesas e o respectivo pagamento, fiscalizar a cobrança de 

receitas e verificar a legalidade da gestão financeira;  
d) Zelar pela actualização do cadastro patrimonial. 
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Artigo 32º 
Funcionamento 

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

SSEECCÇÇÃÃOO  VV  

CCoooorrddeennaaççããoo  ddee  EEssttaabbeelleecciimmeennttoo  
 

Artigo 33º 
Definição 

 
A Coordenação de Estabelecimento é assegurada por um Coordenador.  
 
 

Artigo 34º 
Designação do Coordenador 

 
O Coordenador é designado pelo Director, de entre os docentes em exercício efectivo de 
funções no Agrupamento.  
 
 

Artigo 35º 
Competências do Coordenador de Estabelecimento 

 
Compete ao Coordenador:  
a) Coordenar as actividades educativas, em articulação com o Director;  
b) Cumprir e fazer cumprir as decisões do Director e exercer as competências que por esta 

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 actividades educativas; 
e) Comunicar ao Director qualquer anomalia que verifique no respectivo estabelecimento; 
f) Comunicar as faltas dos docentes e dos Assistentes Operacionais do respectivo 

estabelecimento; 
g) Gerir e zelar pela conservação dos equipamentos e instalações, solicitando, se necessário 

a intervenção da Autarquia local ou do Director no sentido de a reparar; 
h) Providenciar a deslocação e a prestação de socorros e de assistência a alunos sinistrados; 
i) Comunicar ao Director eventuais acidentes em serviço; 
j) Organizar e manter actualizado o inventário de bens e equipamento do respectivo 

estabelecimento; 
k) Dar parecer sobre a afectação e gestão de verbas do respectivo estabelecimento; 
l) Elaborar, supervisionar e avaliar o Plano de Actividades do Estabelecimento; 
m) Coordenar a elaboração do relatório das actividades desenvolvidas pelo respectivo 

estabelecimento. 
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Artigo 36º 
Mandato 

 
1. O mandato do Coordenador tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato do 

Director.  
2. O Coordenador pode ser destituído a todo o tempo por despacho fundamentado do 

Director.  
 
 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII  

OOrrggaanniizzaaççããoo  PPeeddaaggóóggiiccaa  
 

SSEECCÇÇÃÃOO  II  

EEssttrruuttuurraass  ddee  CCoooorrddeennaaççããoo  ee  SSuuppeerrvviissããoo  
 

Artigo 37º 
Estruturas de Coordenação Educativa e Supervisão Pedagógica 

 
As estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica colaboram com o Conselho 
Pedagógico e com o Director no sentido de assegurar a coordenação, supervisão e 
acompanhamento das actividades escolares, promover o trabalho colaborativo e realizar a 
avaliação de desempenho do Pessoal Docente. 
 
 

Artigo 38º 
Composição e Âmbito 

 
1. As estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica são as seguintes: 

a) Estruturas de a Articulação e Gestão Curricular; 
b) Estruturas de Coordenação de Turma; 
c) Estruturas de Ano e Ciclo; 
d) Estruturas de Coordenação e Acompanhamento das Actividades Escolares. 

2. As estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica colaboram com o 
Conselho Pedagógico e com o Director para assegurar a coordenação, a supervisão e 
acompanhamento das actividades escolares, promover o trabalho colaborativo e realizar 
a avaliação de desempenho do Pessoal Docente. 

 
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  II  

EEssttrruuttuurraass  ddee  AArrttiiccuullaaççããoo  ee  GGeessttããoo  CCuurrrriiccuullaarr  
 

Artigo 39º 
Articulação e Gestão Curricular 

 
1. A articulação e gestão curricular devem promover a cooperação entre os docentes do 

Agrupamento procurando adequar o currículo aos interesses e necessidades específicos 
dos alunos. 

2. A articulação e gestão curricular são asseguradas por Departamentos Curriculares nos 
quais se encontram representados os grupos de recrutamento e áreas disciplinares. 
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Artigo 40º 
Departamento do Pré-escolar 

 
1. O Departamento do Pré-escolar é constituído pela totalidade dos docentes do Pré-escolar 

em exercício de funções no Agrupamento. 
2. O Departamento do Pré-escolar é presidido pelo Coordenador do Departamento Pré-

escolar. 
 
 

Artigo 41º 
Competências do Departamento do Pré-escolar 

 
Compete ao Departamento do Pré-escolar: 
a) Planificar as actividades, tendo em conta o nível de desenvolvimento das crianças; 
b) Promover as melhores condições de aprendizagem em articulação com a família; 
c) Colaborar em actividades culturais, desportivas e recreativas que envolvam as crianças e a 

comunidade tendo em conta as diversidades cultural, étnica e religiosa; 
d) Propor acções que estimulem o envolvimento dos Pais e Encarregados de Educação no 

percurso escolar das crianças, de acordo com os princípios definidos no Projecto 
Educativo; 

e) Avaliar as crianças, tendo em conta as orientações curriculares propostas para a Educação 
Pré-escolar; 

f) Elaborar ou rever o seu Regimento nos primeiros trinta dias subsequentes ao início do 
ano lectivo, definindo as respectivas regras de organização e de funcionamento nos 
termos fixados na legislação em vigor. 

 
 

Artigo 42º 
Competências do Coordenador do Departamento do Pré-escolar 

 
Compete ao Coordenador: 
a) Convocar, presidir e orientar as reuniões de Departamento; 
b) Representar os docentes do Departamento no Conselho Pedagógico, actuando como 

transmissor entre este órgão e o Departamento; 
c) Salvaguardar a participação do Departamento na elaboração, desenvolvimento e 

avaliação do Projecto Educativo do Agrupamento, bem como do Regulamento Interno e 
do Plano Anual de Actividades; 

d) Fomentar a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que integram o 
Departamento; 

e) Assegurar a coordenação das orientações curriculares promovendo a adequação dos seus 
objectivos e conteúdos à situação concreta do Agrupamento; 

f) Promover a articulação com outras estruturas ou serviços da escola, com vista ao 
desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica; 

g) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia do 
Agrupamento – Projecto Educativo, Regulamento Interno e Planos Anual e Plurianual; 

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

i) Promover a articulação entre a formação inicial e a formação contínua dos docentes do 
Departamento; 

j) Colaborar com as estruturas de formação contínua na identificação das necessidades de 
formação dos docentes do Departamento; 

k) Promover medidas de planificação e avaliação das actividades do Departamento; 
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l) Acompanhar e orientar a actividade profissional dos docentes do Departamento, 
especialmente no período probatório; 

m) Intervir no Processo de Avaliação de Desempenho dos Docentes do Departamento 
respectivo; 
Integrar a comissão de coordenação de avaliação de desempenho, se para tal for 
designado pelo Conselho Pedagógico; 
Avaliar, ponderando o envolvimento e qualidade científico-pedagógica dos docentes do 
seu departamento com base na apreciação dos parâmetros definidos na legislação no 
Decreto-Lei nº 15/2007, de 19 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei nº 270/2009, de 30 
de Setembro, e pelo Decreto-Lei nº 75/2010, de 23 de Junho; 

n) Apresentar ao Director um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido. 
 
 

Artigo 43º 
Mandato 

 
1. O mandato do Coordenador do Departamento do Pré-escolar tem a duração de quatro 

anos e cessa com o mandato do Director. 
2. O Coordenador pode ser destituído a todo o tempo por decisão fundamentada do 

Director ou a pedido fundamentado do interessado.  
 
 

Artigo 44º 
Funcionamento 

 
O Departamento do Pré-escolar reúne sempre que convocado pelo respectivo Coordenador, 
por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros ou sempre que um pedido 
de parecer do Director ou do Conselho Pedagógico o justifique. 
 
 

Artigo 45º 
Departamento do 1º Ciclo 

 
Compete ao Departamento:  
a) Proceder à articulação entre os diferentes Ciclos e áreas disciplinares; 
b) Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didácticas específicas das áreas 

curriculares;  
c) Assegurar, de forma articulada com outras estruturas de orientação educativa da escola, a 

adopção de metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento quer dos 
curriculares quer das componentes de âmbito local do currículo;  

d) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de actuação, no domínio da 
avaliação das aprendizagens; 

e) Colaborar com o Conselho Pedagógico na construção do Projecto Educativo e do Projecto 
Curricular de Agrupamento, bem como na concepção de programas e na apreciação de 
Projectos Interdisciplinares e/ou para a concretização da Área de Projecto; 

f) Colaborar na construção do Projecto Educativo, do Projecto Curricular de Agrupamento e 
do Plano Anual de Actividades; 

g) Elaborar, desenvolver e avaliar o Plano Anual de Actividades com vista à concretização do 
Projecto Educativo do Agrupamento; 

h) Pronunciar-se sobre a adopção de modelos pedagógicos, de métodos de ensino e de 
avaliação, de materiais de ensino-aprendizagem e dos manuais escolares; 
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i) Colaborar com os Professores Titulares de Turma e os professores de Apoio Educativo e 
de Professores de Educação Especial na elaboração de programas específicos no âmbito 
das actividades e medidas de apoio educativo aos alunos; 

j) Propor critérios de avaliação dos alunos;  
k) Analisar a oportunidade de adopção de medidas de gestão flexível dos currículos e de 

outras medidas destinadas a melhorar as aprendizagens; 
l) Elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade de grupos de 

alunos; 
m) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de actuação nos domínios da 

aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens; 
n) Definir as aprendizagens e competências essenciais a serem adquiridas pelos alunos, bem 

como as experiências educativas que a estes devem ser proporcionadas;  
o) Identificar necessidades de formação dos docentes e desenvolver medidas capazes de 

lhes dar satisfação, quer no âmbito da formação contínua quer no apoio aos que se 
encontram em formação inicial; 

p) Elaborar ou rever o seu Regimento nos primeiros trinta dias subsequentes ao início do 
ano lectivo, definindo as respectivas regras de organização e de funcionamento nos 
termos fixados na legislação em vigor. 

 
 

Artigo 46º 
Competências do Coordenador do Departamento do 1º Ciclo 

 
Compete ao Coordenador: 
a) Convocar, presidir e orientar as reuniões de Departamento; 
b) Representar os docentes do Departamento no Conselho Pedagógico, actuando como 

transmissor entre este órgão e o Departamento; 
c) Salvaguardar a participação do Departamento na elaboração, desenvolvimento e 

avaliação do Projecto Educativo do Agrupamento, bem como do Regulamento Interno e 
do Plano Anual de Actividades; 

d) Fomentar a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que integram o 
Departamento; 

e) Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de estudo, 
promovendo a adequação dos seus objectivos e conteúdos à situação concreta do 
Agrupamento; 

f) Promover a articulação com outras estruturas ou serviços da escola, com vista ao 
desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica; 

g) Analisar a oportunidade de adopção e desenvolvimento de componentes curriculares 
locais e de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos; 

h) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia do 
Agrupamento – Projecto Educativo, Regulamento Interno e Planos Anual e Plurianual; 

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

j) Promover a articulação entre a formação inicial e a formação contínua dos docentes do 
Departamento; 

k) Colaborar com as estruturas de formação contínua na identificação das necessidades de 
formação dos docentes do Departamento; 

l) Promover medidas de planificação e avaliação das actividades do Departamento; 
m) Acompanhar e orientar a actividade profissional dos docentes do Departamento, 

especialmente no período probatório; 
n) Intervir no Processo de Avaliação de Desempenho dos Docentes do Departamento 

respectivo; 
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o) Integrar a comissão de coordenação de avaliação de desempenho, se para tal for 
designado pelo Conselho Pedagógico; 

p) Avaliar, ponderando o envolvimento e qualidade científico-pedagógica dos docentes do 
seu departamento com base na apreciação dos parâmetros definidos na legislação no 
Decreto-Lei nº 15/2007 de 19 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei nº 270/2009, de 30 de 
Setembro, e pelo Decreto-Lei nº 75/2010, de 23 de Junho; 

q) Apresentar ao Director um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido; 
r) Propor ao Conselho Pedagógico critérios de avaliação dos alunos; 
s) Planificar as actividades e projectos a desenvolver, anualmente, de acordo com as 

orientações do Conselho Pedagógico; 
t) Articular com os diferentes Departamentos Curriculares o desenvolvimento de conteúdos 

programáticos e objectivos da aprendizagem; 
u) Cooperar com outras estruturas de orientação educativa e com os Serviços Especializados 

de Apoio Educativo na gestão adequada de recursos e na adopção de medidas 
pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens; 

v) Propor normas e critérios para a avaliação dos alunos; 
w) Conceber e desencadear mecanismos de formação e apoio aos Titulares de Turma em 

exercício e de outros docentes do Agrupamento para o desempenho dessas funções; 
x) Propor a adopção de manuais escolares; 
y) Colaborar com o Conselho Pedagógico na apreciação e avaliação de Projectos e de 

Actividades de Complemento Curricular; 
z) Supervisionar o funcionamento global das Actividades de Enriquecimento Curricular. 
 
 

Artigo 47º 
Funcionamento 

 
O Departamento do 1º Ciclo reúne sempre que convocado pelo respectivo Coordenador, por 
sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros ou sempre que um pedido de 
parecer do Director ou do Conselho Pedagógico o justifique. 
 
 

Artigo 48º 
Mandato 

 
1. O mandato do Coordenador do Departamento do 1º Ciclo tem a duração de quatro anos e 

cessa com o mandato do Director. 
2. O Coordenador pode ser destituído a todo o tempo por decisão fundamentada do 

Director ou a pedido fundamentado do interessado.  
 
 

Artigo 49º 
Departamentos Curriculares dos 2º e 3º Ciclos 

 
1. O Departamento Curricular tem por objectivo assegurar 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. 

2. O Departamento Curricular é uma estrutura de apoio ao Conselho Pedagógico, a quem 
incumbe especialmente o desenvolvimento de medidas que reforcem a articulação 
interdisciplinar na aplicação do plano de estudos.  

3. Os Departamentos Curriculares dos 2º e 3º Ciclos são apoiados pelos grupos das 
disciplinas que os integram. 
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4. Os Departamentos Curriculares dos 2º e 3º Ciclos têm as seguintes denominações e 
constituições: 
a) Departamento de Línguas: grupos disciplinares de Língua Portuguesa (2º e 3º Ciclos), 

Língua Estrangeira – Inglês (2º e 3º Ciclos), Francês e Espanhol (3º Ciclo); 
b) Departamento de Ciências Sociais e Humanas: grupos disciplinares de História e 

Geografia de Portugal (2º Ciclo), História (3º Ciclo), Geografia (3º Ciclo) e Educação 
Moral e Religiosa Católica (2º e 3º Ciclos); 

c) Departamento de Matemática e Ciências Experimentais: grupos disciplinares de 
Matemática e Ciências da Natureza (2º Ciclo), Matemática (3º Ciclo), Ciências Naturais 
e Ciências Físico-Químicas (3º Ciclo), Tecnologias de Informação e Comunicação (3º 
Ciclo), Electrotecnia (3º Ciclo); 

d) Departamento de Expressões: grupos disciplinares de Educação Visual e Tecnológica e 
Educação Musical (2º Ciclo), Educação Visual, Educação Tecnológica e Educação Física 
(2º e 3º Ciclos) e Educação Especial. 

 
 

Artigo 50º 
Competências dos Departamentos Curriculares 

 
Compete aos Departamentos Curriculares:  
a) Proceder à articulação entre os diferentes Ciclos e áreas disciplinares; 
b) Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didácticas específicas das 

disciplinas; 
c) Assegurar, de forma articulada com outras estruturas de orientação educativa da escola, a 

adopção de metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento quer dos planos de 
estudo quer das componentes de âmbito local do currículo;  

d) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de actuação, no domínio da 
avaliação das aprendizagens; 

e) Colaborar com o Conselho Pedagógico na construção do Projecto Educativo e do Projecto 
Curricular de Agrupamento, bem como na concepção de programas e na apreciação de 
Projectos Interdisciplinares e/ou para a concretização da Área de Projecto; 

f) Colaborar na construção do Projecto Educativo, do Projecto Curricular de Agrupamento e 
do Plano Anual de Actividades; 

g) Elaborar, desenvolver e avaliar o Plano de Actividades do Departamento, tendo em conta 
o Plano Anual de Actividades e em vista a concretização do Projecto Educativo do 
Agrupamento; 

h) Pronunciar-se sobre a adopção de modelos pedagógicos, de métodos de ensino e de 
avaliação, de materiais de ensino-aprendizagem e dos manuais escolares, bem como 
sobre a conveniência do Agrupamento na gestão flexível de cargas horárias semanais das 
diferentes disciplinas; 

i) Colaborar com os Directores de Turma, os respectivos Coordenadores, os Professores 
Titulares de Turma e os professores de apoio educativo e de Educação Especial na 
elaboração de programas específicos no âmbito das actividades e medidas de apoio 
educativo aos alunos; 

j) Propor critérios de avaliação dos alunos;  
k) Analisar e reflectir sobre as práticas educativas e o seu contexto, nomeadamente a 

adopção de modelos pedagógicos, de métodos de ensino e de avaliação, de materiais de 
ensino-aprendizagem e manuais escolares; 

l) Analisar a oportunidade de adopção de medidas de gestão flexível dos currículos e de 
outras medidas destinadas a melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão; 

m) Elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade de grupos de 
alunos; 
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n) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de actuação nos domínios da 
aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens; 

o) Definir as aprendizagens e competências essenciais a serem adquiridas pelos alunos, bem 
como as experiências educativas que a estes devem ser proporcionadas;  

p) Elaborar e avaliar o Plano Anual de Actividades do Departamento, tendo em vista a 
concretização do Projecto Educativo e do Projecto Curricular do Agrupamento; 

q) Identificar necessidades de formação dos docentes e desenvolver medidas capazes de 
lhes dar satisfação, quer no âmbito da formação contínua quer no apoio aos que se 
encontram em formação inicial; 

r) Elaborar ou rever o seu Regimento nos primeiros trinta dias subsequentes ao início do 
ano lectivo, definindo as respectivas regras de organização e de funcionamento nos 
termos fixados na legislação em vigor. 

 
 

Artigo 51º 
Funcionamento 

 
1. O Departamento Curricular reúne sempre que seja convocado pelo respectivo 

Coordenador, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em 
efectividade de funções ou sempre que um pedido de parecer do Conselho Geral, do 
Director ou do Conselho Pedagógico o justifique. 

2. Os documentos inerentes a cada reunião ordinária devem terão de ser remetidos por 
correio electrónico correio electrónico com quarenta e oito horas de antecedência. 

 
 

Artigo 52º 
Coordenação dos Departamentos Curriculares 

 
Os Departamentos Curriculares são coordenados por docentes, designados pelo Director.  
 
 

Artigo 53º 
Competências do Coordenador do Departamento Curricular 

 
Compete ao Coordenador do Departamento Curricular: 
a) Convocar, presidir e orientar as reuniões de Departamento; 
b) Representar os docentes do Departamento no Conselho Pedagógico, actuando como 

transmissor entre este órgão e o Departamento Curricular; 
c) Salvaguardar a participação do Departamento na elaboração, desenvolvimento e 

avaliação do Projecto Educativo do Agrupamento, bem como do Regulamento Interno e 
do Plano Anual de Actividades; 

d) Fomentar a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que integram o 
Departamento Curricular; 

e) Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de estudo, 
promovendo a adequação dos seus objectivos e conteúdos à situação concreta do 
Agrupamento; 

f) Apresentar ao Conselho Pedagógico propostas para agrupamentos flexíveis de tempos 
lectivos semanais para as diferentes disciplinas; 

g) Promover a articulação com outras estruturas ou serviços da escola, com vista ao 
desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica; 

h) Analisar a oportunidade de adopção e desenvolvimento de componentes curriculares 
locais e de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos e prevenir a 
exclusão; 
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i) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia do 
Agrupamento – Projecto Educativo, Regulamento Interno e Planos Anual e Plurianual; 

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

k) Promover a articulação entre a formação inicial e a formação contínua dos docentes do 
Departamento; 

l) Colaborar com as estruturas de formação contínua na identificação das necessidades de 
formação dos docentes do Departamento; 

m) Promover medidas de planificação e avaliação das actividades do Departamento; 
n) Coordenar a prática científico-pedagógica dos docentes do Departamento; 
o) Acompanhar e orientar a actividade profissional dos docentes do Departamento, 

especialmente no período probatório; 
p) Intervir no Processo de Avaliação de Desempenho dos docentes do Departamento 

respectivo; 
q) Integrar a comissão de coordenação de avaliação de desempenho, se para tal for 

designado pelo Conselho Pedagógico; 
r) Avaliar, ponderando o envolvimento e qualidade científico-pedagógica dos docentes do 

seu departamento com base na apreciação dos parâmetros definidos na legislação no 
Decreto-Lei nº 15/2007 de 19 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei nº 270/2009, de 30 de 
Setembro, e pelo Decreto-Lei nº 75/2010, de 23 de Junho; 

s) Coordenar as actividades decorrentes das competências próprias do respectivo grupo 
disciplinar; 

t) Apresentar ao Director um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido. 
 
 

Artigo 54º 
Mandato 

 
1. O mandato dos Coordenadores dos Departamentos Curriculares tem a duração de quatro 

anos e cessa com o mandato do Director. 
2. Os Coordenadores dos Departamentos Curriculares podem ser destituídos a todo o tempo 

por decisão fundamentada do Director ou a pedido fundamentado do interessado.  
 
 

Artigo 55º 
Grupos Disciplinares 

 
1. O Grupo Disciplinar é a estrutura responsável pela coordenação e aplicação dos planos de 

estudo e o desenvolvimento de medidas educativas que melhorem o sucesso educativo 
dos alunos, ao nível de cada disciplina. 

2. Os Grupos Disciplinares são constituídos por todos os docentes que leccionam disciplinas 
afins nos 2º e 3º Ciclos. 

 
 

Artigo 56º 
Competências do Grupo Disciplinar 

 
Compete ao Grupo Disciplinar: 
a) Planificar a leccionação e as actividades do grupo; 
b) Definir as competências específicas para cada Ciclo e ano de escolaridade; 
c) Definir os critérios de avaliação para cada Ciclo e ano de escolaridade; 
d) Proceder à análise dos resultados dos alunos após a avaliação sumativa, definindo 

estratégias conducentes ao sucesso educativo; 
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e) Proceder à análise crítica dos programas e de qualquer outra documentação proveniente 
dos Serviços Centrais; 

f) Definir para cada disciplina o material didáctico que considere indispensável à 
participação dos alunos nas aulas e que estes se devem fazer acompanhar, sob pena de se 
sujeitarem a falta de material; 

g) Apreciar os manuais escolares para aprovação em Conselho Pedagógico; 
h) Apresentar propostas para a elaboração do Plano Anual de Actividades; 
i) Elaborar ou rever o seu Regimento nos primeiros trinta dias subsequentes ao início do 

ano lectivo, definindo as respectivas regras de organização e de funcionamento nos 
termos fixados na legislação em vigor. 

 
 

Artigo 57º 
Funcionamento 

 
Os grupos disciplinares reúnem ordinariamente duas vezes por período e extraordinariamente 
sempre que convocados pelos respectivos Coordenadores e/ou Representantes, por sua 
iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros ou sempre que um pedido de 
parecer do Director ou do Conselho Pedagógico o justifique. 
 
 

Artigo 58º 
Coordenação do Grupo Disciplinar 

 
1. A coordenação da disciplina é assegurada por um docente profissionalizado, de 

preferência com competência científica e pedagógica.  
2. Nos grupos disciplinares com menos de dois docentes não há lugar a Coordenador. Nessas 

situações o professor da disciplina respectiva será designado como Representante de 
Disciplina, assumindo, para todos os efeitos, as funções de Coordenador de Disciplina. 

 
 

Artigo 59º 
Competências do Coordenador de Disciplina 

 
1. Compete ao Coordenador de Disciplina: 

a) Convocar, presidir e orientar as reuniões de Grupo Disciplinar; 
b) Participar nas reuniões de Departamento Curricular; 
c) Colaborar com o Coordenador do respectivo Departamento, servindo de elo de ligação 

entre este e os professores da respectiva disciplina e vice-versa;  
d) Apoiar pedagogicamente os professores do grupo; 
e) Colaborar e participar na construção e desenvolvimento do Projecto Educativo do 

Agrupamento, Projecto Curricular do Agrupamento e Plano Anual de Actividades; 
f) Coordenar a planificação das actividades lectivas, assegurando a coerência entre todos 

os Ciclos do ensino básico e destes com o ensino secundário ou o mundo de trabalho; 
g) Coordenar o desenvolvimento das actividades pedagógicas e promover a troca de 

experiências e cooperação entre os professores; 
h) Coordenar o processo de avaliação interna dos alunos, nomeadamente a nível da 

realização de provas globais;  
i) Coordenar o Apoio Pedagógico Acrescido;  
j) Elaborar a proposta de plano de actividades a desenvolver pelo respectivo Grupo, 

assegurando a sua articulação com o do respectivo Departamento; 
k) Organizar o dossiê do Grupo Disciplinar; 
l) Inventariar e organizar os recursos do grupo; 
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m) Propor a aquisição de material e equipamentos; 
n) Apresentar o relatório crítico das actividades ao Director, no final de cada ano lectivo. 

2. O Coordenador de Departamento, por impedimento deste, poderá delegar num 
Coordenador de Disciplina a sua representação, no Conselho Pedagógico.  

 
 

Artigo 60º 
Mandato 

 
1. Nos grupos disciplinares com dois elementos e no Núcleo de Educação Especial, a 

Coordenação é exercida rotativamente com mandatos de duração de dois anos. 
2. Nos grupos disciplinares com mais de dois elementos, o Coordenador é designado pelo 

Director de entre os docentes do mesmo grupo disciplinar. O mandato do Coordenador 
de Disciplina é de quatro anos, podendo, todavia, cessar a todo o tempo, a pedido do 
interessado ou mediante proposta fundamentada de, pelo menos, dois terços dos 
membros do grupo disciplinar. 

 

  
Artigo 61º 

Articulação entre o Departamento Curricular e os Grupos Disciplinares 
 
Os Representantes dos Grupos Disciplinares reúnem com o Coordenador do Departamento 
respectivo, uma vez por mês, desde que tal se justifique. 
 
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  IIII  

OOrrggaanniizzaaççããoo  ddaass  AAccttiivviiddaaddeess  ddee  TTuurrmmaass  
 

Artigo 62º 
Estruturas de Coordenação de Turma 

 
1. As estruturas de coordenação de turma visam a organização, o acompanhamento e a 

avaliação das actividades de turma ou grupo de alunos e a articulação entre a Escola e a 
Família. 

2. As estruturas são constituídas: 
a) Pelos Educadores de Infância, na Educação Pré-escolar; 
b) Pelos Professores Titulares de Turma, no 1.º Ciclo do Ensino Básico; 
c) Pelo Conselho de Turma, nos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico. 

 
 

Artigo 63º 
Competências do Educador de Infância 

 
Compete ao Educador de Infância: 
a) Promover a realização de acções conducentes à aplicação do Projecto Educativo do 

Agrupamento, numa perspectiva de envolvimento dos Encarregados de Educação e de 
abertura à comunidade; 

b) Assegurar o desenvolvimento do plano curricular dos alunos, do Plano Anual de 
Actividades, do Projecto Educativo e do Projecto Curricular do Agrupamento; 

c) Cooperar na construção e avaliação do Projecto Educativo do Agrupamento; 
d) Conceber e gerir o projecto curricular do seu grupo de crianças, em articulação com o 

Projecto Educativo e com o plano de actividades do Agrupamento; 
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e) Desenvolver acções que promovam e facilitem a correcta integração das crianças na vida 
Escolar, criando-lhes as necessárias condições de segurança, acompanhamento e de bem-
estar; 

f) Organizar os espaços e os materiais, concebendo-os como recursos para o 
desenvolvimento curricular, de modo a proporcionar às crianças experiências educativas 
diversificadas, significativas e integradas; 

g) Mobilizar e gerir os recursos educativos, nomeadamente, os ligados às tecnologias da 
informação e comunicação; 

h) Avaliar, numa perspectiva formativa, a sua intervenção, o ambiente e os processos 
educativos adoptados, bem como o desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança 

e do grupo, tendo em conta as orientações curriculares definidas a nível nacional, as 
especificidades de cada comunidade educativa e os critérios de desenvolvimento e de 
aprendizagem;  

i) Organizar, acompanhar e avaliar as actividades a desenvolver com os alunos, destinadas a 
promover a melhoria das condições de aprendizagem e a articulação escola-família; 

j) Elaborar uma avaliação descritiva das áreas curriculares para as crianças que transitam 
para o 1º Ciclo, a realizar no 3º período, após o termo das actividades lectivas do Jardim 
de Infância; 

k) Detectar dificuldades, ritmos de aprendizagem e outras necessidades das crianças, 
articulando com serviços de apoio, nos vários domínios; 

l) Solicitar a avaliação especializada prevista nos diplomas legais sobre a avaliação das 
crianças; 

m) Promover um acompanhamento individualizado das crianças, divulgando, junto dos 
docentes de apoio, a informação necessária à adequada orientação educativa das 
crianças e fomentando a participação dos Pais e Encarregados de Educação na 
concretização de acções para a sua orientação e acompanhamento; 

n) Elaborar, fixar e pôr em acta, o horário de atendimento aos Pais e Encarregados de 
Educação; 

o) Atender os Encarregados de Educação dentro do horário previsto, garantindo uma 
informação actualizada, junto dos pais, acerca da integração das crianças na Comunidade 
Escolar, da avaliação formativa e das faltas às actividades educativas; 

p) Analisar situações de comportamentos atípicos, ocorridos com crianças do grupo e 
colaborar no estabelecimento das medidas de apoio que julgar mais ajustadas, no quadro 
de um programa específico de intervenção; 

q) Promover a rentabilização dos recursos e serviços existentes na Comunidade Escolar e 
Educativa, mantendo as crianças e Encarregados de Educação informados da sua 
existência. 

 
 

Artigo 64º 
Competências do Professor Titular de Turma do 1º Ciclo 

 
Compete ao Professor Titular do 1º Ciclo: 
a) Fomentar e desenvolver acções que promovam e facilitem a integração dos alunos na 

turma e na vida escolar; 
b) Elaborar e assegurar o desenvolvimento do Projecto Curricular de Turma, no âmbito do 

Plano Anual de Actividades, do Projecto Educativo e Projecto Curricular do Agrupamento; 

c) Colaborar de uma forma articulada com o Professores Titulares de Turma do 1º Ciclo  e o 
Departamento do 1º Ciclo ; 

d) Responsabilizar-se pelo processo de avaliação formativa e sumativa dos alunos, 
solicitando se necessário a participação dos outros intervenientes na avaliação; 

e) Determinar a retenção de alunos no mesmo ano de Escolaridade, à excepção do 1º ano, 
em caso da não realização de aprendizagens que comprometam o desenvolvimento das 
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competências definidas para o Ciclo de escolaridade, depois de ouvido o Departamento; 
f) Identificar as aprendizagens não realizadas pelo aluno, as quais devem ser tomadas em 

consideração na elaboração do Projecto Curricular de Turma em que o aluno venha a ser 
integrado; 

g) Manter informados os Pais e Encarregados de Educação sobre o processo de ensino- 
aprendizagem dos seus educandos e atendê-los dentro do horário definido no início do 
ano lectivo; 

h) Submeter à aprovação do Conselho Pedagógico as propostas de retenção repetida dos 
alunos, através do Coordenador de Departamento; 

i) Comunicar, pelo meio mais expedito, as faltas injustificadas aos Pais ou Encarregados de 
Educação ou, quando maior de idade, ao aluno, no prazo máximo de três dias úteis; 

j) Convocar os Pais ou Encarregados de Educação, pelo meio mais expedito, quando for 
atingido metade do limite de faltas injustificadas, com o objectivo de os alertar para as 
consequências da violação do limite de faltas injustificadas e procurar encontrar uma 
solução que permita garantir o cumprimento efectivo do dever de assiduidade;  

k) Elaborar e conservar o processo individual do aluno, facilitando a sua consulta, sempre 
que necessário; 

l) Dar parecer e colaborar sobre todas as questões de natureza pedagógica e disciplinar que 
digam respeito à turma ou à Escola. 

m) Solicitar sempre que necessário a avaliação especializada dos alunos 
n) Supervisionar o funcionamento das Actividades de Enriquecimento Curricular da sua 

turma. 
 
 

Artigo 65º 
Conselhos de Turma dos 2º e 3º Ciclos 

 
O Conselho de Turma é constituído da seguinte forma: 
a) Director de Turma; 
b) Professores da turma; 
c) Dois representantes dos Pais e Encarregados de Educação, eleitos para o efeito, de entre 

os Pais e Encarregados de Educação dos alunos da turma; 
d) Delegado de Turma ou, na sua falta ou impedimento, o respectivo Subdelegado, no caso 

do 3º Ciclo; 
e) Professores que prestam Apoio Educativo aos alunos com Necessidades Educativas 

Especiais (Currículo Específico Individual). 
 
 

Artigo 66º 
Funções e Competências do Conselho de Turma 

 
São funções e competências do Conselho de Turma: 
a) Elaborar, aprovar e assegurar o desenvolvimento e a avaliação do plano de trabalho da 

turma, de forma integrada e numa perspectiva interdisciplinar e em articulação com o 
Plano Anual de Actividades do Agrupamento; 

b) Elaborar o Projecto Curricular de Turma de acordo com as características dos alunos; 
c) Apresentar, planificar, acompanhar e avaliar Projectos de carácter interdisciplinar, em 

articulação com os Departamentos Curriculares, nomeadamente no âmbito do Projecto 
Curricular de Turma e na Área de Projecto; 

d) Proceder ao levantamento das dificuldades, ritmos de aprendizagem e outras 
necessidades dos alunos, colaborando com os Serviços de Apoio Psicológico,  
Sócio-Educativo e de Saúde; 

e) Propor, em articulação com o professor dos Apoios Educativos, aos alunos com 
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Necessidades Educativas Especiais, a aplicação do Regime Educativo Especial e a indicação 
do tipo de apoio a prestar aos alunos; 

f) Promover acções que estimulem o envolvimento dos Pais e Encarregados de Educação no 
percurso e na vida escolar do aluno; 

g) Analisar situações de insucesso educativo e disciplinar de alunos da turma; 
h) Colaborar no estabelecimento de medidas de apoio no quadro de um programa específico 

de intervenção em relação a alunos da turma; 
i) Avaliar os alunos da turma, tendo em conta as competências definidas para cada 

disciplina e os critérios de avaliação aprovados pelo Conselho Pedagógico, bem como as 
especificidades da turma e da comunidade; 

j) Decidir relativamente a situações que impliquem a retenção do aluno; 
k) Colaborar com o Director de Turma na elaboração dos documentos decorrentes da 

avaliação, nomeadamente Planos de Recuperação, Planos de Desenvolvimento, Planos de 
Acompanhamento e Relatório de Retenção Repetida dos alunos; 

l) Submeter à aprovação do Conselho Pedagógico as propostas de retenção repetida dos 
alunos; 

m) Solicitar a todos os docentes o registo em acta, da justificação do elevado índice de níveis 
inferiores a três (maior ou igual a 50%) e as estratégias de remediação; 

n) Pronunciar-se sobre a pertinência das justificações e estratégias de remediação 
mencionadas no ponto anterior; 

o) Propor alunos para o Quadro de Valor e Excelência. 
 
 

Artigo 67º 
Funcionamento do Conselho de Turma 

 
1. As reuniões de Conselho de Turma são presididas pelo Director de Turma ou, na sua falta, 

pelo docente com mais tempo de serviço. 
2. O Director designa os secretários (na sua falta ou impedimento, secretaria a reunião o 

professor com menos tempo de serviço). 
3. As reuniões são convocadas nos termos da lei pelo Director ou pelo Director de Turma. 
4. O Conselho de Turma reúne ordinariamente, no início do ano lectivo, nos finais dos 

períodos lectivos e nos casos previstos legalmente e, extraordinariamente, sempre que 
um motivo de natureza pedagógica ou disciplinar o justifique.  

5. Anualmente, e de acordo com a deliberação do Conselho Pedagógico, serão realizadas 
reuniões de Conselho de Turma Intercalares nos 1º e 2º períodos lectivos. 

6. Nas reuniões de avaliação, em caso de ausência de qualquer docente do Conselho de 
Turma, prevista na legislação em vigor, este reunirá com os restantes membros, devendo 
o respectivo Director de Turma ter na sua posse todos os elementos referentes à 
avaliação de cada aluno das turmas atribuídas pelo professor ausente que foram 
entregues ao Director em envelope fechado e devidamente identificado; 

7. Nas reuniões de Conselho de Turma em que seja discutida a avaliação individual dos 
alunos apenas participam os membros docentes.  

 
 

Artigo 68º 
Director de Turma 

 
A coordenação das actividades do Conselho de Turma é realizada pelo Director de Turma, 
designado pelo Director de entre os professores da turma. 
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Artigo 69º 
Competências do Director de Turma 

 
Compete ao Director de Turma: 
a) Assegurar a articulação entre os professores da turma e os alunos, Pais e Encarregados de 

Educação; 
b) Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre professores e alunos; 
c) Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação de actividades, 

conteúdos, estratégias e métodos de trabalho à situação concreta do grupo e à 
especificidade de cada aluno; 

d) Articular as actividades da turma com os Pais e Encarregados de Educação, promovendo a 
sua participação; 

e) Coordenar o Projecto Curricular de Turma; 
f) Dirigir o processo de avaliação dos alunos garantindo o seu carácter globalizante e 

integrador; 
g) Promover um acompanhamento individualizado dos alunos, divulgando junto dos 

professores da turma a informação necessária à sua adequada orientação educativa e 
fomentando a participação dos Pais e Encarregados de Educação na concretização de 
acções para orientação e acompanhamento; 

h) Elaborar e conservar o dossiê individual do aluno, facultando-lhe a sua consulta, bem 
como a professores da turma, Pais e Encarregados de Educação, devendo ser garantida a 
confidencialidade dos dados nele contidos; 

i) Comunicar, pelo meio mais expedito, as faltas injustificadas aos Pais ou Encarregados de 
Educação ou, quando maior de idade, ao aluno, no prazo máximo de três dias úteis; 

j) Convocar os Pais ou Encarregados de Educação, pelo meio mais expedito, quando for 
atingido metade do limite de faltas injustificadas, com o objectivo de os alertar para as 
consequências da violação do limite de faltas injustificadas e procurar encontrar uma 
solução que permita garantir o cumprimento efectivo do dever de assiduidade;  

k) Coordenar a elaboração do Plano de Recuperação do aluno decorrente da avaliação 
sumativa extraordinária e manter informado o Encarregado de Educação; 

l) Propor aos serviços competentes a avaliação especializada, após solicitação do Conselho 
de Turma; 

m) Garantir o conhecimento e o acordo prévio do Encarregado de Educação para a 
programação individualizada do aluno e para o correspondente itinerário de formação 
recomendados no termo da avaliação especializada; 

n) Elaborar, em caso de retenção do aluno no mesmo ano, um relatório que inclua uma 
proposta de repetição de todo o plano de estudos desse ano ou de cumprimento de um 
plano de apoio específico e submetê-lo à aprovação do Conselho Pedagógico, através do 
Representante dos Coordenadores dos 2º e 3 Ciclos; 

o) Coordenar o Programa Educativo Individual, dos alunos com Necessidades Educativas 
Especiais; 

p) Elaborar, no final do ano lectivo, conjuntamente com o docente de Educação Especial o 
Relatório Circunstanciado de Acompanhamento do Programa Educativo Individual; 

q) Propor, na sequência da decisão do Conselho de Turma, medidas de apoio educativo 
adequadas e proceder à respectiva avaliação; 

r) Apreciar ocorrências de carácter disciplinar, decidir da aplicação de medidas imediatas no 
quadro previsto no Regulamento Interno e das orientações do Conselho Pedagógico em 
matéria disciplinar; 

s) Assegurar a participação dos alunos, professores, Pais e Encarregados de Educação na 
aplicação de medidas educativas decorrentes da tomada de decisão da aplicação de 
medidas de carácter disciplinar; 

t) Convocar o Conselho de Turma, após informação ao Director da sua fundamentação, com 
excepção dos de avaliação; 
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u) Promover a eleição do Delegado e Subdelegado de Turma no início do ano lectivo, assim 
como dos dois Representantes dos Pais e Encarregados de Educação; 

v) Estabelecer o horário de atendimento aos Pais e Encarregados de Educação; 
w) Atender os Encarregados de Educação dentro do horário previsto, garantindo-lhes uma 

informação actualizada; 
x) Apresentar ao Director, um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido. 
 
 

Artigo 70º 
Actividades da Componente de Apoio à Família no Pré-escolar 

 
1. As actividades da componente de apoio à família no âmbito da Educação Pré-escolar 

devem ser objecto de planificação pelo órgão competente do Agrupamento tendo em 
conta as necessidades dos alunos e das famílias, articulando com os municípios da 
respectiva área a sua realização.  

2. As actividades são planificadas pelos Educadores Titulares de Turma, tendo em conta as 
necessidades das famílias e os recursos humanos, técnico-pedagógicos e de espaços 
existentes nas instalações escolares do Agrupamento. 

3. É da competência dos Educadores Titulares de Turma assegurar a supervisão pedagógica 
e o acompanhamento da execução das actividades de apoio à família no âmbito da 
educação Pré-escolar, tendo em vista garantir a qualidade das actividades. 

4. Por actividade de supervisão pedagógica deve entender-se a que é realizada no âmbito da 
componente não lectiva de estabelecimento do docente para o desenvolvimento dos 
seguintes aspectos: 
a) Planificação das actividades; 
b) Avaliação da sua realização; 
c) Reuniões com os Encarregados de Educação, nos termos legais. 

5. A planificação das actividades de apoio à família, no âmbito da educação Pré-escolar, 
deve ser comunicada aos Pais e Encarregados de Educação na reunião geral do início do 
ano lectivo. 

 
 

Artigo 71º 
Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo 

 
1. As Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo são seleccionadas de acordo com 

os objectivos definidos no Projecto Educativo do Agrupamento e devem constar do 
respectivo Plano Anual de Actividades respeitando o Despacho nº 14460/2008, de 26 de 
Maio, ou legislação em vigor.  

2. Consideram-se Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo as que incidam nos 
domínios desportivo, artístico, científico, tecnológico, das tecnologias de informação e 
comunicação, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e da 
dimensão europeia da educação, nomeadamente: 
a) Actividades de Apoio ao Estudo; 
b) Ensino do Inglês; 
c) Ensino de outras línguas estrangeiras; 
d) Actividade Física e Desportiva; 
e) Ensino da Música; 
f) Outras Expressões Artísticas; 
g) Outras actividades que incidam nos domínios identificados. 

3. O Plano de Actividades do Agrupamento inclui obrigatoriamente para todo o 1º Ciclo 
como Actividades de Enriquecimento Curricular as seguintes: 
a) Apoio ao Estudo; 
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b) Ensino do Inglês. 
4. Na planificação das Actividades de Enriquecimento Curricular deve ser salvaguardado o 

tempo diário de interrupção das actividades e de recreio não podendo contudo as 
mesmas ser realizadas para além das 18h00. 

5. Podem ser promotoras das Actividades de Enriquecimento Curricular as seguintes 
entidades: 
a) Autarquias Locais; 
b) Associações de Pais e Encarregados de Educação; 
c) Instituições Particulares e de Solidariedade Social (daqui em diante designadas IPSS); 
d) Agrupamentos de Escolas; 

6. O Agrupamento deve planificar as Actividades de Enriquecimento Curricular em parceria 
com uma das entidades referidas no número anterior, mediante a celebração de um 
acordo de colaboração. Preferencialmente essa planificação deve ser feita com as 
Autarquias Locais, que se constituem como entidades promotoras. 

7. O Agrupamento pode ainda planificar as Actividades de Enriquecimento Curricular com 
Associações de Pais e Encarregados de Educação ou IPSS, quando estas sejam entidades 
promotoras. 

8. Quando se demonstre a não viabilidade de celebração do acordo de colaboração referido 
no nº 7 deve o Agrupamento, planificar, promover e realizar as Actividades de 
Enriquecimento Curricular autonomamente. 

9. Os termos dos acordos de colaboração referidos entre as entidades em causa devem 
identificar: 
a) As Actividades de Enriquecimento Curricular; 
b) O horário semanal de cada actividade; 
c) O local de funcionamento de cada actividade; 
d) As responsabilidades/competências de cada uma das partes; 
e) Número de alunos em cada actividade. 

10. A planificação das Actividades de Enriquecimento Curricular deve envolver 
obrigatoriamente os professores Titulares de Turma. 

11. Na planificação das Actividades de Enriquecimento Curricular devem ser tidos em conta e 
obrigatoriamente mobilizados os recursos humanos, técnico – pedagógicos e de espaços 
existentes no conjunto de escolas do Agrupamento. 

12. Na planificação das Actividades de Enriquecimento Curricular devem ser tidos em conta 
os recursos existentes na comunidade, nomeadamente escolas de música, de teatro, de 
dança, clubes recreativos, associações culturais e IPSS. 

13. As Actividades de Enriquecimento Curricular são de frequência gratuita e não se podem 
sobrepor à actividade curricular diária. 

14. O órgão competente do Agrupamento pode desde que tal se mostre necessário, 
flexibilizar o horário da actividade curricular de forma a adapta-lo às condições de 
realização do conjunto das Actividades Curriculares e Enriquecimento Curricular tendo em 
conta o interesse dos alunos e das famílias, sem prejuízo da qualidade pedagógica. 

15. Podem ser utilizados para o desenvolvimento das Actividades de Enriquecimento 
Curricular os espaços da escola como salas de aula, centro de recursos, bibliotecas, salas 
TIC, ou outros, os quais devem ser disponibilizados pelo órgão de gestão do 
Agrupamento.  

16. Além dos espaços escolares referidos no número anterior, podem ainda ser utilizados 
outros espaços não escolares para a realização das Actividades de Enriquecimento 
Curricular, nomeadamente quando tal disponibilização resulte de protocolos de parceria. 

17. Quando a necessidade das famílias o justifique, pode ser oferecida uma componente de 
apoio à família no 1º Ciclo, a assegurar por entidades, como Associação de Pais, Autarquia 
ou IPSS que promovam este tipo de resposta social, mediante acordo com o 
Agrupamento. 
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18. A componente de apoio à família destina-se a assegurar o acompanhamento dos alunos 
antes ou depois das Actividades Curriculares e de Enriquecimento, e ou durante os 
períodos de interrupção das actividades lectivas. 

19. Na ausência de instalações que estejam exclusivamente destinadas à componente de 
apoio à família, os espaços escolares referidos no nº 15 devem igualmente ser 
disponibilizados para este efeito. 

20. Nas situações de parceria, os recursos humanos necessários ao funcionamento das 
Actividades de Enriquecimento Curricular podem ser disponibilizados por qualquer dos 
parceiros. 

21. Excepciona-se do disposto no número anterior a actividade de Apoio ao Estudo em que os 
recursos humanos necessários à realização da actividade são obrigatoriamente 
disponibilizados pelo Agrupamento. 

22. É da competência dos Professores Titulares de Turma assegurar a supervisão pedagógica 
e o acompanhamento da execução das Actividades de Enriquecimento Curricular, tendo 
em vista garantir a qualidade das actividades, bem como a articulação com as actividades 
curriculares. 

23. Por actividade de supervisão pedagógica deve entender-se a que é realizada no âmbito da 
componente não lectiva de estabelecimento do docente para o desenvolvimento dos 
seguintes aspectos: 
a) Programação das actividades; 
b) Acompanhamento das actividades através de reuniões com os representantes das 

entidades promotoras ou parcerias das Actividades de Enriquecimento Curricular; 
c) Avaliação da sua realização; 
d) Realização das actividades de Apoio ao Estudo; 
e) Reuniões com os Encarregados de Educação, nos termos legais; 
f) Observação das Actividades de Enriquecimento Curricular, nos termos a definir no 

Regulamento Interno. 
24. A planificação das Actividades de Enriquecimento Curricular deve ser comunicada aos 

Encarregados de Educação no momento da inscrição e confirmada no início do ano 
lectivo. 

25. A frequência das Actividades de Enriquecimento Curricular depende da inscrição por 
parte dos Encarregados de Educação. Uma vez realizada a inscrição, os Encarregados de 
Educação assumem um compromisso de honra de que os seus educandos frequentam as 
Actividades de Enriquecimento Curricular até ao final do ano lectivo. 

 
 

Artigo 72º 
Actividades de Enriquecimento Curricular nos 2º e 3º Ciclos/Clubes e Projectos 

 
1. As Actividades de Enriquecimento Curricular nos 2º e 3º Ciclos constituem um conjunto 

de Actividades Curriculares e não Curriculares que se desenvolvem no tempo lectivo ou 
para além deste: 
a) Quando desenvolvidas para além do tempo lectivo são de frequência facultativa; 
b) As Actividades de Enriquecimento Curricular podem ser de natureza lúdica, cultural e 

formativa. 
2. Para os efeitos do presente Regulamento são considerados Clubes/Projectos todas as 

Actividades de Enriquecimento Curricular dirigidas aos alunos dinamizadas e orientadas 
por um ou mais docentes, visando o estudo e/ou prática de uma determinada actividade. 

3. Tendo em vista a formação integral e a realização pessoal dos alunos, as Actividades de 
Enriquecimento Curricular a desenvolver são: 
a) de carácter desportivo; 
b) de carácter cultural e artístico; 
c) de carácter científico e tecnológico; 
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d) de formação pluridimensional; 
e) de solidariedade e voluntariado; 
f) de ligação da escola com o meio; 
g) de desenvolvimento da dimensão europeia na educação; 
h) de complemento e enriquecimento das actividades lectivas. 

4. As actividades referidas no número anterior poderão assumir outro nome que não Clube 
ou Projecto, nomeadamente, “oficina”, “ateliê” ou outro, regendo-se contudo pelo 
determinado neste Regulamento. Em casos devidamente justificados como realização de 
Projectos Pedagógicos especiais em determinadas áreas disciplinares ou disciplinas, ou 
desenvolvidas no âmbito da Área Curricular não Disciplinar de Área de Projecto, podem as 
Actividades de Complemento Curricular ser desenvolvidas dentro do tempo lectivo. 

5. Os docentes ou não docentes interessados em constituir ou dar continuidade a um 
Clube/Projecto devem apresentar aos órgãos de gestão da escola, a sua candidatura, até 
ao final do mês de Junho. 

6. As propostas devem, preferencialmente, ser apresentadas e aprovadas em Conselho 
Pedagógico, no final de cada ano lectivo. 

7. Do projecto de candidatura a um Clube/Projecto deve constar: 
a) Identificação do(s) Coordenador(es); 
b) Identificação de outros professores intervenientes; 
c) Identificação de outras entidades ou pessoas intervenientes; 
d) Objectivos gerais; 
e) Público-alvo e número previsível de alunos envolvidos; 
f) Descrição e calendarização das actividades previstas; 
g) Materiais e equipamentos necessários; 
h) Identificação dos espaços onde o Projecto se irá desenvolver; 
i) Financiamento se necessário; 
j) Forma de avaliação e divulgação do Projecto. 

8. O(s) organizador(es) deve(m) indicar aos respectivos Directores de Turma a relação dos 
alunos que integram o Clube/Projecto, assim como fornecer, por escrito, dados 
importantes sobre a participação, empenho e competências adquiridas no âmbito do 
Clube/Projecto. 

9. No final de cada período o(s) organizador(es) deve(m) entregar ao Director de Turma uma 
informação que contenha os dados referidos no ponto anterior. 

10. O(s) organizador(es) de cada actividade elabora(m) um relatório de avaliação a ser 
apresentado pelo Coordenador na reunião do Conselho Pedagógico imediatamente a 
seguir à sua realização. 

 
 

Artigo 73º 
Visitas de Estudo 

 
1. As Visitas de Estudo constituem estratégias pedagógico-didácticas de desenvolvimento 

curricular que se desenvolvem em espaços fora da Escola e integradas nas finalidades e 
objectivos das disciplinas ou áreas não disciplinares que as promovem.  

2. Enquadram-se obrigatoriamente nas prioridades decorrentes do Projecto Educativo e/ou 
dos Projectos Curriculares do Agrupamento ou de Turma. 

 
 

Artigo 74º 
Planificação e Organização das Vistas de Estudo 

 
1. As Visitas de Estudo são organizadas pelo(s) docente(s) proponente(s) designado(s) por 

organizador(es). 
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2. Os demais docentes envolvidos nas Visitas de Estudo devem auxiliar os coordenadores 
nas tarefas necessárias. 

3. Nas Visitas de Estudos os alunos devem ser acompanhados, no mínimo, por dois adultos – 
docentes, Assistente Operacional ou Encarregados de Educação. Nos grupos com mais de 
trinta alunos, estes devem ser acompanhados por um mínimo de três adultos.  

4. No acompanhamento das turmas deve ser dada prioridade aos docentes proponentes e 
docentes da mesma. 

5. Todos os adultos devem estar munidos de uma declaração de idoneidade a fornecer pelos 
Serviços Administrativos do Agrupamento; 

6. Em situações particulares, casos de alunos com Necessidades Educativas Especiais com 
limitações de mobilidade e no Pré-escolar, pode ser designado um Assistente Operacional 
para acompanhar o aluno em questão.  

7. Sempre que as Visitas de Estudo sejam destinadas a crianças cuja lei obrigue o uso de 
sistema de retenção, o mesmo terá de estar contemplado no meio de transporte 
utilizado; 

8. As Visitas de Estudo ao estrangeiro ou com duração superior a três dias, para além do 
disposto no presente Regulamento, regem-se por legislação específica. 

9. Os alunos não participantes nas Visitas de Estudo ou que fiquem sem actividades lectivas, 
em consequência directa desta, devem: 
a) Ter aula de substituição sempre que possível; 
b) Frequentar a Sala de Estudo; 
c) Realizar actividades na Biblioteca Escolar/Centro de Recursos; 
d) Realizar outras actividades eventualmente propostas pelo(s) organizador(es) ou pelo 

Conselho de Turma. 
10. O(s) organizador(es) devem informar com uma antecedência mínima de quarenta e oito 

horas, os sectores referidos no ponto anterior. 
 
 

Artigo 75º 
Competências dos Organizadores das Vistas de Estudo 

 
São competências do(s) organizador(es) das Visitas de Estudo: 
a) Planificar as Visitas de Estudo; 
b) Estabelecer todos os contactos necessários para a realização da visita; 
c) Distribuir as tarefas necessárias para a preparação e realização da visita pelos docentes 

nela envolvidos; 
d) Elaborar uma lista dos alunos participantes e dos professores acompanhantes que deve 

ser entregue na Direcção com uma antecedência mínima de quarenta e oito horas, para 
posterior afixação na sala dos professores; 

e) Elaborar um documento informativo para os Encarregados de Educação, onde constem as 
informações mais pertinentes sobre a visita, assim como a respectiva autorização para 
participação dos respectivos educandos; 

f) Elaborar um relatório para ser apresentado ao Coordenador de Departamento ou 
Coordenador do Núcleo de Projectos. 
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SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  IIIIII  

EEssttrruuttuurraass  ddee  CCoooorrddeennaaççããoo  ddee  AAnnoo  ee  CCiicclloo  
 

Artigo 76º 
Âmbito e Composição 

 
1. As estruturas de coordenação de ciclo pretendem articular e harmonizar as actividades 

desenvolvidas, pelas turmas de um mesmo Ciclo. 
2. As estruturas de coordenação de ciclo são as seguintes: 

a) Conselho de Docentes Titulares de Turma do 1º Ciclo; 
b) Conselho de Directores de Turma dos 2º e 3º Ciclos. 

 
 

Artigo 77º 
Conselho de Docentes Titulares de Turma do 1º Ciclo 

 
1. O Conselho de Docentes Titulares de Turma do 1º Ciclo  é constituído pela totalidade dos 

docentes Titulares de Turma do 1º Ciclo, em exercício de funções no Agrupamento. 
2. Os professores do Apoio Educativo e professores da Educação Especial, em exercício de 

funções no Agrupamento, participam no Conselho de Docentes  sempre que convocados 
para o efeito. 

3. O Conselho de Docentes Titulares de Turma do 1º Ciclo é presidido pelo Coordenador 
designado pelo Director. 

 
 

Artigo 78º 
Competências do Conselho de Docentes Titulares de Turma do 1º Ciclo 

 
Compete ao Conselho de Docentes Titulares de Turma do 1º Ciclo: 
a) Planificar o processo de ensino aprendizagem; 
b) Elaborar o Projecto Curricular de Turma; 
c) Aferir a execução do Projecto Curricular de Turma; 
d) Propor e planificar formas de actuação junto dos Pais e Encarregados de Educação; 
e) Participar/dinamizar as equipas pedagógicas por anos de escolaridade e respectivas 

competências, definidas no Regimento Interno; 
f) Delinear estratégias e directrizes de funcionamento dos Apoios Educativos; 
g) Acompanhar a intervenção dos Apoios Educativos; 
h) Elaborar ou rever o seu Regimento nos primeiros trinta dias subsequentes ao início do 

ano lectivo, definindo as respectivas regras de organização e de funcionamento nos 
termos fixados na legislação em vigor. 

 
 

Artigo 79º 
Competências do Coordenador do Conselho de Docentes Titulares de Turma do 1º Ciclo 

 
Compete ao Coordenador do Conselho de Docentes Titulares de Turma do 1º Ciclo: 
a) Convocar, presidir e orientar as reuniões do Conselho de Docentes Titulares de Turma; 
b) Representar os docentes no Conselho Pedagógico; 
c) Coordenar a acção do respectivo Conselho, articulando estratégias e procedimentos; 
d) Constituir e coordenar as equipas pedagógicas por anos de escolaridade e respectivas 

competências, definidas no Regimento Interno; 
e) Supervisionar a elaboração e desenvolvimento do Projecto Curricular de Turma; 
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f) Coordenar os Apoios Educativos; 
g) Divulgar junto dos docentes a informação sobre os normativos legais e as orientações ou 

recomendações dos Conselhos Pedagógico e do Director; 
h) Apoiar os docentes nas averiguações e na instrução dos processos disciplinares 

instaurados pelo Director aos alunos; 
i) Coordenar o trabalho dos docentes e o processo de renovação de matrículas e de 

organização das turmas; 
j) Colaborar, em articulação com os professores de apoio educativo, em actividades de 

informação e de formação na área dos Apoios Educativos e Necessidades Educativas 
Especiais; 

k) Planificar em colaboração com o Conselho de Docentes Titulares de Turma as actividades 
a desenvolver anualmente e proceder à sua avaliação; 

l) Coordenar as Áreas Curriculares não Disciplinares de Formação Cívica, Estudo 
Acompanhado e Área de Projecto; 

m) Compilar as informações necessárias com vista à elaboração dos Relatórios da Avaliação 
Global das Áreas Curriculares não Disciplinares de Formação Cívica, Estudo Acompanhado 
e Área de Projecto; 

n) Colaborar, em articulação com o Departamento do 1º Ciclo, na elaboração do Projecto 
Educativo e no Plano Anual de Actividades; 

o) Apresentar ao Director o relatório crítico, anual, de avaliação das actividades 
desenvolvidas. 

 
 

Artigo 80º 
Mandato 

 
1. O Coordenador do Conselho de Docentes Titulares de Turma do 1º Ciclo é um docente 

designado pelo Director de entre os docentes Titulares de Turma do 1º Ciclo, em exercício 
de funções no Agrupamento, pelo período de quatro anos. 

2. O mandato do Coordenador pode cessar a todo o tempo a pedido do interessado, por 
decisão fundamentada do Director ou mediante proposta fundamentada de, pelo menos, 
dois terços dos membros que fazem parte do Conselho de Docentes Titulares de Turma. 

 
 

Artigo 81º 
Funcionamento 

 
O Conselho de Docentes Titulares de Turma do 1º Ciclo reúne sempre que convocado pelo 
respectivo Coordenador, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros ou 
sempre que um pedido de parecer do Director ou do Conselho Pedagógico o justifique. 
 
 

Artigo 82º 
Conselho de Directores de Turma dos 2º e 3º Ciclos 

 
1. O Conselho de Directores de Turma é constituído por todos os Directores de Turma de um 

mesmo Ciclo de escolaridade.  
2. O Conselho de Directores de Turma é presidido pelo Coordenador designado pelo 

Director. 
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Artigo 83º 
Competências do Conselho de Directores de Turma dos 2º e 3º Ciclos 

 
Compete ao Conselho dos Directores de Turma: 
a) Planificar e coordenar o trabalho dos Directores de Turma; 
b) Promover a execução das orientações do Conselho Pedagógico; 
c) Planificar as actividades e Projectos a desenvolver anualmente, de acordo com as 

orientações do Conselho Pedagógico; 
d) Articular com os diferentes Departamentos Curriculares o desenvolvimento de conteúdos 

programáticos e objectivos de aprendizagem; 
e) Cooperar com outras estruturas de orientação educativa e com os serviços especializados 

de apoio educativo na gestão adequada de recursos e na adopção de medidas pedagógicas 
destinadas a melhorar as aprendizagens; 

f) Dinamizar e coordenar a realização de Projectos Interdisciplinares das turmas; 
g) Analisar as propostas dos Conselhos de Turma e submetê-las através do Representante dos 

Coordenadores ao Conselho Pedagógico; 
h) Deliberar sobre a necessidade da realização de Conselhos de Turma Intercalares; 
i) Propor e planificar formas de actuação junto dos Pais e Encarregados de Educação; 
j) Identificar necessidades de formação no âmbito da Direcção de Turma; 
k) Conceber e desencadear mecanismos de formação de apoio aos Directores de Turma em 

exercício; 
l) Propor ao Conselho Pedagógico a realização de acções de formação no domínio da 

orientação educativa e da coordenação das actividades da turma; 
m) Elaborar ou rever o seu Regimento nos primeiros trinta dias subsequentes ao início do ano 

lectivo, definindo as respectivas regras de organização e de funcionamento nos termos 
fixados na legislação em vigor. 

 
 

Artigo 84º 
Funcionamento 

 
1. Os Conselhos de Directores de Turma dos 2.º e 3.º Ciclos reúnem ordinariamente no início 

do ano lectivo e no final de cada período lectivo e extraordinariamente sempre que 
convocado pelo respectivo Coordenador, por sua iniciativa, a requerimento de um terço 
dos seus membros ou sempre que um pedido de parecer do Director ou do Conselho 
Pedagógico o justifique. 

2. O Coordenador do Núcleo de Educação Especial participa nas reuniões de Conselho de 
Directores de Turma, sem direito a voto, podendo delegar a sua representação noutro 
docente do Núcleo. 

 
 

Artigo 85º 
Coordenação de Ciclo 

 
1. A Coordenação de Ciclo destina-se a articular e a harmonizar as actividades desenvolvidas 

pelas turmas de um mesmo Ciclo de escolaridade. 
2. A Coordenação referida no número anterior é realizada pelo Conselho de Docentes 

Titulares de Turma, no 1º Ciclo, e pelo Conselho de Directores de Turma, nos 2º e 3º 
Ciclos. 
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Artigo 86º 
Representação da Coordenação dos 2º e 3º Ciclos 

 
A representação da Coordenação dos 2.º e 3.º Ciclos no Conselho Pedagógico é exercida 
rotativamente com mandato de duração de um ano.  
 
 

Artigo 87º 
Competências do Coordenador de Ciclo 

 
Compete aos Coordenadores dos 2º e 3º Ciclos: 
a) Convocar e presidir às reuniões do Conselho de Directores de Turma; 
b) Representar os Directores de Turma no Conselho Pedagógico; 
c) Coordenar a acção do respectivo Conselho, articulando estratégias e procedimentos; 
d) Colaborar com os Directores de Turma e os serviços especializados de Apoio Educativo na 

elaboração de estratégias pedagógicas a aplicar aos alunos; 
e) Divulgar junto dos Directores de Turma a informação sobre os normativos legais e as 

orientações ou recomendações dos Conselhos Pedagógico e do Director; 
f) Apoiar os Directores de Turma nas averiguações e na instrução dos processos disciplinares 

instaurados pelo Director aos alunos; 
g) Coordenar o trabalho dos Directores de Turma e o processo de renovação de matrículas e 

de organização das turmas; 
h) Propor ao Conselho Pedagógico, ouvido o Conselho de Directores de Turma, critérios de 

avaliação dos alunos; 
i) Colaborar, em articulação com os professores de apoio educativo, em actividades de 

informação e de formação na área dos apoios educativos e Necessidades Educativas 
Especiais; 

j) Planificar em colaboração com o Conselho de Directores de Turma as actividades a 
desenvolver anualmente e proceder à sua avaliação; 

k) Coordenar a Área Curricular não Disciplinar de Formação Cívica; 
l) Compilar as informações necessárias com vista à elaboração do Relatório da Avaliação 

Global da Área Curricular não Disciplinar de Formação Cívica; 
m) Colaborar na elaboração do Projecto Educativo e no Plano Anual de Actividades; 
n) Apresentar ao Director o relatório crítico, anual, de avaliação das actividades 

desenvolvidas. 
 
 

Artigo 88º 
Competências do Representante dos Coordenadores dos 2º e 3º Ciclos 

 
Compete ao Representante dos Coordenadores dos 2.º e 3.º Ciclos: 
a) Representar os Conselhos de Directores de Turma destes Ciclos no Conselho Pedagógico; 
b) Submeter ao Conselho Pedagógico as propostas dos Conselhos de Directores de Turma 

dos 2.º e 3.º Ciclos; 
c) Reunir, antes e após a reunião do Conselho Pedagógico, com o outro Coordenador a fim 

de recolher ou transmitir informações. 
 
 

Artigo 89º 
Mandato 

 
1. O Coordenador de cada Ciclo é um docente designado pelo Director de entre os membros 

que integram o Conselho de Directores de Turma, pelo período de quatro anos. 
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2. O mandato do Coordenador de Ciclo pode cessar a todo o tempo a pedido do interessado, 
por decisão fundamentada do Director ou mediante proposta fundamentada de, pelo 
menos, dois terços dos membros que fazem parte do Conselho de Directores de Turma. 

 
 

SSEECCÇÇÃÃOO  IIII  

OOuuttrraass  EEssttrruuttuurraass  ddee  CCoooorrddeennaaççããoo  
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  II  

BBiibblliiootteeccaa  EEssccoollaarr//CCeennttrroo  ddee  RReeccuurrssooss  
 
1. A Biblioteca Escolar é na escola um verdadeiro centro de recursos educativos multimédia 

(livros, programas informáticos, periódicos, registos de áudio e vídeo, filmes, CD-ROM e 
todos os outros suportes de informação e pesquisa), que se encontram em regime de livre 
acesso. O seu fundo deve constituir um autêntico recurso pedagógico e disponibilizar 
todos os tipos de documentos quer em tempos escolares quer para serem utilizados no 
domicílio. 

2. No Agrupamento Vertical de Escolas da Correlhã existem as Bibliotecas Escolares da 
Escola Básica Integrada com Jardim de Infância da Correlhã e do Centro Educativo da 
Facha. 

 
 

Artigo 90º 
Objectivos 

 
São objectivos da Biblioteca Escolar: 
a) Apoiar e promover os objectivos educativos definidos no Projecto Educativo do 

Agrupamento e do currículo escolar; 
b) Possibilitar a plena utilização dos recursos existentes e dotar as escolas de um fundo 

documental adequado às suas reais necessidades, quer a nível das disciplinas, quer a nível 
de projectos, quer a nível de desenvolvimento da leitura e do desenvolvimento das 
literacias; 

c) Proporcionar oportunidades de produção e utilização da informação, que possibilitem a 
aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento da compreensão e da imaginação; 

d) Desenvolver nos alunos competências e hábitos de trabalho, baseados na consulta, 
tratamento e produção da informação; 

e) Proporcionar a todos os utilizadores o acesso a variadas formas de informação e de 
comunicação; 

f) Criar e manter nos utilizadores o hábito e prazer da leitura, da aprendizagem e da 
utilização das bibliotecas ao longo da vida; 

g) Associar a leitura, os livros e a frequência de bibliotecas à ocupação lúdica dos tempos 
livres; 

h) Apoiar os professores e outros agentes educativos no desenvolvimento de actividades 
curriculares e extra-curriculares; 

i) Promover a liberdade intelectual e promover a construção de uma cidadania efectiva e 
responsável; 

j) Organizar e dinamizar actividades no âmbito do projecto educativo e do currículo definido 
para o agrupamento. 
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Artigo 91º 
Equipa da Biblioteca Escolar 

 
1. A Equipa da Biblioteca Escolar é composta por professores de todos os níveis de ensino, 

incluindo o Professor Bibliotecário a tempo inteiro. 
2. Devem ser incluídas nesta equipa professores de diferentes áreas do conhecimento de 

modo a permitir uma efectiva complementaridade de saberes. Os elementos da equipa 
deverão reunir como requisitos a formação específica na área das bibliotecas escolares 
e/ou áreas afins, com competências nos domínios pedagógico, de gestão de projectos, de 
gestão de informação e das ciências documentais. 

3. Devem os professores da equipa responsável pela Biblioteca Escolar apresentar 
competências na área das literacias, em particular nas da leitura e da informação, no 
desenvolvimento do trabalho em rede, na área da avaliação e de trabalho em equipa. 

4. Os docentes que integram a Equipa da Biblioteca Escolar são designados pelo Director, 
de entre os que disponham das seguintes competências: 
a) Formação académica na área da gestão da informação/ Biblioteca Escolar 
b) Formação especializada em ciências documentais; 
c) Formação contínua na área das Bibliotecas Escolares; 
d) Formação em técnico profissional de Biblioteca, Documentação e Arquivo; 
e) Comprovada experiência na organização e gestão das Bibliotecas Escolares. 

 
 

Artigo 92º 
Funções da Equipa da Biblioteca Escolar 

 
São funções da Equipa da Biblioteca Escolar: 
a) Elaborar o Plano Anual de Actividades; 
b) Apoiar a gestão do fundo documental; 
c) Organizar a informação, serviços de referência e fontes de informação; 
d) Apoiar os utilizadores da Biblioteca Escolar na produção de informação em diversos 

suportes; 
e) Assegurar o regular funcionamento da Biblioteca Escolar durante o seu período de 

funcionamento; 
f) Elaborar o regimento/revisão interno da Biblioteca Escolar; 
g) Estabelecer relações cordiais com todos os utilizadores. 
 
 

Artigo 93º 
Mandato 

 
O mandato da Equipa da Biblioteca Escolar é de um ano. 
 
 

Artigo 94º 
Professor Bibliotecário 

 
1. O Professor Bibliotecário deve ser um professor do Quadro do Agrupamento, 

seleccionado e designado pelo Director, com competências nos domínios pedagógico, de 
gestão de projectos, de gestão da informação e de preferência das ciências documentais, 
de acordo com o Decreto–Lei nº 75/2008, de 22 de Abril, e da Portaria nº 756/2009, de 14 
de Julho.  
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2. O Professor Bibliotecário deve, igualmente, deter competências na área das literacias, em 
particular nas da leitura e da informação, no desenvolvimento do trabalho em rede, na 
área da avaliação e de trabalho em equipa. 

 
 

Artigo 95º 
Competências do Professor Bibliotecário 

 
1. Ao Professor Bibliotecário cabe, com apoio da Equipa da Biblioteca Escolar, a gestão do 

conjunto das Bibliotecas pertencentes às escolas do Agrupamento.  
2. O Professor Bibliotecário tem as seguintes competências: 

a) Promover a integração da Biblioteca Escolar no Agrupamento (Projecto Educativo, 
Projecto Curricular e Regulamento Interno); 

b) Assegurar a gestão da Biblioteca e dos recursos humanos e materiais a ela afectos;  
c) Assegurar Serviço de Biblioteca para todos os alunos do Agrupamento; 
d) Apoiar actividades livres, extracurriculares e de enriquecimento curriculares incluídas 

no Plano de Actividades ou Projecto Educativo do Agrupamento. 
e) Definir e operacionalizar, em articulação com a Direcção, as estratégias e actividades 

de política documental da escola; 
f) Coordenar uma equipa, previamente definida com a Direcção; 
g) Favorecer o desenvolvimento das literacias, designadamente da leitura e da 

informação, e apoiar o desenvolvimento curricular; 
h) Promover o uso da Biblioteca e dos seus recursos dentro e fora da escola; 
i) Representar a Biblioteca Escolar no Conselho Pedagógico; 
j) Representar a Biblioteca Escolar no grupo de trabalho dos Serviços de Apoio às 

Bibliotecas Escolares de Ponte de Lima; 
k) Participar em reuniões e actividades relacionadas com as Bibliotecas Escolares; 
l) Elaborar e apresentar o Plano Anual de Actividades da Biblioteca Escolar; 
m) Apresentar, em Conselho Pedagógico, o relatório de auto-avaliação da Biblioteca para 

aprovação; 
n) Implementar processos de avaliação dos serviços e elaborar um relatório anual de 

auto-avaliação a remeter ao Gabinete do Coordenador da Rede de Bibliotecas 
Escolares. 

 
 

Artigo 96º 
Mandato 

 
O mandato do Professor Bibliotecário tem a duração de quatro anos. 
 
 

Artigo 97º 
Funcionário da Biblioteca Escolar 

 
1. O funcionário a designar para o trabalho na Biblioteca Escolar deve apresentar 

capacidades no domínio do conhecimento das novas Tecnologias da Informação e 
Comunicação, ter conhecimentos básicos no domínio das ciências documentais e do 
sistema de empréstimo informatizado. 

2. O funcionário deve ser recrutado pelo órgão de gestão de entre os funcionários da escola 
que apresentem as condições acima referenciadas. 
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Artigo 98º 
Funções do Funcionário da Biblioteca Escolar 

 
O funcionário tem as seguintes funções: 
a) Responder às solicitações de professores, alunos ou outros utilizadores; 
b) Supervisionar os alunos que se encontram a realizar tarefas neste espaço; 
c) Tirar as fotocópias solicitadas pelos utilizadores; 
d) Arrumar e limpar as instalações; 
e) Fazer o empréstimo domiciliário; 
f) Comunicar ao professor coordenador qualquer anomalia decorrida no espaço da 

Biblioteca Escolar; 
g) Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Regulamento e o Regimento Internos da Biblioteca 

Escolar; 
h) Estabelecer relações cordiais com todos os utilizadores. 
 
 

Artigo 99º 
Representação em Conselho Pedagógico 

 
As Bibliotecas Escolares do Agrupamento são representadas em Conselho Pedagógico pelo 
Professor Bibliotecário.  
 
 

Artigo 100º 
Regimento 

 
1. Cada Biblioteca Escolar elaborará, com base no presente Regulamento Interno, o seu 

Regimento, do qual deverão constar todas as questões de rotina e de funcionamento, não 
previstas neste documento.  

2. O Regimento deverá ser apresentado, aprovado em Conselho Pedagógico e revisto 
anualmente. 

 
 

Artigo 101º 
Plano Anual de Actividades da Biblioteca Escolar 

 
1. No final de cada ano lectivo, serão delineadas as linhas gerais de orientação para o Plano 

Anual de Actividades da Biblioteca Escolar (daqui em diante designado PAABE) do ano 
lectivo seguinte, em conformidade com as orientações do Projecto Educativo do 
Agrupamento e dos objectivos da Biblioteca Escolar. 

2. No início de cada ano lectivo, será elaborado pela Equipa da Biblioteca Escolar o PAABE, 
tendo em conta as linhas gerais já delineadas bem como os Projectos Curriculares de 
Escola e de Turma. 

3. O PAABE será apresentado e aprovado em Conselho Pedagógico. 
4. No respeitante 1º Ciclo e Jardim de Infância, o PAABE será apresentado em Conselho de 

Docentes pelo Professor Bibliotecário. No entanto, a sua execução será da 
responsabilidade de todos os docentes da escola. 

5. O acompanhamento e avaliação do PAABE é da responsabilidade da equipa, cabendo ao 
Professor Bibliotecário a elaboração de um relatório no final do ano lectivo, que será, 
igualmente, apresentado em Conselho Pedagógico. 
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SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  IIII  

CCuurrssooss  ddee  EEdduuccaaççããoo  ee  FFoorrmmaaççããoo  
 
Os Cursos de Educação e Formação (daqui em diante designados CEF) são criados ao abrigo do 
Despacho Conjunto nº 453/2004, de 27 de Julho, pelos Ministérios da Educação e da 
Segurança Social e do Trabalho. 
 
 

Artigo 102º 
Coordenação dos Cursos de Educação e Formação 

 
A coordenação é assegurada por um docente, designado pelo Director, por um período 
correspondente à duração dos cursos. 
 
 

Artigo 103º 
Competências do Coordenador de Curso 

 
Compete ao Coordenador de Curso: 

a) A Coordenação Técnico-Pedagógica do Curso; 
b) A convocação e coordenação das reuniões da Equipa Pedagógica; 
c) A articulação entre as diferentes componentes de formação, entre as diferentes 

disciplinas/domínios; 
d) A preparação da prática em contexto de trabalho; 
e) O plano de transição para a vida activa dos formandos; 
f) A articulação com os Serviços de Psicologia e Orientação. 

 
 

Artigo 104º 
Representação em Conselho Pedagógico 

 
1. O Coordenador dos CEF no Conselho Pedagógico é eleito entre os Directores do Curso. 
2. No caso de apenas existirem dois Directores de Curso, o cargo é exercido rotativamente 

em mandatos de dois anos. 
 
 

Artigo 105º 
Mandato 

 
O mandato do Coordenador do CEF no Conselho Pedagógico pode cessar a todo o tempo a 
pedido do interessado ou por decisão fundamentada do Director. 
 
 

Artigo 106º 
Equipa Pedagógica dos Cursos de Educação e Formação 

 
1. A Equipa Pedagógica é coordenada pelo Director de Curso e integra os professores das 

diferentes disciplinas, os profissionais de orientação pertencentes ao Serviço de Psicologia 
e Orientação, os professores acompanhantes de estágio e outros elementos que 
intervenham na preparação e concretização do curso. 

2. O Director de Curso assegurará também as funções de Director de Turma.  
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Artigo 107º 
Competências da Equipa Pedagógica dos Cursos de Educação e Formação 

 
Compete à Equipa Pedagógica a organização, realização e avaliação do curso, nomeadamente:  

a) A articulação interdisciplinar;  
b) O apoio à acção técnico-pedagógica dos docentes/formadores que a integram;  
c) O acompanhamento do percurso formativo dos alunos, promovendo o sucesso 

educativo e, através de um plano de transição para a vida activa, uma adequada 
transição para o mundo do trabalho ou para percursos subsequentes;  

d) A elaboração de propostas dos regulamentos específicos do estágio e da Prova 
Avaliação Final, os quais deverão ser homologados pelos órgãos competentes da 
escola e integrados no respectivo Regulamento Interno;  

e) A elaboração da Prova de Aptidão Final. 
 
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  IIIIII  

NNúúcclleeoo  ddee  PPrroojjeeccttooss  
 

Artigo 108º 
Âmbito e Composição 

 
1. O Núcleo de Projectos agrega, genericamente, os Projectos Educativos em 

desenvolvimento na escola, nomeadamente: 
a) Projectos da Biblioteca Escolar/Centro de Recursos; 
b) Projectos no âmbito das Tecnologias de Informação e Comunicação; 
c) Desporto Escolar; 
d) Projectos no âmbito da Promoção e Educação para a Saúde; 
e) Clubes. 

2. O Núcleo de Projectos é constituído por todos os professores que coordenam os Projectos 
em desenvolvimento no Agrupamento. 

 
 

Artigo 109º 
Coordenação do Núcleo de Projectos 

 
1. A Coordenação do Núcleo de Projectos é assegurada por um elemento do corpo docente 

designado pelo Director. 
2. O Coordenador do Núcleo de Projectos é responsável por: 

a) Elaborar orientações e fichas normalizadas para apresentação das propostas de 
Projectos a desenvolver no Agrupamento;  

b) Organizar as propostas, apresentá-las ao órgão de gestão e levá-las ao Conselho 
Pedagógico para aprovação; 

c) Organizar e acompanhar o Plano Anual de Actividades; 
d) Elaborar os mapas trimestrais onde constem, nomeadamente, as actividades a 

desenvolver e a respectiva calendarização, os Coordenadores e dinamizadores, a 
articulação curricular e o público-alvo; 

e) Afixar, em local próprio acessível a toda a Comunidade Educativa o Plano Anual de 
Actividades. 

3. O Coordenador do Núcleo de Projectos tem assento no Conselho Pedagógico. 
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SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  IIVV  

EEqquuiippaa  ddoo  PPllaannoo  TTeeccnnoollóóggiiccoo  ddaa  EEdduuccaaççããoo  
 

Artigo 110º 
Definição 

 
A Equipa do Plano Tecnológico da Educação é uma estrutura de coordenação e 
acompanhamento dos Projectos do Plano Tecnológico da Educação no Agrupamento.  
 
 

Artigo 111º 
Composição da Equipa do Plano Tecnológica da Educação 

 
1. O número de membros da Equipa é definido pelo Director, sendo por ele designados de 

entre: 
a) Docentes que reúnam competências ao nível pedagógico, de gestão e técnico para a 

implementação dos Projectos do Plano Tecnológico da Educação e para a coordenação 
de outros projectos e actividades das Tecnologias de Informação e Comunicação ao 
nível de escola; 

b) Coordenador Técnico, ou quem o substitua; 
c) Não docentes com competências TIC relevantes. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a Equipa do Plano Tecnológico da Educação 
deverá incluir: 
a) Um responsável pela componente pedagógica do Plano Tecnológico da Educação que 

represente e articule com os Coordenadores de Departamento Curricular e/ou 
Directores de Curso;  

b) Um responsável pela componente técnica do Plano Tecnológico da Educação, que 
represente e articule com o Director de Instalações e o responsável pela segurança no 
estabelecimento de ensino; 

c) O Professor Bibliotecário. 
 
 

Artigo 112º 
Competências da Equipa do Plano Tecnológica da Educação 

 
São competências da Equipa: 
a) Elaborar o Plano de Acção Anual para as TIC (Plano TIC), visando promover a utilização das 

Tecnologias de Informação e Comunicação nas actividades lectivas e não lectivas, 
rentabilizando os meios informáticos disponíveis e generalizando a sua utilização por 
todos os elementos da comunidade educativa;  

b) Integrar o Plano TIC no Plano Anual de Actividades, em estreita articulação com o plano 
de formação; 

c) Contribuir para a elaboração do Projecto Educativo, Regulamento Interno, Planos Anual e 
Plurianual de Actividades, Orçamento, Relatório Anual de Actividades,  Conta de Gerência 
e Relatório de Auto-avaliação; 

d) Coordenar e acompanhar a execução dos Projectos do Plano Tecnológico da Educação e 
de projectos e iniciativas próprias na área das Tecnologias de Informação e Comunicação 
na educação, em articulação com os Serviços Regionais de Educação e com o apoio das 
redes de parceiros regionais; 

e) Promover e apoiar a integração das Tecnologias de Informação e Comunicação no ensino, 
na aprendizagem, na gestão e na segurança ao nível do Agrupamento; 
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f) Colaborar no levantamento de necessidades de formação e certificação em Tecnologias 
de Informação e Comunicação de docentes e não docentes; 

g) Fomentar a criação e participação dos docentes em redes colaborativas de trabalho com 
outros docentes ou agentes da Comunidade Educativa; 

h) Zelar pelo funcionamento dos equipamentos e sistemas tecnológicos instalados, sendo o 
interlocutor junto do centro de apoio tecnológico às escolas e das empresas que prestem 
serviços de manutenção aos equipamentos. 

 
 

Artigo 113º 
Coordenador da Equipa do Plano Tecnológica da Educação 

 
A função de Coordenador da Equipa é exercida, por inerência pelo Director, podendo ser 
delegada num docente do Agrupamento que reúna as competências ao nível pedagógico, 
técnico e de gestão adequadas ao exercício das funções de coordenação global dos Projectos 
do Plano Tecnológico da Educação. 
 
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  VV  

DDeessppoorrttoo  EEssccoollaarr  
 
1. O Programa do Desporto Escolar deverá ser articulado horizontal e verticalmente, ao 

longo de todos os anos de escolaridade, com as actividades curriculares de Educação 
Física, da Expressão e Educação Físico Motora e, ainda, com as Actividades Físicas e 
Desportivas das Actividades de Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

2. O Desporto Escolar tem como missão contribuir para o combate ao insucesso e abandono 
escolar e promover a inclusão, a aquisição de hábitos de vida saudável e a formação 
integral dos jovens em idade escolar, através da prática de actividades físicas e 
desportivas. 

3. O Projecto do Desporto Escolar deverá corresponder a um conjunto de actividades com 
carácter regular e sistemático, devidamente calendarizado e integrado no Projecto 
Educativo e no Plano Anual de Actividades do Agrupamento. 

4. Compete ao Órgão de Direcção e Gestão coordenar, acompanhar, apoiar e avaliar o 
desenvolvimento do Projecto de Desporto Escolar, podendo este assumir a 
responsabilidade de delegar estas funções no Coordenador do Desporto Escolar, desde 
que este faça parte do Conselho Pedagógico ou do Conselho Geral. 

 
 

Artigo 114º 
Projecto 

 
1. A candidatura ao Programa será realizada com o preenchimento do formulário através da 

página da Internet do Desporto Escolar, devendo ser concebida a quatro anos e ser 
coincidente com o concurso de provimento de professores, de modo a consolidar a sua 
afirmação e continuidade, contribuindo para a criação de uma cultura desportiva de 
escola e para o desenvolvimento desportivo local. 

2. Nos anos lectivos seguintes, deverá ser realizada, até 30 de Junho de cada ano, a 
confirmação da continuidade do projecto ou as suas alterações. Esta candidatura deverá 
ser reconfirmada no início do ano lectivo, através da inserção dos grupos/equipa e do 
plano de actividades, no Projecto Final. 

3. Nas Modalidades Colectivas os grupos/equipa deverão ser constituídos por um número 
mínimo de quinze alunos pertencentes ao mesmo escalão/género. 
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4. Nas Modalidades Individuais os grupos/equipa deverão ser constituídos por um número 
mínimo de quinze alunos distribuídos por vários escalões/géneros. 

5. O número mínimo de alunos para constituição de um grupo/equipa poderá ser inferior no 
caso de actividades desportivas para alunos portadores de deficiência. 

 
 

Artigo 115º 
Actividade Interna 

 
1. A actividade interna é o conjunto de actividades físico-desportivas enquadradas no 

Plano Anual de Actividades do Agrupamento, desenvolvidas pelo Grupo Disciplinar de 
Educação Física, sob a responsabilidade do Coordenador do Desporto Escolar e 
implementadas pelo Clube do Desporto Escolar, em articulação com os Coordenadores 
do Grupo Disciplinar de Educação Física e do Departamento de Expressões. 

2. O Plano de Actividade Interna, deverá conter, no mínimo, uma actividade de 
modalidade colectiva e outra de modalidade individual, por período lectivo. Assim, 
fazem parte do Plano as seguintes actividades: 
a) Projecto Hipoterapia, para Alunos com Necessidades Educativas Especiais; 
b) Torneio de Jogos Tradicionais; 
c) Projecto Segurança Rodoviária; 
d) Torneio de Futsal; 
e) Corta-Mato; 
f) Projecto MegaSprinter, MegaSalto e MegaKm; 
g) Torneio de Futebol 7; 
h) Semana da Educação Física; 
i) Formação de árbitros, juízes e Cronometristas. 

 
 

Artigo 116º 
Professores de Actividade Interna 

 
5. A actividade Interna do Desporto Escolar é obrigatória para todos os professores de 

Educação Física. Será necessário envolvê-los na concepção, na dinamização, no 
enquadramento e na avaliação das actividades, que são a base da generalização das 
práticas desportivas escolares e do recrutamento para os grupos/equipa representativos 
do Agrupamento. 

6. É da competência do professor com Actividade Interna – Dinamização da Escola: 
a) Contribuir para a definição do Projecto do Agrupamento e para a elaboração da 

respectiva candidatura; 
b) Colaborar com o Coordenador do CDE na concepção, planeamento, organização e 

operacionalização da Actividade Interna do Agrupamento; 
c) Zelar pela observância e cumprimento das regras do espírito desportivo e das normas 

de disciplina, nas actividades em que o Agrupamento participe; 
d) Promover acções de combate ao sedentarismo e obesidade e promover a prática da 

actividade física na comunidade escolar. 
 

 
Artigo 117º 

Actividade Externa 
 

1. A Actividade Externa deverá ser entendida como toda a actividade desportiva 
desenvolvida no âmbito das diversas vertentes do Clube do Desporto Escolar 
(Grupos/Equipa) através da participação em encontros Inter-Escolas, de carácter 
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competitivo (visando o apuramento selectivo – Campeonatos Regionais, Nacionais e 
Internacionais) ou de carácter não competitivo (Encontros/Convívios). Pretende-se que a 
Actividade Externa seja decorrente da Actividade Interna e que proporcione actividades 
de formação e/ou orientação desportiva, tendo em vista a aquisição de competências 
físicas, técnicas e tácticas, na via de uma evolução desportiva e da formação integral do 
jovem, respeitando os princípios do desportivismo. É de carácter facultativo, carecendo 
de autorização escrita do encarregado de educação. 

2. Os alunos que constituem um grupo/equipa deverão estar matriculados, à data da 
realização do Encontro/Jogo/Torneio de uma determinada fase do Campeonato Escolar, 
num estabelecimento de ensino e inscritos no Desporto Escolar, através da ficha nominal, 
anexa ao Projecto Final do Clube de Desporto Escolar (CDE), do seu estabelecimento de 
ensino os da Escola de Referência em que participem regularmente. 

3. Os alunos que frequentem um estabelecimento de ensino no qual não exista 
grupo/equipa do seu escalão/género, para a prática de uma modalidade desportiva 
específica, poderão inscrever-se no CDE de um outro estabelecimento, do mesmo 
Concelho ou de Concelho limítrofe. A inscrição estará sempre condicionada a autorização 
escrita do encarregado de educação e dos Órgãos de Gestão da Escola de Origem. 

4. Fazem parte do CDE os seguintes Grupos/Equipa: 
a) B.T.T. (Vários Misto); 
b) Canoagem (Vários Misto); 
c) Futsal (Infantis Masculino); 
d) Futsal (Iniciados Feminino); 
e) Futsal (Iniciados Masculino); 
f) Golfe (Vários Misto); 
g) Luta (Vários Misto); 
h) Perícias e Corridas em Patins (Vários Misto); 
i) Ténis de Mesa (Vários Misto); 
j) Tiro com Arco (Vários Misto). 

 
 

Artigo 118º 
Coordenador do Desporto Escolar 

 
1. O Coordenador do Projecto é o responsável pela coordenação e orientação técnico-

pedagógica das actividades desportivas do CDE e, portanto, terá de ser Professor de 
Educação Física do quadro de Agrupamento. 

2. O Coordenador do Desporto Escolar, em articulação com os professores responsáveis 
pelas actividades e pelos grupos/equipa, será o garante da operacionalização do Projecto 
do Desporto Escolar do Agrupamento, sendo da sua competência: 
a) Assegurar a articulação entre o Projecto Educativo e o Plano Anual de Actividades do 

Agrupamento e o Projecto do Desporto Escolar; 
b) Incentivar o desenvolvimento de um quadro de actividades recreativas e formativas 

que estimule os alunos a aderirem ao Projecto, de forma voluntária; 
c) Coordenar e operacionalizar o Corta-Mato e o Mega (Sprinter, Salto e Km), torneios 

inter-turmas e inter-escolas, em articulação com os professores de Educação Física e 
os professores responsáveis das actividades do CDE, bem como coordenar a 
organização, obrigatória, dos cursos de juízes, árbitros e cronometristas; 

d) Realizar reuniões periódicas com os professores responsáveis pelas actividades do CDE 
(interna e externa), no mínimo uma em cada período; 

e) Organizar e manter actualizado o Dossiê do CDE, do qual fazem parte, entre outros 
documentos, as Fichas de Resumo de Actividade Mensal e de Presenças dos Alunos 
nos treinos dos respectivos grupos/equipa, o Plano Anual de cada grupo/equipa e o 
Relatório de cada acção realizada no âmbito da Actividade Interna; 
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f) Coordenar a organização dos campeonatos, encontros ou exibições/convívios que se 
realizem na escola, no âmbito das Actividades Externa e Interna; 

g) Coordenar e fazer os contactos necessários para o transporte dos grupos/equipa; 
h) Enviar à Equipa de Apoio às Escolas de Viana do castelo, dentro dos prazos estipulados, 

toda a documentação necessária (Boletins de Jogo, Relatórios, Fichas, etc.); 
i) Garantir, em articulação com o Órgão de Direcção e Gestão do Agrupamento, a 

substituição de qualquer responsável pelos grupos/equipa, em caso de impedimento 
por motivo de força maior. 

 
 

Artigo 119º 
Competências do Professor do Grupo/Equipa 

 
Compete ao professor responsável pelo Grupo/Equipa: 
a) Colaborar com o Coordenador do CDE na planificação e dinamização das actividades 

(interna e externa) do Agrupamento, em especial na modalidade ou projecto de que é 
responsável; 

b) Acompanhar e enquadrar os alunos de que é responsável nas actividades de competição 
externa em que o Agrupamento participe, nomeadamente aos sábados; 

c) Manter actualizada a Ficha de Resumo da Actividade Mensal, bem como a Ficha de 
Presenças dos alunos nos treinos;  

d) Elaborar os Relatórios das Actividades pelas quais é responsável, bem como o Relatório 
Crítico, no final do ano lectivo, referente ao Grupo/Equipa; 

e) Acompanhar os alunos individuais nas provas regionais e nacionais para as quais tenham 
siso apurados. 

 
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  VVII  

PPrroojjeeccttoo  PPrroommooççããoo  ee  EEdduuccaaççããoo  ppaarraa  aa  SSaaúúddee  
 
O Projecto Promoção e Educação para a Saúde é um Projecto do Ministério da Educação que 
pretende dotar as crianças e os jovens de conhecimentos, atitudes e valores que os ajudam a 
fazer opções e a tomar decisões adequadas à sua saúde e ao seu bem-estar, físico, social e 
mental. 
 
 

Artigo 120º 
Coordenação do Projecto Promoção e Educação para a Saúde 

 
Para coordenar o Projecto, o Director designa um docente, atendendo à sua formação, bem 
como à experiência no desenvolvimento de projectos e/ou actividades no âmbito da 
Promoção e Educação para a Saúde. 
 
 

Artigo 121º 
Competências do Coordenador do Projecto Promoção e Educação para a Saúde 

 
1. Ao Coordenador compete: 

a) Promover um plano de acção anual; 
b) Promover a dinamização de projectos/actividades em Promoção e Educação para a 

Saúde, entre as diferentes Áreas Curriculares Disciplinares e não Disciplinares, 
nomeadamente, em áreas prioritárias como alimentação e actividade física, consumo 
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de substâncias psico-activas, educação sexual, doenças infecto-contagiosas, prevenção 
de doenças sexualmente transmitidas como o SIDA, violência escolar/saúde mental, 
entre outras;  

c) Desenvolver a sua acção em articulação com os órgãos de administração e gestão da 
escola e com os professores e sempre que se justifique, com as estruturas de 
orientação educativa e com os restantes serviços especializados de apoio educativo; 

d) Promover a articulação com estruturas ligadas à saúde, associações científicas, 
escolas/faculdades que formem técnicos de saúde, institutos que apoiem jovens, 
organizações não governamentais e de utilidade pública, e outros, com quem a escola 
pode estabelecer parcerias ou simplesmente usufruir de contribuições pontuais ou 
outras; 

e) Ser o interlocutor na área de intervenção da saúde, junto dos serviços 
centrais/regionais de educação e outros. 

f) Promover a participação activa dos alunos, a consulta de opinião e a colaboração dos 
respectivos Encarregados de Educação, assim como outros elementos da Comunidade 
Escolar e extra-Escolar; 

g) Proceder ao levantamento de necessidades de intervenção ao nível da saúde escolar; 
h) Promover a obtenção de recursos diversificados, através dos quais seja possível 

mobilizar as capacidades dos alunos para a procura autónoma permanente do saber; 
i) Promover espaços de debate e reflexão abertos a todos os alunos e aos respectivos 

Encarregados de Educação que se disponibilizarem a estar presentes; 
j) Submeter ao Conselho Pedagógico as propostas dos Projectos, através do 

Coordenador do Núcleo de Projectos; 
k) Apoiar e incentivar as iniciativas de docentes e alunos que se revelem de interesse 

pedagógico-educativo no domínio da Promoção e Educação para a Saúde; 
l) Assegurar o funcionamento do Gabinete de Apoio ao aluno; 
m) Identificar necessidades de formação dos docentes; 
n) Apresentar ao Director, no final do ano lectivo, um relatório do trabalho desenvolvido. 

2. Compete, ainda, ao Coordenador no âmbito da Coordenação da Área Curricular não 
Disciplinar de Área de Projecto: 
a) Convocar, orientar e presidir as reuniões do núcleo de docentes responsáveis  pela 

leccionação de Área de Projecto; 
b) Orientar os docentes na elaboração das planificações, tendo em conta os domínios 

que devem ser abordados; 
c) Elaborar, em conjunto, com o núcleo de docentes a proposta de critérios para a 

atribuição das menções qualitativas, para apresentação e aprovação, pelo 
Coordenador do Núcleo de Projectos, ao Conselho Pedagógico; 

d) Compilar as informações necessárias com vista à elaboração do Relatório da 
Avaliação Global da Área Curricular não Disciplinar de Área de Projecto; 

e) Elaborar a matriz do Exame de Equivalência à Frequência. 
 
 

Artigo 122º 
Mandato 

 
O mandato do Coordenador é de um ano lectivo, renovável por iguais períodos. 
 
 
 
 



Regulamento Interno do Agrupamento Vertical de Escolas da Correlhã 
 
 

  
58 

 

  

SSEECCÇÇÃÃOO  IIIIII  

SSeerrvviiççooss  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  ee  TTééccnniiccooss  
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  II  

SSeerrvviiççooss  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  
 
1. Os Serviços Administrativos, que compreendem os Serviços de Administração Escolar e os 

Serviços de Acção Social Escolar são uma estrutura de administração e apoio do 
agrupamento a quem compete, genericamente, desempenhar funções nas áreas 
administrativas:  
a) Pessoal;  

b) Contabilidade;  

c) Alunos;  

d) Acção Social Escolar;  

e) Tesouraria;  

f) Vencimentos;  

g) Expediente geral.  
2. Estes serviços são dirigidos por um Coordenador Técnico. 
 
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  IIII  

AAccççããoo  SSoocciiaall  EEssccoollaarr  
 

Artigo 123º 
Princípios Gerais 

 
1. Os Serviços de Acção Social Escolar integram vários sectores na escola. Destes destacam-

se os auxílios económicos, para os 2º e 3º Ciclos, e o Seguro Escolar para todos os alunos 
do Agrupamento.  

2. Os Serviços de Acção Social Escolar são regidos por legislação própria.  

3. Os alunos que pretendam usufruir de subsídios, deverão preencher atempadamente os 
respectivos boletins.  

4. Dos alunos subsidiados, assim como dos excluídos, será sempre afixada uma lista para seu 
conhecimento e/ou reclamação. 

 
 

Artigo 124º 
Seguro Escolar 

 
O Seguro Escolar constitui um sistema de protecção destinado a garantir a cobertura dos 
danos resultantes do acidente escolar e é aplicado complementarmente aos apoios 
assegurados pelo Sistema Nacional de Saúde. 
 
 

Artigo 125º 
Cobertura do Seguro Escolar 

 
1. Estão abrangidos pelo Seguro Escolar todos os alunos que se encontrem matriculados e a 

frequentar o Agrupamento. 
2. Para os devidos efeitos, considera-se Acidente Escolar toda a anomalia que ocorra nas 

seguintes condições e locais: 
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a) Nas salas de aula ou fora delas; 
b) Em actividades recreativas ou desportivas, realizadas no espaço escolar, devidamente 

autorizadas e acompanhadas por elementos competentes; 
c) Em visitas, passeios de estudo e actividades desportivas no País, legalmente 

autorizadas. Neste caso é necessário um seguro de assistência em viagem; 
d) Em casos de intoxicação alimentar proveniente da ingestão de alimentos fornecidos no 

Bufete e/ou Refeitório, sem prejuízo de eventuais responsabilidades de terceiros que 
venham a ser apuradas; 

e) As viagens ao estrangeiro, quando devidamente autorizadas pelo Director. 
3. Procedimentos a adoptar em caso de acidente: 

f) Contactar o 112; 
g) Contactar o Pai ou Encarregado de Educação, para lhe comunicar a situação; 
h) Enquanto aguarda a chegada da ambulância, o aluno deve permanecer no Gabinete 

Médico, acompanhado por um Assistente Operacional; 
i) Chegada a ambulância, o Assistente Operacional acompanha o aluno ao Hospital; 
j) Caso não tenha sido possível contactar o Pai ou Encarregado de Educação e logo que o 

aluno tenha alta, este e o Assistente Operacional regressarão ao Agrupamento de táxi. 
k) Caso o aluno fique internado ou tenha acompanhamento do Pai ou Encarregado de 

Educação, o Assistente Operacional regressará ao seu local de trabalho de táxi. 
4. Fazem prova para pagamento de despesas os recibos e as declarações hospitalares. 
5. Só pode ser considerado acidente no trajecto casa-escola e escola-casa se: 

a) Ocorrer no percurso normal entre a residência e a Escola; 
b) Ocorrer no período de tempo imediatamente anterior ou posterior ao início ou fim das 

actividades escolares, dentro de um limite de tempo considerado necessário para 
percorrer a distância do local de saída até ao local do acidente. 

6. Não se encontram abrangidos pelo Seguro Escolar: 
a) Deslocações em transporte escolar, cabendo à entidade transportadora a respectiva 

responsabilidade; 
b) Deslocação no trajecto casa-escola e escola-casa em veículo motorizado; 
c) Acidentes provocados por atitudes de violência ou desobediências de ordens. 

7. Em caso de atropelamento, o Seguro Escolar só actua quando a culpa for imputada ao 
aluno sinistrado pelo tribunal. 

8. Dada a sua natureza e especificidade, a legislação sobre Seguro Escolar deve ser 
consultada anualmente no Diário da República, pelo que as normas aqui referidas podem 
ser alteradas no próximo ano lectivo. 

9. A Portaria nº 413/99, de 8 de Junho, aprova o Regulamento do Seguro Escolar. 
 
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  IIIIII  

GGeessttããoo,,  MMaannuutteennççããoo  ee  UUttiilliizzaaççããoo  ddee  IInnssttaallaaççõõeess,,  EEqquuiippaammeennttooss  ee    

EEssppaaççooss  EEssccoollaarreess  
 

Artigo 126º 
Âmbito 

 
As instalações do Agrupamento compreendem as da Escola Básica Integrada com Jardim de 
Infância da Correlhã e do Centro Educativo da Facha. 
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Artigo 127º 
Instalações Escolares 

 
1. São instalações escolares: 

a) Salas de aula normais ou específicas; 
b) Laboratórios; 
c) Pavilhão Gimnodesportivo; 
d) Pavilhão Polidesportivo; 
e) Anfiteatro; 
f) Biblioteca Escolar/ Centro de Recursos; 
g) Secretaria; 
h) Reprografia; 
i) Papelaria; 
j) Bar; 
k) Cantina; 
l) Campos exteriores; 
m) Sala de trabalho de professores: Director de Turma e Grupos Disciplinares; 
n) Sala de atendimento aos Pais e Encarregados de Educação; 
o) Arrecadações; 
p) Casas de banho; 
q) Gabinete Médico; 
r) Sala de convívio dos professores; 
s) Sala de convívio dos funcionários. 

2. Todas as instalações serão devidamente identificadas e sinalizadas, de forma a facilitar a 
circulação e o acesso dos vários elementos da Comunidade Escolar. 

3. O Director em articulação com os responsáveis das instalações definirá as normas 
específicas da sua utilização, as quais deverão ser afixadas em local próprio. 

 
 

Artigo 128º 
Gestão das Instalações e Espaços Escolares 

 
1. A gestão das instalações escolares do Agrupamento é da responsabilidade do Director, 

competindo-lhe: 
a) Zelar pela conservação dos edifícios escolares, tendo em conta as plantas do edifício 

fornecidas à escola; 
b) Proceder a obras de beneficiação de pequeno e médio alcance, reparações e trabalhos 

de embelezamento, com a eventual participação das entidades representativas da 
comunidade; 

c) Acompanhar a realização e colaborar na fiscalização e empreitadas; 
d) Emitir pareceres antes da recepção provisória das instalações; 
e) Solicitar o equipamento necessário; 
f) Adquirir o material escolar necessário, ouvidos os respectivos Grupos Disciplinares; 
g) Manter funcional o equipamento, podendo dispor do apoio efectivo das unidades 

móveis de técnicos e operários especializados ou contratar pessoal adequado em 
regime de tarefa; 

h) Proceder à substituição de material irrecuperável ou obsoleto; 
i) Alienar, em condições especiais e de acordo com a lei, bens que se tornem 

desnecessários;  
j) Manter actualizado, em moldes simples e funcionais, o inventário da escola; 
k) Responsabilizar os utentes, a nível individual e ou colectivo, pela conservação de 

instalações e de material utilizado; 
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l) Ceder as suas instalações, a título gratuito ou oneroso, à comunidade para a realização 
de actividades culturais, desportivas, cívicas, ou de reconhecida necessidade, 
arrecadando a respectiva receita, quando a houver; 

m) Contratar serviços de limpeza. 
2. A gestão da ocupação das salas de aula, normais ou específicas, cabe ao Director, de 

acordo com as seguintes prioridades: 
a) Actividades Curriculares; 
b) Actividades de Apoio Educativo; 
c) Actividades de Enriquecimento Curricular. 

3. O Director, ouvido o Conselho Pedagógico, define as salas de trabalho para professores, 
para as actividades de orientação de alunos, para atendimento aos Encarregados de 
Educação, bem como para os Serviços Especializados de Apoio Educativo e para o 
desenvolvimento dos Projectos em funcionamento na escola. 

4. O Director pode autorizar a utilização dos espaços e instalações escolares pela 
comunidade local, de acordo com os protocolos estabelecidos. 

 
 

Artigo 129º 
Requisição e Utilização de Materiais e Espaços Escolares 

 
1. A requisição de materiais e espaços escolares é feita com a antecedência mínima de vinte 

e quatro horas. 
2. A utilização de materiais e espaços escolares obedece aos prazos previamente 

estabelecidos pelo Director, em articulação com os responsáveis pelos serviços 
respectivos. 

3. O requisitante é responsável, pela boa utilização e conservação dos materiais e espaços 
escolares. 

4. O Director em articulação com os responsáveis pelos serviços respectivos, define as regras 
específicas de utilização, as quais deverão ser afixadas em local próprio. 

 
 

Artigo 130º 
Utilização do Pavilhão Gimnodesportivo e do Complexo Polidesportivo Exterior 

 
1. O Pavilhão Gimnodesportivo, bem como o Complexo Polidesportivo Exterior, destinam-se 

à realização das aulas curriculares da disciplina de Educação Física e das actividades do 
Desporto Escolar. 

2. A responsabilidade pela gestão e utilização destas instalações compete Director de 
Instalações e Recursos Educativos. 

3. O funcionamento, gestão e utilização do Pavilhão e de mais instalações Polidesportivas 
rege-se por regulamento próprio e será elaborado pelo Coordenador de Disciplina e pelo 
Director de Instalações. Depois de aprovado no respectivo grupo, será homologado pelo 
Director que o fará afixar em local visível e de fácil acesso. 

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior e de acordo com o regulamento específico, 
o pavilhão e demais instalações poderão ser utilizadas pelos alunos, professores e 
funcionários do Agrupamento em actividades desportivas e/ou outras. De igual modo, a 
cedência das instalações a colectividades locais para a prática de actividades desportivas 
carece de um pedido fundamentado para o efeito, respeitando as prioridades definidas, 
do seguinte modo: 
a) Associações culturais/desportivas/recreativas pertencentes à área pedagógica do 

Agrupamento; 
b) Associações culturais/desportivas/recreativas não pertencentes exclusivamente à área 

pedagógica do Agrupamento; 
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c) Outros grupos perfeitamente identificados e que pertençam à área de influência do 
Agrupamento; 

d) Outros grupos interessados e perfeitamente identificados. 
5. A responsabilidade pela gestão e utilização das instalações por colectividades locais ou 

outros, compete ao Director de Instalações e Recursos Educativos. 
 
 

Artigo 131º 
Direcção de Instalações e Recursos Educativos 

 
1. Sempre que a relevância e o carácter específico das instalações e recursos educativos o 

justifique, poderá ser criado o cargo de Director de Instalações e Recursos Educativos. 
2. O Director de Instalações e Recursos Educativos é designado pelo Director.  
 
 

Artigo 132º 
Competências do Director de Instalações e Recursos Educativos 

 
1. Compete ao Director de Instalações e Recursos Educativos: 

a) Zelar pela conservação e funcionamento das instalações e/ou equipamentos escolares 
a seu cargo; 

b) Prestar o apoio necessário a todos os utilizadores; 
c) Organizar e manter actualizado o inventário do material existente nas instalações, e 

propor a aquisição de novo equipamento; 
d) Definir regras de utilização dos recursos educativos e assegurar a sua correcta 

aplicação;  
e) Apresentar à Direcção, até final do ano lectivo, relatório do trabalho por si 

desenvolvido. 
2. Nos estabelecimentos do Ensino Pré-escolar e do 1º Ciclo cabe aos Coordenadores de 

Estabelecimento, ou ao docente responsável (no caso de não haver Coordenador), a 
Direcção das Instalações e Recursos Educativos. 

 
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  IIVV  

SSeegguurraannççaa  
 

Artigo 133º 
Normas de Segurança 

 
Para garantir a segurança dos espaços escolares do Agrupamento, devem ser cumpridas as 
seguintes normas: 
a) Verificação e manutenção periódica das instalações e equipamentos escolares; 
b) Instalação de extintores em zonas de maior risco de incêndio, designadamente, cozinha, 

bufete, reprografia, salas específicas, pavilhão gimnodesportivo e espaços de maior 
frequência, verificando com regularidade a sua operacionalidade; 

c) Manutenção dos acessos livres de obstáculos e de objectos, de modo a evitar acidentes e 
facilitar a circulação nos percursos para o exterior dos edifícios, bem como nos espaços 
envolventes; 

d) Promoção de simulacros de evacuação pelo menos uma vez por ano; 
e) Elaboração e/ou actualização e divulgação dos planos de emergência dos diversos 

estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento. 
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Artigo 134º 
Delegado de Segurança 

 
1. O Delegado de Segurança é designado pelo Director. 
2. Ao Delegado de Segurança compete: 

a) Sensibilizar toda a comunidade escolar para a problemática da Segurança, articulando 
com o Gabinete de Segurança da Direcção Regional de Educação do Norte (daqui em 
diante designada DREN) a realização de na Escola de acções de sensibilização sobre 
Prevenção e Segurança e Socorrismo, para professores, funcionários e alunos; 

b) Sensibilizar a comunidade escolar para a realização dos exercícios de emergência e 
evacuação urgente de escola; 

c) Sensibilizar a comunidade escolar para os problemas do vandalismo, da violência, do 
furto, da droga, do assédio sexual e proibição do uso de armas “brancas” e outras 
dentro da escola, providenciando o envio das respectivas fichas de comunicação; 

d) Manter contacto estreito com Corporações de Bombeiros, Protecção Civil Municipal, 
responsável pelo Centro de Saúde e Forças de Segurança locais; 

e) Manter contacto estreito com os agentes de segurança do Programa “Escola Segura”; 
f) Zelar pela manutenção da escola, no que concerne ao estado da rede eléctrica 

(interruptores, tomadas, etc.), rede de águas e esgotos; 
g) Procurar com a ajuda dos Bombeiros (se possível) pôr a funcionar as bocas-de-incêndio 

do interior da escola, duas vezes por ano, nas interrupções das actividades lectivas; 
h) Observar a data de validade dos extintores; 
i) Zelar pela fixação das balizas de andebol e futebol, quer no interior, quer no exterior 

das instalações; 
j) Solicitar a vistoria anual à rede e equipamentos de gás; 
k) Zelar para que o gás seja desligado ao final do dia; 
l) Zelar pela existência de uma manta de abafamento (das que não ardem) na cozinha; 
m) Zelar para que os quadros eléctricos bem como as instalações de gás estejam fechados 

e correctamente identificados; 
n) Manter actualizado o dossiê de segurança, com as Normas de Exercício Permanente e 

demais diplomas, bem como todos os ofícios enviados pelo Gabinete de Segurança da 
Direcção Regional de Educação do Norte, referentes à segurança; 

o) Organizar, em parceria com o Director, um exercício externo de evacuação urgente da 
escola, uma vez por ano lectivo, até 31 de Maio. 

3. Caso o professor Delegado de Segurança não seja um elemento da direcção, este tem 
direito a uma redução da sua componente lectiva de dois tempos semanais de quarenta e 
cinco minutos. 

 
 

SSEECCÇÇÃÃOO  IIVV  

SSeerrvviiççooss  TTééccnniiccoo--PPeeddaaggóóggiiccooss  
 

Artigo 135º 
Definição 

 
1. Os Serviços Técnico-pedagógicos destinam-se a promover a existência de condições que 

assegurem a plena integração Escolar dos alunos, devendo conjugar a sua actividade com 
as estruturas de orientação educativa. 

2. Constituem Serviços Técnico-pedagógicos: 
a) Educação Especial; 
b) Apoio Educativo; 
c) Apoio Pedagógico Acrescido; 
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d) Sala de Estudo; 
e) Tutoria. 

3. Os Serviços Técnico-pedagógicos destinam-se ao desenvolvimento de actividades de 
Apoio Educativo da Escola, designadamente: 
a) Contribuir para a igualdade de oportunidades de sucesso educativo para todas as 

crianças e jovens, promovendo a existência de respostas pedagógicas diversificadas 
adequadas às suas necessidades específicas e ao seu desenvolvimento global; 

b) Promover a existência de condições nas Escolas para a integração sócio-educativa das 
crianças e jovens com Necessidades Educativas Especiais; 

c) Colaborar na promoção da qualidade educativa, nomeadamente nos domínios 
relativos à orientação educativa, à interculturalidade, à saúde escolar e à melhoria do 
ambiente educativo; 

d) Articular as respostas a necessidades educativas com os recursos existentes noutras 
estruturas e serviços, nomeadamente nas áreas da saúde, da segurança social, da 
qualificação profissional e do emprego, das autarquias e de identidades particulares e 
não governamentais. 

 
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  II  

NNúúcclleeoo  ddee  EEdduuccaaççããoo  EEssppeecciiaall  
 

Artigo 136º 
Educação Especial 

 
A Educação Especial tem por objectivo a inclusão educativa e social, o acesso e sucesso 
educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, assim como a promoção da igualdade de 
oportunidades, a preparação para o prosseguimento de estudos ou para uma adequada 
preparação para a vida profissional e para a transição da escola para a vida activa de crianças e 
jovens com Necessidades Educativas Especiais de carácter permanente.  
Com base no Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de Janeiro, conjugado com a Lei nº 21/2008, de 12 
de Maio, a Educação Especial visa a criação de condições para a adequação do processo 
educativo às Necessidades Educativas Especiais dos alunos com limitações significativas, ao 
nível da actividade e participação, num ou vários domínios de vida, decorrentes de alterações 
funcionais e estruturais, de carácter permanente, resultando em dificuldades continuadas ao 
nível da comunicação, aprendizagem, mobilidade, autonomia, relacionamento interpessoal e 
participação social. 
 
 

Artigo 137º 
Composição do Núcleo de Educação Especial 

 
O Núcleo de Educação Especial é constituído por docentes com formação especializada no 
âmbito da deficiência mental/motora (grupo 910). 
 
 

Artigo 138º 
Competências do Núcleo de Educação Especial 

 
Compete ao Núcleo de Educação Especial:  
a) Elaborar, no prazo limite de sessenta dias após a referenciação, conjuntamente com os 

restantes intervenientes no processo de avaliação, um relatório técnico-pedagógico, 
resultante da: observação/análise de toda a documentação relativa ao processo individual 
do aluno e da aplicação da Classificação Internacional da Funcionalidade (CIF-CJ); 
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b) Determinar as medidas educativas a implementar; 
c) Participar na elaboração do Programa Educativo Individual (PEI). 
d) Complementar o PEI com um Plano Individual de Transição (PIT) para os alunos impedidos 

de adquirir as aprendizagens e competências definidas no currículo comum, três anos 
antes da idade limite da escolaridade obrigatória; 

e) Assegurar o reforço e desenvolvimento de competências específicas e leccionar áreas 
curriculares específicas, conteúdos conducentes à autonomia pessoal e social dos alunos 
com currículo específico individual; 

f) Contribuir para a diversificação de estratégias e métodos educativos de forma a promover 
o desenvolvimento global das crianças e dos jovens. 

g) Participar na melhoria das condições do ambiente educativo do agrupamento, numa 
perspectiva de fomento da qualidade e da inovação educativa; 

h) Encaminhar, os alunos considerados não elegíveis para a Educação Especial, para os 
apoios disponibilizados pela escola que melhor se adeqúem à sua situação específica; 

i) Participar na elaboração do Relatório Circunstanciado, no final do ano lectivo; 
j) Participar na revisão do PEI, sempre que necessário e obrigatoriamente, no final de cada 

nível de educação e ensino e no final de cada ciclo do ensino básico. 
k) Promover a partilha de informação e colaboração com os Pais/Encarregados de Educação 

e outros técnicos, no percurso educativo; 
l) Estabelecer parcerias, protocolos e projectos de cooperação com as instituições 

particulares de solidariedade social, centros de recursos especializados e outros, 
nomeadamente das áreas da saúde, da Segurança Social, da qualificação profissional e do 
emprego, autarquias e outras entidades particulares e não governamentais; 

m) Participar nas reuniões do Departamento de Expressões, nas reuniões de Conselho de 
Docentes e nas reuniões de Conselhos de Turma; 

n) Elaborar, desenvolver e avaliar o Plano Anual de Actividades do Núcleo, tendo em vista a 
concretização do Projecto Educativo do Agrupamento; 

o) Elaborar ou rever o seu Regimento nos primeiros trinta dias subsequentes ao início do 
ano lectivo, definindo as respectivas regras de organização e de funcionamento nos 
termos fixados na legislação em vigor. 

 
 

Artigo 139º 
Competências do Coordenador do Núcleo de Educação Especial 

 
Compete ao Coordenador do Núcleo de Educação Especial: 
a) Convocar e presidir às reuniões do Núcleo; 
b) Representar nas diferentes estruturas educativas o respectivo grupo; 
c) Cumprir e fazer cumprir as orientações do Conselho Pedagógico, bem como do órgão de 

gestão e exercer as funções por ele delegadas; 
d) Organizar, em dossiê, os vários assuntos respeitantes ao funcionamento do Núcleo; 
e) Promover a divulgação e debate de assuntos do âmbito da Educação Especial; 
f) Propor a cedência de instalações e aquisição de materiais e equipamentos para o 

desenvolvimento das actividades; 
g) Apresentar ao Coordenador do Departamento de Expressões e ao Director um relatório 

crítico, anual, do trabalho desenvolvido. 
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Artigo 140º 
Funcionamento 

 
O Núcleo de Educação Especial reúne sempre que convocado pelo respectivo Coordenador, 
por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros ou sempre que um pedido 
de parecer do Director ou do Conselho Pedagógico o justifique. 
 
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  IIII  

AAppooiioo  EEdduuccaattiivvoo  
 

Artigo 141º 
Âmbito e Definição 

 
1. O Apoio Educativo a alunos centra-se nos alunos com Necessidades Educativas Especiais, 

de carácter permanente. 
2. O Apoio Educativo a alunos traduz-se na disponibilidade de medidas de docência ao 

ensino e aprendizagem de carácter pedagógico e didáctico, organizadas de forma 
integrada, para complemento e adequação do processo normal de ensino e 
aprendizagem, destinadas a suprir as dificuldades de aprendizagem. 

3. As medidas referidas no número anterior traduzem-se em actuações de diferenciação, 
individualmente ou em conjunto de alunos, preferencialmente dentro da sala de aula, ou, 
então, fora dela, com o apoio de um segundo professor, utilizando materiais didácticos 
adequados, passando por sessões de apoio suplementar fora da sala de aula, devendo 
ficar registadas no processo individual do aluno. 

 
 

Artigo 142º 
Apoio Educativo no 1º Ciclo 

 
1. A implementação das medidas de Apoio Educativo no 1º Ciclo é assegurada, em princípio, 

por docentes sem turma atribuída.  
2. Os critérios de frequência e tipo de acompanhamento a assegurar pelos professores de 

apoio, são definidos no início do ano lectivo, em reunião de Conselho de Docentes.  
 
 

Artigo 143º 
Competências do Professor do Apoio Educativo 

 
Compete ao professor de Apoio Educativo: 

a) Articular com o Professor Titular de Turma; 
b) Articular o trabalho desenvolvido com o professor da Educação Especial; 
c) Diversificar as práticas pedagógicas atendendo às dificuldades de aprendizagem de 

cada aluno. 
 
 

Artigo 144º 
Apoio Educativo nos 2º e 3º Ciclos 

 
O Apoio Educativo a alunos dos 2º e 3º Ciclo pode ser prestado por qualquer docente do 
Agrupamento, independentemente do seu Ciclo de Ensino ou Grupo de Recrutamento.  
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Artigo 145º 
Competências do Professor do Apoio Educativo 

 
Compete ao professor de Apoio Educativo: 

a) Articular com o Director de Turma; 
b) Articular o trabalho desenvolvido com o professor da Educação Especial; 
c) Diversificar as práticas pedagógicas atendendo às dificuldades de aprendizagem de 

cada aluno. 
d) Registar as faltas dos alunos, informando atempadamente o Director de Turma, sempre 

que o número de faltas seja superior ao dobro do número de aulas por semana; 
e) Apresentar ao Director de Turma, no final de cada período, um relatório descritivo do 

desenvolvimento das aprendizagens dos alunos a seu cargo, bem como parecer sobre a 
conveniência da manutenção ou suspensão das medidas aplicadas. 

 
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  IIIIII  

AAppooiioo  PPeeddaaggóóggiiccoo  AAccrreesscciiddoo  
 

Artigo 146º 
Definição 

 
O Apoio Pedagógico Acrescido traduz-se na disponibilização de estratégias e actividades 
destinadas a suprir as dificuldades de aprendizagem dos alunos. 
 
 

Artigo 147º 
Intervenientes 

 
1. As actividades de Apoio Pedagógico Acrescido têm como público-alvo todos os alunos da 

escola.  
2. A sua organização, planeamento, execução, controlo e avaliação são competência dos 

professores, dos Directores de Turma, dos Conselhos de Turma e da Direcção. 
3. Sempre que possível, o Apoio Pedagógico Acrescido será atribuído ao professor que 

lecciona a disciplina. Nas situações em que tal não se verifique, devem os professores 
desenvolver a sua actividade de forma articulada. 

 
 

Artigo 148º 
Critérios de Selecção dos Alunos 

 
1. Para efeitos de selecção dos alunos que irão usufruir de aulas de Apoio Pedagógico 

Acrescido, os professores proponentes devem considerar os critérios que a seguir se 
indicam: 
a) 1ª prioridade – alunos que estão a usufruir de Planos de Recuperação, Planos de 

Acompanhamento e alunos vindos do estrangeiro; 
b) 2ª prioridade – alunos com Necessidades Educativas Especiais e alunos que, tendo sido 

avaliados por referência à Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade 
e Saúde, da Organização Mundial de Saúde, não foram encaminhados para as 
respostas no âmbito da Educação Especial; 

c) 3ª prioridade – alunos que manifestem dificuldades na estrutura e funcionamento 
básico da Língua Portuguesa, em situação de comunicação oral e escrita, que se 
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repercutem no seu estudo e no das outras disciplinas e que não possam ser 
ultrapassadas na sala de aula, ou com outras actividades de remediação. 

d) 4ª prioridade - Alunos que manifestem dificuldades ou carências de aprendizagem que 
se tornem impeditivas de um desenvolvimento normal e adequado do processo de 
ensino-aprendizagem. 

e) 5ª prioridade - Alunos em regime de voluntariado, desde que o professor autorize. 
2. A 3ª prioridade só se aplica na selecção dos alunos para aulas de Apoio Pedagógico 

Acrescido a Língua Portuguesa. 
 
 

Artigo 149º 
Constituição de Turmas de Apoio Pedagógico Acrescido 

 
1. As turmas de serão constituídas no máximo por dez alunos. 
2. Os alunos devem ser indicados por ordem decrescente de necessidade, atendendo à 

seriação dos critérios apontados no artigo anterior. 
3. Na propositura, o professor da disciplina deve privilegiar os alunos que revelam grande 

vontade de superar as suas dificuldades e carências.  
 
 

Artigo 150º 
Regime de Frequência 

 
1. A proposta de frequência e o encaminhamento dos alunos para o Apoio Pedagógico 

Acrescido são da responsabilidade do professor proponente e do Director de Turma. 
2. A frequência do Apoio Pedagógico Acrescido é obrigatória sempre que esteja integrada 

nos Planos de Recuperação ou Acompanhamento. 
3. Os alunos que atinjam quatro faltas injustificadas serão excluídos do Apoio Pedagógico 

Acrescido. 
4. Podem igualmente ser excluídos do Apoio Pedagógico Acrescido alunos por questões 

disciplinares depois de analisada a obrigatória participação de natureza disciplinar e 
ouvido o aluno visado. 

 
 

Artigo 151º 
Funções do Professor Proponente e do Director de Turma 

 
1. São funções do professor proponente: 

a) Especificar, de forma cuidada e responsável, no documento Plano/Relatório do Apoio 

Pedagógico Acrescido, as dificuldades do aluno; 
b) Entregar no Conselho de Turma o Plano/Relatório do Apoio Pedagógico Acrescido, com 

os quadros que lhe competem já devidamente preenchidos; 
c) Actualizar, sempre que considere necessário, a relação de alunos dando conhecimento 

ao Director de Turma; 
d) Emitir parecer sobre a conveniência da manutenção ou suspensão da frequência do 

Apoio Pedagógico Acrescido; 
e) Comunicar ao Director de Turma a exclusão dos alunos e respectivos motivos; 
f) Registar, no livro de ponto da turma, o sumário das actividades desenvolvidas assim 

como as faltas dos alunos; 
g) Avaliar os alunos, mediante o preenchimento do Plano/Relatório do Apoio Pedagógico 

Acrescido. 
2. São funções do Director de Turma: 
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a) Solicitar através de impresso próprio, a autorização do Encarregado de Educação para 
que o seu educando usufrua de Apoio Pedagógico Acrescido. 

b) Comunicar a exclusão do aluno e respectivos motivos ao Encarregado de Educação. 
c) Informar o professor para proceder à substituição do aluno por outro, caso o 

Encarregado de Educação não autorizar o seu educando a frequentar o Apoio 
Pedagógico Acrescido; 

d) Acompanhar a situação dos alunos, de modo a manter informados os Encarregados de 
Educação. 

 
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  IIVV  

SSaallaa  ddee  EEssttuuddoo  
 
1. A Sala de Estudo destina-se ao cumprimento de tarefas de complemento educativo, 

designadamente, estudo, realização de trabalhos individuais e de grupo e esclarecimento 
de dúvidas. 

2. Os professores que prestam apoio na Sala de Estudo devem registar, no livro de ponto, o 
sumário das actividades desenvolvidas. 

3. As Salas de Estudo funcionam de acordo com horário a fixar pelo Director.  
 
 

Artigo 152º 
Intervenientes 

 
As actividades da Sala de Estudo têm como público-alvo todos os alunos da escola. A sua 
organização, planeamento, execução, controlo e avaliação são competência dos professores 
que prestam apoio na Sala de Estudo, dos Directores de Turma, dos Conselhos de Turma e da 
Direcção. 
 
 

Artigo 153º 
Regime de Frequência 

 
1. A frequência da Sala de Estudo é de carácter facultativo. 
2. A frequência da Sala de Estudo é obrigatória sempre que esteja integrada nos Planos de 

Desenvolvimento, Recuperação ou Acompanhamento ou por indicação do Conselho de 
Turma. 

 
 

Artigo 154º 
Avaliação dos Alunos 

 
Os alunos que frequentam a Sala de Estudo serão avaliados através de um relatório, no final 
de cada período. Este relatório deverá ser entregue pelos professores responsáveis ao Director 
de Turma. 
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SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  VV  

TTuuttoorriiaa  
 
1. O Director pode designar, Professores Tutores responsáveis pelo acompanhamento, de 

forma individualizada, do processo educativo de um grupo de alunos, de preferência ao 
longo do seu percurso escolar. 

2. As funções de tutoria devem ser realizadas por docentes profissionalizados com 
experiência adequada e, de preferência, com formação especializada em orientação 
educativa ou em coordenação pedagógica. 

 
 

Artigo 155º 
Competências do Professor Tutor 

 
Compete ao Professor Tutor: 
a) Desenvolver medidas de apoio aos alunos, designadamente de integração na turma e na 

escola e de aconselhamento e orientação no estudo e nas tarefas escolares; 
b) Promover a articulação das actividades escolares dos alunos com outras actividades 

formativas; 
c) Desenvolver a sua actividade de forma articulada, quer com a família, quer com os Serviços 

Especializados de Educação Especial e com outras estruturas de orientação educativa. 
 
 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV  

CCoommuunniiddaaddee  EEdduuccaattiivvaa  
 

Artigo 156º 
Âmbito 

 
A Comunidade Educativa integra, sem prejuízo dos contributos de outras entidades, o Pessoal 
Docente e não Docente do Agrupamento, os Alunos, os Pais e Encarregados de Educação, a 
Autarquia Local e os Serviços da Administração Central e Regional com intervenção na área da 
educação, nos termos das respectivas responsabilidades e competências. 
 
 

Artigo 157º 
Responsabilidade dos Membros da Comunidade Educativa 

 
1. A autonomia dos Agrupamentos pressupõe a responsabilidade de todos os membros da 

Comunidade Educativa pela salvaguarda efectiva do direito à educação, à igualdade de 
oportunidades no acesso à escola e na promoção de medidas que visem o empenho e o 
sucesso escolar, pela prossecução integral dos objectivos dos referidos Projectos 
Educativos, incluindo os de integração sócio-cultural e desenvolvimento de uma cultura 
de cidadania capaz de fomentar os valores da pessoa humana, de democracia no exercício 
responsável da liberdade individual e no cumprimento dos direitos e deveres que lhe 
estão associados. 

2. A escola é o espaço colectivo de salvaguarda efectiva do direito à educação, devendo o 
seu funcionamento garantir plenamente aquele direito. 
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SSEECCÇÇÃÃOO  II  

PPeessssooaall  DDoocceennttee  
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  II  

DDiirreeiittooss  ee  DDeevveerreess  ddoo  PPeessssooaall  DDoocceennttee  
 

Artigo 158º 
Direitos do Pessoal Docente 

 
1. São direitos gerais do Pessoal Docente os previstos nos artigos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º do 

Estatuto da Carreira Docente. 
2. São, ainda, direitos específicos: 

a) Receber dos órgãos de direcção, gestão e administração a necessária e constante 
colaboração nas actividades escolares; 

b) Ser respeitado na sua actividade podendo sempre que se julgue lesado solicitar a 
intervenção dos órgãos competentes; 

c) Receber apoio pedagógico dos órgãos competentes; 
d) Ter um período livre semanal para reuniões ou outras actividades. 

 
 

Artigo 159º 
Deveres do Pessoal Docente 

 
1. São deveres gerais do Pessoal Docente os previstos nos artigos 10º, 10º A, 10º B e 10º C 

do Estatuto da Carreira Docente. 
2. São, ainda, deveres específicos: 

a) Ser o primeiro a entrar e o último a sair da sala de aula, impedindo a permanência dos 
alunos na sala de aulas durante o intervalo; 

b) Permanecer no local onde decorre a actividade lectiva ou não lectiva tanto tempo 
quanto ela durar ou estiver determinado; 

c) Respeitar os toques de entrada e de saída, de modo a não prejudicar os intervalos 
destinados ao descanso dos alunos ou a sua deslocação para outras salas, a fim de que 
possam chegar às aulas com pontualidade; 

d) Manter os alunos no local onde decorrem as actividades lectivas, sendo da sua 
responsabilidade os danos ou acidentes de que estes possam ser vítimas, caso os deixe 
abandonar o local de actividades antes de estas terem legalmente terminado; 

e) Providenciar para que a sala onde desenvolveu a sua actividade fique arrumada e 
limpa; 

f) Colocar o livro de ponto e as chaves da sala no local próprio, no final de cada aula; 
g) Preencher o livro de ponto com todos os elementos legais: número de lição, faltas e 

rúbrica; 
h) Manter desligados telemóveis em situação de aula, reuniões e exames; 
i) Colaborar na manutenção da ordem e disciplina em qualquer local da escola não 

hesitando em intervir na correcção de qualquer atitude menos correcta; 
j) Participar na elaboração do Projecto Educativo do Agrupamento, no Plano Anual de 

Actividades do Agrupamento e no Projecto Curricular de Agrupamento; 
k) Consultar com frequência o expositor da Sala de Professores e outros locais de estilo 

destinado à informação; 
l) Conhecer as competências e atribuições dos órgãos directivos e pedagógicos 

constantes da legislação específica; 
m) Colaborar com o Pessoal não Docente na criação e manutenção de um clima de 

disciplina, respeito e de boa convivência entre todos. 



Regulamento Interno do Agrupamento Vertical de Escolas da Correlhã 
 
 

  
72 

 

  

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  IIII  

AAuuttoorriiddaaddee  ddoo  PPrrooffeessssoorr  
 
1. A lei protege a autoridade dos professores nos domínios pedagógico, científico, 

organizacional, disciplinar e de formação cívica. 
2. A autoridade do professor exerce-se dentro e fora da sala de aula, no âmbito das 

instalações escolares ou fora delas, no exercício das suas funções. 
3. Nos termos da lei, as agressões praticadas sobre os professores, no exercício das suas 

funções ou por causa delas, determinam o agravamento das penas aplicadas. 
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  IIIIII  

PPaappeell  EEssppeecciiaall  ddooss  PPrrooffeessssoorreess  
 
1. Os professores, enquanto principais responsáveis pela condução do processo de ensino e 

aprendizagem, devem promover medidas de carácter pedagógico que estimulem o 
harmonioso desenvolvimento da educação, em ambiente de ordem e disciplina, nas 
actividades na sala de aula e nas demais actividades da escola. 

2. O Director de Turma ou, tratando -se de alunos do 1.º Ciclo, o Professor Titular de Turma, 
enquanto coordenador do plano de trabalho da turma, é particularmente responsável 
pela adopção de medidas tendentes à melhoria das condições de aprendizagem e à 
promoção de um bom ambiente educativo, competindo-lhe articular a intervenção dos 
professores da turma e dos Pais e Encarregados de Educação e colaborar com estes no 
sentido de prevenir e resolver problemas comportamentais ou de aprendizagem. 
 
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  IIVV  

PPrroocceessssoo  ddee  AAvvaalliiaaççããoo  
 
1. O Processo de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente será feito de acordo a 

legislação em vigor. 
2. O Director afixa o calendário anual de desenvolvimento do Processo de Avaliação, assim 

como instrumentos necessários à concretização do mesmo. 
 
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  VV  

CCoommiissssããoo  ddee  CCoooorrddeennaaççããoo  ddaa  AAvvaalliiaaççããoo  ddee  DDeesseemmppeennhhoo  
 
1. A Comissão de Coordenação de Avaliação de Desempenho é composta pelos seguintes 

elementos: 
a) Presidente do Conselho Pedagógico, que coordena; 
b) Três outros membros do mesmo com a categoria de titular, eleitos pelo Conselho 

Pedagógico. 
2. Compete à Comissão de Coordenação de Avaliação de Desempenho: 

a) Assegurar a aplicação objectiva e coerente do sistema de avaliação do desempenho, 
designadamente tomando em consideração o projecto educativo e os planos anual e 
plurianual de actividades, bem como as especificidades do agrupamento de escolas ou 
da escola não agrupada, e tendo em conta as orientações do conselho científico para a 
avaliação de professores;  

b) Elaborar a proposta dos instrumentos de registo; 
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c) Assegurar o respeito pela aplicação das percentagens máximas fixadas nos termos 
legais e o cumprimento do disposto no nº 3 do artigo 46º do Estatuto da Carreira 
Docente. 

3. Para efeitos do disposto na alínea c) do número anterior, a comissão de coordenação da 
avaliação do desempenho deve transmitir a todos os relatores as orientações adequadas 
a fim de garantir que as propostas de avaliação final respeitem as referidas percentagens. 

 
 

SSEECCÇÇÃÃOO  IIII  

PPeessssooaall  nnããoo  DDoocceennttee  
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  II  

DDiirreeiittooss  ee  DDeevveerreess  ddoo  PPeessssooaall  nnããoo  DDoocceennttee  
 

Artigo 160º 
Direitos do Pessoal não Docente 

 
1. Ao Pessoal não Docente são garantidos os direitos gerais estabelecidos para os 

trabalhadores a exercer funções públicas, previstos na legislação em vigor. 
2. São, ainda, garantidos os seguintes direitos: 

a) Ser tratado de forma igual em situações iguais, sem qualquer tipo de discriminação, 
seja ela devida a religião, crença, convicção política, raça, sexo ou qualquer outro 
motivo; 

b) Participar activamente na vida da escola; 
c) Ser ouvido e respeitado por todos os membros da comunidade educativa no exercício 

das suas funções 
d) Recorrer ao seu hierárquico quando houver problemas de serviço; 
e) Apresentar críticas e sugestões com vista a melhorar o funcionamento da escola; 
f) Exigir, por parte dos restantes membros da comunidade educativa, uma maior 

intervenção na preservação e manutenção do asseio escolar e do respectivo 
património; 

g) Ser ouvido em todos os assuntos que lhe digam respeito; 
h) Ser informado de todos os assuntos relacionados com a vida do Agrupamento, a fim de 

poder esclarecer professores, alunos, outros funcionários e público em geral; 
i) Informar-se e ser informado sobre todas as matérias que lhe digam respeito; 
j) Participar em iniciativas que promovam a sua formação; 
k) Participar, através dos seus representantes, no processo de elaboração do Projecto 

Educativo e do Regulamento Interno; 
l) Eleger e ser eleito para os órgãos, cuja representação esteja prevista na lei e no 

Regulamento Interno; 
m) Conhecer o Regulamento Interno. 

3. Participar nas actividades escolares dentro e fora do recinto escolar, desde que 
autorizado pelo Director. 

4. Para funcionalidade dos serviços, beneficiar de um intervalo de 10 a 15 minutos, a meio 
da manhã e a meio tarde, em momentos que não haja prejuízo para os serviços. 

 
 

Artigo 161º 
Deveres do Pessoal não Docente 

 
1. O Pessoal não Docente está obrigado ao cumprimento dos deveres gerais dos 

funcionários e agentes do Estado, previstos na legislação em vigor. 
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2. São ainda, deveres do Pessoal não Docente: 
a) Participar de forma activa nas actividades da Escola, executando as funções com zelo, 

honestidade, disciplina, interesse e espírito de iniciativa; 
b) Manter boas normas de civismo e ter uma correcção exemplar no trato com os alunos, 

professores e funcionários, bem como com todas as pessoas que se dirijam à Escola; 
c) Assegurar permanentemente as funções que lhe são atribuídas; 
d) Colaborar com os restantes elementos no acompanhamento e integração dos alunos 

na comunidade educativa, incentivando o respeito pelas regras de convivência e 
promovendo um bom ambiente educativo; 

e) Zelar pela preservação, conservação e asseio da escola; 
f) Participar qualquer ocorrência, estrago ou extravio, logo que dele tenha conhecimento; 
g) Permanecer no local que lhe foi atribuído durante o horário estipulado, dele não se 

ausentando sem autorização superior; 
h) Evitar que as aulas e o regular funcionamento de todos os serviços ou actividades 

escolares sejam perturbados por alunos ou outras pessoas; 
i) Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes colaboração; 
j) Ser portador do cartão identificativo e do vestuário (bata) previamente estabelecido; 
k) Respeitar as instruções superiormente definidas; 
l) Conhecer as normas de funcionamento dos serviços da escola; 
m) Guardar sigilo profissional. 

 
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  IIII  

PPaappeell  ddoo  PPeessssooaall  nnããoo  DDoocceennttee  ddaass  EEssccoollaass  
 
1. O Pessoal não Docente das escolas deve colaborar no acompanhamento e integração dos 

alunos na Comunidade Educativa, incentivando o respeito pelas regras de convivência, 
promovendo um bom ambiente educativo e contribuindo, em articulação com os 
docentes, os Pais e Encarregados de Educação, para prevenir e resolver problemas 
comportamentais e de aprendizagem. 

2. Aos técnicos de Serviços de Psicologia e Orientação, integrados ou não em Equipa 
Multidisciplinar, com formação para o efeito, incumbe ainda o papel especial de colaborar 
na identificação e prevenção de situações problemáticas de alunos e fenómenos de 
violência, na elaboração de Planos de Acompanhamento para estes, envolvendo a 
Comunidade Educativa. 

 
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  IIIIII  

AAssssiisstteenntteess  OOppeerraacciioonnaaiiss  
 

Artigo 162º 
Funções e Competências do Assistente Operacional 

 
1. Ao Assistente Operacional incumbe o exercício de funções de apoio geral, incluindo as de 

telefonista e operador de reprografia, desenvolvendo e incentivando o respeito e apreço 
pelo estabelecimento de educação ou de ensino e pelo trabalho que, em comum, nele 
deve ser efectuado. 

2. Ao Assistente Operacional compete: 
a) Participar com os docentes no acompanhamento das crianças e dos jovens durante o 

período de funcionamento da escola, com vista a assegurar um bom ambiente 
educativo; 
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b) Exercer tarefas de atendimento e encaminhamento de utilizadores da escola e 
controlar entradas e saídas da escola; 

c) Cooperar nas actividades que visem a segurança de crianças e jovens na escola; 
d) Providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem 

como do material e equipamento didáctico e informático necessário ao 
desenvolvimento do processo educativo; 

e) Exercer tarefas de apoio aos serviços de acção social escolar; 
f) Prestar apoio e assistência em situações de primeiros socorros e, em caso de 

necessidade, acompanhar a criança ou o aluno a unidades de prestação de cuidados de 
saúde; 

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

limpeza e manutenção do mesmo e efectuando pequenas reparações ou comunicando 
as avarias verificadas; 

k) Assegurar o controlo de gestão de stocks necessários ao funcionamento da 
reprografia; 

l) Efectuar, no interior e exterior, tarefas indispensáveis ao funcionamento dos serviços; 
m) Exercer, quando necessário, tarefas de apoio de modo a permitir o normal 

funcionamento de laboratórios e bibliotecas escolares. 
 
 

Artigo 163º 
Coordenador dos Assistentes Operacionais 

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

a) Orientar, coordenar e supervisionar o trabalho do Assistente Operacional; 
b) Colaborar com os órgãos de administração e gestão na distribuição de serviço por 

aquele pessoal;  
c) Controlar a assiduidade do pessoal a seu cargo e elaborar o plano de férias a submeter 

à aprovação dos órgãos de administração e gestão;  
d) Atender e apreciar reclamações ou sugestões sobre o serviço prestado, propondo 

soluções; 
e) Comunicar infracções disciplinares ao pessoal a seu cargo; 
f) Requisitar ao armazém e fornecer material de limpeza, de primeiros socorros e de uso 

corrente nas aulas; 
g) Comunicar estragos ou extravios de material e equipamento; 
h) Afixar e divulgar convocatórias, avisos, ordens de serviço, pautas, horários, etc.; 
i) Levantar autos de notícia ao Assistente Operacional relativos a infracções disciplinares 

verificadas; 
j) A coordenação dos Assistentes Operacionais é assegurada por um Coordenador 

nomeado; 
k) Enquanto não houver um Coordenador dos Assistentes Operacionais nomeado, o 

Director delega essas funções no Subdirector, que elege um Assistente Operacional 
para coordenar o pessoal. 
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SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  IIVV  

PPeessssooaall  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  
 

Artigo 164º 
Competências do Coordenador Técnico 

 
1. Ao Coordenador Técnico compete participar no conselho administrativo e, na 

dependência da Direcção da escola, coordenar toda a actividade administrativa nas áreas 
da gestão de recursos humanos, da gestão financeira, patrimonial e de aquisições e da 
gestão do expediente e arquivo. 

2. Ao Coordenador Técnico cabe ainda: 
a) Dirigir e orientar o pessoal afecto ao Serviço Administrativo no exercício diário das 

suas tarefas; 
b) Exercer todas as competências delegadas pela Direcção; 
c) Propor as medidas tendentes à modernização e eficiência e eficácia dos serviços de 

apoio administrativo; 
d) Preparar e submeter a despacho do órgão executivo da escola ou do Agrupamento de 

escolas todos os assuntos respeitantes ao funcionamento da escola; 
e) Assegurar a elaboração do Projecto de orçamento, de acordo com as linhas traçadas 

pela Direcção; 
f) Coordenar, de acordo com as orientações do Conselho Administrativo, a elaboração do 

relatório de conta de gerência; 
g) Proceder à leitura e fazer circular o Diário da República, tomando as providências 

necessárias para que a legislação de interesse seja distribuída pelas diferentes áreas e 
demais entidades determinadas pelo Director; 

h) Ter sob sua guarda o selo branco da escola; 
i) Nas suas ausências e impedimentos é substituído pelo Assistente Técnico com o perfil 

e competências técnicas e habilitacionais mais adequadas ao cargo. 
 
 

Artigo 165º 
Assistente Técnico 

 
1. O Assistente Técnico desempenha, sob orientação do Coordenador Técnico, funções de 

natureza executiva, enquadradas com instruções gerais e procedimentos bem definidos, 
com certo grau de complexidade, relativas a uma ou mais áreas de actividade 
administrativa, designadamente gestão de alunos, pessoal, orçamento, contabilidade, 
património, aprovisionamento, secretaria, arquivo e expediente. 

2. No âmbito das funções mencionadas, compete ao Assistente Técnico, designadamente: 
a) Recolher, examinar, conferir e proceder à escrituração de dados relativos às 

transacções financeiras e de operações contabilísticas; 
b) Assegurar o exercício das funções de tesoureiro, quando para tal designado pelo órgão 

executivo do estabelecimento de educação ou de ensino ou do Agrupamento; 
c) Organizar e manter actualizados os processos relativos à situação do Pessoal Docente 

e não Docente, designadamente o processamento dos vencimentos e registos de 
assiduidade; 

d) Organizar e manter actualizado o inventário patrimonial, bem como adoptar medidas 
que visem a conservação das instalações, do material e dos equipamentos; 

e) Desenvolver os procedimentos da aquisição de material e de equipamento necessários 
ao funcionamento das diversas áreas de actividade da escola; 

f) Assegurar o tratamento e divulgação da informação entre os vários órgãos da escola e 
entre estes e a comunidade escolar e demais entidades; 
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g) Organizar e manter actualizados os processos relativos à gestão dos alunos; 
h) Providenciar o atendimento e a informação a alunos, Encarregados de Educação, 

Pessoal Docente e não Docente e outros utentes da escola; 
i) Preparar, apoiar e secretariar reuniões do órgão executivo do Agrupamento, ou outros 

órgãos, e elaborar as respectivas actas, se necessário. 
 
 

SSEECCÇÇÃÃOO  IIIIII  

AAlluunnooss  
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  II  

DDiirreeiittooss  ee  DDeevveerreess  ddee  CCiiddaaddaanniiaa  
 
No desenvolvimento dos princípios do Estado de direito democrático e de uma cultura de 
cidadania capaz de fomentar os valores da dignidade da pessoa humana, da democracia, do 
exercício responsável, da liberdade individual e da identidade nacional, o aluno tem o direito e 
o dever de conhecer e respeitar activamente os valores e os princípios fundamentais inscritos 
na Constituição da República Portuguesa, a Bandeira e o Hino, enquanto símbolos nacionais, a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, a 
Convenção sobre os Direitos da Criança e a Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, enquanto matrizes de valores e princípios de afirmação da humanidade. 
 
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  IIII  

RReessppoonnssaabbiilliiddaaddee  ddooss  AAlluunnooss  
 
1. Os alunos são responsáveis, em termos adequados à sua idade e capacidade de 

discernimento, pelos direitos e deveres que lhe são conferidos pelo Estatuto do Aluno, 
pelo presente Regulamento Interno e demais legislação aplicável. 

2. A responsabilidade disciplinar dos alunos implica o respeito integral do Estatuto do Aluno, 
do Regulamento Interno do Agrupamento, do património do mesmo, dos demais alunos, 
funcionários e em especial dos professores. 

3. Os alunos não podem prejudicar o direito à educação dos restantes alunos. 
 
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  IIIIII  

DDiirreeiittooss  ee  DDeevveerreess  ddooss  AAlluunnooss  
 

Artigo 166º 
Direitos do Aluno 

 
O aluno tem direito a: 
a) Ser tratado com respeito e correcção por qualquer membro da Comunidade Educativa; 
b) Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o previsto na lei, em 

condições de efectiva igualdade de oportunidades no acesso, de forma a propiciar a 
realização de aprendizagens bem sucedidas; 

c) Usufruir do ambiente e do Projecto Educativo que proporcionem as condições para o seu 
pleno desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico, para a formação da sua 
personalidade; 

d) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no 
trabalho e no desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido; 
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e) Ver reconhecido o empenhamento em acções meritórias, em favor da comunidade em 
que está inserido ou da sociedade em geral, praticadas na escola ou fora dela, e ser 
estimulado nesse sentido; 

f) Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como de uma 
planificação equilibrada das actividades curriculares e extracurriculares, nomeadamente 
as que contribuem para o desenvolvimento cultural da comunidade; 

g) Beneficiar, no âmbito dos serviços de acção social escolar, de um sistema de apoios que 
lhe permitam superar ou compensar as carências do tipo sócio-familiar, económico ou 
cultural que dificultam o acesso à escola ou o processo de aprendizagem; 

h) Poder usufruir de prémios que distingam o mérito; 
i) Beneficiar de outros apoios específicos, necessários às suas necessidades escolares ou às 

suas aprendizagens, através dos Serviços de Psicologia e Orientação ou de outros serviços 
especializados de Apoio Educativo; 

j) Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade física e moral; 
k) Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença súbita, 

ocorrido ou manifestada no decorrer das actividades escolares; 
l) Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu 

processo individual, de natureza pessoal ou familiar; 
m) Participar, através dos seus representantes, nos termos da lei, nos órgãos de 

administração e gestão da escola, na criação e execução do respectivo Projecto Educativo, 
bem como na elaboração do Regulamento Interno; 

n) Eleger os seus representantes para os órgãos, cargos e demais funções de representação 
no âmbito da escola, bem como ser eleito, nos termos da lei e do Regulamento Interno; 

o) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da escola e ser ouvido pelos 
professores, Directores de Turma e órgãos de administração e gestão da escola em todos 
os assuntos que justificadamente forem do seu interesse; 

p) Organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e ocupação de tempos 
livres; 

q) Ser informado sobre o Regulamento Interno 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 objectivos essenciais de cada disciplina ou 
área disciplinar, os processos e critérios de avaliação, bem como sobre matrícula, abono 
de família e apoios sócio-educativos, normas de utilização e de segurança dos materiais e 
equipamentos e das instalações, incluindo o Plano de Emergência, e, em geral, sobre 
todas as actividades e iniciativas relativas ao Projecto Educativo; 

r) Participar nas demais actividades da escola, nos termos da lei e do respectivo 
Regulamento Interno; 

s) Participar no processo de avaliação, através dos mecanismos de auto e hetero-avaliação. 
 
 

Artigo 167º 
Deveres do Aluno 

 
1. São deveres do aluno:  

a) Estudar, empenhando -se na sua educação e formação integral; 
b) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no 

âmbito das actividades escolares; 
c) Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino e 

aprendizagem; 
d) Tratar com respeito e correcção qualquer membro da Comunidade Educativa; 
e) Guardar lealdade para com todos os membros da Comunidade Educativa; 
f) Respeitar as instruções dos professores e do Pessoal não Docente; 
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g) Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na escola 
de todos os alunos; 

h) Participar nas actividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola, bem 
como nas demais actividades organizativas que requeiram a participação dos alunos; 

i) Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da Comunidade 
Educativa; 

j) Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da Comunidade Educativa, de 
acordo com as circunstâncias de perigo para a integridade física e psicológica dos 
mesmos; 

k) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didáctico, 
mobiliário e espaços verdes da escola, fazendo uso correcto dos mesmos; 

l) Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da Comunidade Educativa; 
m) Permanecer na escola durante o seu horário, salvo autorização escrita do Encarregado 

de Educação ou da Direcção da escola; 
n) Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a colaboração; 
o) Conhecer e cumprir o Estatuto do Aluno, as normas de funcionamento dos serviços da 

escola e o Regulamento Interno, subscrevendo declaração anual de aceitação do 
mesmo e de compromisso activo quanto ao seu cumprimento integral; 

p) Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial drogas, tabaco e bebidas 
alcoólicas, nem promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo das 
mesmas; 

q) Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou 
engenhos, passíveis de, objectivamente, perturbarem o normal funcionamento das 
actividades lectivas ou poderem causar danos físicos ou psicológicos aos alunos ou a 
terceiros; 

r) Respeitar a autoridade do professor. 
2. São ainda deveres do aluno: 

a) Ser diariamente portador do cartão de estudante e da caderneta escolar; 
b) Levar para as aulas o material indispensável para o normal e regular desenvolvimento 

das actividades escolares;  
c) Não permanecer na sala de aula com o telemóvel ou com qualquer equipamento 

electrónico ligado e/ou à vista; 
d) Não mascar pastilhas elásticas na sala de aula; 
e) Não prejudicar o normal funcionamento das actividades lectivas, nem permanecer em 

espaços exteriores próximo das salas de aula durante o seu funcionamento; 
f) Não permanecer junto ao portão da escola/vedação do recinto escolar; 
g) Respeitar os locais de saída da escola; 
h) Respeitar os horários de saída autorizados pelos Encarregados de Educação. 

 
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  IIVV  

RReepprreesseennttaaççããoo  ddooss  AAlluunnooss  
 
Os alunos podem reunir-se em Assembleia de Alunos ou Assembleia Geral de Alunos e são 
representados pela Associação de Estudantes, Delegado ou Subdelegado de Turma e pela 
Assembleia de Delegados de Turma, nos termos da lei e do Regulamento Interno. 
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Artigo 168º 
Representação dos Alunos no Conselho Geral 

 
A representação dos alunos no Conselho Geral é feita através do Presidente da Associação de 
Estudante. 
 
 

Artigo 169º 
Representação dos Alunos no Conselho Pedagógico 

 
A representação dos alunos é feita através do Presidente da Associação de Estudante, a 
convite do Presidente do Conselho Pedagógico. 
 
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  VV  

DDeelleeggaaddoo  ee  SSuubbddeelleeggaaddoo  ddee  TTuurrmmaa  ((22ºº  ee  33ºº  CCiiccllooss))  
 
Os alunos têm direito a ser representados pelos Delegado e Subdelegado da respectiva turma. 
 
 

Artigo 170º 
Perfil do Delegado e Subdelegado 

 
O Delegado e Subdelegado de Turma devem: 
a) Cultivar valores de respeito e cooperação em relação a todos os elementos da 

Comunidade Escolar; 
b) Ter facilidade de relacionamento com todos os membros da turma; 
c) Assumir com facilidade o papel de porta-voz dos colegas e interlocutores válidos entre 

estes e os professores; 
d) Ser capazes de representar os colegas nas reuniões. 

 
 

Artigo 171º 
Competências do Delegado e Subdelegado 

 
1. Ao Delegado de Turma compete: 

a) Representar a turma junto do órgão de gestão do Agrupamento e das estruturas de 
orientação educativa; 

b) Participar nas reuniões para que for convocado, designadamente nas reuniões de 
conselho de turma, excepto nos pontos da ordem de trabalhos relativos à avaliação e 
ainda no Conselho de Turma de natureza disciplinar; 

c) Solicitar a realização de reuniões da turma com o respectivo Director de Turma, nos 
termos do artigo 14º, ponto 2 da Lei nº 30/2002, de 20 de Dezembro, e alterada pela 
Lei nº 3/2008, de 18 de Janeiro, e pela Lei nº 39/2010, de 2 de Setembro; 

d) Consultar os colegas, antes das reuniões para que foi convocado, registando 
problemas, preocupações e propostas a fim de os apresentar e discutir na reunião; 

e) Manter-se informado e informar os colegas sobre os assuntos de interesse da turma 
e/ou da Escola, tratados nas reuniões em que participou; 

f) Promover a ligação entre os seus colegas e o Director de Turma, dando-lhe a conhecer 
as ocorrências e problemas que afectem a turma ou algum colega; 

g) Intervir, assumindo papel mediador e apaziguador, na resolução de eventuais 
problemas ou conflitos entre colegas; 
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h) Promover o cumprimento do Regulamento Interno. 
2. O Subdelegado de Turma coadjuva o Delegado no desempenho das funções acima 

descritas e pode substituí-lo na sua ausência ou impedimento. 
 
 

Artigo 172º 
Eleição 

 
1. No início do ano lectivo, compete ao Director de Turma promover a eleição do Delegado e 

Subdelegado de Turma. 
2. O Delegado e Subdelegado são eleitos de entre os alunos da turma, por maioria simples e 

voto secreto, em reunião a realizar na aula de Formação Cívica, sob a presidência do 
Director de Turma. 

3. Do resultado da eleição é lavrada uma acta, que depois de assinada pelos Presidente, 
Secretário, Delegado e Subdelegado é arquivada no dossiê da Direcção de Turma. 

4. Em caso de empate, efectua-se um segundo escrutínio, onde são candidatos os alunos 
que obtiveram no primeiro escrutínio maior e igual número de votos. 

 
 

Artigo 173º 
Destituição e/ou Substituição do Cargo 

 
1. Será destituído o Delegado ou Subdelegado a quem seja aplicada Medida Disciplinar, na 

sequência de um processo desta natureza. 
2. Será substituído, em qualquer momento, o aluno eleito se: 

a) Ele próprio o solicitar, mediante fundamentação a apresentar em Assembleia de 
Turma; 

b) For solicitado pela maioria da turma, mediante a apresentação de abaixo-assinado; 
c) O Director de Turma apresentar proposta fundamentada nesse sentido e o Conselho 

de Turma a aprovar. 
 
 

Artigo 174º 
Assembleia de Turma 

 
1. O Delegado e Subdelegado de Turma têm o direito de solicitar a realização de reuniões da 

turma, com o respectivo Director de Turma, para apreciação de matérias relacionadas 
com o funcionamento da turma, sem prejuízo do cumprimento das actividades lectivas 
nos seguintes termos: 
a) O pedido é apresentado ao Director de Turma, sendo precedido de reunião informal 

da turma para determinação das matérias a abordar; 
b) Por iniciativa dos alunos, o Director de Turma pode solicitar a participação dos 

representantes dos Pais e Encarregados de Educação dos alunos da turma referida; 
c) A intenção de realizar a reunião deverá ser participada pelo Director de Turma ao 

órgão executivo. 
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SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  VVII  

AAsssseemmbblleeiiaa  ddee  DDeelleeggaaddooss  ddee  TTuurrmmaa  
 
1. A Assembleia de Delegados de Turma, como órgão de representação e participação dos 

alunos, é composta pelos Delegados ou Subdelegados de todas as turmas do 
Agrupamento. 

2. À Assembleia de Delegados de Turma compete dar parecer sobre todos os assuntos que 
lhe sejam apresentados pelos órgãos do Agrupamento. 

3. A Assembleia de Delegados de Turma é convocada pelo Director, que a ela preside.  
 
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  VVIIII  

AAssssoocciiaaççããoo  ddee  EEssttuuddaanntteess  
 
1. A Associação de Estudantes representa todos os alunos do Agrupamento e rege-se por 

estatutos próprios, constituindo-se como estrutura privilegiada de promoção e apoio a 
actividades culturais, científicas, pedagógicas, recreativas e desportivas. 

2. A Associação de Estudantes tem o direito de solicitar ao Director a realização de reuniões 
para apreciação de matérias relacionadas com o funcionamento da escola. 

 
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  VVIIIIII  

DDeevveerr  ddee  AAssssiidduuiiddaaddee  
 

Artigo 175º 
Frequência e Assiduidade 

 
1. Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, nos termos da lei, os 

alunos são responsáveis pelo cumprimento do dever de assiduidade. 
2. Os Pais e Encarregados de Educação dos alunos menores de idade são responsáveis 

conjuntamente com estes pelo cumprimento dos deveres referidos no número anterior. 
3. O dever de assiduidade implica para o aluno quer a presença e a pontualidade na sala de 

aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar quer uma atitude de empenho 
intelectual e comportamental adequada, de acordo com a sua idade, ao processo de 
ensino e aprendizagem. 

 
 

Artigo 176º 
Faltas 

 
1. A falta é a ausência do aluno a uma aula ou a outra actividade de frequência obrigatória, 

ou facultativa caso tenha havido lugar a inscrição. 
2. Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, há tantas faltas quantos os tempos de 

ausência do aluno 
3. São consideradas actividades de frequência obrigatória as que se encontrem previstas nos 

planos de recuperação e acompanhamento dos alunos, nomeadamente aulas de apoio 
pedagógico acrescido, oficinas e sala de estudo. 

4. São consideradas actividades de frequência facultativa com inscrição prévia, as 
actividades de enriquecimento curricular, nomeadamente, clubes, oficinas, desporto 
escolar e ateliês.  

5. As faltas são registadas pelo Professor Titular de Turma ou pelo Director de Turma em 
suportes administrativos adequados. 



Regulamento Interno do Agrupamento Vertical de Escolas da Correlhã 
 
 

  
83 

 

  

Artigo 177º 
Natureza das Faltas 

 
1. São previstas no presente Estatuto as faltas justificadas e injustificadas, bem como os seus 

efeitos. 
2. As faltas resultantes da aplicação da ordem de saída da sala de aula, ou de medidas 

disciplinares sancionatórias, consideram-se faltas injustificadas. 
 
 

Artigo 178º 
Justificação de Faltas 

 
1. São consideradas justificadas as faltas dadas pelos seguintes motivos: 

a) Doença do aluno, devendo esta ser declarada por médico se determinar impedimento 
superior a cinco dias úteis; 

b) Isolamento profiláctico, determinado por doença infecto -contagiosa de pessoa que 
coabite com o aluno, comprovada através de declaração da autoridade sanitária 
competente; 

c) Falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas por 
falecimento de familiar, previsto no regime do contrato de trabalho dos trabalhadores 
que exercem funções públicas; 

d) Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia imediatamente posterior; 
e) Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, que não 

possa efectuar -se fora do período das actividades lectivas; 
f) Assistência na doença a membro do agregado familiar, nos casos em que, 

comprovadamente, tal assistência não possa ser prestada por qualquer outra pessoa; 
g) Comparência a consultas pré-natais, período de parto e amamentação, tal como 

definido na Lei nº 90/2001, de 20 de Agosto; 
h) Acto decorrente da religião professada pelo aluno, desde que o mesmo não possa 

efectuar -se fora do período das actividades lectivas e corresponda a uma prática 
comummente reconhecida como própria dessa religião; 

i) Preparação ou participação em competições desportivas de alunos integrados no 
subsistema do alto rendimento, nos termos da legislação em vigor, bem como 
daqueles que sejam designados para integrar selecções ou outras representações 
nacionais, nos períodos de preparação e participação competitiva, ou, ainda, a 
participação dos demais alunos em actividades desportivas e culturais quando esta 
seja considerada relevante pelas respectivas autoridades escolares; 

j) Participação em actividades associativas, nos termos da lei; 
k) Cumprimento de obrigações legais; 
l) Outro facto impeditivo da presença na escola, desde que, comprovadamente, não seja 

imputável ao aluno ou seja, justificadamente, considerado atendível pelo Director de 
Turma ou pelo professor Titular de Turma. 

2. O pedido de justificação das faltas é apresentado por escrito pelos Pais ou Encarregado de 
Educação ou, quando o aluno for maior de idade, pelo próprio, ao Director de Turma ou 
ao professor Titular da Turma, com indicação do dia, da hora e da actividade em que a 
falta ocorreu, referenciando -se os motivos justificativos da mesma na caderneta escolar, 
tratando -se de aluno do ensino básico. 
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Artigo 179º 
Faltas Injustificadas 

 
1. As faltas são injustificadas quando: 

a) Não tenha sido apresentada justificação, nos termos do nº 1 do artigo anterior; 
b) A justificação tenha sido apresentada fora do prazo; 
c) A justificação não tenha sido aceite; 
d) A marcação da falta resulte da aplicação da ordem de saída da sala de aula ou de 

medida disciplinar sancionatória. 
2. Na situação prevista na alínea c) do número anterior, a não aceitação da justificação 

apresentada deve ser devidamente fundamentada. 
3. As faltas injustificadas são comunicadas aos Pais ou Encarregados de Educação ou, 

quando maior de idade, ao aluno, pelo Director de Turma ou pelo professor Titular de 
Turma, no prazo máximo de três dias úteis, pelo meio mais expedito. 

 
 

Artigo 180º 
Faltas de Material 

 
1. A comparência do aluno às actividades lectivas sem ser portador do material didáctico 

considerado necessário, determina o correspondente registo na caderneta do aluno, para 
conhecimento do Encarregado de Educação. 

2. Após três faltas resultantes do facto de o aluno não se fazer acompanhar do material 
necessário às actividades lectivas de Educação Visual, Educação Visual e Tecnológica, 
Educação Musical e Educação Física, será marcada uma falta de presença, sendo esta 
considerada injustificada. 

3. Nas restantes áreas curriculares e áreas curriculares não disciplinares, após cinco faltas de 
material, será marcada uma falta de presença, sendo esta considerada injustificada. 

4. Compete aos docentes das diferentes áreas decidir qual o material necessário ao 
desenvolvimento das actividades lectivas. 

 
 

Artigo 181º 
Excesso Grave de Faltas 

 
1. No 1.º Ciclo o aluno não pode dar mais de 10 faltas injustificadas. 
2. Nos restantes Ciclos as faltas injustificadas não podem exceder o dobro do número de 

tempos lectivos semanais, por disciplina. 
3. Quando for atingido metade do limite de faltas injustificadas, os Pais ou Encarregados de 

Educação ou, quando maior de idade, o aluno, são convocados, pelo meio mais expedito, 
pelo Director de Turma ou pelo Professor Titular de Turma. 

4. A notificação referida no número anterior deve alertar para as consequências da violação 
do limite de faltas injustificadas e procurar encontrar uma solução que permita garantir o 
cumprimento efectivo do dever de assiduidade. 

5. Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos não imputáveis à 
escola, e sempre que a gravidade especial da situação o justifique, a respectiva Comissão 
de Protecção de Crianças e Jovens deve ser informada do excesso de faltas do aluno, 
assim como dos procedimentos e diligências até então adoptados pela escola, procurando 
em conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de assiduidade. 

6. Para efeitos do disposto nos números 1 e 2, são também contabilizadas como faltas 
injustificadas as decorrentes da aplicação da medida correctiva de ordem de saída da sala 
de aula, bem como as ausências decorrentes da aplicação da medida disciplinar 
sancionatória de suspensão.  
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Artigo 182º 
Efeitos da Ultrapassagem do Limite de Faltas Injustificadas 

 
1. Para os alunos que frequentam o 1.º Ciclo do ensino básico, a violação do limite de faltas 

injustificadas obriga ao cumprimento de um Plano Individual de Trabalho que incidirá 
sobre todo o programa curricular do nível que frequenta e que permita recuperar o atraso 
das aprendizagens. 

2. Para os alunos que frequentam o 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, a violação do limite de 
faltas injustificadas obriga ao cumprimento de um plano individual de trabalho, que 
incidirá sobre a disciplina ou disciplinas em que ultrapassou o referido limite de faltas e 
que permita recuperar o atraso das aprendizagens. 

3. O recurso ao Plano Individual de Trabalho apenas pode ocorrer uma única vez no decurso 
de cada ano lectivo. 

4. O cumprimento do Plano Individual de Trabalho por parte do aluno realiza -se em período 
suplementar ao horário lectivo, nomeadamente nas horas destinadas à Sala de Estudo, 
Oficina da Matemática ou Oficina das Línguas. 

5. O previsto no número anterior não isenta o aluno da obrigação de cumprir o horário 
lectivo da turma em que se encontra inserido. 

6. O Plano Individual de Trabalho deve ser objecto de avaliação quantitativa. Quando por 
razões justificadas não houver lugar à quantificação, proceder-se-á à utilização de 
menções, concretamente no que concerne às Áreas Curriculares não Disciplinares. 

7. Sempre que cesse o incumprimento do dever de assiduidade por parte do aluno, o 
Conselho de Turma de avaliação do final do ano lectivo pronunciar-se-á, em definitivo, 
sobre o efeito da ultrapassagem do limite de faltas injustificadas verificado. 

8. Após o estabelecimento do Plano Individual de Trabalho, a manutenção da situação do 
incumprimento do dever de assiduidade, por parte do aluno, determina que o Director, 
na iminência de abandono escolar, possa propor a frequência de um Percurso Curricular 
Alternativo no interior do Agrupamento. 

9. O incumprimento reiterado do dever de assiduidade determina a retenção no ano de 
escolaridade que o aluno frequenta. 

 
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  IIXX  

DDiisscciipplliinnaa  
 

Artigo 183º 
Qualificação da Infracção 

 
A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos no artigo 167º, em termos que se 
revelem perturbadores do funcionamento normal das actividades da escola ou das relações no 
âmbito da Comunidade Educativa, constitui infracção passível da aplicação de medida 
correctiva ou medida disciplinar sancionatória. 
 
 

Artigo 184º 
Participação de Ocorrência 

 
1. O professor ou membro do Pessoal não Docente que presencie ou tenha conhecimento 

de comportamentos susceptíveis de constituir infracção disciplinar nos termos do artigo 
anterior deve participá-los imediatamente ao Director do Agrupamento. 

2. O aluno que presencie comportamentos referidos no número anterior deve comunicá-los 
imediatamente ao professor Titular de Turma ou ao Director de Turma, o qual, no caso de 
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os considerar graves ou muito graves, os participa, no prazo de um dia útil, ao Director do 
Agrupamento. 

 
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  XX  

MMeeddiiddaass  DDiisscciipplliinnaarreess  
 

Artigo 185º 
Finalidades das Medidas 

 
1. Todas as medidas correctivas e medidas disciplinares sancionatórias prosseguem 

finalidades pedagógicas, preventivas, dissuasoras e de integração, visando, de forma 
sustentada, o cumprimento dos deveres do aluno, o respeito pela autoridade dos 
professores no exercício da sua actividade profissional e dos demais funcionários, bem 
como a segurança de toda a Comunidade Educativa. 

2. As medidas correctivas e as medidas disciplinares sancionatórias visam ainda garantir o 
normal prosseguimento das actividades da escola, a correcção do comportamento 
perturbador e o reforço da formação cívica do aluno, com vista ao desenvolvimento 
equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os outros, da 
sua plena integração na Comunidade Educativa, do seu sentido de responsabilidade e das 
suas aprendizagens. 

3. As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em conta a especial relevância do dever 
violado e a gravidade da infracção praticada, prosseguem igualmente, para além das 
identificadas no número anterior, finalidades punitivas. 

4. As medidas correctivas e as medidas disciplinares sancionatórias devem ser aplicadas em 
coerência com as necessidades educativas do aluno e com os objectivos da sua educação 
e formação, no âmbito do desenvolvimento do plano de trabalho da turma e do Projecto 
Educativo, nos termos do Regulamento Interno. 

 
 

Artigo 186º 
Determinação da Medida Disciplinar 

 
1. Na determinação da medida disciplinar correctiva ou sancionatória a aplicar, deve ter -se 

em consideração a gravidade do incumprimento do dever, as circunstâncias, atenuantes e 
agravantes apuradas, em que esse incumprimento se verificou, o grau de culpa do aluno, 
a sua maturidade e demais condições pessoais, familiares e sociais. 

2. São circunstâncias atenuantes da responsabilidade disciplinar do aluno o seu bom 
comportamento anterior, o seu aproveitamento escolar e o seu reconhecimento, com 
arrependimento, da natureza ilícita da sua conduta. 

3. São circunstâncias agravantes da responsabilidade do aluno a premeditação, o conluio, 
bem como ao acumulação de infracções disciplinares e a reincidência, em especial se no 
decurso do mesmo ano lectivo. 

 
 

Artigo 187º 
Medidas Correctivas 

 
1. As medidas correctivas prosseguem finalidades pedagógicas, dissuasoras e de integração, 

assumindo uma natureza eminentemente preventiva. 
2. São medidas correctivas, sem prejuízo de outras que, obedecendo ao disposto no número 

anterior, venham a estar contempladas no presente Regulamento Interno: 
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a) A advertência; 
b) A ordem de saída da sala de aula, e demais locais onde se desenvolva o trabalho 

escolar; 
c) A realização de tarefas e actividades de integração escolar, podendo, para esse efeito, 

ser aumentado o período de permanência obrigatória, diária ou semanal, do aluno na 
escola; 

d) O condicionamento no acesso a certos espaços escolares, ou na utilização de certos 
materiais e equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem afectos a actividades 
lectivas; 

e) A mudança de turma. 
3. A advertência consiste numa chamada verbal de atenção ao aluno, perante um 

comportamento perturbador do funcionamento normal das actividades escolares ou das 
relações entre os presentes no local onde elas decorrem, com vista a alertá-lo para que 
deve evitar tal tipo de conduta e a responsabilizá-lo pelo cumprimento dos seus deveres 
como aluno. 

4. Na sala de aula, a repreensão é da exclusiva competência do professor, enquanto que, 
fora dela, qualquer professor ou membro do Pessoal não Docente tem competência para 
repreender o aluno. 

5. A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar é 
da exclusiva competência do professor respectivo e implica a permanência do aluno na 
escola, competindo àquele determinar o período de tempo durante o qual o aluno deve 
permanecer fora da sala de aula, se a aplicação da medida correctiva acarreta ou não 
marcação de falta e, se for caso disso, quais as actividades que o aluno deve desenvolver 
no decurso desse período de tempo.  

6. Para efeitos da aplicação da medida correctiva da ordem de saída da sala de aula, que 
implique o afastamento permanente do aluno durante todo o tempo ou na maior parte 
do tempo de realização da mesma, deverão ser cumpridos, pelo professor, os seguintes 
procedimentos: 
a) O professor solicita a comparência, na sala de aula, de um Assistente Operacional e 

indica ao aluno os exercícios escritos que deverá realizar;   
b) O Assistente Operacional conduz o aluno à Sala de Estudo, Biblioteca ou outro local da 

realização da tarefa, onde este permanecerá sentado a realizar os exercícios escritos 
indicados pelo professor; 

c) No fim da aula o aluno deverá apresentar ao professor o trabalho desenvolvido; 
d) O professor da disciplina, no prazo de vinte e quatro horas, deve obrigatoriamente 

participar por escrito ao Director de Turma a ocorrência; 
e) O Director de Turma/professor Titular de Turma deve participar ao Encarregado de 

Educação a ocorrência. 
7. As tarefas e actividades de integração escolar compreendem, sempre que necessário e 

possível, a reparação do dano causado.  
8. São tarefas e actividades de integração escolar: 

a) Serviços prestados nos diferentes espaços da escola (biblioteca, refeitório, bar, jardins, 
corredores, espaços envolventes); 

b) Suspensão do intervalo das aulas para elaboração de actividades escolares, ficando o 
aluno junto da funcionária do bloco de aulas ou no átrio da entrada da Escola Sede; 

c) Realização de actividades que permitam integrar o conceito de higiene (apoio na 
limpeza de espaços);  

d) Realização de tarefas de carácter cívico como a limpeza, reparação e recuperação de 
equipamentos; 

e) Elaboração de trabalhos de reflexão e/ou pesquisas sobre matérias cívicas ou 
relacionadas com as matérias das disciplinas; 

f) Outras a propor pelo Professor Titular de turma / Director de Turma ou Conselho de 
Turma.  
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9. Compete ao Director a aplicação das medidas correctivas de realização de tarefas e 
actividades de integração e de condicionamento no acesso a certos espaços escolares, ou 
na utilização de certos materiais e equipamentos, sob proposta do Professor Titular de 
turma/ Director de Turma ou Conselho de Turma, considerando que: 
a) As tarefas e actividades de integração são executadas em horário não coincidente com 

as actividades lectivas e nunca por prazo superior a três semanas; 
b) Em função do tipo de tarefas e actividades propostas, o aluno deverá ser 

acompanhado por um docente ou funcionário durante a sua execução; 
c) A aplicação e posterior execução da medida correctiva de condicionamento no acesso 

a certos espaços escolares ou na utilização de certos materiais e equipamentos não 
pode ultrapassar o período de tempo correspondente a um trimestre. 

10. As actividades de integração compreendem, sempre que necessário e possível, a 
reparação do dano causado. 

11. Sempre que o dano provocado acarrete prejuízos materiais para a escola ou para os 
elementos da comunidade educativa, deve o aluno, quando maior, ou o seu encarregado 
de educação, proceder à respectiva compensação. 

12. A aplicação das medidas correctivas previstas nas alíneas c), d) e e) do nº 2 é da 
competência do Director que, para o efeito, pode ouvir o Director de Turma ou o 
professor Titular da Turma a que o aluno pertença. 

13. A aplicação, e posterior execução, da medida correctiva prevista na alínea d) do nº 2 não 
pode ultrapassar o período de tempo correspondente a um ano lectivo. 

14. Obedece igualmente ao disposto no número anterior, com as devidas adaptações, a 
aplicação e posterior execução da medida correctiva prevista na alínea d) do nº 2. 

15. A aplicação das medidas correctivas previstas no nº 2 é comunicada aos Pais ou ao 
Encarregado de Educação, tratando -se de aluno menor de idade. 

 
 

Artigo 188º 
Medidas Disciplinares Sancionatórias 

 
1. As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma sanção disciplinar imputada ao 

comportamento do aluno, devendo a ocorrência dos factos susceptíveis de a 
configurarem ser participada de imediato, pelo professor ou funcionário que a 
presenciou, ou dela teve conhecimento, à Direcção do Agrupamento com conhecimento 
ao Director de Turma. 

2. São medidas disciplinares sancionatórias: 
a) A repreensão registada; 
b) A suspensão por um dia; 
c) A suspensão da escola até 10 dias úteis; 
d) A transferência de escola. 

3. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de repreensão registada, quando a 
infracção for praticada na sala de aula, é da competência do professor respectivo, sendo 
do Director nas restantes situações, averbando -se no respectivo processo individual do 
aluno a identificação do autor do acto decisório, a data em que o mesmo foi proferido e a 
fundamentação, de facto e de direito, que norteou tal decisão. 

4. Em casos excepcionais e enquanto medida dissuasora, a suspensão por um dia pode ser 
aplicada pelo director do agrupamento de escolas ou escola não agrupada, garantidos que 
estejam os direitos de audiência e defesa do visado e sempre fundamentada nos factos 
que a suportam. 

5. A decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de suspensão até 10 dias úteis é 
precedida da audição em processo disciplinar do aluno visado, do qual constam, em 
termos concretos e precisos, os factos que lhe são imputados, os deveres por ele violados 
e a referência expressa, não só da possibilidade de se pronunciar relativamente àqueles 
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factos, como da defesa elaborada, sendo competente para a sua aplicação o Director, que 
pode, previamente, ouvir o Conselho de Turma. 

6. Compete ao Director, ouvidos os Pais ou o Encarregado de Educação do aluno, quando 
menor de idade, fixar os termos e condições em que a aplicação da medida disciplinar 
sancionatória referida no número anterior é executada, garantindo ao aluno um plano de 
actividades pedagógicas a realizar, co-responsabilizando-os pela sua execução e 
acompanhamento, podendo igualmente, se assim o entender, estabelecer eventuais 
parcerias ou celebrar protocolos ou acordos com entidades públicas ou privadas. 

7. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de transferência de escola compete ao 
Director Regional de Educação respectivo, após a conclusão do procedimento disciplinar e 
reporta-se à prática de factos notoriamente impeditivos do prosseguimento do processo 
de ensino-aprendizagem dos restantes alunos da escola, ou do normal relacionamento 
com algum ou alguns dos membros da Comunidade Educativa. 

8. A medida disciplinar sancionatória de transferência de escola apenas é aplicável a aluno 
de idade igual ou superior a 10 anos e, frequentando o aluno a escolaridade obrigatória, 
desde que esteja assegurada a frequência de outro estabelecimento de ensino situado na 
mesma localidade ou na localidade mais próxima servida de transporte público ou escolar. 

 
 

Artigo 189º 
Cumulação de Medidas Disciplinares 

 
1. A aplicação das medidas correctivas previstas nas alíneas a) a e) do nº 2 do artigo 187º é 

cumulável entre si. 
2. A aplicação de uma ou mais das medidas correctivas é cumulável apenas com a aplicação 

de uma medida disciplinar sancionatória. 
3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, por cada infracção apenas pode ser 

aplicada uma medida disciplinar sancionatória. 
 
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  XXII  

PPrroocceeddiimmeennttoo  DDiisscciipplliinnaarr  
 

Artigo 190º 
Tramitação do Procedimento Disciplinar 

 
1. A competência para a instauração de procedimento disciplinar por comportamentos 

susceptíveis de configurarem a aplicação de alguma das medidas previstas nas alíneas d) e 
e) do nº 2 do artigo 188º é do Director, devendo o despacho instaurador e de nomeação 
do instrutor, que deve ser um professor da escola, ser proferido no prazo de um dia útil a 
contar do conhecimento da situação. 

2. No mesmo prazo, o Director notifica os Pais ou Encarregados de Educação do aluno, 
quando este for menor, pelo meio mais expedito, designadamente electrónico, telefónico 
ou por via postal simples para a morada constante no seu processo. 

3. Tratando -se de aluno maior de idade, a notificação é feita ao próprio, pessoalmente. 
4. O Director deve notificar o instrutor da sua nomeação no mesmo dia em que profere o 

despacho de instauração do procedimento disciplinar. 
5. A instrução do procedimento disciplinar é efectuada no prazo máximo de quatro dias 

úteis, contados da data de notificação ao instrutor do despacho que instaurou o 
procedimento disciplinar, sendo obrigatoriamente realizada, para além das demais 
diligências consideradas necessárias, a audiência oral dos interessados, em particular do 
aluno e, sendo este menor de idade, do respectivo Encarregado de Educação. 
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6. Os interessados são convocados com a antecedência de um dia útil para a audiência oral, 
não constituindo a falta de comparência motivo do seu adiamento, embora, se for 
apresentada justificação da falta até ao momento fixado para a audiência, esta possa ser 
adiada. 

7. No caso de o respectivo Encarregado de Educação não comparecer, o aluno menor de 
idade pode ser ouvido na presença de um docente que integre a Comissão de Protecção 
de Crianças e Jovens com competência na área de residência do aluno ou, no caso de esta 
não se encontrar instalada, na presença do Director de Turma. 

8. Da audiência é lavrada acta de que consta o extracto das alegações feitas pelos 
interessados. 

9. Finda a instrução, o instrutor elabora, no prazo de um dia útil, e remete ao Director, um 
documento do qual constam, obrigatoriamente, em termos concretos e precisos: 
a) Os factos cuja prática é imputada ao aluno, devidamente circunstanciados quanto ao 

tempo, modo e lugar; 
b) Os deveres violados pelo aluno, com referência expressa às respectivas normas legais 

ou regulamentares; 
c) Os antecedentes do aluno que se constituem como circunstâncias atenuantes ou 

agravantes nos termos previstos no artigo 186º; 
d) A proposta de medida disciplinar sancionatória aplicável. 

10. Do documento referido no número anterior é extraída cópia que, no prazo de um dia útil, 
é entregue ao aluno, mediante notificação pessoal, sendo de tal facto, e durante esse 
mesmo período de tempo, informados os Pais ou o respectivo Encarregado de Educação, 
quando o aluno for menor de idade. 

11. No caso da medida disciplinar sancionatória ser a transferência de escola, a mesma é 
comunicada para decisão do Director Regional de Educação, no prazo de um dia útil. 

12. A decisão é passível de recurso hierárquico, de acordo com o estipulado no artigo 50º da 
Lei nº 30/2002, de 20 de Dezembro, alterada pela Lei nº 3/2008, de 18 de Janeiro, e pela 
Lei nº 39/2010, de 2 de Setembro.. 

 
 

Artigo 191º 
Suspensão Preventiva do Aluno 

 
1. No momento da instauração do procedimento disciplinar, mediante decisão da entidade 

que o instaurou, ou no decurso da sua instauração por proposta do instrutor, o Director 
pode decidir a suspensão preventiva do aluno, mediante despacho fundamentado, 
sempre que: 
a) A sua presença na escola se revelar gravemente perturbadora do normal 

funcionamento das actividades escolares; 
b) Tal seja necessário e adequado à garantia da paz pública e da tranquilidade na escola; 

ou 
c) A sua presença na escola prejudique a instrução do procedimento disciplinar. 

2. A suspensão preventiva tem a duração que o Director considerar adequada na situação 
em concreto, sem prejuízo de, por razões devidamente fundamentadas, poder ser 
prorrogada até à data da decisão do procedimento disciplinar, não podendo, em qualquer 
caso, exceder 10 dias úteis. 

3. Os efeitos decorrentes da ausência do aluno no decurso do período de suspensão 
preventiva, no que respeita à avaliação das aprendizagens, são determinados em função 
da decisão que vier a ser proferida no procedimento disciplinar, nos termos estabelecidos 
no Regulamento Interno. 

4. Os dias de suspensão preventiva cumpridos pelo aluno são descontados no cumprimento 
da medida disciplinar sancionatória prevista na alínea d) do nº 2 do artigo 188º a que o 



Regulamento Interno do Agrupamento Vertical de Escolas da Correlhã 
 
 

  
91 

 

  

aluno venha a ser condenado na sequência do procedimento disciplinar previsto no artigo 
190º. 

5. O Encarregado de Educação é imediatamente informado da suspensão preventiva 
aplicada ao seu educando e, sempre que a avaliação que fizer das circunstâncias o 
aconselhe, o Director deve participar a ocorrência à respectiva Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens. 

6. Ao aluno suspenso preventivamente é também fixado, durante o período de ausência da 
escola, o plano de actividades previsto no nº 6 do artigo 188º. 

7. A suspensão preventiva do aluno é comunicada, por via electrónica, pelo Director ao 
Gabinete Coordenador de Segurança Escolar do Ministério da Educação e à Direcção 
Regional de Educação respectiva, sendo identificados sumariamente os intervenientes, os 
factos e as circunstâncias que motivaram a decisão de suspensão. 

 
 

Artigo 192º 
Decisão Final do Procedimento Disciplinar 

 
1. A decisão final do procedimento disciplinar, devidamente fundamentada, é proferida no 

prazo máximo de um dia útil, a contar do momento em que a entidade competente para 
o decidir receber o relatório do instrutor, sem prejuízo do disposto no nº 4. 

2. A decisão final do procedimento disciplinar fixa o momento a partir do qual se inicia a 
execução da medida sancionatória, sem prejuízo da possibilidade de suspensão da 
execução da medida, nos termos do número seguinte. 

3. A execução da medida disciplinar sancionatória, com excepção da referida na alínea e) do 
nº 2 do artigo 188º, pode ficar suspensa pelo período de tempo e nos termos e condições 
em que a entidade decisora considerar justo, adequado e razoável, cessando logo que ao 
aluno seja aplicada outra medida disciplinar sancionatória no decurso dessa suspensão. 

4. Quando esteja em causa a aplicação da medida disciplinar sancionatória de transferência 
de escola, o prazo para ser proferida a decisão final é de 5 dias úteis, contados a partir da 
recepção do processo disciplinar na Direcção Regional de Educação respectiva. 

5. decisão proferida pelo Director Regional de Educação respectivo que aplique a medida 
disciplinar sancionatória de transferência de escola deve igualmente constar a 
identificação do estabelecimento de ensino para onde o aluno vai ser transferido, para 
cuja escolha se procede previamente à audição do respectivo Encarregado de Educação, 
quando o aluno for menor de idade. 

6. A decisão final do procedimento disciplinar é notificada pessoalmente ao aluno no dia útil 
seguinte àquele em que foi proferida, ou, quando menor de idade, aos Pais ou respectivo 
Encarregado de Educação, nos dois dias úteis seguintes. 

7. Sempre que a notificação prevista no número anterior não seja possível, é realizada 
através de carta registada com aviso de recepção, considerando -se o aluno, ou, quando 
este for menor de idade, os Pais ou respectivo Encarregado de Educação, notificado na 
data da assinatura do aviso de recepção. 

 
 

Artigo 193º 
Execução das Medidas Disciplinares 

 
1. Compete ao Director de Turma ou ao professor Titular de Turma o acompanhamento do 

aluno na execução da medida correctiva ou disciplinar sancionatória a que foi sujeito, 
devendo aquele articular a sua actuação 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 co-responsabilização de todos os intervenientes nos efeitos educativos da 
medida. 
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2. A competência referida no número anterior é especialmente relevante aquando da 
execução da medida correctiva de actividades de integração na escola ou no momento do 
regresso à escola do aluno a quem foi aplicada a medida disciplinar sancionatória de 
suspensão da escola. 

3. O disposto no número anterior aplica -se também aquando da integração do aluno na 
nova escola para que foi transferido na sequência da aplicação dessa medida disciplinar 
sancionatória. 

4. Na prossecução das finalidades referidas no nº 1, a escola conta com a colaboração dos 
Serviços Especializados de Educação Especial e ou de Equipas de Integração. 

 
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  XXIIII  

AAvvaalliiaaççããoo  
 

Artigo 194º 
Avaliação na Educação Pré-escolar 

 
1. Na Educação Pré-escolar a avaliação centra-se na aprendizagem e desenvolvimento 

realizado por cada criança e providencia informação qualitativa contínua que deve ser 
usada pelo educador para orientar o processo educativo de cada criança e do grupo com 
o qual trabalha. 

2. Os critérios de avaliação são definidos no Departamento do Pré-escolar e aprovados em 
Conselho Pedagógico, sendo posteriormente divulgados aos Encarregados de Educação 
através do docente Titular de Turma. 

3. Os Pais/Encarregados de Educação são informados da avaliação dos seus educandos 
trimestralmente. 

 
 

Artigo 195º 
Avaliação no Ensino Básico 

 
1. No início do ano lectivo, compete ao Conselho Pedagógico definir os critérios de avaliação 

para cada Ciclo e ano de escolaridade, sob proposta, no 1º Ciclo, dos Conselhos de 
Docentes e, nos 2º e 3º Ciclos, dos Departamentos Curriculares e do Conselho de 
Directores de Turma.  

2. A Direcção deve garantir a divulgação dos critérios referidos nos números anteriores junto 
dos diversos intervenientes, nomeadamente alunos e Encarregados de Educação.  

3. Os professores darão conhecimento aos alunos dos critérios específicos da sua disciplina, 
nas respectivas aulas. 

4. Nos instrumentos de avaliação deve constar apenas a classificação qualitativa (Reduzido, 
Não Satisfaz, Satisfaz, Satisfaz Bastante, Excelente). 

5. O prazo de entrega dos instrumentos de avaliação corrigidos não deverá ultrapassar 
quinze dias úteis. 

6. As provas de avaliação escritas, no caso dos alunos menores de dezoito anos, deverão ser 
assinadas pelo Encarregado de Educação. 

7. No 1º Ciclo a entrega dos Registos de Avaliação, aos Encarregados de Educação, ocorre no 
final de cada período e após as reuniões de Conselho de Docentes de avaliação. 

8. Nos 2º e 3º Ciclos, a entrega dos Registos de Avaliação, referentes aos 1º e 2º períodos 
lectivos, aos Encarregados de Educação ocorre durante a primeira semana do período 
lectivo subsequente. A data de entrega dos Registos de Avaliação, referentes ao 3º 
período lectivo, ocorre no mês de Julho e é definida pelo Director  
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SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  XXIIIIII  

MMéérriittoo  EEssccoollaarr  
 

Artigo 196º 
Prémios de Mérito 

 
1. Os prémios de mérito são destinados a distinguir alunos que preencham um ou mais dos 

seguintes requisitos: 
a) Revelem atitudes exemplares de superação das suas dificuldades; 
b) Alcancem excelentes resultados escolares; 
c) Produzam trabalhos académicos de excelência ou realizem actividades curriculares ou 

de complemento curricular de relevância; 
d) Desenvolvam iniciativas ou acções exemplares no âmbito da solidariedade social. 

2. Os prémios de mérito devem ter natureza simbólica ou material, podendo ter uma 
natureza financeira desde que, comprovadamente, auxiliem a continuação do percurso 
escolar do aluno. 

 
 

Artigo 197º 
Quadros de Valor 

 
1. O Quadro de Valor reconhece alunos que demonstrem claro empenho nas Actividades de 

Enriquecimento Curricular e/ou Extracurricular, ou desenvolvam iniciativas ou acções 
exemplares, de benefício claramente social ou comunitário ou de expressão de 
solidariedade, na escola ou fora dela. 

2. O reconhecimento do Valor dos alunos da escola será feito anualmente, ao nível dos 2º e 
3º Ciclos de escolaridade do Ensino Básico. 

3. Serão excluídos os alunos que revelem notório incumprimento de tarefas escolares e/ou 
comportamentos claramente repreensíveis e/ou tenham sido alvo de processo disciplinar 
no ano lectivo em curso. 

4. A iniciativa da proposta poderá partir do conjunto de professores que constitui o 
Conselho de Turma, podendo, no entanto, ser apresentada por qualquer membro da 
Comunidade Escolar e levada, posteriormente, a Conselho de Turma. 

5. A proposta será apresentada ao Director, em documento escrito devidamente 
fundamentado e, posteriormente, apresentada em Conselho Pedagógico. 

6. O Conselho Pedagógico deverá apreciar e homologar as propostas apresentadas. 
7. O Quadro de Valor será afixado em local próprio, no átrio da Escola, publicado no revista 

escolar e na página da internet. 
 
 

Artigo 198º 
Quadros de Excelência 

 
1. O Quadro de Excelência destina-se a reconhecer os alunos que revelem excelentes 

resultados escolares e produzam trabalhos académicos ou realizem actividades de 
excelente qualidade, nos domínios curricular e não curricular. 

2. O reconhecimento do mérito académico dos alunos do Agrupamento será feito 
anualmente, por proposta do Conselho de Turma, ao nível dos 2º e 3º Ciclos de 
escolaridade do Ensino Básico, durante as reuniões de avaliação do 3º período. 

3. É condição de candidatura a obtenção de níveis cinco (5) a todas as disciplinas e a menção 
de Satisfaz Bem nas Áreas Curriculares não Disciplinares, no terceiro período, podendo 
apenas apresentar dois níveis quatro (4) e nenhum nível três (3). 
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4. Serão considerados os níveis atribuídos a todas as disciplinas do respectivo currículo, 
incluindo as informações das actividades facultativas em que o aluno se encontra inscrito. 

5. Serão excluídos os alunos que apresentem em alguma disciplina faltas injustificadas, 
revelem notório incumprimento de tarefas escolares e/ou comportamentos claramente 
repreensíveis e/ou tenham sido alvo de processo disciplinar no ano lectivo em curso. 

6. O Quadro de Valor será afixado em local próprio, no átrio da Escola, publicado no revista 
escolar e na página da internet. 

7. O Conselho Pedagógico deverá apreciar e homologar as propostas apresentadas. 
8. O Quadro de Excelência será afixado em local próprio, no átrio da Escola, e publicado na 

revista escolar. 
 
 

Artigo 199º 
Prémios 

 
1. Todos os alunos receberão o diploma assinado pelo Director de Turma e pelo Director, 

inscreverão o seu nome no livro de Honra da Escola, e verão publicados os resultados na 
revista escolar e na página da internet. 

2. De acordo com as verbas disponíveis, poderão ser atribuídos prémios em instrumentos, 
materiais ou condições intrinsecamente relacionadas com a actividade premiada, 
incluindo: 
a) Passeios culturais; 
b) Idas ao teatro ou ao cinema; 
c) Livros e materiais escolares; 
d) Jogos didácticos; 
e) Outros. 

3. O custo dos prémios deverá ser assegurado pela Escola. 
4. A atribuição dos prémios deverá ter em conta o nível etário dos alunos e o tipo de 

actividade / acção em que se distinguiram. 
5. Compete ao Conselho Pedagógico, avaliar a natureza educativa dos prémios a atribuir. 
6. Os Diplomas (e eventuais prémios) serão entregues em sessão a realizar na abertura do 

ano lectivo seguinte, ou noutro momento julgado próprio para o efeito. 
 
 

SSEECCÇÇÃÃOO  IIVV  

PPaaiiss  ee  EEnnccaarrrreeggaaddooss  ddee  EEdduuccaaççããoo  
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  II  

DDiirreeiittooss  ee  DDeevveerreess  ddooss  PPaaiiss  ee  EEnnccaarrrreeggaaddooss  ddee  EEdduuccaaççããoo  
 

Artigo 200º 
Responsabilidade dos Pais e Encarregados de Educação 

 
1. Aos Pais e Encarregados de Educação incumbe, para além das suas obrigações legais, uma 

especial responsabilidade, inerente ao seu poder -dever de dirigirem a educação dos seus 
filhos e educandos, no interesse destes, e de promoverem activamente o 
desenvolvimento físico, intelectual e cívico dos mesmos. 

2. Nos termos da responsabilidade referida no número anterior, deve cada um dos Pais e 
Encarregados de Educação, em especial: 
a) Acompanhar activamente a vida escolar do seu educando; 
b) Promover a articulação entre a educação na família e o ensino na escola; 
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c) Diligenciar para que o seu educando beneficie, efectivamente, dos seus direitos e 
cumpra rigorosamente os deveres que lhe incumbem, procedendo com correcção no 
seu comportamento e empenho no processo de aprendizagem; 

d) Contribuir para a criação e execução do Projecto Educativo e do Regulamento Interno 
e participar na vida da escola; 

e) Cooperar com os professores no desempenho da sua missão pedagógica, em especial 
quando para tal forem solicitados, colaborando no processo de ensino e aprendizagem 
dos seus educandos; 

f) Contribuir para a preservação da disciplina da escola e para a harmonia da 
Comunidade Educativa, em especial quando para tal forem solicitados; 

g) Contribuir para o correcto apuramento dos factos em procedimento de índole 
disciplinar instaurado ao seu educando e, sendo aplicada a este medida correctiva ou 
medida disciplinar sancionatória, diligenciar para que a mesma prossiga os objectivos 
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 da escola; 

i) Integrar activamente a Comunidade Educativa no desempenho das demais 
responsabilidades desta, em especial informando -se e informando sobre todas as 
matérias relevantes no processo educativo dos seus educandos; 

j) Comparecer na escola sempre que julgue necessário e quando para tal for solicitado; 
k) Conhecer o Estatuto do Aluno, bem como o Regulamento Interno e subscrever 

declaração anual de aceitação do mesmo e de compromisso activo quanto ao seu 
cumprimento integral. 

3. Os Pais e Encarregados de Educação são responsáveis pelos deveres de assiduidade e 
disciplina dos seus filhos e educandos. 

 
 

Artigo 201º 
Direitos dos Pais e Encarregados de Educação 

 
São direitos específicos do Pais e Encarregados de Educação: 
a) Participar na vida da escola e nas actividades da Associação de Pais e Encarregados de 

Educação; 
b) Informar-se, ser informado e informar a Comunidade Educativa sobre todas as matérias 

relevantes no processo educativo do seu educando; 
c) Colaborar com os professores no âmbito do processo de ensino-aprendizagem do seu 

educando; 
d) Ser convocado para reuniões com o Professor Titular de turma ou com o Director de 

Turma e ter conhecimento da hora semanal de atendimento; 
e) Ser informado, no final de cada período escolar, do aproveitamento e do comportamento 

do seu educando; 
f) Participar, a título consultivo, no processo de avaliação do seu educando, ou sempre que 

as estruturas de orientação educativa o considerem necessário; 
g) Cooperar com todos os elementos da comunidade educativa no desenvolvimento de uma 

cultura de cidadania, nomeadamente através da promoção de regras de convivência em 
casa e na escola; 

h) Ser atendidos na secretaria correctamente e com brevidade sempre que necessitem dos 
seus serviços; 

i) Apresentar ao Director de Turma, ao Director e aos demais órgãos de gestão e 
administração da escola, a funcionar nos termos da lei em vigor, através dos seus 
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representantes legais, quaisquer problemas, críticas, ou sugestões que estes por si só não 
possam resolver; 

j) Apresentar para discussão e aprovação nos órgãos próprios, quaisquer projectos, acções, 
sugestões, ou ideias, que visem a concretização do Projecto Educativo e Regulamento 
Interno do Agrupamento; 

k) Apresentar, individualmente, ou através dos seus representantes legais, nos órgãos 
próprios, reclamações devidamente fundamentadas; 

l) Ser associado da respectiva Associação de Pais e Encarregados de Educação, de 
acordo com o instituído nos respectivos Estatutos; 

m) Participar, fornecendo todos os elementos indispensáveis para instrução dos respectivos 
processos, na candidatura que os seus filhos e ou educandos apresentem para atribuição 
de subsídios no âmbito da Acção Social Escolar e outros benefícios que venham a ser 
criados, assumindo por isso as consequentes e eventuais falsas declarações. 

 
 

Artigo 202º 
Deveres dos Pais e Encarregados de Educação 

 
São deveres específicos dos Pais e Encarregados de Educação: 
a) Acompanhar e apoiar durante todo o ano o trabalho escolar dos seus filhos e ou 

educandos; 
b) Informar-se regularmente junto dos Directores de Turma do aproveitamento e 

acompanhamento dos seus filhos e ou educandos; 
c) Colaborar com os professores no âmbito do processo de ensino-aprendizagem do seu 

educando; 
d) Articular a educação na família com o trabalho escolar; 
e) Comparecer na Escola quando solicitados pelos Directores de Turma, pelo Director, ou 

pelos Serviços Administrativos; 
f) Assegurar a frequência das aulas por parte dos seus educandos e responsabilizar-se pela 

sua assiduidade; 
g) Apresentar a justificação das faltas dos seus educandos, por escrito; 
h) Cooperar com todos os elementos da Comunidade Educativa no desenvolvimento de uma 

cultura de cidadania, nomeadamente através da promoção de regras de convivência na 
Escola; 

i) Facultar à escola, todos os elementos, que esta considere indispensáveis e que não viole 
ou contrarie disposições legais vigentes ou a privacidade dos Pais e Encarregados de 
Educação, para avaliação dos processos de candidatura a subsídios no âmbito da Acção 
Social Escolar e ou outro benefícios que venham a ser criados, assumindo por isso as 
consequências de eventuais falsas declarações; 

j) Eleger os seus representantes na Associação de Pais e Encarregados de Educação, 
instituição em que devem participar de acordo com o instituído nos respectivos estatutos; 

k) Apresentar, através da respectiva Associação, para aprovação nos órgãos próprios, 
quaisquer projectos, acções, sugestões, e ideias, que visem a concretização do Projecto 
Educativo e Regulamento Interno do Agrupamento; 

l) Participar nas reuniões convocadas pelos órgãos de administração e gestão e pelas 
estruturas de orientação educativa, bem como pela Associação de Pais e Encarregados de 
Educação. 
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SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  IIII  

DDiirreeiittoo  ddee  PPaarrttiicciippaaççããoo  ee  AAssssoocciiaaççããoo  
 
1. Os Pais e Encarregados de Educação têm direito à participação na vida da escola, nos 

termos da lei e do presente regulamento, no que concerne: 
a) Designação de representantes no Conselho Geral; 
b) Designação de representantes no Conselho Pedagógico; 
c) Eleição de Representantes no Conselho de Turma. 

2. Nos termos da lei em vigor, os Pais e Encarregados de Educação têm direito de 
Associação. 

 
 

SSEECCÇÇÃÃOO  VV  

AAuuttaarrqquuiiaa  
 

SSUUBBSSEECCÇÇÃÃOO  II  

DDiirreeiittooss  ee  DDeevveerreess  ddaa  AAuuttaarrqquuiiaa  
 

Artigo 203º 
Direitos da Autarquia 

 
São direitos da Autarquia: 

a) A autarquia é membro do Conselho Geral; 
b) A autarquia estabelecerá laços de cooperação institucional com o Agrupamento. 

 
 

Artigo 204º 
Deveres da Autarquia 

 
São deveres da Autarquia: 

a) Estar representada no Conselho Geral;  
b) Apoiar e promover uma política educativa no concelho; 
c) Proceder à concretização do Programa de Desenvolvimento e Expansão do Pré-escolar, 

de acordo com a legislação em vigor; 
d) Promover a concretização do Programa de Generalização do Fornecimento de 

Refeições aos alunos do 1.º Ciclo, de acordo com a legislação em vigor; 
e) Colaborar na implementação do Programa das Actividades de Enriquecimento 

Curricular no 1º Ciclo de acordo com a legislação em vigor; 
f) Proceder à monitorização da Carta Educativa do concelho de acordo com as 

necessidades de reordenamento da rede escolar e da organização do sistema 
educativo, em consonância com as orientações da política educativa; 

g) Elaborar o plano de transportes escolares de acordo com a legislação em vigor; 
h) Outras atribuições legalmente definidas pela lei. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV  

NNoorrmmaass  GGeerraaiiss  ddee  FFuunncciioonnaammeennttoo  
 

Artigo 205º 
Acesso aos Estabelecimentos de Educação e Ensino 

 
1. As entradas e saídas em cada um dos estabelecimentos de educação e ensino do 

Agrupamento fazem-se pelo portão da entrada principal, o qual se encontra aberto no 
período definido pelo Director para o funcionamento dos diversos estabelecimentos. 

2. Os alunos devem exibir, no momento de acesso à escola, ou sempre que solicitado por um 
responsável, o cartão identificativo. 

3. Não é permitido aos alunos a saída dos estabelecimentos de educação e ensino durante o 
período de aulas, salvo quando devidamente autorizados, por escrito, pelos Encarregados 
de Educação, na caderneta do aluno. 

4. A situação descrita no número anterior é limitada aos últimos tempos lectivos, de forma a 
facilitar aos alunos o regresso a casa nas situações em que não terão mais actividades 
lectivas no próprio dia. 

5. Têm acesso aos estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento os respectivos 
alunos e o Pessoal Docente e não Docente que neles exerce a sua actividade profissional. 

6. Têm igualmente acesso aos estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento os 
Pais e Encarregados de Educação dos alunos ou qualquer outra pessoa que neles tenha 
assuntos de interesse a tratar, devendo, nestes casos, ser solicitado pelo pessoal de serviço 
na portaria (nos estabelecimentos em que existe), a identificação da(s) pessoa(s) em 
questão, bem como do(s) assunto(s) a tratar. 

7. Não é permitido em situação alguma, o acesso dos Pais e Encarregados de Educação às 
salas de aula, enquanto estiverem a decorrer as actividades. 

8. O acesso à escola é vedado a todo e qualquer indivíduo cuja intenção não se coadune 
como normal funcionamento da escola. 

9. É vedada a entrada, em todos os estabelecimentos do Agrupamento, a veículos 
motorizados, a não ser em serviço de abastecimento, manutenção e socorro. 

 
 

Artigo 206º 
Regime de Funcionamento 

 
Os horários de funcionamento dos estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento 
são estabelecidos de acordo com o artigo 20º, ponto 4, alínea a) do Decreto-Lei 75/2008, de 22 
de Abril. 
 
 

Artigo 207º 
Actividades Interditas 

 
As instalações do Agrupamento ficam vedadas a: 
a) Manifestações de carácter político ou partidário, salvo quando devidamente autorizadas 

pelo Director; 
b) Prática de quaisquer jogos de azar, independentemente das suas características ou 

finalidades; 
c) Comercialização de quaisquer tipos de artigos sem prévia autorização do Director; 
d) Uso de quaisquer tipo de armas defensivas e/ou ofensivas; 
e) Gravações áudio e/ou vídeo ou outras que pretendam registar a vida escolar, a não ser 

quando devidamente autorizadas pelo Director; 
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f) Afixação de qualquer tipo de cartaz de carácter não didáctico e sem estar relacionado com 
a actividade educativa, salvo quando autorizado pelo Director. 

 
 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVII  

GGeessttããoo  IInntteerrnnaa  
 

Artigo 208º 
Crédito Horário Global 

 
1. O Agrupamento dispõe de um crédito horário global de horas lectivas semanais para o 

exercício de funções de articulação curricular e de coordenação pedagógica, bem como 
para o desenvolvimento de actividades e medidas de apoio educativo a aplicar no 2º e 3º 
Ciclos. 

2. No final de cada ano lectivo, o Director apresenta ao Conselho Geral, para discussão e 
aprovação, uma proposta de atribuição do crédito horário global a vigorar no ano lectivo 
seguinte.  

3. A redução da componente lectiva do horário de trabalho a que o docente tem direito nos 
termos do artigo 79º do Estatuto da Carreira Docente, determina o acréscimo 
correspondente da componente não lectiva a nível de estabelecimento, mantendo-se a 
obrigatoriedade da prestação de trinta e cinco horas de serviço semanal. 

 
 

Artigo 209º 
Distribuição do Serviço Docente 

 
1. Na distribuição de cargos serão tidos em conta o perfil de formação e a experiência 

profissional do docente. 
2. As direcções de turma serão distribuídas, prioritariamente, aos professores 

profissionalizados com experiência pedagógica. 
3. Em caso de necessidade, poderão ser acumulados dois cargos, desde que apenas um exija 

representação em Conselho Pedagógico. A acumulação de cargos confere o direito à 
acumulação das respectivas reduções. 

4. A continuidade pedagógica será garantida, sempre que possível. 
5. São respeitadas as preferências expressas pelos professores, desde que estas não afectem 

a qualidade do ensino ou os direitos dos alunos. 
6. Procurar-se-á diminuir, até ao limite possível, o número de turmas por professor. 
 
 

Artigo 210º 
Horário dos Docentes 

 
1. O Pessoal Docente em exercício de funções é obrigado à prestação de trinta e cinco horas 

semanais de serviço, sendo desenvolvido em cinco dias de trabalho. 
2. O horário semanal dos docentes integra uma componente lectiva e uma componente não 

lectiva: 
a) A componente lectiva do Pessoal Docente dos 2º e 3º Ciclos é de vinte e duas horas 

semanais; 
b) A componente lectiva dos docentes da Educação Especial é de vinte e duas horas; 
c) A componente lectiva dos docentes do Ensino Pré-escolar e 1º Ciclo é de vinte e cinco 

horas. 
3. A componente não lectiva compreende trabalho individual e trabalho no estabelecimento. 
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4. O trabalho a nível individual pode compreender, para além da preparação das aulas e da 
avaliação do processo ensino-aprendizagem, a elaboração de estudos e trabalhos de 
investigação de natureza pedagógica ou científico-pedagógica. 

5. O trabalho a nível do estabelecimento de educação ou de ensino deve ser desenvolvido 
sob orientação das respectivas estruturas pedagógicas intermédias com o objectivo de 
contribuir para a realização do projecto educativo da escola, podendo compreender, em 
função da categoria detida, as seguintes actividades: 
a) A colaboração em actividades de complemento curricular que visem promover o 

enriquecimento cultural e a inserção dos educandos na comunidade; 
b) A informação e orientação educacional dos alunos em colaboração com as famílias e 

com as estruturas escolares locais e regionais; 
c) A participação em reuniões de natureza pedagógica legalmente convocadas; 
d) A participação, devidamente autorizada, em acções de formação contínua que incidam 

sobre conteúdos de natureza científico-didáctica com ligação à matéria curricular 
leccionada, bem como as relacionadas com as necessidades de funcionamento da 
escola definidas no respectivo projecto educativo ou plano de actividades; 

e) A substituição de outros docentes do mesmo agrupamento de escolas ou escola não 
agrupada na situação de ausência de curta duração; 

f) A realização de estudos e de trabalhos de investigação que entre outros objectivos 
visem contribuir para a promoção do sucesso escolar e educativo; 

g) A Assessoria Técnico-pedagógica de órgãos de administração e gestão do 
Agrupamento; 

h) O acompanhamento e apoio aos docentes em período probatório; 
i) O desempenho de outros cargos de coordenação pedagógica; 
j) O acompanhamento e a supervisão das actividades de enriquecimento e complemento 

curricular; 
k) A orientação e o acompanhamento dos alunos nos diferentes espaços escolares; 
l) O apoio individual a alunos com dificuldades de aprendizagem; 
m) A produção de materiais pedagógicos. 

6. Na distribuição dos tempos lectivos diários do horário de cada docente não podem incluir-
se mais do que três tempos de noventa minutos consecutivos. 

7. O horário de cada docente não deve conter um número de turmas/anos de escolaridade 
que envolvam mais do que três conteúdos programáticos. 

8. Sempre que possível, o professor deve manter as turmas que leccionou no ano anterior. 
9. Poderão ser respeitadas as preferências expressas pelos professores, por escrito, em 

reunião do Departamento curricular, desde que estas não colidam com os interesses dos 
alunos. 

10. Deve ser sempre garantida a existência de sala específica na distribuição dos tempos 
lectivos das disciplinas com componente prática. 

 
 

Artigo 211º 
Horário dos Discentes 

 
1. Os horários devem ser desenvolvidos de modo a impossibilitar a existência de tempos 

desocupados para os alunos. 
2. Sempre que possível, deverá ser reservado um espaço de tempo livre comum a 

professores e alunos de modo a possibilitar a realização de actividades de enriquecimento 
curricular. 

3. Na elaboração dos horários semanais de cada turma, deve ter-se em conta: 
a) A distribuição criteriosa dos tempos lectivos de cada uma das disciplinas, evitando-se o 

lançamento de tempos lectivos em dias consecutivos de disciplinas com dois ou três 
tempos semanais; 



Regulamento Interno do Agrupamento Vertical de Escolas da Correlhã 
 
 

  
101 

 

  

b) A distribuição da carga horária semanal de modo a não ultrapassar sete tempos 
lectivos diários. Na sua impossibilidade, poderão ser distribuídos oito tempos lectivos 
diários, desde que três sejam ocupados por disciplinas de carácter prático ou por áreas 
curriculares não disciplinares; 

c) A divisão de uma turma em dois grupos implica que seja sempre acautelada a não 
existência de tempos desocupados nos horários dos alunos; o tempo lectivo lançado 
separadamente no horário de cada grupo não deve ser mediado por qualquer outra 
aula teórica dessa disciplina comum a toda a turma; 

d) A não frequência de uma disciplina pela totalidade dos alunos de uma turma implica 
que seja sempre evitado que os alunos que a ela não se matricularem fiquem com esse 
tempo lectivo desocupado; 

e) As aulas de Educação Física, quando desenvolvidas no período da tarde, só poderão 
iniciar-se, uma hora depois de findo o período que a escola definiu para o almoço; 

f) A não inclusão de uma segunda Língua Estrangeira em tempos consecutivos à Língua 
Estrangeira de continuação. 

 
 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVIIII  

EEqquuiippaa  AAuuttoo--rreegguullaaddoorraa  
 
1. No sentido de garantir o princípio da avaliação, um dos princípios gerais e orientadores do 

Regulamento interno, o Agrupamento institui uma equipa de auto-avaliação com a 
finalidade de estabelecer formas de avaliação de todos os serviços e actividades escolares 
para promover o aperfeiçoamento e desenvolvimento da acção organizacional no sentido 
da qualidade da acção educativa. 

2. A avaliação constitui uma oportunidade para o Agrupamento se (re)conhecer, reflectir, 
desenvolver uma racionalidade própria e melhorar o seu desempenho. Nesse sentido, a 

auto-avaliação é um exercício colectivo, assente no diálogo e no confronto de 
perspectivas sobre o sentido da escola e da educação. 

3. Do resultado da avaliação será implementado um Plano de Melhoria, passando a equipa 
de auto-avaliação a denominar-se equipa auto-reguladora. 

 
 

Artigo 212º 
Composição 

 
1. A equipa auto-reguladora deverá ser representativa da Comunidade Educativa: 

a) Um representante da Direcção; 
b) Um representante do Conselho Pedagógico; 
c) Um representante dos Directores de Turma; 
d) Um representante do Pré-escolar; 
e) Um representante do 1º Ciclo; 
f) Um representante dos Assistentes Operacionais; 
g) Um representante do Pessoal Administrativo; 
h) Um representante dos Pais e Encarregados de Educação; 
i) Um representante da Associação de Estudantes, quando convidado. 

2. A equipa é constituída no início do mandato do Director, ouvido o Conselho Geral e o 
Conselho Pedagógico. 

3. O Coordenador da equipa é designado pelo Director. 
4. A equipa poderá ser reformulada no início de cada ano lectivo. 
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Artigo 213º 
Competências da Equipa Auto-reguladora 

 
À equipa auto-reguladora compete: 
a) Definir e adoptar instrumentos de observação e acompanhamento das práticas e dos 
b) seus resultados; 
c) Fomentar no Agrupamento uma interpelação sistemática sobre a qualidade das suas 
d) práticas educativas e dos seus resultados; 
e) Analisar os resultados e, a partir deles, detectar necessidades de ajustamentos; 
f) Elaborar o relatório de final de ano; 
g) Organizar e acompanhar programas externos de avaliação do Agrupamento; 
h) Fazer-se representar no Conselho Geral e no Conselho Pedagógico. 

 
 

Artigo 214º 
Mandato 

 
O mandato da equipa é coincidente com o mandato do Director; podendo cessar por despacho 
fundamentado do Director, ou a pedido fundamentado dos interessados, antes de terminado 
esse prazo. 
 
 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVIIIIII  

DDiissppoossiiççõõeess  GGeerraaiiss  
 

Artigo 215º 
Quórum e Votações 

 
1. Nenhum órgão pode reunir e deliberar em primeira convocatória, sem a presença da 

maioria dos seus membros em efectividade de funções. Quando a dimensão e 
especificidade do órgão o exija ou torne conveniente, poderá o seu regimento interno 
prever o seu funcionamento em segunda convocatória. 

2. As votações são nominais, excepto quando a lei, o presente regulamento ou o regimento 
interno prevejam o sufrágio secreto. 

3. As deliberações são tomadas à pluralidade de votos favoráveis ou desfavoráveis, não 
contando as abstenções para o apuramento da maioria. Em caso de empate o Presidente 
tem voto de desempate, salvo se a votação se tiver efectuado por escrutínio secreto. 
Neste caso, proceder-se-á imediatamente a uma nova votação e, se o empate de 
mantiver, adiar-se-á a deliberação para a reunião seguinte. 

4. É proibida a abstenção aos membros dos órgãos colegiais consultivos que estejam 
presentes à reunião e não se encontrem impedidos de intervir. 

5. A discriminação dos resultados das votações consta das actas. 
6. São tomadas por escrutínio secreto as deliberações que envolvam a apreciação do 

comportamento ou das qualidades de qualquer pessoa. 
 
 

Artigo 216º 
Regimento dos Órgãos 

 
1. Os órgãos colegiais de administração e gestão e as estruturas de orientação educativa 

previstos no presente regulamento, ou outras que venham a existir no Agrupamento e 
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que tenham carácter colegial, elaboram os seus próprios regimentos, definindo as regras 
de organização e de funcionamento em conformidade com o presente regulamento. 

2. O regimento de funcionamento do Conselho Geral, do Conselho Pedagógico ou das 
diferentes estruturas de orientação educativa, podem prever a existência de pelouros, de 
comissões permanentes, temporárias e especializadas e de secções. 

3. O regimento é elaborado ou revisto nos primeiros trinta dias do mandato do órgão ou 
estrutura a que respeita. 

 
 

Artigo 217º 
Actas das Reuniões 

 
1. De cada reunião de conselhos e comissões em funcionamento no Agrupamento, assim 

como das estruturas de orientação educativa ou outras existentes nas Escolas, faz-se acta 
a elaborar pelo secretário respectivo e a aprovar no final da reunião ou no início da 
reunião seguinte. 

2. Das actas de cada reunião deve constar: 
a) A indicação da data da reunião e das horas de início; 
b) A indicação dos membros presentes e dos ausentes; 
c) A referência aos assuntos tratados; 
d) A referência aos debates ocorridos, com menção expressa da posição de qualquer 

membro que tal solicite; 
e) O teor das deliberações; 
f) Os resultados das votações e a sua forma; 
g) As declarações de voto que tenham sido apresentadas por escrito. 

3. As adendas às actas poderão ser remetidas ao órgão competente até dez dias após a sua 
aprovação. 

4. As actas são registadas em impresso próprio, devendo ser assinados pelo Presidente e 
pelo Secretário do órgão a que se referem.  

5. No restante, ter-se-á em conta o preconizado no artigo 27° do Código do Procedimento 
Administrativo. 

 
 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIXX  

DDiissppoossiiççõõeess  FFiinnaaiiss  
 

Artigo 218º 
Omissões 

 
Compete ao Director decidir sobre todo e qualquer caso omisso no presente Regulamento, 
dando disso conta, posteriormente, ao Conselho Geral. 
 
 

Artigo 219º 
Divulgação 

 
1. Após aprovação, o presente regulamento, será divulgado a todos os membros da 

comunidade escolar em suporte informático, no início de cada ano lectivo. 
2. O Regulamento Interno do Agrupamento pode também ser consultado na Biblioteca 

Escolar/Centro de Recursos da escola sede e nas restantes instalações escolares do 
Agrupamento. 

3. O Regulamento Interno será publicado na página da Internet. 
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Artigo 220º 
Revisão do Regulamento Interno 

 
O Regulamento Interno do Agrupamento após aprovação nos termos da alínea d) do ponto 1 
do artigo 8º, será revisto ordinariamente após quatro anos e extraordinariamente a todo o 
tempo por deliberação do Conselho Geral, aprovada por maioria absoluta dos membros em 
efectividade de funções. 
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Serviço de Apoio Social Escolar 
 
 

Definição 
 

1. A Lei de Bases do Sistema Educativo n.º 46/86, de 14 de Outubro republicada pela Lei n.º 
49/2005 de 30 de Agosto, estabelece o princípio da igualdade de oportunidades de acesso 
e sucesso escolar, determinando a gratuitidade da escolaridade obrigatória e a 
necessidade de implementação de medidas compensatórias.  

2. Estas medidas são traduzidas em apoios e complementos educativos a alunos que 
frequentam o ensino básico e secundário, conforme o Decreto-Lei n.º 35/90, de 25 de 
Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 55/2009 de 2 de Março. 

3. A implementação das medidas referidas no número anterior é da responsabilidade do 
órgão de gestão, a quem compete zelar pelo bom funcionamento dos serviços prestados.  

4. Para efeito do disposto nesta secção, o SASE pode recorrer aos directores de turma. 
 
 

Apoios e complementos educativos 
 

Os apoios e complementos educativos previstos no domínio da acção social escolar são:  
a) Alimentação e nutrição;  
b) Transportes escolares;  
c) Seguro escolar;  
d) Acção social.  

 
 

Alimentação e nutrição 
 

O programa de alimentação e nutrição abrange:  
a) Atribuição de refeições subsidiadas total ou parcialmente, conforme o escalão atribuído 

ao aluno, com base numa alimentação equilibrada;  
b) Promoção de acções no âmbito da educação e da higiene alimentar;  
c) Fornecimento de leite escolar na educação pré-escolar e no 1º ciclo do ensino básico, de 

acordo com a lei em vigor.  
 
 

Funcionamento do refeitório 
 

1. O refeitório funciona todos os dias úteis para servir almoços.  

2. As ementas semanais são afixadas nos locais de estilo, na semana anterior.  

3. Os almoços são servidos mediante a apresentação de senha adquirida previamente. A 
refeição, quando adquirida no próprio dia, fica sujeita a uma taxa adicional. 

4. O preço da refeição é afixado anualmente, de acordo com a legislação em vigor.  

5. O refeitório é adjudicado anualmente a uma empresa através de concurso e protocolo 
realizados directamente pela Direcção Regional de Educação do Norte.  

6. O refeitório pode ser cedido, em períodos não lectivos, pelo órgão de gestão, para 
actividades da comunidade. 
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Funcionamento do bufete 
 

1. O bufete constitui um serviço complementar do fornecimento de refeição, pelo que deve 
observar os princípios de uma alimentação equilibrada, de higiene e segurança alimentar.  

2. Decorrente do estabelecido no número anterior, o bufete não deve funcionar no mesmo 
período de tempo que o refeitório, sendo o horário estabelecido anualmente pelo órgão 
de gestão.  

3. O bufete põe à disposição dos alunos alimentos essenciais adequados às necessidades da 
população escolar.  

4. São proibidas todas as bebidas alcoólicas.  
5. Todos os produtos têm preços estabelecidos e expostos em local visível.  
6. Os produtos são adquiridos mediante a apresentação de senha pré-paga.  

 
 

Seguro escolar 
 

1. O seguro escolar funciona em complementaridade com o sistema ou subsistema de saúde 
de cada aluno, devendo este utilizar sempre o respectivo cartão.  

2. O seguro escolar cobre, em complementaridade, os acidentes que ocorram nas 
instalações, durante o período destinado às actividades escolares, actividades de 
enriquecimento curricular e no trajecto entre a residência e a escola. 

3. O seguro escolar cobre ainda, em complementaridade, acidentes ocorridos em qualquer 
parte do país ou estrangeiro, desde que tenha lugar durante uma actividade prevista no 
plano de actividades. 

 
 

Acção Social Escolar 
 

1. O programa de acção social reveste a forma de atribuição de auxílios económicos directos 
destinados aos alunos de mais fracos recursos socioeconómicos.  

2. Os auxílios económicos traduzem-se numa comparticipação em alimentação, livros e 
outro material escolar, actividades de complemento curricular e ajudas técnicas a alunos 
com deficiência. 

3. Os valores atribuídos aos apoios e complementos educativos são actualizados, 
anualmente, por despacho publicado em Diário da República. 

 
 

Documentação acessória 
 

1. Manual de Procedimentos dos Serviços de Administração Escolar, disponível nos Serviços 
Administrativos; 

2. Regulamento do Seguro Escolar – Portaria n.º 413/99 de 8 de Junho, disponível nos 
Serviços Administrativos; 

3. Despacho de regulamentação das medidas de Acção Social escolar, publicado anualmente 
em Diário da República. 

 


