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Preâmbulo 

 

O presente Regulamento Interno decorre do disposto Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na sua 

redação atual, que aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos 

da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. Procede ainda à adequação do Estatuto do 

Aluno e Ética Escolar, aprovado pela Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro, à realidade concreta do 

Agrupamento.  

Enquanto instrumento do exercício da autonomia, a par do projeto educativo, dos planos anual e plurianual 

de atividades e do orçamento, o Regulamento Interno, conforme se dispõe na alínea a) do artigo 9.º do 

referido Decreto-Lei, “define o regime de funcionamento do agrupamento de escolas ou da escola não 

agrupada, de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das estruturas de orientação e dos 

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

da comunidade escolar”.  

Concomitantemente, visa corporizar uma ajuda de que carece o harmonioso decurso da convivência e da 

ação educativa nas Escolas do Agrupamento de Escolas Campo Aberto, Póvoa de Varzim, pelo que as 

normas que o integram deverão, em qualquer circunstância, ser sempre entendidas como uma garantia da 

liberdade de todos e de cada um dos membros da comunidade a que se dirige. 
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Identificação do Agrupamento 

 

O Agrupamento de Escolas Campo Aberto, Póvoa de Varzim, foi constituído no ano letivo 2003/2004. Situa-

se no concelho da Póvoa de Varzim e integra os seguintes estabelecimentos de ensino: 

- Jardim-de-infância de Sejães – Terroso; 

- Escola Básica do 1.º Ciclo de Cadilhe – Amorim (EB1); 

- Escola Básica do 1.º Ciclo / Jardim de Infância de Igreja – Beiriz (EB1/JI); 

- Escola Básica do 1.º Ciclo de Paçô – Terroso (EB1); 

- Escola Básica Campo Aberto, Beiriz (2.º/3.º ciclos e Secundário Profissional). 
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Capítulo I 

Secção I – Âmbito de aplicação e divulgação 

 

1. Âmbito de aplicação 

O presente Regulamento Interno, doravante abreviadamente designado por RI, aplica o regime de 

autonomia, administração e gestão do Agrupamento de Escolas Campo Aberto, Póvoa de Varzim, a todos 

os discentes, pessoal docente e não docente, pais e encarregados de educação e suas estruturas 

organizativas, visitantes e utilizadores das instalações e espaços escolares, órgãos de administração e 

gestão, serviços de apoio educativos e outros serviços em funcionamento no agrupamento. 

 

2. Divulgação 

A divulgação do presente RI é feita através da página do Agrupamento, em 

http://campoaberto.wordpress.com/, estando também disponível para consulta da comunidade escolar, 

em suporte de papel, na Biblioteca e nos serviços administrativos da Escola Sede e em cada uma das 

escolas e estabelecimentos de educação pré-escolar pertencentes ao Agrupamento. 

 

Secção II – Níveis de educação e ensino e regimes de funcionamento das escolas e dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar 

 

1. Níveis de educação e ensino 

O Agrupamento de Escolas Campo Aberto integra os seguintes níveis de educação e ensino: 

1.1. Educação Pré-Escolar. 

1.2. Ensino Básico – 1.º, 2.º e 3.º ciclos. 

1.3. Ensino Secundário Profissional. 

2. Regime de funcionamento dos estabelecimentos de ensino do Agrupamento 

As escolas e estabelecimentos que constituem o Agrupamento funcionam com os seguintes níveis e 

regimes: 

2.1. Educação pré-escolar – Regime normal 

2.1.1. Atividades de animação e de apoio à família (AAAF) – As AAAF destinam-se a assegurar o 

acompanhamento das crianças na educação pré-escolar antes e ou depois do período diário de 

atividades educativas e durante os períodos de interrupção destas atividades (Portaria n.º 644-

A/2015 de 24/08). 

2.2. Ensino básico, 1.º ciclo – Regime normal 

2.2.1. Atividades de enriquecimento curricular (AEC) – As AEC são atividades educativas e 

formativas que incidem na aprendizagem da língua inglesa, no 1.º e 2.º anos, ou de outras línguas 

http://campoaberto.wordpress.com/
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estrangeiras e nos domínios desportivo, artístico, científico, técnico e das tecnologias da 

informação e comunicação, de ligação da escola com o meio e de educação para a cidadania. 

2.2.2. As AEC realizam-se após as atividades letivas. 

2.2.3. A supervisão das atividades das AEC é da responsabilidade dos coordenadores de 

estabelecimento. 

2.2.4. As planificações das AEC envolvem os departamentos curriculares. 

2.3. Ensino básico, 2.º e 3.º ciclos, e ensino secundário profissional – Regime normal. 

3. Organização das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e Componente de Apoio à Família 

(CAF) 

3.1. Tendo em conta as necessidades dos alunos e a promoção da igualdade de acesso e sucesso 

educativo, compete às escolas criar condições que permitam garantir a universalidade do ensino básico 

a todos os alunos, especialmente os que se encontram em situações de risco e exclusão social e escolar. 

3.2. No caso do ensino pré-escolar, AAAF são supervisionadas pelas educadoras titulares de grupo. 

3.3. No 1.º Ciclo, o Diretor do Agrupamento assegura a auscultação dos encarregados de educação, no 

ato da matrícula ou de renovação de matrícula, no sentido de apurar a necessidade de oferta da 

CAF. 

3.3.1. A supervisão das atividades da CAF é da responsabilidade dos coordenadores de 

estabelecimento. 
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Capítulo II – Estrutura e Organização Pedagógica e Administrativa 

Secção I – Órgãos de Direção, Administração e Gestão 

1. Os órgãos de direção, administração e gestão do Agrupamento Campo Aberto são: o Conselho Geral, o 

Diretor, o Conselho Pedagógico e o Conselho Administrativo. 

2. Na sua primeira reunião todos os órgãos e estruturas da Escola, à exceção do Conselho Geral, elaboram 

e aprovam o seu regimento interno.  

2.1. O Conselho Geral aprovará o seu regimento depois de estar constituído na sua totalidade. 

 

Subsecção I – Conselho Geral 

1. Definição 

O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da 

atividade da escola, assegurando a participação e representação da comunidade educativa, nos termos e 

para os efeitos do n.º 4 do artigo 45.º da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, D.R. n.º 237, 

Série I, de 1986/10/14, na sua redação atual). 

2. Composição do Conselho Geral 

2.1. O Conselho Geral é composto por 21 elementos, distribuídos da seguinte forma: 

2.1.1. Docentes: 7 representantes. 

2.1.2. Não docentes: 2 representantes. 

2.1.3. Pais / Encarregados de Educação: 4 representantes. 

2.1.4. Membros da autarquia: 3 representantes. 

2.1.5. Representantes da comunidade local: 3 representantes. 

2.1.6. Representantes dos alunos: 2 representantes maiores de 16 anos de idade. 

2.2. O Diretor participa nas reuniões do Conselho Geral, sem direito a voto. 

2.3. O número de representantes do pessoal docente e não docente, no seu conjunto, não pode ser 

superior a 50% da totalidade dos membros do Conselho Geral. 

2.4. Além de representantes dos municípios, o Conselho Geral integra representantes da comunidade 

local, designadamente de instituições, organizações e atividades de carácter económico, social, cultural 

e científico. 

3. Competências do Conselho Geral 

3.1. São competências do Conselho Geral: 

3.1.1. Eleger o respetivo presidente, de entre os seus membros, à exceção dos representantes dos 

alunos. 

3.1.2. Eleger o diretor. 

3.1.3. Aprovar o projeto educativo e acompanhar e avaliar a sua execução. 

3.1.4. Aprovar o regulamento interno do agrupamento de escolas ou escola não agrupada. 
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3.1.5. Aprovar os planos anual e plurianual de atividades. 

3.1.6. Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do plano anual de 

atividades. 

3.1.7. Aprovar as propostas de contratos de autonomia. 

3.1.8. Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento. 

3.1.9. Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo diretor, das atividades no 

domínio da ação social escolar. 

3.1.10. Aprovar o relatório de contas de gerência. 

3.1.11. Apreciar os resultados do processo de autoavaliação. 

3.1.12. Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários. 

3.1.13. Acompanhar a ação dos demais órgãos de administração e gestão. 

3.1.14. Promover o relacionamento com a comunidade educativa. 

3.1.15. Definir os critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, científicas, 

culturais e desportivas. 

3.1.16. Dirigir recomendações aos restantes órgãos, tendo em vista o desenvolvimento do projeto 

educativo e o cumprimento do plano anual de atividades. 

3.1.17. Participar, nos termos definidos em diploma próprio, no processo de avaliação do 

desempenho do diretor. 

3.1.18. Decidir os recursos que lhe são dirigidos. 

3.1.19. Aprovar o mapa de férias do diretor. 

3.2. O presidente é eleito por maioria absoluta dos votos dos membros do Conselho Geral em 

efetividade de funções. 

4. Mandato do Conselho Geral 

4.1. O mandato dos membros do Conselho Geral tem a duração de quatro anos, sem prejuízo do 

disposto nos números seguintes. 

4.2. O mandato dos representantes dos Pais e Encarregados de Educação tem a duração de quatro anos 

escolares e o mandato dos alunos tem a duração de dois anos. 

4.3. Os membros do Conselho Geral são substituídos no exercício do cargo, se entretanto perderem a 

qualidade que determinou a respetiva eleição ou designação. 

4.4. As vagas resultantes da cessação do mandato dos membros eleitos são preenchidas pelo primeiro 

candidato não eleito, segundo a respetiva ordem de precedência, na lista a que pertencia o titular do 

mandato. 

5. Atribuições do Presidente do Conselho Geral 

5.1. Convocar as reuniões deste órgão. 

5.2. Presidir aos respetivos trabalhos. 

5.3. Desencadear o processo eleitoral. 
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5.4. Representar o Conselho Geral. 

5.5. Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na lei e neste Regulamento Interno. 

6. Periodicidade das reuniões do Conselho Geral 

O Conselho Geral reúne ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente sempre que seja 

convocado pelo respetivo Presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em 

efetividade de funções ou por solicitação do Diretor. 

7. Designação de Representantes do Conselho Geral 

7.1. Os representantes dos alunos, do pessoal docente e do pessoal não docente no Conselho Geral são 

eleitos por distintos corpos eleitorais, constituídos, respetivamente, pelos alunos, pelo pessoal docente 

e pelo pessoal não docente em exercício efetivo de funções na Escola. 

7.2. Os representantes dos Pais e Encarregados de Educação são eleitos em Assembleia Geral de pais 

convocada para o efeito pelo Presidente da Associação. 

7.3. Os representantes do município são designados pela Câmara Municipal, podendo esta delegar tal 

competência nas juntas de freguesia / uniões de freguesias. 

7.4. Os representantes da comunidade local são cooptados pelos demais membros na primeira reunião 

após a tomada de posse. No prazo de 5 dias úteis, as instituições cooptadas indicarão os seus 

representantes. 

7.5. No caso da reunião prevista no ponto 7.4. resultar inconclusiva, os representantes da comunidade 

local serão indicados pelo Presidente do Conselho Geral. 

8. Processo Eleitoral para o Conselho Geral - Representantes do Pessoal Docente e não Docente 

8.1. O processo eleitoral realiza-se por sufrágio direto, secreto e presencial. 

8.2. O Presidente do Conselho Geral, nos 60 dias anteriores ao termo do mandato, convoca uma 

assembleia eleitoral para a designação dos representantes do pessoal docente e não docente, naquele 

órgão, não podendo esta ser convocada com menos de 30 dias de antecedência. 

8.3. A convocatória deverá ser afixada em local visível e público de todos os estabelecimentos de Ensino 

do Agrupamento e divulgada na página do Agrupamento. 

8.4. A convocatória deverá mencionar as normas práticas do processo eleitoral, locais de afixação das 

listas de candidatos, assim como hora e local do escrutínio. 

8.5. Os representantes dos docentes e dos não docentes candidatam-se à eleição, constituídos em listas 

separadas. 

8.6. As listas devem conter a indicação dos candidatos a membros efetivos e membros suplentes, em 

número igual ao dos respetivos representantes no conselho geral e deverão mencionar o nome 

completo dos candidatos. 

8.7. Cada lista de representantes do pessoal docente que se candidate à eleição deve integrar apenas 

docentes de carreira com vínculo contratual com o ministério da educação e ciência e deve ser sempre 

assegurada a representação dos diferentes níveis e ciclos de ensino. 
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8.8.  As listas, depois de subscritas por um mínimo de 10% dos respetivos eleitores, deverão ser 

rubricadas por cada um dos candidatos, que assim manifestarão a sua concordância. 

8.9. Das listas candidatas não poderão fazer parte os membros da direção, os coordenadores de escolas 

ou de estabelecimentos de educação pré-escolar, bem como os docentes que assegurem funções de 

assessoria da direção. 

8.10. As listas deverão ser entregues ao Presidente do Conselho Geral ou nos serviços administrativos 

da escola sede, até 10.º dia útil anterior à realização da assembleia eleitoral, o qual as rubricará, lhes 

atribuirá uma letra por ordem crescente começando por A, datará e as fará afixar em todos os 

estabelecimentos do agrupamento junto das convocatórias respetivas. 

8.11. O pessoal docente e o pessoal não docente reúnem em separado previamente à data de 

realização das assembleias eleitorais para decidir da composição das respetivas mesas eleitorais, as 

quais serão constituídas por um presidente e dois secretários eleitos individualmente. 

8.12. Compete ao Diretor providenciar para que sejam fornecidos os cadernos eleitorais, constituídos 

pelas listagens de todos os docentes e não docentes em exercício efetivo de funções na Escola aquando 

da realização da assembleia eleitoral, folhas para o registo da ata, bem como boletins de voto distintos 

para cada um dos corpos eleitorais, onde conste de forma clara a identificação das listas candidatas. 

8.13. As urnas deverão manter-se abertas durante oito horas, a menos que antes tenham votado todos 

os eleitores dos distintos corpos constantes nos cadernos eleitorais. 

8.14. Após identificação do eleitor pela mesa e da confirmação de que o seu nome consta dos cadernos 

eleitorais, será fornecido o correspondente boletim de voto o qual, após votação em local apropriado, 

deverá ser entregue ao presidente da mesa, dobrado em quatro, enquanto um dos vice-presidentes da 

mesa descarregará a votação nos respetivos cadernos eleitorais. 

8.15. O escrutínio é efetuado perante a assembleia eleitoral, procedendo a mesa à conferência do 

número de votantes e votos, devendo a conversão de votos em mandatos fazer-se de acordo com o 

método de representação proporcional na média mais alta de Hondt. Na eleição dos representantes dos 

docentes, ao aplicar-se este método, se não resultar apurado um docente da educação pré-escolar ou 

de qualquer ciclo do ensino básico, o último mandato é atribuído ao primeiro candidato da lista mais 

votada que preencha tal requisito. 

8.16. Os resultados da assembleia eleitoral serão transcritos na respetiva ata por um dos vice- 

presidentes, devendo a mesma ser assinada por todos os seus membros, bem como pelos 

representantes das listas concorrentes. 

8.17. No final da assembleia eleitoral o presidente da mesa entregará ao Presidente do Conselho Geral 

a ata, assim como todo o material utilizado durante a assembleia eleitoral. 

8.18. Até ao dia útil seguinte ao da realização da assembleia eleitoral, o Presidente do Conselho Geral 

fará afixar e divulgar uma informação nos locais referidos no ponto 8.3. onde constarão os resultados 

apurados, bem como a identificação dos elementos efetivos e suplentes designados para representarem 
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o pessoal docente e não docente naquele órgão de administração e gestão. 

8.19. Nos três dias úteis após a realização da assembleia eleitoral, os resultados deverão ser 

comunicados ao Diretor-Geral da Administração Escolar. 

8.20. Quando nos prazos previstos não for registada entrada de listas candidatas para a designação de 

representantes de pessoal docente e/ou do pessoal não docente, o Presidente do Conselho Geral fará 

afixar informação no dia útil seguinte ao final do prazo, concedendo prorrogação do prazo em cinco dias 

úteis para apresentação de listas candidatas aos representantes em que tal se tenha verificado. 

9. Processo Eleitoral para o Conselho Geral – Representantes dos Alunos 

9.1. Os representantes dos alunos candidatam-se à eleição, constituído em listas por alunos maiores de 

16 anos de idade. 

9.2. Em cada lista deverá constar a identificação de dois candidatos a representantes efetivos e dois 

suplentes. 

9.3. As listas, depois de subscritas por um mínimo de 10% dos alunos, maiores de 16 anos, deverão ser 

rubricadas pelos respetivos candidatos que assim manifestarão a sua concordância. 

9.4. Não podem ser eleitos os alunos a quem seja ou tenha sido aplicada nos últimos dois anos 

escolares medida disciplinar sancionatória superior à de repreensão registada ou sejam ou tenham sido 

no mesmo período excluídos da frequência de qualquer disciplina ou retidos por excesso de faltas. 

9.5. As listas deverão ser entregues ao Presidente do Conselho Geral ou nos serviços administrativos da 

escola sede, até ao 10º dia antes da realização da assembleia eleitoral. 

9.6. O Presidente do Conselho Geral, à medida que as listas vão dando entrada, verificará se estão em 

conformidade e, de acordo com o tipo de listas candidatas, respeitando a sua ordem de chegada, 

procederá à sua identificação por ordem alfabética. 

9.7. Caso alguma das listas não esteja em conformidade, o Presidente do Conselho Geral informará os 

candidatos dos fundamentos que levaram à sua não-aceitação. 

9.8. Compete ao Diretor providenciar para que sejam fornecidos os cadernos eleitorais, constituídos 

pelas listagens de todos os alunos matriculados, folhas para o registo da ata, bem como boletins de 

voto, onde conste de forma clara a identificação das listas candidatas. 

9.9. As urnas deverão manter-se abertas durante oito horas, a menos que antes tenham votado todos 

os eleitores constantes no caderno eleitoral. 

9.10. Após identificação do eleitor pela mesa e da confirmação de que o seu nome consta dos cadernos 

eleitorais, será fornecido o correspondente boletim de voto o qual, após votação em local apropriado, 

deverá ser entregue ao presidente da mesa, dobrado em quatro, enquanto um dos vice-presidentes da 

mesa descarregará a votação nos respetivos cadernos eleitorais. 

9.11. A abertura da urna é efetuada perante a assembleia eleitoral, procedendo a mesa à conferência 

do número de votantes e votos, devendo a conversão de votos em mandatos fazer- se de acordo com o 

método de representação proporcional na média mais alta de Hondt. 
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9.12. Os resultados da assembleia eleitoral serão transcritos na respetiva ata por um dos vice- 

presidentes, devendo a mesma ser assinada por todos os seus membros, bem como pelos 

representantes das listas concorrentes. 

9.13. No final da assembleia eleitoral o presidente da mesa entregará ao Presidente do Conselho Geral 

a ata, assim como todo o material utilizado durante a assembleia eleitoral. 

9.14. Até ao dia útil seguinte ao da realização da assembleia eleitoral o Presidente do Conselho Geral 

fará afixar e divulgar uma informação nos locais referidos no ponto 8.3. uma informação onde constarão 

os resultados apurados, bem como a identificação dos elementos efetivos e suplentes designados para 

representarem os alunos naquele órgão de administração e gestão. 

9.15. Nos três dias úteis após a realização da assembleia eleitoral, o Presidente do Conselho Geral 

homologará os resultados. 

9.16. Quando nos prazos previstos não for registada entrada de listas candidatas para a designação de 

representantes dos alunos, o Presidente da Conselho Geral fará afixar informação no dia útil seguinte ao 

final do prazo, concedendo prorrogação do prazo em cinco dias úteis para apresentação das listas 

candidatas. Caso não se apresentem listas no prazo definido, os representantes dos alunos deverão ser 

cooptados pelo Conselho Geral. 

9.17. Nesta situação os alunos participam sem direito a voto. 

 

Subsecção II – Diretor 

1. Definição 

O Diretor é o órgão de administração e gestão do Agrupamento de escolas nas áreas pedagógica, cultural, 

administrativa, financeira e patrimonial. 

2. Subdiretor e Adjuntos do Diretor 

2.1. O Diretor é coadjuvado no exercício das suas funções por um Subdiretor e por um a três Adjuntos, 

conforme legislação em vigor. 

3. Competências do Diretor (as mencionadas nos pontos 1, 2, 4, 5 e 6 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22/04, na sua redação atual). 

3.1. São competências do Diretor: 

3.1.1. Submeter à aprovação do conselho geral o projeto educativo elaborado pelo conselho 

pedagógico. 

3.1.2. Ouvido o conselho pedagógico, elaborar e submeter à aprovação do conselho geral: 

a) As alterações ao regulamento interno. 

b) Os planos anual e plurianual de atividades. 

c) O relatório anual de atividades. 

d) As propostas de celebração de contratos de autonomia. 

3.2. O Diretor pode delegar e subdelegar no Subdiretor e nos Adjuntos ou nos coordenadores de escola 
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ou de estabelecimento de educação pré-escolar as competências referidas nos números anteriores, com 

exceção da prevista da alínea d) do n.º 5 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22/04, na sua 

redação atual. 

3.3. Nas suas faltas e impedimentos, o Diretor é substituído pelo Subdiretor. 

4. Recrutamento: conforme o estipulado no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22/04, na sua 

redação atual. 

4.1. O Subdiretor e os Adjuntos são nomeados pelo Diretor de entre os docentes de carreira com 

vínculo contratual com o ministério da educação e ciência que contem pelo menos cinco anos de serviço 

e se encontrem em exercício de funções no agrupamento de escolas ou escola não agrupada. 

5. Procedimento concursal: conforme estipulado no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22/04, na 

sua redação atual. 

6. Candidatura: conforme estipulado no artigo 22.º-A do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22/04, na sua 

redação atual. 

7. Avaliação das candidaturas: conforme estipulado no artigo 22.º-B do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22/04, 

na sua redação atual. 

8. Eleição: conforme o estipulado no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22/04, na sua redação 

atual. 

9. Posse: conforme o estipulado no artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22/04, na sua redação atual. 

10. Mandato: conforme o estipulado no artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22/04, na sua redação 

atual. 

10.1. Cessação do mandato segundo o ponto 6 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22/04, na 

sua redação atual. 

10.2. A cessação do mandato do Diretor determina a abertura de um novo procedimento concursal. 

10.3. Os mandatos do Subdiretor e dos Adjuntos têm a duração de quatro anos e cessam com o 

mandato do Diretor. 

10.4. O Subdiretor e os Adjuntos podem ser exonerados a todo o tempo por decisão fundamentada do 

Diretor. 

10.5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, e salvaguardadas as situações previstas nos artigos 

35.º e 66.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22/04, na sua redação atual, quando a cessação do mandato 

do diretor ocorra antes do termo do período para qual foi eleito, o Subdiretor e os adjuntos asseguram a 

administração e gestão do Agrupamento de escolas ou da escola não agrupada até à tomada de posse 

do novo diretor, devendo o respetivo processo de recrutamento estar concluído no prazo máximo de 90 

dias. 

10.6. Não sendo possível adotar a solução prevista no número anterior e não sendo aplicável o disposto 

no artigo 35.º, a gestão do Agrupamento de escolas ou da escola não agrupada é assegurada nos termos 

estabelecidos no artigo 66.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22/04, na sua redação atual. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fne.pt%2Fupload%2Flegislacao%2Fdecreto_lei_75_2008.pdf&amp;amp%3Bsa=D&amp;amp%3Bsntz=1&amp;amp%3Busg=AFrqEze_ItzjHGBUBH4x1ZMBneIYIxkU9Q
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11. Regime de exercício de funções: conforme o estipulado no artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 

22/04, na sua redação atual. 

12. Direitos do Diretor: são os mencionados nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22/04, na 

sua redação atual. 

12.1. Direitos dos Subdiretor e adjuntos: são os mencionados nos artigos 28.º do Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22/04, na sua redação atual. 

12.2. Deveres do Diretor, Subdiretor e adjuntos: são os mencionados no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22/04, na sua redação atual. 

13. Assessoria da direção: conforme o estipulado no artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22/04, na 

sua redação atual. 

 

Subsecção III – Conselho Pedagógico 

1. Definição 

O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa do 

Agrupamento de Escolas, nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da orientação e 

acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente. 

2. Composição 

2.1. O Conselho Pedagógico será composto pelos seguintes membros: 

2.1.1. Diretor. 

2.1.2. Dois coordenadores de ciclo, um do 2.º e outro do 3.º ciclo. 

2.1.3. Os coordenadores dos Departamentos Curriculares: 

a) Coordenador do Departamento da Educação Pré-escolar. 

b) Coordenador do Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

c) Coordenador do Departamento de Línguas. 

d) Coordenador do Departamento de Ciências Sociais e Humanas. 

e) Coordenador do Departamento de Ciências Exatas e Experimentais. 

f) Coordenador do Departamento de Expressões. 

2.1.4. O Coordenador da Biblioteca. 

2.1.5. O Coordenador da Educação Especial. 

2.1.6. O Diretor dos Cursos Profissionais. 

2.2. O Diretor é, por inerência, Presidente do Conselho Pedagógico. 

2.3. Para tratar de questões específicas, poderão estar presentes, sem direito a voto, a convite do 

Presidente do Conselho Pedagógico os subcoordenadores dos grupos disciplinares, o coordenador dos 

Serviços de Psicologia e Orientação, representantes do pessoal não docente, dos pais e encarregados de 

educação e dos alunos ou outros elementos que o Diretor e/ou o Conselho Pedagógico assim o 

entendam. 
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2.4. Não podem ser membros do Conselho Pedagógico os representantes do pessoal docente no 

Conselho Geral. 

3. Competências 

O Conselho Pedagógico assume as competências constantes do artigo n.º 33, do Decreto-Lei n.º 75/2008, 

de 22/04, na sua redação atual. 

4. Reuniões e funcionamento 

O Conselho Pedagógico reúne preferencialmente na segunda 4.ª feira de cada mês e, extraordinariamente, 

quando convocado pelo presidente, por sua iniciativa, a requerimento de 1/3 dos seus membros ou sempre 

que um pedido do Conselho Geral o justifique.  

5. Secções / Comissões do Conselho Pedagógico 

5.1. Para além de outras eventuais Secções / Comissões, deverão funcionar as seguintes: 

5.1.1. Secção do Projeto Educativo. 

5.1.2. Secção do Plano de Atividades. 

5.1.3. Secção do Regulamento Interno. 

5.1.4. Secção de Avaliação do Desempenho Docente (SADD). 

5.1.5. Avaliação Interna do Agrupamento. 

5.2. As secções do Conselho Pedagógico são revistas anualmente, sendo constituídas por elementos 

designadas pelo Diretor. 

5.3. O Diretor designará em cada Secção/Comissão um coordenador/responsável que a representará 

sempre que necessário. Sempre que possível, deverá ser membro do Conselho Pedagógico. 

 

Subsecção IV – Conselho Administrativo 

1. Definição: O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira da 

Escola, nos termos da legislação em vigor. 

2. Composição: De acordo com o artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22/04, na sua redação atual. 

3. Competências: De acordo com o artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22/04, na sua redação atual. 

4. Reuniões e Funcionamento: De acordo com o artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22/04, na sua 

redação atual. 

 

Secção II – Coordenação de Estabelecimentos do Pré-Escolar e 1.º Ciclo 

1. Coordenação: conforme o estipulado no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22/04, na sua 

redação atual. Quando não houver lugar à designação de coordenador, deverá ser indicado um 

professor/educador responsável. 

2. Competências do coordenador: conforme o estipulado no artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 

22/04, na sua redação atual. 

3. Reuniões e Funcionamento: O Coordenador de Estabelecimento de Ensino reúne com os docentes desse 
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estabelecimento, ordinariamente uma vez por período e, extraordinariamente, por sua iniciativa ou por 

convocatória do Diretor. 

 

Secção III – Estruturas de Coordenação Educativa e Supervisão Pedagógica 

1. As Estruturas de Coordenação Educativa integram os Departamentos Curriculares, o Conselho de Turma, 

o Conselho de Diretores de Turma do 2.º Ciclo e o Conselho de Diretores de Turma do 3.º Ciclo. 

2. As Estruturas de Coordenação Educativa colaboram com o Conselho Pedagógico e com o Diretor 

procurando assegurar um eficaz acompanhamento do percurso escolar dos alunos e reforçar a articulação 

curricular numa perspetiva multidisciplinar. 

3. A comunicação no interior destas estruturas é realizada, de uma forma geral, através de Sites do Google 

ou de outros suportes informáticos, aos quais a Direção tem acesso. 

 

Subsecção I – Departamentos 

1. Definição 

O Departamento Curricular é uma estrutura pedagógica constituída por um grupo de docentes cuja função 

é a articulação e a gestão curriculares e a coordenação vertical e horizontal do ensino, sendo um órgão de 

apoio ao Conselho Pedagógico. 

2. Composição: cada Departamento Curricular é composto por todos os docentes que lecionam as 

disciplinas que nele se inserem. 

2.1. Educação Pré-Escolar. 

2.2. 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

2.3. Departamento de Línguas. 

2.4. Departamento de Ciências Sociais e Humanas. 

2.5. Departamento de Ciências Exatas e Experimentais. 

2.6. Departamento de Expressões. 

3. Competências do Departamento Curricular: 

3.1. Planificar e adequar à realidade da escola ou do agrupamento de escolas a aplicação do plano de 

estudos estabelecidos a nível nacional. 

3.2. Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das disciplinas. 

3.3. Assegurar, de forma articulada com outras estruturas de coordenação educativa da escola, a 

adoção de metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento quer dos planos de estudo quer das 

componentes de âmbito local do currículo. 

3.4. Analisar a oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível de currículos e de outras medidas 

destinadas a melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão. 

3.5. Elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade de grupos de alunos. 

3.6. Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da aplicação de 
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estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens. 

3.7. Identificar necessidades de formação dos docentes. 

3.8. Analisar e refletir sobre práticas educativas e o seu contexto. 

3.9. Propor a adoção de manuais escolares. 

3.10. Propor a aquisição de material didático-pedagógico. 

3.11. Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, no âmbito da 

escola e em articulação com instituições ou estabelecimentos do ensino superior vocacionados para a 

formação e investigação. 

3.12. Planificação das atividades letivas e não letivas. 

3.13. Organização do inventário do material existente nas instalações e zelar pela sua conservação; 

3.14. Planificação do modo de utilização das instalações próprias. 

4. Funcionamento dos Departamentos Curriculares 

4.1. As reuniões do Departamento Curricular serão presididas pelo respetivo Coordenador e 

secretariadas por um dos elementos que o integram. 

4.2. O Departamento Curricular reúne, ordinariamente, em plenário, no início de cada ano letivo e uma 

vez por período e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo respetivo Coordenador ou pelo 

Diretor, por iniciativa destes, ou a requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de 

funções.  

4.3. As reuniões do Departamento só poderão ocorrer se estiverem presentes, pelo menos, 50% mais 

um, do total dos elementos que o compõem. 

4.4. A falta de comparência às reuniões de Departamento Curricular corresponde a dois tempos. 

4.5. As reuniões do Departamento são convocadas pelo seu Coordenador e a respetiva convocatória 

enviada por email e afixada na sala de docentes da escola sede e/ou em todas as escolas do 

Agrupamento onde lecionem professores do respetivo departamento, no mínimo 48 horas antes da 

data marcada para a sua realização. 

4.6. Os Departamentos podem reunir em plenário, por disciplinas, por escola ou por ano. Quando os 

departamentos reunirem por disciplinas, por escola ou por ano, o coordenador fica obrigado a tomar 

conhecimento de todas as decisões tomadas, bem como dos documentos produzidos nessas reuniões. 

4.7. As decisões do Departamento Curricular são tomadas por maioria simples dos votos dispondo o 

Presidente da Reunião, em caso de empate, de voto de qualidade. 

4.8. Das reuniões do Departamento Curricular são lavradas atas, sendo admitidas declarações de voto 

devidamente fundamentadas. 

4.9. Cada Departamento Curricular elabora, ou revê, o seu Regimento Interno nos primeiros 30 dias do 

ano letivo em que se inicia o seu mandato, sendo este ratificado pelo Diretor. 

5. Coordenadores dos Departamentos Curriculares 

5.1. O coordenador de departamento curricular deve ser um docente de carreira detentor de formação 
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especializada nas áreas de supervisão pedagógica, avaliação do desempenho docente ou administração 

educacional. 

5.2. Quando não for possível a designação de docentes com requisitos definidos no número anterior, 

por não existirem ou não existirem em número suficiente, podem ser designados docentes segundo a 

seguinte ordem de prioridade: 

5.2.1. Docentes com experiencia profissional, de pelo menos um ano, de supervisão pedagógica na 

formação inicial, na profissionalização ou na formação em exercício, na profissionalização ou 

na formação em serviço de docentes. 

5.2.2. Docentes com experiência de pelo menos um mandato de coordenador de departamento 

curricular ou de outras estruturas de coordenação educativa previstas no regulamento 

interno, delegado de grupo disciplinar ou representante de grupo de recrutamento. 

5.2.3. Docentes que, não reunindo os requisitos anteriores, sejam considerados competentes para 

o exercício da função. 

5.3. O coordenador de departamento é eleito pelo respetivo departamento, de entre uma lista de três 

docentes, propostos pelo diretor para o exercício do cargo. 

5.4. Para efeitos do disposto no 5.3. considera-se eleito o docente que reúna o maior número de votos 

favoráveis dos membros do departamento curricular. 

6. Competências do Coordenador de Departamento 

Destacam-se as seguintes competências do Coordenador de Departamento Curricular: 

6.1. Presidir e coordenar as reuniões do Departamento Curricular. 

6.2. Participar nas reuniões do Conselho Pedagógico e transmitir todas as informações e deliberações 

aos membros do seu departamento num prazo nunca superior a 8 dias. 

6.3. Promover a participação do Departamento Curricular na elaboração, desenvolvimento e avaliação 

do Projeto Educativo, Regulamento Interno e Plano Anual de Atividades da Escola. 

6.4. Identificar as necessidades de formação dos docentes do departamento. 

6.5. Incentivar uma participação ativa dos docentes do Departamento Curricular em Ações de Formação 

e em atividades de articulação curricular. 

6.6. Dinamizar Ações de Formação na Escola. 

6.7. Planificar, no início do ano letivo, procedimentos e formas de atuação nos domínios da aplicação de 

estratégias de diferenciação pedagógica e de avaliação de aprendizagens. 

6.8. Assegurar a articulação, com outras Estruturas de Coordenação Educativa ou Serviços da Escola, 

com vista ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica. 

6.9. Incentivar a realização de atividades de investigação, reflexão e de estudo, visando a melhoria da 

qualidade das práticas pedagógicas. 

6.10. Propor ao Conselho Pedagógico o desenvolvimento de componentes curriculares locais e a 

adoção de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos. 
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6.11. Assegurar a troca de experiências e a cooperação entre os docentes do Departamento Curricular; 

6.12. Preparação e organização das atividades letivas. 

6.13. Avaliar, ou delegar essa competência noutro docente de carreira com vínculo contratual com o 

ministério da educação e ciência, os docentes que integram o seu departamento curricular, de acordo 

com a legislação em vigor. 

7. Duração do Mandato 

7.1. O mandato do Coordenador de Departamento Curricular tem a duração de quatro anos e cessa com 

o mandato do Diretor. 

O coordenador do departamento curricular pode ser exonerado a todo o tempo por despacho 

fundamentado do diretor, após consulta do respetivo departamento. 

8. Substituição Temporária do Coordenador de Departamento 

8.1. Em caso de impedimento, por período prolongado, do Coordenador de Departamento, este será 

substituído, no exercício das suas funções, por outro docente de carreira com vínculo contratual com o 

ministério da educação e ciência. 

8.2. O mesmo procedimento deverá ser adotado nas situações de impossibilidade definitiva do 

Coordenador de Departamento cumprir a totalidade do seu mandato. 

8.3. Em caso de falta do Coordenador de Departamento em reunião por si convocada, será substituído 

pelo docente de carreira com vínculo contratual com o ministério da educação mais antigo ou na sua 

falta pelo professor com mais tempo de serviço. 

9. Grupos Disciplinares/Anos 

9.1. Definição – No âmbito de cada Departamento, com exceção do pré-escolar, existem estruturas de 

subcoordenação organizadas por Grupos Disciplinares / Grupos de Anos. 

9.2. Organização – Os Grupos Disciplinares / Grupos de Anos organizam-se nos seguintes termos: 

9.2.1. Departamento do 1.º Ciclo 

• Grupo do 1.º ano 

• Grupo do 2.º ano 

• Grupo do 3.º ano 

• Grupo do 4.º ano 

9.2.2. Departamento de Ciências Exatas e Experimentais 

• Grupo disciplinar de Ciências da Natureza 

• Grupo disciplinar de Ciências Físico-Químicas 

• Grupo Disciplinar de Informática 

• Grupo Disciplinar de Matemática 

9.2.3. Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

• Grupo Disciplinar de Geografia 

• Grupo Disciplinar de História 
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• Grupo Disciplinar de Economia 

• Grupo Disciplinar de Educação Moral e Religiosa 

9.2.4. Departamento de Expressões 

• Grupo Disciplinar de Educação Visual e Educação Tecnológica 

• Grupo Disciplinar de Educação Física 

• Grupo Disciplinar de Educação Musical 

• Grupo de Educação Especial 

9.2.5. Departamento de Línguas 

• Grupo Disciplinar de Francês 

• Grupo Disciplinar de Inglês 

• Grupo Disciplinar de Português 

9.3. Competências 

São competências do Grupo Disciplinar/Ano: 

9.3.1. Colaboração com o Departamento Curricular, Conselho Pedagógico e Diretor na elaboração, 

implementação e avaliação do Projeto Educativo e reformulação do Regulamento Interno. 

9.3.2. Colaboração com o Departamento Curricular, Conselho Pedagógico e Diretor na elaboração, 

implementação e avaliação do Plano Anual de Atividades. 

9.3.3. Colaboração com o Departamento Curricular, Conselho Pedagógico e Diretor na elaboração, 

implementação e avaliação do plano de formação de docentes da Área Disciplinar. 

9.3.4. Elaboração de estudos, pareceres e propostas no que se refere a programas, metodologias, 

organização curricular, medidas de apoio educativo, processos e critérios de avaliação. 

9.3.5. Planificação das atividades letivas e não letivas. 

9.3.6. Inventariação das necessidades em equipamento e material didático. 

9.3.7. Organização do inventário do material existente nas instalações e zelar pela sua conservação. 

9.3.8. Planificação do modo de utilização das instalações e propor a aquisição de novo material e 

equipamento. 

9.3.9. Propor a adoção de manuais escolares. 

9.4. Funcionamento das reuniões de Grupo Disciplinar/Ano 

9.4.1. O Grupo Disciplinar/Ano reúne obrigatoriamente uma vez por mês, e sempre que seja 

necessário. 

9.4.2. As reuniões são convocadas pelo Coordenador, Subcoordenador de Grupo Disciplinar/Ano ou 

pelo Diretor. 

9.4.3. As convocatórias das reuniões são enviadas por email e afixadas em local próprio, na sede do 

Agrupamento e nas Escolas EB1's. 

9.4.4. Das reuniões do Grupo Disciplinar/Ano são lavradas atas, sendo admitidas declarações de 

voto devidamente fundamentadas. 
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9.4.5. As faltas dadas às reuniões do Grupo Disciplinar/Ano correspondem a dois tempos. 

9.4.6. Os Grupos Disciplinares/Anos elaboram o seu Regimento Interno. 

9.5. Subcoordenadores do Grupo Disciplinar/Anos 

9.5.1. O Subcoordenador do Grupo Disciplinar/ano é designado pelo Diretor, sempre que possível, 

entre os docentes de carreira com vínculo contratual com o ministério da educação que lecionam 

as disciplinas/ano que compõem cada Grupo Disciplinar/Ano, tendo em conta a sua competência 

pedagógica e científica, sob proposta do Coordenador de Departamento. 

9.5.2. Os Subcoordenadores são substituídos no exercício do cargo se, entretanto, perderem a 

qualidade que determinou a respetiva designação. 

9.6. Competências do Subcoordenador do Grupo Disciplinar/Ano 

Compete ao Subcoordenador de Grupo Disciplinar/Ano, como orientador e coordenador da 

atuação pedagógica dos docentes do Grupo Disciplinar: 

9.6.1. Convocar as reuniões do Grupo Disciplinar/Ano, propondo a ordem de trabalhos. 

9.6.2. Presidir às reuniões do Grupo Disciplinar/Ano. 

9.6.3. Coordenar e orientar a planificação do trabalho do Grupo Disciplinar/Ano. 

9.6.4. Assegurar a troca de experiências e a cooperação entre os docentes da Disciplina/Ano. 

9.6.5. Estimular a criação de condições de trabalho que favoreçam a formação contínua e apoiar os 

docentes novos no Agrupamento. 

9.6.6. Proceder à divisão de tarefas entre os elementos da Área Disciplinar/Ano, de acordo com as 

indicações do Conselho Geral, Conselho Pedagógico, Diretor e Departamento Curricular, de modo a 

que: 

a) Sejam asseguradas todas as tarefas inerentes à planificação das atividades letivas e não 

letivas. 

b) Sempre que o Grupo Disciplinar/Ano julgar pertinente, proceder à elaboração de vários 

materiais didáticos (fichas de trabalho com propostas de soluções, textos de apoio, 

aplicações multimédia, jogos didáticos, entre outros...), a fim de serem utilizados pelos 

utentes da Biblioteca Escolar/Centro de Recursos. 

c) O dossier das disciplinas esteja organizado, estando arquivadas as planificações, avaliações, 

definição de critérios de avaliação sumativa, definição de competências e outros 

documentos considerados fundamentais ao trabalho pedagógico. 

d) As atas das reuniões do Grupo Disciplinar/Ano estejam atualizadas. 

e) O inventário do material utilizado pelo Grupo Disciplinar existente nas instalações seja feito 

anualmente e se mantenha atualizado, no caso de não existir Diretor de Instalações. 

f) Incentivar a presença de elementos do Grupo Disciplinar/Ano nas várias equipas de 

trabalho. 
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9.7. Mandato 

9.7.1. O mandato do Subcoordenador de Grupo Disciplinar/Ano tem a duração correspondente à 

do mandato do Coordenador de Departamento. 

9.7.2. O mandato do Subcoordenador de Grupo Disciplinar/Ano pode cessar, a todo o tempo, por 

decisão fundamentada do Diretor. 

9.7.3. O coordenador de departamento curricular assume, por inerência, as funções de 

coordenação do respetivo Grupo Disciplinar/Ano, não havendo assim lugar à designação de 

subcoordenador. 

 

Subsecção II – A coordenação de turma 

1. Identificação e composição 

1.1. Em cada escola, a organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver com 

os alunos e a articulação entre a escola e as famílias é assegurada: 

1.1.1. Pelos educadores de infância, na educação pré-escolar. 

1.1.2. Pelos professores titulares das turmas no 1.º ciclo do ensino básico. 

1.1.3. E também pelo Conselho de turma do 1.º ciclo, constituído pelo professor titular da turma, 

professores de Atividades de Enriquecimento Curricular, professores de apoio, professores da 

educação especial e outros técnicos. 

1.1.4. Ao Conselho de Turma do 1.º Ciclo compete: 

a) Assegurar o desenvolvimento do plano curricular aplicável aos alunos da turma, de forma 

integrada e numa perspetiva de articulação entre o professor titular de turma, 

professores de Atividades de Enriquecimento Curricular, professores de apoio, 

professores da educação especial e outros técnicos. 

b) Dar parecer sobre todas as questões de natureza pedagógica e disciplinar que à turma 

digam respeito. 

c) Refletir sobre o aproveitamento escolar dos alunos. 

d) Detetar dificuldades, ritmos de aprendizagem e outras necessidades dos alunos, 

colaborando com os serviços de apoio existentes na Escola nos domínios psicológico e 

socioeducativo. 

e) Analisar os problemas de integração dos alunos e o relacionamento entre os docentes e 

alunos da turma. 

f) Colaborar em atividades culturais, desportivas e recreativas que envolvam os alunos e a 

Comunidade Educativa, de acordo com o Projeto Educativo e Plano Anual de Atividades 

da Escola. 

g) Analisar situações de indisciplina ocorridas com alunos da turma e implementar as 

medidas educativas consideradas mais ajustadas. 
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1.1.5. Pelo conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário, com a 

seguinte constituição: 

a) Os professores da turma. 

b) Dois representantes dos pais e Encarregados de Educação (eleitos para o efeito no início 

do ano). 

c) Um representante dos alunos, no caso do 3.º ciclo do ensino básico (o delegado de turma, 

e na sua ausência o subdelegado). 

d) Um representante dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) sempre que haja alunos 

que estejam a ser acompanhados por aqueles serviços especializados. 

e) Um representante dos Serviços da Educação Especial, sempre que haja alunos que 

estejam a ser acompanhados por aqueles serviços especializados. 

1.2. Para coordenar o trabalho do conselho de turma, o Diretor designa um Diretor de Turma de entre 

os professores da mesma. 

1.3. Nas reuniões do conselho de turma em que seja discutida a avaliação individual dos alunos apenas 

participam os membros docentes. 

1.4. Os representantes dos Serviços Especializados (SPO e Educação Especial) devem ser os primeiros a 

intervir nas reuniões. 

1.5. Quando o conselho de turma se reunir por questões de natureza disciplinar, este é convocado e 

presidido pelo Diretor e tem a seguinte composição: 

1.5.1. Professores da turma. 

1.5.2. Delegado ou subdelegado dos alunos da turma (apenas no 3.º ciclo). 

1.5.3. Dois representantes dos pais e Encarregados de Educação (um representante dos pais da 

turma e um representante da Associação de Pais). 

1.5.4. O Diretor pode solicitar a presença no conselho de turma disciplinar de um técnico dos 

serviços especializados de apoio educativo, designadamente dos Serviços de Educação 

Especial, ou dos Serviços de Psicologia e Orientação. 

1.5.5. Qualquer elemento que detenha posição de interessado no procedimento disciplinar não 

pode participar no conselho de turma disciplinar. 

2. Competências 

Ao Conselho de Turma compete: 

2.1. Assegurar o desenvolvimento do plano curricular aplicável aos alunos da turma, de forma integrada 

e numa perspetiva de articulação interdisciplinar. 

2.2. Dar parecer sobre todas as questões de natureza pedagógica e disciplinar que à turma digam 

respeito. 

2.3. Analisar os problemas de integração dos alunos e o relacionamento entre os docentes e alunos da 

turma. 
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2.4. Desenvolver iniciativas no âmbito das Áreas Curriculares Não Disciplinares existentes nesse ano de 

escolaridade, nomeadamente através da apresentação, planificação, acompanhamento e avaliação de 

projetos de carácter interdisciplinar em articulação com os Departamentos Curriculares e as Áreas 

Disciplinares. 

2.5. Detetar dificuldades, ritmos de aprendizagem e outras necessidades dos alunos, colaborando com 

os serviços de apoio existentes na Escola nos domínios psicológico e socioeducativo. 

2.6. Colaborar em atividades culturais, desportivas e recreativas que envolvam os alunos e a 

Comunidade Educativa, de acordo com o Projeto Educativo e Plano Anual de Atividades da Escola. 

2.7. Analisar situações de indisciplina ocorridas com alunos da turma e implementar as medidas 

educativas consideradas mais ajustadas no âmbito das medidas definidas neste Regulamento. 

2.8. Refletir e propor ao Diretor, que detém a competência disciplinar, a medida disciplinar 

sancionatória adequada ao aluno que praticar uma infração muito grave, assim considerada na 

sequência de um procedimento disciplinar. 

2.9. Avaliar os alunos, tendo em conta os objetivos curriculares definidos a nível nacional e os critérios 

estabelecidos pelo Conselho Pedagógico. Estabelecer de forma sistemática e contínua, medidas relativas 

a apoios educativos adequados e proceder à respetiva avaliação. 

2.10. Submeter a avaliação extraordinária os alunos que se encontrem em condições de ficarem 

sujeitos a uma retenção repetida, e elaborar o relatório e a proposta de retenção ou progressão, a 

apresentar ao conselho pedagógico. 

2.11. Elaborar o projeto curricular de turma definindo opções e intencionalidades próprias e adequadas 

à especificidade dos alunos da turma. 

2.12. Analisar eventuais discrepâncias das classificações atribuídas pelas várias disciplinas. 

2.13. Pronunciar-se sobre a pertinência das justificações e estratégias de remediação mencionadas no 

ponto anterior. 

3. Constituição dos Conselhos de Turma do 2.º e 3.º ciclos 

3.1. Os Conselhos de Turma podem ser: intercalares, disciplinares e de avaliação. 

3.2. O Conselho de Turma, sob a presidência do Diretor de Turma, é constituído pelos docentes da 

turma, e quando não trate de assuntos de avaliação ou outros de carácter sigiloso, pelo Delegado e 

Subdelegado dos alunos da turma e por um representante dos Pais e Encarregados de Educação. 

3.3. Os representantes dos Pais e Encarregados de Educação (um efetivo e um suplente) nos Conselhos 

de Turma são eleitos em reunião dos Pais e Encarregados de Educação com o Diretor de Turma, no 

início do ano letivo. 

3.4. O representante dos Pais e Encarregados de Educação dos alunos no Conselho de Turma Disciplinar 

será o Representante dos Pais e Encarregados de Educação. 

3.5. Quando o Conselho de Turma se reunir para efeitos disciplinares, os elementos que detenham 

posição de interessados no procedimento a apreciar não podem participar no Conselho de Turma 
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Disciplinar, devendo proceder-se à respetiva substituição, de acordo do que se dispõe no Código do 

Procedimento Administrativo sobre garantias de imparcialidade. 

3.6. O Conselho de Turma Disciplinar tem a seguinte composição: 

3.6.1. O Diretor, que preside a reunião. 

3.6.2. O Diretor de Turma, que secretaria a reunião. 

3.6.3. Todos os docentes da turma. 

3.6.4. O Delegado ou Subdelegado de turma. 

3.6.5. O representante dos Pais e Encarregados de Educação da turma. 

3.6.6. O Diretor pode solicitar a presença no Conselho de Turma Disciplinar de um técnico dos 

Serviços de Apoio Educativo, designadamente dos Serviços de Psicologia e Orientação. 

4. Competências do Conselho de Turma Disciplinar 

4.1. O Conselho de Turma Disciplinar é competente, sem prejuízo da sua intervenção para advertir e 

repreender, para aplicar as medidas disciplinares de execução de atividades de integração na escola.  

4.2. As reuniões do Conselho de Turma Disciplinar têm de ter lugar em horário que não prejudique as 

atividades letivas/não letivas e a comparência dos Pais e Encarregados de Educação. 

4.3. A não comparência dos representantes dos Pais e Encarregados de Educação ou dos alunos, 

quando devidamente notificados, não impede o Conselho de Turma Disciplinar de reunir e deliberar. 

5. Reuniões de Turma 

5.1. A reunião de turma realiza-se entre o Diretor de Turma e os alunos da turma, podendo ser 

solicitada a participação de docentes da turma e de um representante dos Pais e Encarregados de 

Educação. 

5.2. A reunião de turma é convocada pelo Diretor de Turma por sua iniciativa, a pedido do Delegado ou 

Subdelegado de turma, a pedido de docentes, do representante dos Pais e Encarregados de Educação 

para apreciação de assuntos relacionados com o funcionamento da mesma. 

5.3. O pedido por parte do Delegado ou Subdelegado para a realização da reunião de turma é precedido 

de reunião com todos os alunos da turma, para determinação das matérias a abordar. 

5.4. Estas reuniões só se poderão realizar sem prejuízo das atividades letivas do Diretor de Turma, dos 

alunos e dos docentes, podendo ter participação do representante dos Pais e Encarregados de 

Educação. 

5.5. Destas reuniões podem ser lavradas atas nas quais devem constar: presenças, ordem de trabalhos 

da reunião e deliberações e tomadas de decisão. 

6. Intervenientes no processo de avaliação dos alunos 

6.1. Sem prejuízo dos normativos legais aplicáveis, no processo de avaliação dos alunos intervêm, 

designadamente: 

6.1.1. Professores. 

6.1.2. Aluno. 
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6.1.3. Conselho de docentes, no 1.º ciclo, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos. 

6.1.4. Diretor. 

6.1.5. Conselho pedagógico. 

6.1.6. Encarregado de educação. 

6.1.7. Docente de educação especial e outros profissionais que acompanhem o desenvolvimento 

do processo educativo do aluno. 

6.1.8. Serviços ou organismos do Ministério da Educação. 

7. Dossier individual do aluno 

7.1. O percurso escolar do aluno deve ser documentado, de forma sistemática, no processo individual 

que o acompanha e proporciona uma visão global do processo de desenvolvimento integral do aluno, 

facilitando o acompanhamento e intervenção adequados de professores, Encarregados de Educação e, 

eventualmente, outros técnicos, no processo de aprendizagem. 

7.2. A atualização do processo previsto no número anterior é da responsabilidade do Professor titular 

de turma, no 1.º Ciclo, e do Diretor de Turma, nos 2.º e 3.º Ciclos acompanhando obrigatoriamente o 

aluno sempre que este mude de estabelecimento de ensino. 

7.3. No dossier individual do aluno devem constar todos os elementos que assinalem o seu percurso e a 

sua evolução, designadamente: 

7.3.1. Elementos fundamentais de identificação do aluno. 

7.3.2. Fichas de registo de avaliação, resultantes da avaliação sumativa. 

7.3.3. Fichas individuais do aluno, resultantes das provas de aferição. 

7.3.4. Relatórios médicos e ou de avaliação psicológica, quando existam. 

7.3.5. Plano com as medidas adequadas à resolução das dificuldades do aluno, quando exista. 

7.3.6. Programas educativos individuais e os relatórios circunstanciados, no caso de o aluno ser 

abrangido pelo Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, alterado pela Lei n.º 21/2008, de 12 de 

maio, incluindo, quando aplicável, o currículo específico individual definido no artigo 21.º daquele 

diploma legal. 

7.3.7. Informações relativas a comportamentos meritórios e medidas disciplinares aplicadas e seus 

efeitos. 

7.3.8. Participação em órgãos da escola ou em associações de estudantes, projetos no âmbito do 

voluntariado ou de natureza artística, cultural, desportiva, entre outros de relevante interesse 

social desenvolvidos na escola. 

7.3.9. Outros que a escola considere adequados. 

8. O Diretor de Turma 

8.1. Perfil 

A coordenação das atividades do conselho de turma é da responsabilidade de um Diretor de Turma, 

designado pelo Diretor de entre os docentes da turma profissionalizados, e tendo em conta a sua 
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competência pedagógica e capacidade de relacionamento. 

8.2. Competências 

8.2.1. Presidir às reuniões do conselho de turma, com exceção do Conselho de turma disciplinar. 

No caso do Diretor de Turma não poder estar presente, a reunião do conselho de turma será 

presidida pelo docente com mais anos de serviço após a profissionalização. 

8.2.2. Assegurar a articulação entre os professores da turma, os alunos e Encarregados de 

Educação. 

8.2.3. Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre professores e alunos. 

8.2.4. Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação das atividades, 

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

cada aluno. 

8.2.5. Articular as atividades da turma com os pais e Encarregados de Educação garantindo o seu 

carácter globalizante e integrador. 

8.2.6. Apresentar ao Diretor um relatório crítico das atividades desenvolvidas. 

8.3. Direitos do Diretor de Turma 

8.3.1. Receber toda a colaboração para o eficiente desempenho das suas funções no âmbito dos 

alunos, Pais e Encarregados de Educação, docentes da turma, Coordenador dos Diretores de 

Turma, Diretor, Serviços de Administração Escolar e Serviços de Psicologia e Orientação, no sentido 

de assegurar o cumprimento dos objetivos do Projeto Educativo. 

8.3.2. Obter, por parte dos Pais e Encarregados de Educação, todas as informações relacionadas 

com a vida familiar que sejam relevantes para um melhor conhecimento do aluno e que permitam 

para que o trabalho de todos os docentes da turma possa ser mais eficaz. 

8.3.3. Solicitar comprovativos adicionais à justificação de faltas que entenda necessários. 

8.4. Deveres do Diretor de Turma 

8.4.1. Conhecer toda a legislação que regulamenta o funcionamento do seu cargo e do processo 

letivo em geral. 

8.4.2. Marcar, junto do Coordenador dos Diretores de Turma, as horas de redução referentes ao 

cargo da Direção de Turma. 

8.4.3. Divulgar e analisar o RI junto dos alunos da sua direção de turma e informá-los sobre as 

regras mais relevantes de convivência na Escola, motivando-os a uma participação ativa e 

responsável na vida escolar. 

8.4.4. Divulgar e analisar o Estatuto do Aluno e Ética Escolar do Ensino não Superior. 

8.4.5. Proceder com os alunos à eleição do Delegado e Subdelegado de turma, no início do ano 

letivo, devendo arquivar a ata do processo de eleição no Dossier de Turma. 

8.4.6. Proceder ao registo de faltas dos seus alunos, com uma periodicidade semanal, e solicitar a 

presença dos Encarregados de Educação sempre que alguma situação anormal seja detetada e 
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procurando, junto destes, um claro esclarecimento sobre eventuais consequências decorrentes da 

falta de assiduidade ou comportamento irregular. 

8.4.7. Promover os contactos com os Encarregados de Educação, no sentido de melhorar o 

conhecimento dos alunos, informar sobre o seu rendimento e assiduidade e procurar encontrar, 

conjuntamente, soluções que possibilitem um melhor aproveitamento e integração na Escola. 

8.4.8. Informar os Pais e Encarregados de Educação da adoção de estratégias promovidas pelos 

docentes da turma em qualquer momento do ano letivo. 

8.4.9. Enquanto coordenador do projeto curricular de turma, promover a adoção de medidas 

tendentes à melhoria das condições de aprendizagem e um bom ambiente educativo. 

8.4.10. Articular a intervenção dos professores da turma e dos Pais e Encarregados de Educação; 

8.4.11. Colaborar com os Pais e Encarregados de Educação no sentido de prevenir e resolver 

problemas comportamentais ou de aprendizagem. 

8.4.12. Convocar os Encarregados de Educação sempre que as faltas de um aluno atinjam o dobro 

do número de tempos letivos semanais, por disciplina, com o objetivo de os alertar para as 

consequências do excesso grave de faltas e de se encontrar uma solução que permita garantir o 

cumprimento efetivo do dever de frequência, bem como o necessário aproveitamento escolar. 

8.4.13.  Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos não imputáveis à 

escola, a respetiva Comissão de Proteção de Crianças e Jovens deverá ser informada do excesso de 

faltas do aluno, sempre que a gravidade especial da situação o justifique. 

8.4.14. Informar os Pais e Encarregados de Educação sobre as faltas dadas pelo respetivo 

educando. 

8.4.15. Convocar, sempre que necessário, os Pais e Encarregados de Educação para reuniões 

gerais, sem prejuízo das atividades letivas, garantindo todas as condições para não prejudicar a 

atividade laboral ou outra dos Pais e Encarregados de Educação. 

8.4.16. Atender os Pais e Encarregados de Educação na respetiva sala de atendimento. 

 

Subsecção III – A coordenação de ciclo 

1. Identificação e composição 

A coordenação pedagógica de cada ciclo tem por finalidade a articulação e a harmonização das atividades 

das turmas, sendo assegurada: 

1.1. Pelo departamento de Educação Pré-Escolar no pré-escolar. 

1.2. Pelo departamento do 1.º ciclo, no 1.º ciclo do ensino básico. 

1.3. Pelo Conselho de Diretores de turma no 2.º Ciclo. 

1.4. Pelo Conselho de Diretores de turma no 3.º Ciclo. 

2. Conselhos de Diretores de Turma (2.º e 3.º ciclos) 

2.1. Competências: 
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2.1.1. Elaborar estratégias pedagógicas em colaboração com os serviços de apoio existentes na 

Escola. 

2.1.2. Promover a articulação curricular desenvolvida pelos Diretores de Turma, nomeadamente no 

que se refere à elaboração e aplicação de programas específicos integrados nas medidas de apoio 

educativo. 

2.1.3. Planificar as atividades a desenvolver anualmente e proceder à sua avaliação. 

2.1.4. Discutir e promover a adoção de estratégias de remediação acerca do 

aproveitamento/comportamento das turmas. 

2.1.5. Elaborar propostas ao nível didático, pedagógico e de relacionamento com os Encarregados 

de Educação para submeter ao Conselho Pedagógico. 

2.1.6. Promover a articulação entre ciclos. 

2.1.7. Promover a articulação com a equipa de educação especial. 

2.1.8. Planificar formas de atuação junto dos pais e Encarregados de Educação. 

2.2. Coordenadores dos Conselhos de Diretores de Turma (2.º e 3.º Ciclos) 

Os Coordenadores dos Conselhos de Diretores de Turma no 2.º e 3.º ciclos, que desempenham também 

as funções de Coordenadores de ciclo, respetivamente, são designados pelo Diretor. 

2.2.1. Competências dos Coordenadores dos Conselhos de Diretores de turma: 

a) Colaborar com os Diretores de Turma e com os serviços de apoio existentes na Escola na 

elaboração de estratégias pedagógicas destinadas ao Ciclos que coordena. 

b) Assegurar a articulação curricular desenvolvida pelos Diretores de Turma que coordena 

e as realizadas por cada Departamento Curricular, nomeadamente no que se refere à 

elaboração e aplicação de programas específicos integrados nas medidas de apoio 

educativo. 

c) Divulgar, junto dos referidos Diretores de Turma, toda a informação necessária ao 

adequado desenvolvimento das suas competências. 

d) Apreciar e submeter ao Conselho Pedagógico as propostas dos Conselhos de Turma dos 

ciclos que coordenam. 

e) Colaborar com o Conselho Pedagógico na apreciação de projetos relativos a atividades 

de complemento curricular. 

f) Planificar, em colaboração com o Conselho de Diretores de Turma que coordena e com 

os restantes Coordenadores, as atividades a desenvolver anualmente e proceder à sua 

avaliação. 

g) Realizar reuniões de Conselhos de Diretores de Turma que proporcionem a adoção de 

estratégias de remediação acerca do aproveitamento/comportamento das turmas. 

h) Fazer submeter ao Conselho Pedagógico as propostas do Conselho que coordena. 

i) Promover a articulação entre ciclos. 
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j) Promover a articulação com a equipa de Educação Especial. 

k) Propor e planificar formas de atuação junto dos pais e Encarregados de Educação. 

l) Compete ainda apreciar e submeter, ao Conselho Pedagógico, um relatório síntese dos 

projetos curriculares de turma. 

2.2.1. Duração do Mandato 

O mandato dos Coordenadores de Diretores de Turma tem a duração de quatro anos. O mandato pode 

cessar, a todo o tempo, por decisão fundamentada do Diretor. 

 

Subsecção IV – A coordenação de projetos 

1. O cargo de coordenador dos projetos da escola é designado pelo Diretor e será desempenhado 

preferencialmente por um elemento do órgão de gestão (Subdiretor / adjunto do Diretor). 

2. O Diretor poderá designar outro docente para desempenhar este cargo tendo em conta o seu perfil. 

3. Competências do Coordenador de Projetos 

Ao Coordenador dos Projetos do Agrupamento compete: 

3.1. Conhecer e coordenar todos os projetos da escola. 

3.2. Solicitar aos intervenientes nos projetos existentes no Agrupamento todas as informações que 

considere pertinentes, para o seu acompanhamento. 

3.3. Promover o trabalho colaborativo de forma a rentabilizar recursos. 

3.4. Sempre que for conveniente e se justifique o Conselho Pedagógico convida os docentes 

responsáveis pelos diferentes projetos a estarem presentes na reunião. 
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Capítulo III – Outras estruturas e serviços técnico pedagógicos 

Secção I – Ação Social Escolar 

1. Ação Social Escolar (ASE) traduz-se num conjunto de medidas destinadas a garantir a igualdade de 

oportunidades de acesso e sucesso escolares a todos os alunos dos ensinos básico e secundário, e a 

promover medidas de apoio socioeducativo destinadas aos alunos de agregados familiares cuja situação 

económica determina a necessidade de comparticipações financeiras. Integra ainda o Seguro Escolar. 

2. As medidas no âmbito da Ação Social Escolar constam de regulamentos específicos. 

 

Secção II – Serviços de Apoio Educativo 

Os serviços de apoio educativo integram o conjunto de estratégias, medidas e estruturas desenvolvidas no 

âmbito curricular e socioeducativo que visam contribuir para o sucesso educativo de todos os alunos. 

1. Serviços de Psicologia e Orientação 

1.1. O Gabinete está aberto a toda a Comunidade Escolar e tem como principais funções: 

1.1.1. O desenvolvimento de atividades de orientação escolar e profissional. 

1.1.2. O apoio psicopedagógico a alunos e professores. 

1.1.3. O apoio ao desenvolvimento de relações da comunidade escolar. 

1.2. Competências do SPO 

1.2.1. A nível do apoio psicopedagógico, compete-lhes designadamente: 

a) Colaborar, quando oportuno, com os professores, prestando apoio psicopedagógico às 

atividades educativas; 

b) Identificar e analisar as causas de insucesso escolar e propor as medidas tendentes à sua 

eliminação; 

c) Proceder à avaliação global de situações relacionadas com problemas de 

desenvolvimento, dificuldades de aprendizagem, de integração socioeducativa e 

reajustamento de percursos educativos e de formação alternativa. Esta intervenção 

deverá ser articulada com o professor de educação especial; 

d) Delinear com o professor de educação especial, quando existir, Diretores de Turma e/ou 

Diretor estratégias de intervenção psicopedagógicas adequadas às necessidades 

educativas dos alunos avaliados; 

e) Assegurar, em articulação com os professores de apoio educativo, Diretores de turma 

e/ou Diretor, a aplicação das medidas educativas propostas e a avaliação do seu impacto 

no processo educativo dos alunos avaliados; 

f) Colaborar no acompanhamento e integração dos alunos na comunidade educativa, 

promovendo o desenvolvimento de competências sociais facilitadoras de relações 

interpessoais gratificantes e adequadas; 
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g) Estabelecer e definir as ações prioritárias de intervenção face ao conjunto de solicitações 

recebidas. 

1.2.2. A nível do apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da comunidade educativa 

compete-lhes, designadamente: 

a) Colaborar, na sua especialidade, com os órgãos de direção, administração e gestão da 

Escola; 

b) Colaborar em todas as ações comunitárias destinadas a eliminar e prevenir a fuga à 

escolaridade obrigatória, o abandono precoce e o absentismo; 

c) Articular a sua ação com outros serviços especializados, nomeadamente das áreas da 

saúde e da Segurança Social, de modo a contribuir para o correto diagnóstico e avaliação 

sócio-médico-educativa de crianças e jovens com necessidades especiais e planear as 

medidas de intervenção mais adequadas; 

d) Colaborar em ações de formação e participar na realização de experiências pedagógicas; 

e) Colaborar, na sua área de especialidade, com professores, pais ou Encarregados de 

Educação e outros agentes educativos, na perspetiva do seu aconselhamento psicossocial; 

f) Propor a celebração de protocolos com diferentes serviços, empresas e outros agentes 

comunitários a nível local; 

g) Acompanhamento e supervisão de estágios da licenciatura em psicologia, em cooperação 

com os responsáveis das entidades de formação. 

1.2.3. A nível da orientação escolar e profissional compete-lhes, designadamente: 

a) Promover atividades específicas de informação escolar e profissional, suscetíveis de 

ajudar os alunos a situarem-se perante as oportunidades disponíveis, tanto no domínio 

dos estudos e formações como no das atividades profissionais, favorecendo a 

indispensável articulação entre a escola e o mundo do trabalho; 

b) Apoiar os alunos no processo de desenvolvimento da sua identidade pessoal e do seu 

projeto de vida; 

c) Planear e executar atividades de orientação escolar e profissional, nomeadamente 

através de programas a desenvolver com grupos de alunos ao longo do ano letivo e de 

apoio individual ao seu processo de escolha; 

d) Realizar ações de informação escolar e profissional sob modalidades diversas, garantindo 

a participação ativa dos alunos na exploração das técnicas e materiais utilizados; 

e) Colaborar na planificação e acompanhamento de visitas de estudo, experiências de 

trabalho, estágios e outras formas de contacto dos alunos com o meio e o mundo das 

atividades profissionais; 

f) Colaborar com outros serviços, designadamente do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, na organização de programas de informação e orientação vocacional; 
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g) Desenvolver ações de informação e sensibilização dos pais e da comunidade em geral no 

que respeita à problemática que as opções escolares e profissionais envolvem. 

1.3. As marcações para os serviços de Psicologia poderão ser efetuadas, quer pelo aluno quer pelo 

Diretor de Turma, diretamente no Gabinete de Psicologia e Orientação. 

1.4. A segunda falta consecutiva, sem justificação, às marcações efetuadas será comunicada ao Diretor 

de Turma que alertará o Aluno para o facto de nova falta implicar a exclusão do processo de 

consulta. 

2. Serviços especializados de Educação Especial 

2.1. Definição 

A educação especial visa a criação de condições para a adequação do processo educativo às 

necessidades educativas especiais dos alunos com limitações significativas, de carácter permanente. 

2.2. Objetivos 

A educação especial tem por objetivos a inclusão educativa e social, o acesso e o sucesso educativo, a 

autonomia, a estabilidade emocional, bem como a promoção da igualdade de oportunidades, a 

preparação para o prosseguimento de estudos ou para uma adequada preparação para a vida pós-

escolar ou profissional das crianças e dos jovens com necessidades educativas especiais decorrentes de 

alterações funcionais e estruturais, de carácter permanente, resultando em dificuldades continuadas ao 

nível da comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal 

e da participação social. 

2.3. Competências dos serviços de Educação Especial 

São competências dos Docentes do Serviço de Educação Especial: 

2.3.1. Elaborar um relatório técnico-pedagógico após a referenciação de uma criança ou jovem. 

2.3.2. Determinar os apoios especializados, orientar as adequações do processo de ensino e de 

aprendizagem e das tecnologias de apoio. 

2.3.3. Lecionar as áreas curriculares específicas bem como os conteúdos definidos no currículo 

específico individual. 

2.3.4. Dar apoio na utilização dos materiais didáticos adaptados e de tecnologias de apoio. 

2.3.5. Proceder à antecipação e ao reforço das aprendizagens, à elaboração e adaptação de 

materiais. 

2.3.6. Elaborar o Programa Educativo Individual dos alunos, em parceria com a Educadora de 

Infância/Professor titular de turma/Diretor de turma/outros profissionais. 

2.3.7. Planificar e adequar as estratégias de ensino aprendizagem às necessidades de cada aluno e 

às aprendizagens adquiridas tendo em conta os progressos dos alunos. 

2.3.8. Promover a articulação com os Professores do Conselho de Turma/Professor Titular de 

Turma nas Áreas/Conteúdos lecionados. 

2.3.9. Elaborar um relatório circunstanciado em parceria com o Educador de Infância, Professor do 
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1.º ciclo ou Diretor de Turma e outros profissionais. 

2.4. Competências do Coordenador de Educação Especial 

São competências do Coordenador da Educação Especial: 

2.4.1. Representar este órgão no Conselho Pedagógico. 

2.4.2. Articular toda a atividade desenvolvida neste serviço com os restantes sectores do 

Agrupamento. 

2.5. Reuniões 

Os serviços de Educação Especial reúnem ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente 

sempre que convocado pelo Coordenador com pelo menos 48 horas de antecedência, por sua iniciativa, 

a requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de funções ou sempre que um pedido de 

um órgão de gestão o justifique. 

3. Sala de Apoio ao Estudo (anexo 2) 

3.1. Definição 

A Sala de Apoio ao Estudo (SAE) é um espaço especialmente dedicado:  

3.1.1. à promoção do sucesso educativo dos alunos, disponibilizando condições para melhorar a 

qualidade das aprendizagens e consolidar conhecimentos numa perspetiva de diferenciação 

pedagógica, de investigação e desenvolvimento do pensar. 

3.1.2. ao reforço do apoio às dificuldades de aprendizagem. 

3.1.3. ao acompanhamento dos alunos nos seus tempos sem aulas. 

3.1.4. ao desenvolvimento de trabalho integrado em projetos existentes no agrupamento. 

3.2. Objetivos 

Constituem objetivos da SAE 

3.2.1. contribuir para o sucesso educativo dos alunos. 

3.2.2. melhorar as aprendizagens e consolidar conhecimentos numa perspetiva de diferenciação 

pedagógica, de investigação e desenvolvimento do pensar. 

3.2.3. proporcionar reforço de apoio educativo para superação de dificuldades de aprendizagem. 

3.2.4. promover o desenvolvimento de métodos de estudo e hábitos de trabalho autónomo e em 

grupo. 

3.2.5. proporcionar orientação e apoio na realização de trabalhos escolares. 

3.2.6. corresponsabilizar o aluno pelo seu próprio progresso educativo. 

3.2.7. desenvolver trabalho integrado nos projetos existentes no agrupamento. 

3.2.8. acompanhar os alunos em momentos livres ou no final das aulas. 

3.3. O funcionamento da SAE é objeto de regulamento específico elaborado pela Direção e objeto de 

ratificação pelo Conselho Pedagógico, devendo o mesmo acolher, no que for aplicável, as regras do 

presente RI. 
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4. Espaço Aluno (anexo 3) 

4.1. Definição 

O Espaço Aluno (EspA) é um serviço especialmente dedicado à promoção da sã convivência escolar, ao 

desenvolvimento e sucesso educativo dos alunos, à redução do absentismo e do abandono escolar, 

prevenção e acompanhamento das situações de conflito e indisciplina e promoção de apoio tutorial 

específico. 

4.2. Objetivos 

Constituem objetivos do EspA: 

4.2.1. promover o desenvolvimento harmonioso e integral dos alunos. 

4.2.2. promover o desenvolvimento de competências no domínio da educação para a cidadania e 

valores. 

4.2.3. promover a interação e a sã convivência entre os membros da comunidade educativa. 

4.2.4. contribuir para uma boa integração dos alunos no Agrupamento. 

4.2.5. capacitar os alunos para o desenvolvimento de atitudes responsáveis. 

4.2.6. prevenir a indisciplina. 

4.2.7. acolher e acompanhar os alunos alvo de medidas disciplinares. 

4.2.8. identificar situações de risco. 

4.2.9. promover a mediação de conflitos. 

4.2.10. promover apoio tutorial específico. 

4.2.11. dinamizar ações de formação e informação no seu âmbito de ação. 

4.2.12. promover o envolvimento dos encarregados de educação. 

4.3. Funcionamento 

O funcionamento do EspA é objeto de regulamento específico elaborado pela Direção e objeto de 

ratificação pelo Conselho Pedagógico, devendo o mesmo acolher, no que for aplicável, as regras do 

presente RI. 

5. Projeto Fénix 

5.1. Definição 

5.1.1. O Projeto Fénix assenta num modelo organizacional de escola que permite dar um apoio 

mais personalizado aos alunos que evidenciam dificuldades de aprendizagem nas disciplinas de 

Língua Portuguesa, Matemática, ou outra identificada pela escola de acordo com a taxa de sucesso. 

5.1.2. Este modelo consiste na criação de Turmas Fénix – ninhos nos quais são temporariamente 

integrados os alunos que necessitam de um maior apoio para conseguir recuperar aprendizagens, 

permitindo um ensino mais individualizado, com respeito por diferentes ritmos de aprendizagem. 

5.1.3. Os ninhos funcionam no mesmo tempo letivo da turma de origem, o que permite não 

sobrecarregar os alunos com tempos extra de apoio educativo. Assim que o nível de desempenho 

esperado é atingido, os alunos regressam à sua turma de origem.  
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5.1.4. Paralelamente, também são criados ninhos para alunos com elevadas taxas de sucesso, de 

forma a permitir o desenvolvimento da excelência. 

5.2. Âmbito de aplicação 

O Projeto Fénix tem como alvo os alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. 

5.3. Operacionalização do Projeto 

5.3.1. Constituição das turmas 

Os Diretores de turma do ano letivo precedente ao que os alunos frequentam constituem as 

turmas do ano de escolaridade seguinte, tendo em consideração os alunos para integrarem as 

turmas Fénix. 

5.3.2. Avaliação Diagnóstica 

Todos os professores deverão realizar a avaliação diagnóstica dos seus alunos de forma a 

conseguirem identificar os alunos que deverão integrar os Ninhos, obedecendo aos seguintes 

passos: 

a) Diagnóstico (realizado pelo professor da turma Fénix); 

b) Decisão sobre o encaminhamento para o Ninho (realizada pelo Diretor de Turma e 

Professor da Turma Fénix); 

c) O encaminhamento é comunicado ao professor do Ninho; 

d) O Professor do Ninho realiza o seu diagnóstico e corrobora, ou não, o diagnóstico e a 

decisão anteriores, justificando;  

e) O Professor do ninho realiza ainda um prognóstico em relação à permanência do aluno no 

Ninho; 

f) Quando terminado o tempo de permanência no Ninho, o professor deverá proceder à 

avaliação do trabalho desenvolvido e dos progressos do aluno; 

g) Aquando o retorno do aluno à turma Fénix, o professor da turma Fénix deverá realizar o 

ponto da situação. 

5.4. Avaliação dos alunos 

Os alunos integrados nas turmas Fénix deverão ser alvo de uma avaliação numa base quotidiana, de 

molde a que as pequenas aprendizagens do quotidiano sejam reforçadas e/ou que as dificuldades 

continuadas sejam identificadas. 

5.5. Funcionamento dos Ninhos 

5.5.1. Das turmas Fénix, podem sair até 4 ou 5 alunos para o Ninho. 

5.5.2. Os alunos dos ninhos são preferencialmente acompanhados pelo professor titular da turma 

Fénix.   

5.5.3. Os alunos deverão permanecer no Ninho até ao máximo de 4/6 semanas, regressando à 

turma.  

5.5.4. A dinâmica de entradas e saídas será suportada por um documento informático, criado para 
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o efeito, onde serão registadas a data de saída da turma Fénix, motivo, objetivos, data de regresso 

à turma Fénix e objetivos alcançados. 

5.6. Coordenação 

5.6.1. A coordenação é efetuada pelos Coordenadores Fénix, nomeados pelo diretor, pelo um 

período de um ano, nos seguintes termos: 

a) Coordenador Fénix 1.º Ciclo; 

b) Coordenador Fénix Português 2.º Ciclo; 

c) Coordenador Fénix Matemática 2.º Ciclo; 

d) Coordenador Fénix Português 3.º Ciclo; 

e) Coordenador Fénix Matemática 3.º Ciclo. 

5.6.2. No 2.º e 3.º Ciclos, o Diretor poderá nomear outros coordenadores caso o projeto seja 

aplicado a outras disciplinas. 

5.7. Competências dos Coordenadores Fénix: 

5.7.1. promover reuniões (formais e informais) com os Docentes turma mãe/Ninho do seu ciclo e 

disciplina e sempre que necessário com os Diretores de Turma. 

5.7.2. Assegurar o interface entre Projeto Fénix e as diversas estruturas de coordenação educativa. 

5.7.3. Promover momentos de reflexão, sobre as boas práticas. 

5.7.4. Recolher, tratar e apresentar os resultados referentes ao projeto. 

 

Secção III – Biblioteca Escolar 

1. Definição: Objeto e Âmbito 

1.1. A Biblioteca Escolar (a seguir identificada pela sigla BE) do Agrupamento, sediada na Escola Básica 

Campo Aberto, é um serviço técnico-pedagógico orientado para o sucesso educativo, formação pessoal, 

informação cultural e educativa com vista à formação dos membros da comunidade educativa ao nível 

das literacias e à aprendizagem ao longo da vida. 

1.2. A sua ação estabelece-se enquanto polo de formação e dinamização cultural e informacional da 

comunidade educativa, através da seleção, organização e disponibilização de recursos documentais e 

humanos para apoio a atividades curriculares, não curriculares e de lazer. 

1.3. É constituída por um conjunto de recursos adequados ao tratamento, disponibilização, utilização 

dos documentos e materiais necessários à realização dos seus objetivos. Os recursos a gerir e 

disponibilizar são os físicos (instalações e equipamentos), humanos (docentes e não docentes) e 

documentais (documentos impressos, audiovisuais e informáticos). 

1.4. A Biblioteca Escolar apresenta-se como um centros de recursos educativos multimédia, 

funcionando em livre acesso a toda a comunidade educativa, destinado à utilização, consulta e 

produção de documentos em diferentes suportes. 
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2. Princípios 

A BE integra o Programa da Rede Nacional de Bibliotecas Escolares do Ministério da Educação e visa: 

2.1. Aplicar o conjunto de princípios e orientações que constituem a base conceptual do Programa Rede 

de Bibliotecas Escolares (RBE). 

2.2. Desenvolver a sua ação conforme o estabelecido no Projeto Educativo e as orientações definidas 

pelos Órgãos de Gestão do Agrupamento. 

2.3. Garantir o respeito pela privacidade dos dados de utilização da BE e dos seus recursos. 

2.4. Valorizar e contribuir para uma cultura de proteção dos direitos de autor e propriedade intelectual. 

3. Objetivos 

3.1. Promover a plena utilização dos recursos existentes, apoiando docentes e discentes na execução 

dos trabalhos e projetos de âmbito curricular e de desenvolvimento curricular. 

3.2. Apoiar a comunidade educativa na aprendizagem e na prática de competências de literacia da 

informação, visando a seleção, utilização e produção da informação escrita, digital e multimédia. 

3.3. Contribuir para a promoção da inovação pedagógica e implementação de novas modalidades na 

estruturação das situações de ensino-aprendizagem. 

3.4. Contribuir para a criação e o desenvolvimento de hábitos e gosto pela leitura, utilização das 

Bibliotecas e aprendizagem ao longo da vida. 

3.5. Contribuir para a construção de leitores, perspetivando a formação integral de cidadãos críticos e 

intervenientes na sociedade da informação e da comunicação, de modo a combater o insucesso, o 

abandono escolar e a exclusão social. 

3.6. Apoiar os docentes na planificação e criação de situações de aprendizagem que visem o 

desenvolvimento das competências definidas para o ensino básico. 

3.7. Oferecer aos utilizadores, em especial aos alunos, recursos para a ocupação de tempos livres e de 

lazer. 

3.8. Dotar a Escola/Agrupamento de um fundo documental diversificado, atualizado, adequado às 

necessidades da comunidade educativa e organizado segundo normas técnicas normalizadas. 

3.9. Dinamizar os registos de memória das escolas e do meio envolvente, contribuindo para reforçar a 

identidade do Agrupamento e da comunidade local. 

3.10. Apoiar estratégias de ligação da escola à comunidade e o estabelecimento de parcerias com 

outras instituições, nomeadamente através da participação no desenvolvimento de uma Rede Concelhia 

das Bibliotecas (da Póvoa de Varzim). 

4. Funcionamento 

4.1. O funcionamento da Biblioteca Escolar é objeto de regulamento específico aprovado pelo Conselho 

Pedagógico, sob proposta do Diretor em articulação com a equipa da Biblioteca Escolar. 
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Secção IV – Autoavaliação 

1. Definição 

Visa uma monitorização e auditoria sistémica e sistemática da atividade do Agrupamento. Na sua dinâmica 

de funcionamento está subjacente a criação de grupos responsáveis por cada uma das áreas de melhoria 

previstas no Projeto Educativo do Agrupamento (PEA). 

2. Composição da equipa 

Esta equipa, designada pelo Diretor, é constituída por docentes que devem, sempre que possível, 

representar todos os níveis de ensino do Agrupamento. 

3. Competências 

3.1. Grau de concretização do projeto educativo e modo como se prepara e concretiza a educação, o 

ensino e as aprendizagens das crianças e alunos, tendo em conta as suas características específicas. 

3.2. Nível de execução de atividades proporcionadoras de climas e ambientes educativos capazes de 

gerarem as condições afetivas e emocionais de vivência escolar propícia à interação, à integração social, 

às aprendizagens e ao desenvolvimento integral da personalidade das crianças e alunos. 

3.3. Desempenho dos órgãos de administração e gestão do Agrupamento abrangendo o funcionamento 

das estruturas escolares de gestão e de orientação educativa, o funcionamento administrativo, a gestão 

de recursos e a visão inerente à ação educativa, enquanto projeto e plano de atuação. 

3.4. Sucesso escolar, avaliado através da capacidade de promoção da frequência escolar e dos 

resultados do desenvolvimento das aprendizagens escolares dos alunos, em particular dos resultados 

identificados através dos regimes em vigor de avaliação das aprendizagens. 

3.5. Prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa. 

 

 

Secção V – Tecnologias de Informação e Comunicação 

Aos estabelecimentos públicos do ensino básico incumbe adotar as medidas adequadas à organização e 

dinamização de uma estrutura de coordenação para as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), 

incluindo a designação do respetivo coordenador. 

1. Competências do coordenador de TIC 

O coordenador de TIC deve orientar a sua atividade no cumprimento das seguintes tarefas: 

1.1. Ao nível pedagógico: 

1.1.1. Elaborar no Agrupamento um plano de ação anual para as TIC (plano TIC) visando promover 

a integração da utilização das TIC nas atividades letivas e não letivas, rentabilizando os meios 

informáticos disponíveis e generalizando a sua utilização por todos os elementos da comunidade 

educativa. 

1.1.2. O plano TIC deverá ser concebido no quadro do projeto educativo da escola e do respetivo 

plano anual de atividades, em conjunto com os órgãos de administração e gestão, em articulação e 
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com o apoio do centro de formação da área do Agrupamento e de outros parceiros a envolver. 

1.1.3. Colaborar no levantamento de necessidades de formação em TIC dos professores do 

agrupamento. 

1.1.4. Identificar as suas necessidades de formação, disponibilizando-se para frequentar as ações 

de formação desenvolvidas no âmbito das suas necessidades. 

1.1.5. Elaborar, no final de cada ano letivo, e em conjunto com os parceiros envolvidos, o balanço e 

a avaliação dos resultados obtidos, a apresentar aos órgãos de administração e gestão do 

agrupamento. 

1.2. Ao nível técnico: 

1.2.1. Zelar pelo funcionamento dos computadores e das redes no agrupamento, em especial das 

salas TIC; 

1.2.2. Ajudar a manter em funcionamento e atualizada a página de internet da escola (site). 

1.2.3. Usar o serviço do centro de apoio TIC às escolas (callcenter) de forma sistemática para os 

problemas de ordem técnica. 

1.2.4. Ser o interlocutor junto dos serviços centrais e regionais de educação para todas as questões 

relacionadas com os equipamentos, redes e conectividade, estando disponível para receber a 

formação necessária proposta por aqueles serviços. 

1.2.5. Articular com os técnicos das câmaras municipais que apoiam o 1.º ciclo do ensino básico. 

1.2.6. Articular com as empresas que, eventualmente, prestem serviço de manutenção do 

equipamento informático. 

2. O coordenador TIC será nomeado pelo Diretor de entre os professores/educadores do Agrupamento 

que reúnam competências ao nível pedagógico e técnico adequadas às funções atrás indicadas, dando-se 

prioridade a docentes providos em quadro de escola, de modo a garantir estabilidade de trabalho e 

viabilizar planos/projetos anuais e plurianuais. 

3. Para apoiar o exercício de funções do coordenador TIC, o Diretor, sob proposta do coordenador TIC, 

pode criar uma equipa de apoio técnico-pedagógico à concretização do plano TIC, tendo como referência o 

número de alunos e professores, equipamentos, redes e espaços do agrupamento. 

4. A equipa referida no número anterior poderá ser constituída por: 

4.1. Docentes que reúnam competências ao nível pedagógico e técnico. 

4.2. Pessoal não docente que possua competências técnicas para o efeito ou que recebam formação na 

área das TIC. 

4.3. Alunos que revelem competências TIC e que, sob orientação do coordenador TIC, possam funcionar 

como monitores. 
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Secção VI – Conselho Geral de Docentes 

1. É constituída por todos os docentes em exercício nas escolas do agrupamento. Pode ser convocada por 

um terço desses professores ou mediante convocatória do Diretor. 

2. Tem como principais competências a discussão e a divulgação de orientações ou o tratamento de 

assuntos pertinentes para a vida escolar. 
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Capítulo IV – Intervenientes no Processo Educativo 

Secção I – Corpo Discente 

 

SUBSECÇÃO I – Direitos dos alunos (artigo 7.º da Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro) 

1. Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade educativa, não podendo, em 

caso algum, ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade 

de género, condição económica, cultural ou social ou convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou 

religiosas. 

2. Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o previsto na lei, em condições de 

efetiva igualdade de oportunidades no acesso, de forma a propiciar a realização de aprendizagens bem-

sucedidas. 

3. Usufruir do ambiente e do projeto educativo que proporcionem as condições para o seu pleno 

desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico, para a formação da sua personalidade e da sua 

capacidade de autoaprendizagem e de crítica consciente sobre os valores, o conhecimento e a estética. 

4. Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação e o esforço no trabalho e no desempenho escolar 

e ser estimulado nesse sentido. 

5. Ver reconhecido o empenho em ações meritórias, em favor da comunidade em que está inserido ou da 

sociedade em geral, praticadas na Escola ou fora dela, e ser estimulado nesse sentido. 

6. Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como de uma planificação 

equilibrada das atividades curriculares e extracurriculares, nomeadamente as que contribuem para o 

desenvolvimento cultural da comunidade. 

7. Beneficiar, no âmbito dos serviços de ação social escolar, de apoios concretos que lhe permitam superar 

ou compensar as carências do tipo sociofamiliar, económico ou cultural que dificultem o acesso à Escola ou 

o processo de aprendizagem. 

8. Beneficiar de outros apoios específicos, necessários às suas necessidades escolares ou às suas 

aprendizagens, através do SPO ou de outros serviços de apoio educativo. 

9. Alunos com necessidades educativas especiais: 

9.1. têm direito a ser acompanhados por um docente com formação especializada em Educação 

Especial. 

9.2. os alunos que utilizam cadeira de rodas devem ter as suas atividades letivas em salas do rés-do-

chão, a não ser que exista plataforma elevatória. 

9.3. têm acesso prioritário a um computador na Biblioteca Escolar/Centro de Recursos. 

10. Ver salvaguardada a sua segurança na Escola e respeitada a sua integridade física e moral. 

11. Beneficiar do Seguro Escolar. 

12. Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença súbita, ocorrido ou 
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manifestada no decorrer das atividades escolares. 

13. Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu processo individual, 

de natureza pessoal ou familiar. 

14. Eleger o delegado e subdelegado de turma (2.º, 3.º ciclos e secundário). 

15. Exigir que as posições que o delegado e subdelegado tomarem em nome da turma sejam previamente 

discutidas e aprovadas em reunião de turma (2.º, 3.º ciclos e secundário). 

16. Ser representado pelo seu delegado ou subdelegado na assembleia de delegados de turma. 

17. Votar a destituição do delegado ou subdelegado, sempre que a maioria dos alunos assim o entenda. 

18. Conhecer o Regulamento Interno e o Estatuto do Aluno (Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro). 

19. Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da Escola e ser ouvido pelos professores, 

Diretores de Turma e órgãos de administração e gestão da Escola em todos os assuntos que 

justificadamente forem do seu interesse. 

20. Organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e ocupação de tempos livres. 

21. Participar nas demais atividades da Escola, nos termos da lei e do respetivo Regulamento Interno. 

22. Conhecer os critérios de avaliação. 

23. Participar no processo de avaliação, nomeadamente através dos mecanismos de auto e heteroavaliação. 

24. Direito de associação - Associação de Estudantes 

A associação de estudantes é o órgão representativo de todos os estudantes do Ensino Secundário da 

Escola e rege-se pela Lei n.º 33/87, de 11 de Julho, alterada pela Lei n.º 35/96 de 29 de Agosto e ainda 

pelos seguintes princípios: 

24.1.1. As eleições para os diversos órgãos devem realizar-se durante o mês de Outubro. 

24.1.2. As candidaturas serão formalizadas em lista única para os diversos órgãos, sendo objeto de 

rejeição todas as que não cumpram tal requisito. 

24.1.3. A direção cessante deve dar conhecimento ao Diretor de todo o processo eleitoral a quem 

compete promover a divulgação do respetivo calendário. Este é determinado pela fixação da data do 

ato eleitoral. 

a) As listas deverão ser entregues ao presidente cessante ou seu substituto legal até ao décimo 

dia letivo anterior ao sufrágio; 

b) O presidente cessante dispõe de 24 horas para analisar a conformidade legal das 

candidaturas após o que dará conhecimento ao elemento que encabeça a lista das eventuais 

insuficiências, dispondo essa de 48 horas para a respetiva supressão; 

c) As candidaturas deverão conter a identificação dos alunos para cada um dos órgãos, e a 

respetiva turma. Deverão ainda conter a declaração de aceitação de cada um dos elementos 

e a respetiva sigla identificadora. A falta desta será suprida pela identificação alfabética 

determinada por sorteio; 

d) A comissão eleitoral deverá reunir, antes do início da campanha eleitoral, para proceder ao 
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sorteio previsto no ponto anterior e ao que definirá a posição das listas no boletim de voto; 

e) À campanha eleitoral são reservados os cinco dias letivos que precedem o dia de reflexão 

que ocorrerá nas 24 horas anteriores ao ato eleitoral; 

f) Só é permitida a afixação de propaganda eleitoral na sala do aluno da escola sede e nos 

placares existentes no átrio da escola sede, devendo a direção da escola promover a 

remoção de todo o material que não cumpra esta determinação; 

g) A direção da escola poderá ainda remover campanha que contenha expressões ou registos 

gráficos ofensivos para a instituição ou qualquer um dos seus órgãos ou elementos, bem 

como material que não se adeque aos princípios estéticos e ambientais; 

h) É ainda proibida a existência de qualquer campanha gráfica ou verbal no espaço restrito à 

votação; 

i) A mesa de voto será constituída por um presidente e dois escrutinadores indicados pela 

comissão eleitoral, responsáveis pelo processo de votação e escrutínio após o que elaborará 

a ata a entregar ao presidente da comissão eleitoral que, por sua vez, a fornecerá ao Diretor 

da escola para afixação; 

j) Os elementos da mesa previstos no número anterior não poderão constar de qualquer uma 

das listas concorrentes; 

k) As listas candidatas poderão indicar um representante para o acompanhamento e 

fiscalização do ato eleitoral, não podendo este intervir no andamento dos trabalhos. 

Qualquer irregularidade processual deverá ser registada por escrito em documento a anexar 

à ata. A ata deverá ser assinada pelos elementos da mesa e pelos representantes das listas; 

l) Sem prejuízo do direito ao recurso, compete ao Conselho Geral do Agrupamento analisar e 

dirimir qualquer recurso decorrente do processo eleitoral. Este recurso deverá ser 

apresentado no prazo máximo de dois dias letivos após a afixação dos resultados; 

m) Compete ao presidente da direção cessante empossar a nova direção, o que deverá ocorrer 

no prazo de cinco dias letivos após a validação dos resultados. 

 

Subsecção II – Deveres do aluno (artigo 10.º da Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro) 

1. Estudar, empenhando-se na sua educação e formação integral. 

2. Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no âmbito das atividades 

escolares. 

3. Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino e aprendizagem. 

4. Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa. 

5. Guardar lealdade para com todos os membros da comunidade educativa. 

6. Respeitar a autoridade e as instruções dos professores e do pessoal não docente. 

7. Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na Escola de todos os 
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alunos. 

8. Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas na Escola, bem como nas demais 

atividades organizativas que requeiram a participação dos alunos. 

9. Respeitar a integridade física e moral de todos os membros da comunidade educativa. 

10. Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de acordo com as 

circunstâncias de perigo para a integridade física e moral dos mesmos. 

11. Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático, mobiliário e espaços 

verdes da Escola, fazendo uso correto dos mesmos. 

12. Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa. 

13. Permanecer na Escola durante o seu turno de aulas, quando o cartão de estudante apresentar “Não 

Autorizado”, cartão vermelho. 

14. Entregar, no Diretor, autorização escrita devidamente datada e assinada pelo Encarregado de Educação, 

sempre que se tratar de um aluno não autorizado a sair e que tenha necessidade de o fazer. 

15. Permanecer na escola durante o seu turno de aulas, podendo, no entanto, sair ao seu último tempo 

letivo (45 minutos), se não tiver tido aula, quando o cartão de estudante apresentar “Autorizado”, cor 

verde. 

16. Permanecer na escola durante o seu turno de aulas, podendo somente sair para almoçar no final do seu 

último tempo letivo, quando o cartão de estudante for de cor amarela. 

17. Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a colaboração. 

18. Conhecer e cumprir o estatuto do aluno, as normas de funcionamento dos serviços da Escola e o 

Regulamento Interno da mesma. 

19. Fazer-se acompanhar do respetivo cartão de identificação e da caderneta escolar. 

20. 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. 

21. Não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente, telemóveis, equipamentos, 

programas ou aplicações informáticas, nos locais onde decorram aulas, ou outras atividades formativas ou 

reuniões de órgãos ou estruturas da escola em que participe e nos balneários do Pavilhão, exceto quando a 

utilização de qualquer dos meios acima referidos esteja diretamente relacionada com as atividades a 

desenvolver e seja expressamente autorizada pelo professor ou pelo responsável pela direção ou 

supervisão dos trabalhos ou atividades em curso. 

22. Não difundir, na escola ou fora dela, nomeadamente, via Internet ou através de outros meios de 

comunicação, sons ou imagens captados nos momentos letivos e não letivos, sem autorização do diretor do 

Agrupamento. 

23. Respeitar os direitos de autor e de propriedade intelectual. 

24. Apresentar-se com vestuário que se revele adequado, em função da idade, à dignidade do espaço e à 

especificidade das atividades escolares, no respeito pelas regras estabelecidas no Agrupamento. 
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25. Reparar os danos por si causados a qualquer membro da comunidade educativa ou em equipamentos 

ou instalações da escola ou outras onde decorram quaisquer atividades decorrentes da vida escolar e, não 

sendo possível ou suficiente a reparação, indemnizar os lesados relativamente aos prejuízos causados. 

26. Em contexto de sala de aula, deve igualmente: 

26.1. Entrar na sala com ordem. 

26.2. Justificar qualquer atraso. 

26.3. Respeitar as opiniões dos outros. 

26.4. Pedir a palavra, levantando o braço antes de intervir. 

26.5. Trazer sempre o material necessário de cada disciplina. 

26.6. Manter limpo e ordenado o caderno diário e restante material de cada disciplina. 

26.7. Não comer, nem mastigar chicletes. 

26.8. Poderá beber água desde que seja oportuno e com a devida autorização do professor. 

26.9. Não usar chapéu/boné, exceto na aula de Educação Física quando utilizar o recinto exterior, nos 

dias de sol. 

26.10. Sair da sala ordenadamente, após a autorização do professor. 

26.11. Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou engenhos, 

passíveis de, objetivamente, perturbarem o normal funcionamento das atividades letivas, ou poderem 

causar danos físicos ou morais aos alunos ou a terceiros. 

27. Entradas e saídas da Escola Sede: 

27.1. A entrada e saída, no edifício, faz-se pela área traseira do edifício principal, exceto nos dias de 

chuva. 

27.2. Nos dias de chuva, entram pela porta principal do edifício, de acordo com os seus horários, aos 

primeiros tempos da manhã e da tarde, e saem pela mesma porta nos últimos tempos da manhã e da 

tarde. 

27.3. Devem seguir sempre as orientações do pessoal não docente. 

 

Subsecção III – Faltas de presença 

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, juntamente com 

estes, pelo cumprimento dos deveres referidos no número anterior. 

3. O dever de assiduidade implica para o aluno quer a presença na sala de aula e demais locais onde se 

desenvolva o trabalho escolar quer uma atitude de empenho intelectual e comportamental adequada, de 

acordo com a sua idade, ao processo de ensino e aprendizagem. 

4. A falta é a ausência do aluno a uma aula ou a outra atividade de frequência obrigatória ou facultativa, 

caso tenha havido lugar a inscrição. Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, são marcadas tantas 
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faltas quantos os tempos de ausência do aluno. 

5. Justificação das faltas 

São faltas consideradas justificadas as constantes no artigo 16.º do Estatuto do Aluno, cabendo ao Diretor 

de Turma proceder à justificação de outro de tipo de faltas, ouvidos os Pais e Encarregados de Educação. 

5.1. O pedido de justificação de faltas é apresentado por escrito pelos pais ou Encarregado de Educação 

ou, quando o aluno for maior de idade, pelo próprio, no prazo de 3 dias úteis ao Diretor de Turma ou ao 

professor titular de turma, com indicação do dia, hora e da atividade em que a falta ocorreu, 

referenciando-se os motivos justificativos da mesma na caderneta escolar. 

5.2. O Diretor de Turma, ou o professor titular de turma, deve solicitar aos pais ou ao Encarregado de 

Educação ou ao aluno, quando maior, os comprovativos adicionais que entenda necessários à 

justificação da falta. 

5.3. Nos casos em que, decorrido o prazo legalmente estabelecido, não tenha sido apresentada 

justificação para as faltas, ou a mesma não tenha sido aceite, deve tal situação ser comunicada no prazo 

de 3 dias úteis, por via telefónica, aos pais ou Encarregados de Educação ou, quando maior de idade, ao 

aluno, pelo Diretor de Turma ou professor titular de turma. 

6. Se o aluno comparecer na aula sem o material previamente indicado pelo professor, ser-lhe-á registada 

falta de material. Quando se verificar reincidência, esta falta deverá ser comunicada ao Diretor de Turma, 

através do site da turma e ao Encarregado de Educação, via caderneta do aluno. Se esta ocorrência se 

registar mais de três vezes, o Diretor de Turma convocará o aluno ou o respetivo Encarregado de Educação 

para uma reunião, a fim de lhe ser dado conhecimento da situação e, em conjunto, se procurarem as 

soluções mais adequadas. 

Esgotado este último mecanismo, em caso de reincidência, incorre o aluno em procedimento disciplinar. 

7. Quando não for apresentada justificação ou quando a mesma não for aceite, deve tal facto, 

devidamente justificado, ser comunicado, no prazo de três dias úteis, aos Pais e Encarregados de Educação 

ou, quando maior de idade, ao aluno, pelo Diretor de Turma, solicitando comentários nos cinco dias úteis 

seguintes. 

8. As faltas são injustificadas quando para elas não tenha sido apresentada justificação, quando a 

justificação apresentada o tenha sido fora do prazo ou não tenha sido aceite, ou quando a marcação tenha 

decorrido da ordem de saída da sala de aula. 

9. Consequências das faltas 

9.1. Quando for atingido metade do limite de faltas, os pais ou o Encarregado de Educação ou, quando 

maior de idade, o aluno, são convocados à Escola, pelo meio mais expedito, pelo Diretor de Turma, com 

o objetivo de os alertar para as consequências do excesso grave de faltas e de se encontrar uma solução 

que permita garantir o cumprimento efetivo do dever de frequência, bem como o necessário 

aproveitamento escolar. 

9.2. Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos não imputáveis à Escola, a 
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respetiva Comissão de Proteção de Crianças e Jovens deverá ser informada do excesso de faltas do 

aluno, sempre que a gravidade especial da situação o justifique. 

9.3. Quando o aluno ultrapassar o limite de faltas injustificadas ficará sujeito ao cumprimento de 

medidas de recuperação e integração (artigo 19.º do Estatuto do Aluno). 

9.3.1. As atividades de recuperação da aprendizagem, quando a elas houver lugar, são decididas 

pelo professor titular da turma ou pelo(s) professor(es) da(s) disciplina(s) em que foi ultrapassado o 

limite de faltas: 

a) As atividades de recuperação podem englobar várias disciplinas; 

b) As atividades de recuperação poderão ser realizadas através de prova escrita, prova 

oral, fichas de trabalho de revisão e consolidação, fichas de leitura e análise crítica, 

trabalho de pesquisa ou outros que possam assegurar a recuperação neste contexto; 

c) As atividades de recuperação serão objeto de avaliação, através de relatório do 

professor da disciplina indicando, claramente, se o aluno recuperou ou não o atraso nas 

aprendizagens; 

d) As atividades de recuperação serão cumpridas em período suplementar ao horário letivo 

do aluno; 

e) Após a realização das atividades de recuperação, caso o aluno tenha recuperado o 

atraso nas aprendizagens e passe a ser assíduo, poderá o Conselho de Turma/Conselho 

de Docentes de final de ano letivo pronunciar-se pela não retenção por excesso de 

faltas. 

 

Subsecção IV – Medidas corretivas e disciplinares sancionatórias 

Na determinação da medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória aplicável deve ser tido em 

consideração a gravidade do incumprimento do dever violado, a idade do aluno, o grau de culpa, o seu 

aproveitamento escolar anterior, o meio familiar e social em que o mesmo se insere, os seus antecedentes 

disciplinares e todas as demais circunstâncias em que a infração foi praticada que limitem contra ou a seu 

favor. As medidas corretivas e disciplinares sancionatórias prosseguem as finalidades referidas no artigo 

24.º do Estatuto do Aluno. 

1.  São medidas corretivas (artigo 26.º do Estatuto do Aluno): 

1.1. A advertência 

1.1.1. Fora da sala de aula, qualquer professor ou funcionário não docente, tem competência para 

advertir o aluno, confrontando-o verbalmente com o comportamento perturbador do normal 

funcionamento das atividades da Escola ou das relações no âmbito da comunidade educativa, 

alertando-o de que deve evitar tal tipo de conduta. 

1.1.2. A ordem de saída da sala de aula, e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar. 

a) A aplicação da medida corretiva da ordem de saída da sala de aula e demais locais onde 
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se desenvolva o trabalho escolar é da exclusiva competência do professor respetivo a 

quem caberá decidir se a aplicação da medida acarreta ou não a marcação de falta ao 

aluno; 

b) O docente deverá comunicar a ocorrência ao Diretor de Turma no prazo de 48 horas; 

c) O aluno objeto de aplicação da medida corretiva da ordem de saída da sala de aula e 

demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar é encaminhado para o EspA. 

1.1.3. A realização de tarefas e atividades de integração escolar previstas neste Regulamento 

Interno, podendo, para esse efeito, ser aumentado o período de permanência obrigatória, diária ou 

semanal, do aluno na Escola; 

1.2. As atividades de integração na escola devem traduzir-se num programa pedagógico, com objetivos 

devidamente definidos e que contribuam para uma melhor integração do aluno na comunidade 

educativa. 

1.3. Objetivos das atividades de integração: 

1.3.1. consciencializar e responsabilizar o aluno para as consequências dos seus atos. 

1.3.2. corrigir o comportamento perturbador. 

1.3.3. desenvolver a capacidade de se relacionar com os outros. 

1.3.4. promover a integração na comunidade educativa. 

1.3.5. reparar, se possível, o dano causado. 

1.3.6. contribuir para a formação cívica do aluno e promover um desenvolvimento equilibrado da 

sua personalidade. 

1.4. São consideradas atividades de integração na escola: 

1.4.1. colaboração em alguns sectores das escolas (refeitório, bufete). 

1.4.2. colaboração no embelezamento e reparação dos espaços (exteriores e interiores). 

1.4.3. participação em atividades de carácter cívico. 

1.4.4. participação em atividades de preparação de iniciativas culturais, desportivas ou outras em 

curso na escola. 

1.5. A determinação de tarefas de integração a realizar pelo aluno é proposta pelo professor 

titular/Diretor de Turma que, após audição do Conselho de Docentes/Conselho de Turma as faz 

executar, devendo as mesmas ser executadas em horário não coincidente com as atividades letivas e 

por prazo a definir, consoante a gravidade do comportamento, mas nunca superior a quatro semanas. 

1.6. As atividades de integração na escola podem aplicar-se cumulativamente com as medidas 

disciplinares sancionatórias. 

1.7. O condicionamento no acesso a certos espaços escolares, ou na utilização de certos materiais e 

equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem afetos a atividades letivas. 

1.8. A mudança de turma. 

1.8.1. A mudança de turma concretiza-se após solicitação do Diretor de Turma, ou professor titular 
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de turma, ao Diretor que, contactando outro Diretor de Turma, ou outro professor titular de turma, 

criará as condições para tal. Esta medida poderá ser transitória ou definitiva. 

2. Tarefas de execução imediata inseridas nas medidas corretivas 

2.1. A realização de tarefas de execução imediata à constatação da ocorrência pode ser aplicada por 

pessoal docente e não docente, de acordo com a especificidade do caso, nomeadamente: 

2.1.1. O desrespeito pelas condições de higiene das escolas implica a limpeza do local. 

2.1.2. Não respeitar a sua posição numa fila de espera terá como consequência a sua reposição no 

final da mesma. 

2.1.3. Danificar algum trabalho de um colega implica fazer outro nos tempos livres, sendo o facto 

comunicado por escrito ao Diretor de Turma e ao Encarregado de Educação. 

2.1.4. Jogar com bolas fora dos locais destinados para esse fim implica a apreensão da bola. 

2.1.5. Distúrbios durante a participação em jogos implicam a proibição de jogar. 

2.1.6. Distúrbios em qualquer local de trabalho da escola implicam a ordem de saída desse local. 

2.1.7. Utilizar nas aulas objetos não adequados ou perturbadores das atividades letivas implica a 

sua apreensão pelo professor. 

2.1.8. Recusa de realização de uma tarefa na sala de aula implica a aplicação da medida corretiva 

de ordem de saída da sala de aula com as consequências inerentes. 

2.2. No caso de marcação de falta disciplinar, o aluno será encaminhado para a sala EspA e objeto de 

aplicação dos procedimentos previstos no regulamento específico dessa sala. 

2.3. Qualquer objeto apreendido pertencente aos alunos fica à guarda do Diretor de Turma, que o 

entregará aos respetivos Encarregados de Educação. 

2.4. O dano de qualquer material por uso indevido terá como consequência a reparação, se tal for 

possível, ou o seu pagamento. 

3. Medidas disciplinares sancionatórias 

As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma sanção disciplinar imputada ao comportamento do 

aluno, devendo a ocorrência dos factos suscetíveis de a configurar ser participada de imediato pelo 

professor ou funcionário que a presenciou ou dela teve conhecimento à direção do agrupamento com 

conhecimento ao diretor de turma. São medidas disciplinares sancionatórias: 

3.1. A repreensão registada. 

Esta medida disciplinar sancionatória de repreensão registada, quando a infração for praticada na sala 

de aula é da competência do professor respetivo, competindo ao diretor do agrupamento nas 

restantes situações, averbando-se no respetivo processo individual do aluno a identificação do autor 

do ato decisório, data em que o mesmo foi professor e fundamentação de facto e de direito de tal 

decisão. 

3.2. A suspensão até 3 dias úteis: 

3.2.1. A suspensão até três dias úteis, enquanto medida dissuasora, é aplicada, com a devida 
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fundamentação dos factos que a suportam, pelo diretor do agrupamento após o exercício dos 

direitos de audiência e defesa do visado. 

3.2.2. Compete ao diretor da escola, ouvidos os pais ou o encarregado de educação do aluno, 

quando menor de idade, fixar os termos e condições em que a aplicação desta medida disciplinar 

sancionatória é executada, garantindo ao aluno um plano de atividades pedagógicas a realizar, com 

corresponsabilização daqueles e podendo igualmente, se assim o entender, estabelecer eventuais 

parcerias ou celebra; 

3.3. A suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis: 

Compete ao diretor a decisão de aplicar esta medida disciplinar sancionatória, após a realização do 

procedimento disciplinar previsto no artigo 30.º da Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro, podendo 

previamente ouvir o conselho de turma. 

3.4. A transferência de escola 

3.4.1. A aplicação desta medida disciplinar sancionatória compete, com possibilidade de delegação, 

ao Diretor-Geral da Educação, precedendo a conclusão do procedimento disciplinar a que se refere 

o artigo 30.º da Lei n.º 51/2012 de 5 de Setembro. 

3.4.2. Esta medida é aplicada a aluno de idade igual ou superior a 10 anos e frequentando o aluno a 

escolaridade obrigatória, desde que esteja assegurada a frequência de outro estabelecimento 

situado na mesma localidade e ou na localidade mais próxima, desde que servida de transporte 

público ou escolar. 

3.5. A expulsão da escola 

A medida disciplinar de expulsão da escola é aplicada ao aluno maior quando, de modo notório, se 

constate não haver outra medida ou modo de responsabilização no sentido do cumprimento dos seus 

deveres como aluno. A aplicação desta medida disciplinar compete, com possibilidade de delegação, 

ao Diretor-Geral da Educação precedendo conclusão do procedimento disciplinar a que se refere o 

artigo 30.º da Lei n.º 51/2012 de 5 de Setembro e consiste na retenção do aluno no ano de 

escolaridade que frequenta quando a medida é aplicada e na proibição de acesso ao espaço escolar 

até ao final daquele ano escolar e nos dois anos escolares imediatamente seguintes. 

4. Cumulação de medidas disciplinares 

4.1. A aplicação das medidas corretivas é acumulável entre si. 

4.2. A aplicação de uma ou mais das medidas corretivas é cumulável apenas com a aplicação de uma 

medida disciplinar sancionatória. 

4.3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, por cada infração apenas pode ser aplicada uma 

medida disciplinar sancionatória. 

 

Subsecção V – Avaliação das aprendizagens 

1. O regime de avaliação e certificação das aprendizagens desenvolvidas pelos alunos do ensino básico, 
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estão regulamentados no Despacho normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril. 

2. Critérios de avaliação 

2.1. Até ao início do ano letivo, o conselho pedagógico, define, sob proposta dos departamentos 

curriculares, os critérios de avaliação, de acordo com as orientações constantes dos documentos 

curriculares e outras orientações gerais do Ministério da Educação. 

2.2. Estes critérios de avaliação constituem referências comuns, sendo operacionalizados pelo professor 

titular da turma, no 1.º ciclo, e pelos professores das diferentes disciplinas nos 2.º, 3.º ciclos e cursos 

profissionais. 

2.3. A divulgação destes critérios processar-se-á da seguinte forma: 

2.3.1. Aos alunos: divulgação e explicação aos alunos pelo professor titular no 1.º ciclo e Diretor de 

Turma nos 2.º, 3.º ciclos e cursos profissionais. 

2.3.2. Aos Encarregados de Educação: professor titular de turma/Diretor de turma, entrega este 

documento aos Encarregados de Educação na primeira reunião do ano letivo, ficando com um 

comprovativo dessa entrega que anexará ao processo individual do aluno. 

2.3.3. Disponibilização aos alunos e Encarregados de Educação na Reprografia para duplicação e 

consulta na página do Agrupamento da Escola. 

3. Divulgação dos resultados das aprendizagens 

3.1. No 1.º ciclo – é feita através do Registo de Avaliação. 

3.2. Nos 2.º, 3.º ciclos e cursos profissionais através do Registo de Avaliação e da afixação das pautas 

com os níveis/notas. 

 

Subsecção VI – Representantes dos alunos 

1. Assembleia de Alunos 

1.1. É constituída por todos os alunos do Agrupamento, podendo reunir -se por estabelecimentos ou 

por ciclos, por iniciativa do Diretor. 

1.2. Reúne para receber e/ou prestar informações relevantes relacionadas com a vida escolar e refletir 

sobre o Projeto Educativo, Regulamento Interno e Plano de Atividades. 

2. Assembleia de Delegados de Turma 

2.1. É constituída por todos os delegados de turma. 

2.2. Tem as mesmas atribuições da Assembleia de Alunos, competindo ao Diretor decidir da pertinência 

de uma ou da outra. 

2.3. Pode também ser convocada pelo Diretor, por solicitação de um terço dos delegados. 

3. Assembleia de Turma 

3.1. É constituída por todos os alunos de uma turma. 

3.2. Reúne-se por iniciativa do delegado e do subdelegado de turma ou por solicitação de um terço dos 

elementos da turma, que a devem solicitar ao Diretor de Turma ou ao Professor Titular da turma. 
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3.3. Realiza-se com o respetivo Diretor de Turma ou com o professor titular para apreciação de matérias 

relacionadas com o funcionamento da turma, sem prejuízo do cumprimento das atividades letivas. 

3.4. Por iniciativa dos alunos ou por sua própria iniciativa, o Diretor de Turma ou o professor titular 

pode solicitar a participação dos representantes dos pais e Encarregados de Educação dos alunos da 

turma na reunião referida no número anterior. 

4. Delegado de Turma 

4.1. Definição 

4.1.1. Os cargos de delegado e subdelegado de turma são exercidos por alunos de cada turma 

eleitos para o efeito pelos seus pares. 

4.1.2. O aluno a eleger para desempenhar estas funções deverá reunir as seguintes características: 

a) Ser responsável e atento; 

b) Ter bom comportamento na aula e fora dela; 

c) Ter bom relacionamento com todos os colegas, professores e funcionários; 

d) Não lhe ter sido aplicada nos últimos dois anos escolares medida disciplinar sancionatória 

superior à de repreensão registada ou seja ou tenha sido, no mesmo período, excluídos 

da frequência de qualquer disciplina ou retidos por excesso de faltas. 

4.1.3. A eleição destes alunos deverá ser realizada por voto secreto pelos alunos da turma. O 

delegado será o aluno que tiver um maior número de votos e o subdelegado será eleito na mesma 

ocasião com o número de votos imediatamente a seguir. 

4.2. Competências 

4.2.1. São competências do delegado de turma e, na sua substituição, do subdelegado de turma: 

a) Representar a turma sempre que necessário; 

b) Comportar-se de modo a dar o exemplo, como aluno consciente dos seus direitos e 

deveres; 

c) Servir de elemento de coesão da turma, estando permanentemente a par dos problemas 

da turma; 

d) Manter a ligação permanente entre a turma e o Diretor de Turma; 

e) Ser conhecedor de todos os problemas que afetam a escola, para deles informar os seus 

colegas; 

f) Estar presente nas reuniões de conselho de turma para as quais for convocado; 

g) Contribuir, em colaboração com os colegas e professores, para a resolução de problemas 

disciplinares e outros, ocorridos com a turma; 

h) Servir de elemento de ligação entre todos os órgãos de gestão da escola e a turma; 

i) Contribuir para a limpeza e asseio da sala de aula e da escola. 
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Secção II – Corpo docente 

Subsecção I – Direitos 

1. São garantidos ao pessoal docente os direitos estabelecidos para os funcionários e agentes do Estado 

em geral, bem como os direitos profissionais decorrentes do Estatuto da Carreira Docente (ECD). São 

direitos profissionais específicos do pessoal docente (artigo 4.º, capítulo II, do ECD, na sua versão atual): 

1.1. Direito de participação no processo educativo (artigo 5.º, capítulo II, do ECD, na sua versão atual). 

1.2. Direito à formação e informação para o exercício da função educativa (artigo 6.º, capítulo II, do 

ECD, na sua versão atual). 

1.3. Direito ao apoio técnico, material e documental (artigo 7.º, capítulo II, do ECD, na sua versão atual). 

1.4. Direito à segurança na atividade profissional (artigo 8.º, capítulo II, do ECD, na sua versão atual). 

1.5. Direito à consideração e ao reconhecimento da sua autoridade pelos alunos, suas famílias e demais 

membros da comunidade educativa (artigo 9.º, capítulo II, do ECD, na sua versão atual). 

1.6. Direito à colaboração das famílias e da comunidade educativa no processo de educação dos alunos 

(artigo 9.º, capítulo II, do ECD, na sua versão atual). 

1.7. Direito à negociação coletiva nos termos legalmente estabelecidos. 

 

Subsecção II – Deveres 

1. O pessoal docente está obrigado ao cumprimento dos deveres estabelecidos para os funcionários e 

agentes da Administração Pública em geral. 

São deveres profissionais específicos do pessoal docente: 

1.1. Deveres gerais (artigo 10.º, capítulo II, do ECD, na sua versão atual). 

1.2. Deveres para com os alunos (artigo 10.º-A, capítulo II, do ECD, na sua versão atual). 

1.3. Deveres para com a escola e os outros docentes (artigo 10.º-B, capítulo II, do ECD, na sua versão 

atual). 

1.4. Deveres para com os pais e Encarregados de Educação (artigo 10.º-C, capítulo II, do ECD, na sua 

versão atual). 

 

Subsecção III – Conteúdo funcional 

As funções do pessoal docente são exercidas com responsabilidade profissional e autonomia técnica e 

científica. O docente desenvolve a sua atividade profissional de acordo com as orientações de política 

educativa e observando as exigências do currículo nacional, dos programas e das orientações 

programáticas ou curriculares em vigor, bem como do projeto educativo da escola. 

As funções do pessoal docente em geral são as mencionadas no artigo 35.º, do ECD, na sua versão atual. 
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Subsecção IV – Avaliação do desempenho 

A avaliação do desempenho do pessoal docente proceder-se-á de acordo com a legislação em vigor: 

Decreto Regulamentar n.º 26/2012 de 21 de Fevereiro; Despacho Normativo n.º 24/2012 de 26 de Outubro 

e ainda Despacho n.º 13981/2012 de 26 de Outubro. 

 

Secção III – Pais e Encarregados de Educação 

Existe no Agrupamento uma Associação de Pais e Encarregados de Educação que se rege pelos seus 

estatutos e de cujos órgãos sociais faz parte uma Direção que a dirige e representa os Pais e Encarregados 

de Educação nos assuntos de âmbito coletivo. 

 

Subsecção I – Papel Especial dos Pais e Encarregados de Educação 

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 ativamente o desenvolvimento físico, intelectual e moral dos mesmos. 

Nos termos da responsabilidade referida no parágrafo anterior, deve cada um dos Pais e Encarregados de 

Educação, em especial: 

1. Acompanhar ativamente a vida escolar do seu educando. 

2. Promover a articulação entre a educação na família e o ensino escolar. 

3. Diligenciar para que o seu educando beneficie efetivamente dos seus direitos e cumpra pontualmente 

os deveres que lhe incumbem, com destaque para os deveres de assiduidade, de correto comportamento 

escolar e de empenho no processo de aprendizagem. 

4. Contribuir para a criação e execução do Projeto Educativo e do Regulamento Interno da Escola e 

participar na vida da Escola, nomeadamente da Associação de Pais e Encarregados de Educação. 

5. Cooperar com os docentes no desempenho da sua missão pedagógica, em especial quando para tal 

forem solicitados, colaborando no processo de ensino e aprendizagem dos seus educandos. 

6. Contribuir para a preservação da disciplina da Escola e para a harmonia da Comunidade Educativa, em 

especial quando para tal forem solicitados. 

7. Contribuir para o correto apuramento dos factos em processo disciplinar que incida sobre o seu 

educando e, sendo aplicada a este medida disciplinar, diligenciar para que a mesma prossiga os objetivos 

de reforço da sua formação cívica, do desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua 

capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração na Comunidade Educativa e do seu 

sentido de responsabilidade. 

8. Contribuir para a preservação da segurança e integridade física e moral de todos os que participam na 

vida da Escola. 

9. Integrar ativamente a Comunidade Educativa no desempenho das demais responsabilidades desta, em 

especial informando-se sobre todas as matérias relevantes no processo educativo dos seus educandos. 
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10. Comparecer na Escola/Jardim de Infância sempre que julgue necessário, dirigindo-se à Educadora de 

Infância, no caso do Pré-escolar, ao professor titular de turma, no caso do 1.º Ciclo, ou ao Diretor de turma, 

no caso dos 2.º/3.º Ciclos e Cursos Profissionais, de preferência nas horas de atendimento, e quando para 

tal for solicitado. 

11. Conhecer o Regulamento Interno da Escola e subscrever, fazendo subscrever igualmente aos seus filhos 

e educandos, declaração anual de aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu 

cumprimento integral. 

12. Participar nas reuniões dos Conselhos de Turma Intercalares, quando convocados. 

 

Subsecção II – Direitos da Associação de Pais e Encarregados de Educação 

1. Participar no Conselho Geral. 

2. Participar nos Conselhos de Turma, à exceção dos que tratam da avaliação individual dos alunos. 

3. Obter da Escola, mediante garantia do Diretor, apoio ao seu funcionamento, nomeadamente: 

3.1. Condições para reunião da sua Direção. 

3.2. Condições para a reunião da Assembleia Geral. 

3.3. Meios ou instalações adequadas à preservação dos seus documentos ou património. 

4. Obter da Escola, apoio à inscrição dos seus associados e cobrança da respetiva quota, no montante 

definido em Assembleia Geral da Associação, na altura da matrícula do seu educando. 

5. Solicitar a presença de representante dos órgãos de gestão nas suas reuniões sempre que seja 

pertinente. 

6. Solicitar a participação de qualquer elemento diretamente envolvido no processo educativo, nas suas 

reuniões, quando considerado pertinente para o esclarecimento de situações. 

7. Obter dos órgãos de gestão informação adequada quanto ao funcionamento da Escola, nomeadamente 

ocorrências ou situações consideradas anormais para o seu bom funcionamento. 

 

Subsecção III – Deveres da Associação de Pais e Encarregados de Educação 

1. Designar os seus representantes no Conselho Geral. 

2. Informar, através da sua Direção, o Diretor da Escola sobre as datas das suas reuniões e solicitar, se 

necessário, a sua representação nessas reuniões. 

3. Manifestar aos órgãos de gestão, através da sua Direção, a sua preocupação quanto a ocorrências ou 

situações consideradas anormais na vida da Escola e colaborar na sua resolução. 

4. Conhecer o Regulamento Interno da Escola. 

 

Subsecção IV – Designação dos Representantes dos Pais e Encarregados de Educação 

1. Os representantes dos Pais e Encarregados de Educação no Conselho Geral são eleitos em assembleia 

geral de pais e encarregados de educação do Agrupamento (artigo 14.º, do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 
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de abril, na sua redação atual). 

2. O representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação nos Conselhos de Turma Disciplinar 

é o Presidente da Direção, podendo delegar noutro elemento dos órgãos sociais. Este, será indicado pela 

Direção da Associação de Pais e Encarregados de Educação, ouvido o Diretor de Turma, no caso do referido 

representante ser o Pai/Mãe ou Encarregado de Educação do Aluno ou alunos visados. 

3. Os representantes dos Pais e Encarregados de Educação (um efetivo e um suplente) nos Conselhos de 

Turma são eleitos em reunião dos Pais e Encarregados de Educação e o Diretor de Turma no início do ano 

letivo. 

 

Secção IV – Pessoal Não Docente 

Subsecção I – Direitos 

1. Ser respeitado por toda a Comunidade Educativa. 

2. Participar ativamente na vida da Escola. 

3. Participar nos órgãos de gestão da Escola, previstos na lei. 

4. Ter condições de trabalho indispensáveis ao bom desempenho das suas funções. 

5. Participar em ações de formação que interessem às funções por si exercidas. 

6. Dispor de vestuário, sempre que tal se torne indispensável, fornecido pela Escola, adequado ao seu 

serviço específico. 

7. Ter acesso a toda a informação e legislação do seu interesse, que para o efeito será afixada em painéis 

próprios. 

8. Poder reunir, de acordo com a Lei, para discutir problemas do seu serviço, em especial, discussão de 

horários, escalas de serviço e sua distribuição, dentro do possível, de acordo com as necessidades, 

competências e experiências pessoais. 

9. Poder reunir e exercer livremente a atividade sindical, de acordo com o previsto pela Lei, e dispor de um 

local apropriado para afixar propaganda e informações de carácter sindical. 

10. Ser avaliado em cumprimento dos princípios previstos na legislação em vigor, de modo: 

10.1. a que lhe sejam garantidos os meios e condições necessários ao seu desempenho em harmonia 

com os objetivos e resultados que tenha contratualizado. 

10.2. à avaliação do seu desempenho. 

 

Subsecção II – Deveres 

1. Proceder à respetiva autoavaliação como garantia de envolvimento ativo e responsabilização no 

processo avaliativo e negociar com o avaliador na fixação dos objetivos e das competências que constituem 

parâmetros de avaliação e respetivos indicadores de medida. 

2. Respeitar toda a Comunidade Educativa e o público em geral. 

3. Resolver, na medida do possível, os problemas e conflitos eventualmente gerados no seio da 
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Comunidade Educativa usando, para o efeito, de senso e firmeza. 

4. Colaborar, com interesse, para que haja sempre ordem e disciplina, limpeza e asseio no seu sector, em 

particular e, em todo o recinto escolar, em geral. 

5. Cumprir os horários distribuídos, elaborados de forma a permitir um bom funcionamento da Escola e 

assinar o respetivo Livro de Ponto, bem como cumprir as ordens e tarefas distribuídas pelo seu 

Coordenador. 

6. Não permitir a permanência no recinto escolar de pessoas estranhas à Escola, a não ser que se 

identifiquem e indiquem o motivo da sua deslocação a esta. 

7. Colaborar dentro das suas atribuições e possibilidades, na ação educativa que à Escola compete 

desenvolver. 

8. Zelar pela boa conservação de todo o material que lhe vier a ser confiado, bem como do edifício e de 

mais pertenças da Escola, participando ao seu Coordenador qualquer anomalia verificada. Este, por sua vez, 

participará ao Diretor. 

9. Ser portador de cartão de identificação. 

10. Passar comprovativo de receção de objetos achados e entregues, os quais serão guardados pelo Diretor. 

11. Conhecer o Regulamento Interno da Escola. 

12. Tomar conhecimento do Plano de Emergência Interna e Externa da Escola. 

13. Conhecer as suas tarefas específicas, mostrando disponibilidade para outras que se enquadrem nas suas 

funções. 

14. Conhecer a legislação em vigor. 

 

Subsecção III – Conteúdos funcionais 

1. Assistentes técnicos 

Aos assistentes técnicos compete, sob orientação do coordenador técnico, desempenhar funções de 

natureza executiva enquadradas com instruções gerais e procedimentos bem definidos com certo grau de 

complexidade, relativas a uma ou mais áreas de atividade administrativa, incluindo gestão de alunos, 

pessoal, orçamento e contabilidade, património, aprovisionamento, secretaria, arquivo e expediente. No 

âmbito destas funções, competem-lhe, designadamente: 

1.1. Recolher, examinar, conferir e proceder à escrituração de dados relativos às transações financeiras 

e de operações contabilísticas. 

1.2. Assegurar o exercício das funções de tesoureiro, quando para tal for designado. 

1.3. Organizar e manter atualizados os processos relativos à situação do pessoal docente e não docente, 

designadamente o processo dos vencimentos e registos de assiduidade. 

1.4. Organizar e manter atualizado o inventário patrimonial, bem como adotar medidas que visem a 

conservação das instalações, do material e dos equipamentos. 

1.5. Desenvolver os procedimentos da aquisição de material e de equipamento necessários ao 
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funcionamento das diversas áreas de atividade da escola. 

1.6. Assegurar o tratamento e divulgação da informação entre os vários órgãos da escola e entre estes e 

a comunidade escolar e demais entidades. 

1.7. Organizar e manter atualizados os processos relativos à gestão dos alunos. 

1.8. Providenciar o atendimento e a informação a alunos, Encarregados de Educação, pessoal docente e 

não docente e a outros utentes da escola. 

1.9. Preparar, apoiar e secretariar reuniões do órgão executivo do agrupamento de escolas, ou outros 

órgãos, e elaborar as respetivas atas, se necessário. 

1.10. Guardar sigilo sempre que a natureza das matérias o aconselhe. 

2. Assistentes Operacionais 

Aos assistentes operacionais compete, sob orientação do encarregado dos assistentes operacionais, 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 efetuado. No âmbito dessas funções compete-lhes, designadamente: 

2.1. Participar com os docentes no acompanhamento das crianças e jovens durante o período de 

funcionamento da escola com vista a assegurar um bom ambiente educativo. 

2.2. Exercer as tarefas de atendimento e encaminhamento dos utilizadores das escolas e controlar as 

entradas e saídas da escola. 

2.3. Providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem como do 

material e equipamento didático e informático necessário ao desenvolvimento do processo educativo. 

2.4. Cooperar nas atividades que visem a segurança de crianças e jovens na escola. 

2.5. Zelar pela conservação dos equipamentos de comunicação. 

2.6. Estabelecer ligações telefónicas e prestar informações. 

2.7. Receber e transmitir mensagens. 

2.8. Assegurar o controlo de gestão de stocks necessários ao funcionamento da reprografia. 

2.9. Exercer tarefas de apoio aos serviços de ação social escolar, assim como tarefas de apoio de modo 

a permitir o normal funcionamento de laboratórios e bibliotecas escolares. 

2.10. Reproduzir documentos com utilização de equipamento próprio, assegurando a limpeza e 

manutenção do mesmo e efetuando pequenas reparações das avarias verificadas. 

2.11. Efetuar, no interior e exterior, tarefas de apoio de modo a permitir o normal funcionamento dos 

serviços. 

2.12. Prestar apoio e assistência em situações de primeiros socorros, e em caso de necessidade, 

acompanhar a criança ou o aluno à unidade de prestação de cuidados de saúde. 

2.13. Guardar sigilo sempre que a natureza das matérias o aconselhe. 

2.14. Sempre que necessário, acompanhar e prestar apoio aos alunos no refeitório. 
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Subsecção IV – Reunião geral 

1. É constituída por elementos não docentes das escolas do agrupamento. 

2. É convocada pelo Diretor, por sua iniciativa ou por solicitação das respetivas chefias. 

3. Tem como funções refletir e debater assuntos de interesse para a organização do Agrupamento. 

 

Secção V – Serviços de Administração Escolar 

1. Os Serviços de Administração Escolar (SAE) destinam-se a apoiar o funcionamento do Agrupamento, 

nomeadamente no campo contabilístico e administrativo. 

2. Localização e horário de funcionamento: 

2.1. Os SAE estão instalados na escola sede do Agrupamento. 

2.2. Os serviços funcionam em horário contínuo, não encerrando para almoço, com atendimento ao 

público entre as 9h30 e as 16h30m. 

3. Composição 

Os serviços de administração escolar são compostos por: 

3.1. Um Coordenador Técnico, responsável pelos serviços. 

3.2. Um Assistente Técnico que desempenha as funções de tesoureiro. 

3.2.1. O cargo de tesoureiro é designado pelo Conselho Administrativo sob proposta do Chefe de 

Serviços de Administração Escolar, assim como o AT que substitui o ATFT nas suas ausências e 

impedimentos. 

3.3. Assistentes técnicos que desempenham as funções nas seguintes áreas de gestão: 

3.3.1. Alunos. 

3.3.2. Recursos humanos. 

3.3.3. Ação Social Escolar. 

3.3.4. Contabilidade. 

3.3.5. Tesouraria. 

3.3.6. Património e aprovisionamento. 

3.3.7. Vencimentos. 

3.3.8. Compras Públicas. 

3.3.9. Expediente geral, arquivo e secretaria. 

3. O Chefe de Serviços de Administração Escolar, por inerência de funções, faz parte do Conselho 

Administrativo. 

4. Os Assistentes Técnicos desempenham, sob orientação do Coordenador Técnico, funções de natureza 

executiva que lhes forem atribuídas relativas a uma ou mais áreas de atividade administrativa. 

5. O funcionamento dos SAE é objeto de regulamentação específica aprovada pelo Conselho Administrativo 

sob proposta do Diretor. 
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Secção VI – Autarquia 

Subsecção I – Direitos 

1. Estar representada no Conselho Geral. 

2. Ser informada das atividades desenvolvidas na Escola, com interesse para a Comunidade. 

3. Ser informada e colaborar nas atividades que visem a ligação escola/meio. 

4. Esperar dos estabelecimentos de ensino do Agrupamento a disponibilização para a colaboração 

solicitada. 

5. Conhecer e participar na rede de oferta formativa. 

 

Subsecção II – Deveres 

1. Fazer-se representar no Conselho Geral. 

2. Apresentar propostas a incluir no Plano Anual de Atividades. 

3. Promover o envolvimento da Escola em atividades comunitárias. 

4. Dar conhecimento à Escola de resultados de estudos que se revelem de interesse para a sua política 

educativa. 

5. Assegurar o apetrechamento e manutenção dos edifícios do ensino público pré-escolar e 1.º ciclo do 

ensino básico. 

6. Promover o desenvolvimento de atividades complementares de ação educativa na educação pré-escolar 

e no ensino básico. 

7. Contratar pessoal auxiliar de ação educativa para os estabelecimentos de ensino pré-escolar, em 

parceria com o Ministério de Educação. 

8. Assegurar os apoios socioeducativos (ação social escolar, refeições escolares, bibliotecas escolares, 

transportes escolares, visitas de estudo, etc...) cumprindo as formalidades legais. 

9. Promover, em parceria com o Agrupamento, o programa de atividades de animação e de apoio à 

família. 

10. Promover, em parceria com o Agrupamento, medidas de combate ao abandono e insucesso escolar. 

11. Conhecer o Projeto Educativo do Agrupamento. 

12. Conhecer o Regulamento Interno. 

 

Secção VI – Comunidade Local 

Subsecção I – Direitos 

1. Ser representada no Conselho Geral. 

2. Conhecer o Projeto Educativo, o Regulamento Interno e Plano de Atividades do Agrupamento. 

3. Intervir nas grandes linhas de orientação de ação do Agrupamento. 

4. Estabelecer protocolos com o Agrupamento para integrar atividades de estabelecimentos da sua área 
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em iniciativas da comunidade. 

5. Usufruir dos espaços dos estabelecimentos de educação do Agrupamento, para o desenvolvimento de 

iniciativas destinadas à promoção cultural e educativa das populações. 

 

Subsecção II – Deveres 

1. Participar nas reuniões do Conselho Geral. 

2. Conhecer o Projeto Educativo, o Regulamento Interno e o Plano de Atividades do Agrupamento. 

3. Proporcionar ao Agrupamento um conhecimento aprofundado da realidade socioeconómica da área de 

intervenção do Agrupamento. 

4. Colaborar com os órgãos de direção e gestão do Agrupamento no desenvolvimento de iniciativas de 

promoção cultural e educativa das populações. 

5. Disponibilizar recursos no âmbito de acordos formais ou tácitos. 

6. Acompanhar cada ação desenvolvida no âmbito de uma atividade protocolizada. 
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Capítulo V – Cursos Profissionais 

1. Os Cursos Profissionais de Nível Secundário constituem uma oferta formativa de educação de nível 

secundário do Agrupamento, com uma forte ligação ao mundo do trabalho e que visam o desenvolvimento 

de competências para o exercício de uma profissão, possibilitam o acesso a formação pós secundária ou ao 

ensino superior, e assumem uma estrutura curricular modular. 

2. A organização, o desenvolvimento, funcionamento e o acompanhamento dos cursos profissionais, tendo 

por objetivo a uniformização de procedimentos, garantida pela sua aplicação, são objeto de regulamento 

específico aprovado pelo Conselho Pedagógico (Anexo 1) mediante proposta do Diretor do Agrupamento, 

ouvido o Diretor de Curso. 
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Capítulo VI – Normas gerais de funcionamento da escola 

Secção I – Turmas 

1. Constituição e Organização 

1.1. O Diretor deve superintender na constituição de turmas. A organização das turmas é da 

responsabilidade do Diretor que para o efeito designa uma ou várias equipas de professores, 

constituídas pelos professores das turmas nos 2.º e 3.º ciclos e pelos departamentos do pré- escolar e 

do 1.º ciclo. 

1.2. Devem ter-se em consideração as seguintes normas: 

1.2.1. Reger-se por critérios pedagógicos, considerando-se ainda as eventuais carências de 

instalações, bem como as situações pontuais referentes a cada ano de escolaridade. 

1.2.2. Os critérios provenientes do Conselho Pedagógico. 

1.2.3. Cumprimento, sempre que possível, dos pareceres dos Conselhos de Turma a que os alunos 

pertenceram no ano escolar anterior. 

1.2.4. Sempre que a sua formação tenha sido correta e desde que não exista indicação contrária do 

Educador/Professor Titular de Turma, deve ser mantida, tanto quanto possível, a continuidade dos 

alunos da mesma turma a que pertenciam no ano de escolaridade anterior. 

1.2.5. O local de residência deve também ser tido em conta no agrupamento dos alunos. 

1.2.6. Os alunos retidos deverão ser distribuídos equitativamente pelas turmas. 

1.2.7. As turmas deverão ser constituídas preferencialmente por alunos do mesmo nível etário. 

1.2.8. O número de alunos por turma, fixado por lei; 

1.3. Para cumprir o disposto na alínea h) do número anterior poder-se-á formar turmas mistas na 

disciplina de opção e/ou na disciplina de Língua Estrangeira I. 

 

Secção II – Horários 

1. Horários dos professores 

Nos termos da alínea d) do n.º 4 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na sua redação 

atual, compete ao diretor distribuir o serviço docente mediante critérios por si estabelecidos e em 

observância dos normativos legais aplicáveis. 

 

2. Horários dos alunos 

2.1. A fim de salvaguardar a continuidade, contribuir para uma formação mais equilibrada possível, e 

assegurar as melhores condições para o exercício da docência e de modo a potenciar a igualdade nos 

processos de aprendizagem e socialização, aquando da atribuição de turmas, deverão ser respeitadas as 

seguintes orientações: 

2.1.1. Os horários das turmas tomam em consideração a realização de provas de aferição e provas 
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finais, atribuindo preferencialmente o turno da manhã aos anos em que as mesmas se aplicam. 

2.1.2. Nas turmas dos cursos profissionais, a gestão dos horários deverá ter em conta as instalações 

específicas. 

2.2. Ao Diretor compete superintender na elaboração de horários e de fazer a distribuição dos tempos 

letivos semanais tendo em atenção os seguintes aspetos: 

2.2.1. Natureza das áreas curriculares disciplinares. 

2.2.2. Características das turmas. 

2.2.3. Hora de almoço relativamente às aulas de Educação Física. 

2.3. Independentemente desta distribuição, sempre que possível serão colocadas as disciplinas de 

caráter teórico no turno da manhã e as disciplinas de caráter mais prático no turno da tarde, 

nomeadamente Educação Física, Educação Tecnológica, Educação Visual, Educação Musical. 

 

Secção III – Aulas 

1. O professor é sempre o primeiro a entrar na sala de aula e o último a sair, garantindo que a porta fica 

fechada. 

2. Os alunos não podem sair da sala de aula, no decorrer dos tempos letivos, exceto por razões 

devidamente justificadas. 

3. Os materiais e equipamento escolar devem ser conservados, nisso empenhando-se todos os alunos e 

professores. 

4. O professor deve comunicar todos os danos verificados, ao funcionário em serviço e não deve descurar 

a limpeza da sala de aula, nomeadamente a do quadro, a fim de que esta fique em plenas condições de 

funcionamento para a aula seguinte. 

5. Alunos e professores devem respeitar a pontualidade, garantindo a sua presença na sala de aula à hora 

do início da atividade letiva, não havendo tolerância a nenhuns tempos de aulas. 

6. O professor não deve abandonar a sala de aula, a não ser por motivos de força maior. Neste caso, deve 

solicitar a colaboração de um funcionário, destacado no local, a quem incumbirá assegurar a disciplina na 

sala de aula, até ao seu regresso. No caso de ausência definitiva da sala de aula, comunicar, de imediato, a 

ocorrência ao Diretor. 

7. Devem ser respeitados os intervalos. 

8. O professor não deve antecipar ou adiar qualquer aula, sem conhecimento prévio dos Encarregados de 

Educação e autorização do Diretor. Quando necessitar de mudar de sala, deve previamente comunicar o 

facto ao funcionário destacado no local. 

9. Os alunos podem assistir à aula quando chegarem atrasados, mesmo que já se tenha registado a 

respetiva falta de presença. 

10. O telemóvel deve estar desligado na sala de aula: 

10.1. No caso de uma primeira infração, o professor poderá reter o telemóvel até ao final da aula. 
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10.2. Em caso de infrações repetidas, o telemóvel poderá ser retirado pelo professor e entregue ao 

Diretor, que só o entregará ao Encarregado de Educação. 

11. Os sumários e as ausências dos alunos são registados em livro de ponto, no 1.º ciclo e em livro de ponto 

eletrónico, nos 2.º 3.º Ciclos e Cursos Profissionais. 

 

Secção IV – Atas 

1. Atas de Conselhos de Turma 

1.1. É da responsabilidade do Conselho de Turma assegurar o cumprimento das orientações emanadas 

pelo Diretor/Coordenadores de Diretores de Turma e de acordo com as seguintes regras: 

1.1.1. De cada reunião, será lavrada ata que conterá um resumo de tudo o que nela tiver ocorrido, 

indicando, designadamente, a data e o local de reunião, os membros presentes, os assuntos 

apreciados, as deliberações tomadas e a forma e o resultado das respetivas votações. 

1.1.2. As exclusões por faltas e anulações de matrícula, devem ser sempre acompanhadas das 

respetivas datas. 

1.1.3. Os nomes dos alunos devem ser sempre acompanhados, pelo menos, do último sobrenome. 

1.1.4. Os níveis e classificações não são atribuídos pelos docentes das disciplinas, mas propostos ao 

Conselho de Turma, a quem caberá ratificá-los. 

1.1.5. Registar em ata a justificação do elevado índice de classificações negativas (maior ou igual a 

50%) e as estratégias de remediação, bem como outras justificações que o Conselho de Turma 

julgar pertinentes. 

1.1.6. Todas as páginas devem ser rubricadas pelo Presidente da reunião e pelo secretário. 

2. Outras Atas 

2.1. De cada reunião será lavrada ata, que conterá um resumo de tudo o que nela tiver ocorrido, 

indicando, designadamente, a data e o local de reunião, os membros presentes, os assuntos apreciados, 

as deliberações tomadas e a forma e o resultado das respetivas votações. 

2.2. As atas são lavradas pelo secretário e postas à aprovação de todos os membros no final da 

respetiva reunião ou no início da seguinte, sendo assinadas, após a aprovação, pelo Presidente e pelo 

Secretário. 

2.3. A ata será aprovada na reunião a que disser respeito, nos casos indicados pelo órgão de gestão. 

2.4. As atas deverão ter o visto do órgão de gestão da Escola. 

2.5. A mensagem deve ser clara. 

2.6. Não devem ser utilizadas abreviaturas que podem ser facilmente adulteradas. 

2.7. Todos os números têm de ser escritos por extenso, excetuando-se as referências legislativas. 

2.8. Todos os espaços vazios têm de ser trancados. 

2.9. Todas as páginas devem ser numeradas. 
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Secção V – Instalações Específicas e Estruturas de Apoio 

Subsecção I – Sala de atendimento aos Encarregados de Educação e instalações 

1. Sala de Atendimento aos Encarregados de Educação 

1.1. Esta sala destina-se a receber os Encarregados de Educação, devendo o horário de receção ser 

marcado pelos Diretores de Turma junto dos respetivos Coordenadores de Diretores de Turma e de 

acordo com a disponibilidade dos gabinetes de atendimento. 

1.2. Durante o horário de atendimento, os Diretores de Turma deverão permanecer no respetivo 

gabinete. 

1.3. Sempre que um Diretor de Turma saiba antecipadamente que vai faltar no seu dia de atendimento 

aos Encarregados de Educação, deverá ter o cuidado de alertar os seus alunos. 

1.4. Quaisquer assuntos relativos a assiduidade, planos de estudo, problemas disciplinares, entre 

outros, devem ser encaminhados aos Coordenadores de Diretores de Turma, que darão conhecimento 

ao Diretor. 

2. Laboratórios 

O uso dos Laboratórios de Ciências, Física e Química rege-se pelos respetivos regimentos que deverão ser 

aprovados pelas respetivas Áreas Disciplinares a que pertencem os docentes que utilizam as suas 

instalações e após ratificação do Diretor. 

3. Salas de Informática 

O uso das Salas de Informática rege-se pelos respetivos regimentos que deverão ser aprovados pela Área 

Disciplinar de Informática, após ratificação do Diretor. 

4. Sala de Educação Tecnológica 

O uso da Sala de Educação Tecnológica rege-se pelo respetivo regimento que deverá ser aprovado pela 

Área Disciplinar a que pertencem os docentes que utilizam as suas instalações e após ratificação do Diretor. 

5. Salas de música  

O uso das Salas de Música rege-se pelo respetivo regimento que deverá ser aprovado pela Área Disciplinar 

de música, após ratificação do Diretor. 

6. Pavilhão Gimnodesportivo 

O uso do Pavilhão rege-se pelo respetivo regimento que deverá ser aprovado pela Área Disciplinar a que 

pertencem os docentes que utilizam as suas instalações e após ratificação do Diretor. 

7. Reprografia 

7.1. Todos os testes de avaliação e fichas de trabalho entregues para reprodução deverão estar 

identificados como tal. 

7.2. O prazo mínimo de requisição para a reprodução de documentos é de 48 horas. 

8. Papelaria 

Local onde se disponibiliza a venda de material didático-escolar. 

9. Bufete 
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9.1. O funcionamento do Bufete rege-se por regras emanadas superiormente. 

9.2. Todos os materiais fornecidos pelos serviços de Bufete, tais como garrafas, copos, chávenas e 

talheres, devem ser devolvidos ao respetivo balcão, logo após serem utilizados. 

10. Refeitório 

10.1. A ementa semanal das refeições deve ser afixada nos refeitórios, na sala do aluno e no hall de 

entrada das escolas, sempre que possível no final da semana anterior. A sua elaboração é da 

responsabilidade da nutricionista, sob a supervisão de um elemento da Direção. 

10.2. No final da refeição, cada utente deve limpar e depositar o seu tabuleiro na copa. 

10.3. Dadas as características específicas do Refeitório, a manutenção do seu espaço é fundamental 

para a qualidade dos serviços. Assim, todos os utentes deverão esforçar-se por mantê-lo limpo e 

funcional. 

10.4. Atitudes impróprias, como lançamento de fruta, pedaços de pão e outros objetos, no interior do 

Refeitório, poderão ser objeto de procedimento disciplinar. 

10.5. As senhas de refeição deverão ser compradas com, pelo menos, um dia de antecedência ou no 

mesmo dia até às 10 horas; mas, neste caso, com o pagamento de uma taxa adicional. 

10.6. Cada utente deste serviço deve esperar, ordeiramente, a sua vez de ser atendido, salvo em 

situações extraordinárias. 

11. Serviços de Audiovisuais 

11.1. Os docentes que pretendem utilizar as salas com equipamento de Audiovisuais, deverão efetuar a 

sua requisição com a antecedência mínima de 48 horas. 

11.2. O prazo supra indicado aplica-se, igualmente, à requisição de todo o material necessário. 

11.3. Não são permitidas requisições com carácter permanente. 

11.4. Aquando da sua devolução, todo o material deverá ser cuidadosamente conferido na presença do 

requisitante. 

11.5. Qualquer avaria, ocorrida no material requisitado, deve ser comunicada, por escrito, ao 

responsável do sector. 

11.6. O material audiovisual destina-se, fundamentalmente, ao uso no estabelecimento de ensino, sem 

prejuízo de poder vir a ser utilizado por outros indivíduos ou instituições, que o solicitem. 

 

Subsecção II – Diretor de Instalações 

1. Diretor de instalações 

1.1. Nos casos em que a dimensão, a forma de utilização ou a especificidade dos equipamentos ou 

instalações afetas a determinado departamento curricular / grupo disciplinar assim o aconselhem, será 

criado o cargo de diretor de instalações. 

1.2. Os Diretores de Instalações são designados pelo Diretor, no final de cada ano letivo, pelo período 

de um ano. 
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1.3. Nos grupos em que o coordenador/subcoordenador desempenhe a função de avaliação de 

desempenho dos docentes, a direção de instalações é delegada noutro elemento do grupo. 

2. Competências dos Diretores de Instalações: 

2.1. Elaborar um regulamento de funcionamento das salas específicas/Laboratórios/Pavilhão 

Gimnodesportivo conjuntamente com a Área Disciplinar e ratificado pelo Diretor. 

2.2. Proceder à requisição de equipamentos/materiais para a respetiva Área Disciplinar. 

2.3. Garantir as boas condições de funcionamento e de conservação dos equipamentos/matérias das 

respetivas Áreas Disciplinares. 

2.4. Proceder à inventariação do material/equipamento que será feito anualmente. 

 

Subsecção III – Normas de segurança e higiene e condições de trabalho 

1. A fim de minimizar os riscos para a segurança, higiene e saúde, deve ter-se em atenção os seguintes 

aspetos: 

1.1. Respeitar e cumprir, com rigor, a mensagem transmitida pela sinalização de segurança afixada. 

1.2. Circular com moderação e não correr, tanto nos corredores como nos outros espaços. 

1.3. Atuar correta e disciplinadamente e não tomar atitudes que provoquem a ocorrência de acidentes. 

1.4. Não circular, com veículos, no espaço interno da Escola, sem prévia autorização. 

1.5. Colaborar na manutenção de higiene e limpeza, não riscar paredes e outro mobiliário, não colocar 

papéis ou outros resíduos fora do recipiente apropriado. 

1.6. Não utilizar nem manipular produtos considerados perigosos, sem a correspondente autorização. 

1.7. Certificar-se se as condições de segurança envolventes permitem a utilização ou manipulação de 

produtos considerados perigosos. 

1.8. Utilizar equipamento de proteção individual adequado, sempre que as condições de risco que o 

envolvem e o determinem. 

1.9. Não efetuar qualquer tipo de queimada no espaço escolar, sem a respetiva autorização para o 

efeito. 

1.10. Qualquer foco de incêndio detetado deverá ser extinto rapidamente e comunicado, de imediato, 

ao Órgão de Gestão e aos bombeiros locais, se necessário. 

1.11. Manter sob vigilância, e se possível, fechados os portões de acesso à área escolar, a fim de garantir 

o melhor nível de Segurança possível. 

1.12. Não é permitido o uso de telemóveis na sala de aula. 

1.13. Jogar (com bolas) apenas nos espaços desportivos destinados a este fim: espaço exterior vedado e 

campo contíguo a este espaço. Também poderá jogar basquetebol no lado nascente – espaço com 

tabelas. 

1.14. Cumprir as normas de segurança no âmbito do Plano de Emergência Interna e Externa da Escola. 

2. O Plano de Segurança Interno constituído pelo Plano de Prevenção, Plano de Emergência Interno e pelos 
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registos de segurança, encontram-se arquivados na sede do Agrupamento e tendo em cada 

estabelecimento de ensino pertencente ao Agrupamento o exemplar que lhe diz respeito. 

3. Não é permitida a circulação de veículos a motor no interior do recinto escolar imediatamente 

anteriores, durante e posteriores às atividades letivas e naturalmente durante os intervalos. Em casos 

excecionais e de extrema necessidade, mediante autorização de um membro da Direção, a circulação de 

veículos a motor far-se-á em marcha lenta (velocidade não superior a 10Km/h), sempre acompanhado por 

um assistente operacional do Agrupamento. 

 

Secção VI – Controlo de saídas de alunos 

1. Procedimentos a observar no controlo de saídas dos alunos: 

1.1. No Pré-escolar e 1.º ciclo, o controlo de saídas é feito pelas assistentes operacionais. 

1.2. Nos 2.º e 3.º Ciclos, o controlo de saídas é feito em função do seu tipo de cartão: 

1.2.1. Cartão verde: permite sair do recinto escolar ao seu último tempo letivo (45 minutos), se não 

tiver tido aula. 

1.2.2. Cartão amarelo: permite sair do recinto escolar para almoçar, no final do seu último tempo 

letivo. 

1.2.3. Cartão vermelho: só permite sair do recinto escolar no final das atividades escolares 

expressas no seu horário. 

1.3. Sempre que um aluno tenha necessidade de sair durante o período letivo, o Encarregado de 

Educação deverá apresentar ao Diretor de turma, com a devida antecedência, autorização escrita 

datada e assinada. Poderá também ser autorizada a saída se o pedido for feito presencialmente pelo 

Encarregado de Educação. Não será autorizada a saída caso o pedido seja feito por telefone/telemóvel. 

1.4. O extravio ou a deterioração do cartão (desde que da responsabilidade do seu titular) obriga à 

substituição e pagamento do cartão de aluno. 

 

Secção VII – Cartão multiusos 

1. Âmbito e função 

1.1. Cartão Multiusos (adiante designado CM) possibilita o pagamento de bens e serviços na escola sede 

do Agrupamento (EB Campo Aberto), designadamente: 

1.1.1. Aquisição de material escolar na Papelaria. 

1.1.2. Pagamento de fotocópias na reprografia e biblioteca. 

1.1.3. Aquisição das Refeições na Cantina. 

1.1.4. Pagamento de artigos alimentares no Bufete. 

1.1.5. Pagamento de serviços e cauções. 

1.2. O CM é pessoal e intransmissível. Em caso algum pode ser utilizado por outra pessoa. Esta 

interdição não se aplica ao encarregado de educação do aluno. 
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1.3. O cartão deve ser guardado e transportado em local apropriado e seguro, de forma a garantir a sua 

conservação e, simultaneamente, a impedir a sua utilização por terceiros. 

1.4. Cada utilizador é responsável por todos os movimentos realizados com o cartão até que qualquer 

situação anómala seja comunicada à Direção ou aos Serviços Administrativos. 

2. Funcionamento 

2.1. A atribuição do CM aos utilizadores rege-se pelas seguintes normas: 

2.1.1. A primeira via do cartão é gratuita para os alunos e funcionários (docentes e não docentes) 

do quadro do Agrupamento Campo Aberto, Beiriz. 

2.1.2. Para os funcionários (docentes e não docentes) e colaboradores não pertencentes ao quadro 

do Agrupamento Campo Aberto, Beiriz é gratuita e carece de uma caução de 5,00€ a ser devolvida, 

findo o período de colaboração ou de vínculo laboral e a entrega do referido cartão (em perfeito 

estado de conservação e funcionamento) nos serviços administrativos. 

2.2. O CM é valido para o período de frequência do estabelecimento de ensino, no caso dos alunos e 

dos eventuais colaboradores e para o período de vínculo laboral no Agrupamento, no caso do pessoal 

docente e não docente. 

2.3. Para a aquisição de bens e serviços dentro do espaço escolar, deve o CM ter saldo suficiente para o 

movimento a efetuar. 

2.4. O carregamento do CM é efetuado preferencialmente no quiosque, utilizando o moedeiro aí 

existente, podendo, excecionalmente recorrer-se ao carregamento do CM na Papelaria/Reprografia. 

2.5. O saldo em cartão mantém-se na transição entre anos letivos. 

2.6. Os utilizadores do CM (aluno, pessoal docente e pessoal não docente) são responsáveis pelo uso e 

conservação do mesmo, não podendo este ser riscado, raspado, cortado, dobrado, danificado, ou 

alterado, não podendo ser imputável ao Agrupamento qualquer substituição por uso indevido do 

cartão. 

2.7. O CM de qualquer utilizador, não pode apresentar quaisquer dúvidas relativamente à identidade do 

seu titular. 

2.8. Em caso de extravio, dano ou mau estado de conservação do CM, o titular deve solicitar na 

secretaria da Escola Sede, um cartão temporário, e requisitar uma segunda via, a qual terá um custo de 

5,00€, a pagar no ato da requisição do novo cartão. As requisições subsequentes à segunda via têm um 

custo de 7,5€. 

2.9. Se a avaria não for imputável ao utilizador a substituição do cartão é gratuita. 

2.10. O CM temporário é propriedade da Escola e deverá ser devolvido, em perfeito estado de 

conservação e funcionamento, na Secretaria, aquando da emissão de novo cartão. 

2.11. Em caso de extravio ou dano, o utilizador deve dirigir-se à direção executiva ou secretaria e 

proceder à anulação do cartão, inviabilizando assim o seu uso indevido. O saldo existente no CM será 

recuperado para o novo cartão, desde que não tenha sido utilizado por terceiros. 
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2.12. Ao Encarregado de Educação cabe a responsabilidade da verificação do estado de conservação do 

CM do seu educando e dos pagamentos inerentes à sua substituição, referidos no ponto 2.8. 

2.13. O CM tem associado um PIN, um código GIAE Online para o Aluno e outro para o Encarregado de 

Educação, os quais permitirão a gestão de operações com o cartão e a consulta de informação referente 

à vida escolar do aluno, via Internet. Estes códigos serão entregues presencialmente ou por outro meio 

expedito (e-mail, carta) aos respetivos Encarregados de Educação. 

2.14. Os Encarregados de Educação têm informação dos movimentos efetuados pelo seu educando com 

o cartão: detalhes de despesas, carregamentos efetuados, acesso ao refeitório, marcação de refeições e 

a gestão dos consumos máximos diários que o aluno pode realizar nos diferentes setores. Estas 

operações são realizadas através da aplicação informática GIAE ONLINE, acedida a partir do endereço 

www.giae.pt ou através do link existente na página eletrónica do Agrupamento 

(https://campoaberto.wordpress.com). 

2.15. Todos os utilizadores de CM (alunos, pessoal docente e pessoal não docente) são responsáveis por 

manter a confidencialidade dos seus códigos. 

2.16. Os funcionários dos vários setores e serviços devem confirmam a fotografia do utilizador 

constante no CM que se apresenta. Em caso de não conformidade, o cartão será apreendido. 

2.17. A impressão de extrato de movimentos deve ser solicitada pelo respetivo Utilizador/Encarregado 

de Educação nos serviços administrativos do Agrupamento e tem o custo de impressão igual ao cobrado 

pelas fotocópias. 

2.18. Todos os movimentos efetuados pelos alunos que configurem dedução no IRS, devem ser 

solicitados nos serviços administrativos, aquando da necessidade de os juntar à declaração anual do IRS. 

Esta declaração é gratuita. 

3. Quiosque 

3.1. O quiosque permite ao utilizador: 

3.1.1. Carregar o CM utilizando o moedeiro aí existente. 

3.1.2. Comprar refeições. 

3.1.3. Saber qual o valor do seu saldo. 

4. Bufete de Alunos/Bar de Professores 

4.1. O utilizador entrega o seu CM à funcionária do bufete/bar, e solicita o pretendido. A funcionária 

procede ao pagamento dos produtos solicitados. 

4.2. O sistema do serviço do bufete não permite qualquer venda a crédito. 

4.3. Quando a foto não corresponder ao utilizador, as operadoras retêm o cartão até que este seja 

reclamado pelo seu legítimo proprietário. 

5. Refeitório 

5.1. As refeições são compradas no quiosque ou no GIAE online. 

5.2. Cada cartão compra apenas uma refeição por dia. 

http://www.giae.pt/
https://campoaberto.wordpress.com/
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5.3. A hora limite para compra de refeição é às 23:59h do dia anterior ao dia do almoço. 

5.4. É ainda permitido a compra das refeições até às 10:00h do próprio dia do almoço, à qual acrescerá 

a taxa de multa legalmente em vigor. O sistema permite apenas comprar as refeições de almoço que 

estiverem disponíveis. 

5.5. O sistema do refeitório não permite qualquer venda a crédito. 

5.6. Não são permitidas anulações de refeições previamente adquiridas, sendo apenas possível 

proceder à sua transferência. Esta operação deverá ser realizada no GIAE Online (ou solicitada nos 

serviços administrativos) utilizando a opção “Aquisição de Refeições” que permite a alteração da data 

para uma outra refeição disponível. 

5.7. No Refeitório, o utilizador deverá passar o cartão no leitor e após a indicação verde visível no 

monitor, sinal que o almoço foi devidamente encomendado, pode prosseguir e levantar a sua refeição. 

6. Papelaria/Reprografia/Biblioteca 

6.1. Todos os materiais adquiridos na papelaria/Reprografia/Biblioteca são pagos através do CM. 

6.2. O utilizador entrega o seu CM ao funcionário da papelaria e solicita o produto/serviço que 

pretende. 

6.3. O sistema da papelaria/ Reprografia/Biblioteca não permite qualquer venda a crédito. 

7. Serviços Administrativos 

7.1. Os Serviços Administrativos são responsáveis por: 

7.1.1. Proceder à ativação dos CM. 

7.1.2. Atribuição de cartões aos utilizadores previstos do ponto 2.1 da presente secção, com 

respetiva cobrança de caução. 

7.1.3. Substituição de cartões, com respetiva cobrança de caução. 

7.1.4. Emissão de 2.ª e mais vias do cartão. 

7.1.5. Desativação de cartões. 

7.1.6. Preparar o sistema para a inserção e anulação de produtos e respetivo preçário. 

7.1.7. Atribuir aos alunos subsidiados o valor do plafond de material a levantar na papelaria. 

7.1.8. Imprimir os mapas diários e de controlo do stock. 

7.1.9. Caso seja solicitado, entregar aos encarregados de educação o documento para IRS do valor 

gasto nas escolas do Agrupamento. 

7.1.10. Caso seja solicitado, proceder à impressão de extrato de movimentos, cobrando as 

impressões em causa. 

7.1.11. Colaborar com os alunos e encarregados de educação na gestão de operações com os 

cartões. 

7.2. Incumbe ainda aos serviços administrativos: 

7.2.1. mediante orientação da Direção, atribuir aos alunos subsidiados o valor do plafond de 

material a levantar na papelaria. 
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7.2.2. imprimir os mapas diários e de controlo do stock. 

7.2.3. comunicar à direção os alunos que não consumiram a refeição encomendada. 

8. Alunos subsidiados 

8.1. O cartão dos alunos subsidiados, escalão A ou escalão B, têm dois campos: Caixa e Subsídio: 

8.1.1. O campo Caixa diz respeito ao dinheiro dos carregamentos efetuados pelo utilizador e serve 

para as suas compras diárias. 

8.1.2. O campo Subsídio tem atribuído um plafond que permitirá ao aluno solicitar o material de 

papelaria à funcionária do respetivo serviço, procedendo esta ao efetivo desconto no plafond do 

cartão. 

8.2. Aos alunos subsidiados, no caso de compra do almoço no próprio dia, acresce a taxa de multa 

definida pela lei em vigor. 

8.3. Todos os alunos, subsidiados e não subsidiados, devem comprar apenas as refeições que tenham a 

certeza que vão ser consumidas. 

8.4. Aos alunos que reincidam na falta ao consumo da refeição depois desta ter sido encomendada, é 

exigido o pagamento do valor real de refeição, dando-se do facto conhecimento aos respetivos 

encarregados de educação. 

9. Devolução de saldos 

9.1. A devolução de eventuais saldos do cartão de utilizador só tem lugar quando um elemento da 

comunidade escolar abandona definitivamente o Agrupamento. 

9.2. Sempre que haja lugar a devoluções, estas devem sempre ser solicitadas nos serviços 

administrativos, até ao dia 31 de julho de cada ano letivo. 

9.3. A devolução será efetuada (em numerário) por transferência bancária, mediante apresentação do 

cartão de utilizador. 

10. Infrações 

10.1. O uso fraudulento do cartão implica a abertura de um processo disciplinar. 

10.2. Se a situação envolver gastos, o infrator fica obrigado ao pagamento ao lesado de todas as 

despesas efetuadas e ao pagamento da 2.ª via do cartão em caso de dano ou extravio do mesmo. 

11. Indisponibilidade parcial ou total do sistema do CM 

11.1. Sempre que se verifique a indisponibilidade parcial ou total do sistema do CM, o registo de 

consumos/prestação de serviços é feito manualmente, registando o número de cartão com débito 

posterior através do CM. 
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Capítulo VII – Outras atividades 

Secção I – Clubes 

O funcionamento de Clubes está condicionado à aprovação em Conselho Pedagógico, ouvido o Diretor e 

havendo condições humanas, financeiras e físicas para o seu funcionamento, devendo as suas atividades 

reger-se por regimentos que deverão ser aprovado pelos Grupos Disciplinares a que pertencem os 

docentes que os dinamizam, após ratificação do Diretor. 

 

Secção II – Visitas de estudo 

1. Compete ao Conselho Pedagógico, mediante parecer favorável da Secção do Plano de Atividades 

aprovar as visitas de estudo. 

2. As Visitas de Estudo devem: 

2.1. Ser cuidadosamente planificadas, com Objetivos/Metas de aprendizagem bem definidos. 

2.2. Constar do Plano Anual de Atividades, pelo que devem ser programadas, sempre que possível, no 

final do ano letivo, aquando da preparação do ano letivo seguinte ou no início do ano letivo. 

3. As visitas de estudo, sempre que possível não devem envolver a interrupção de atividades letivas. 

4. Na planificação das visitas de estudo deve-se, sempre que possível, evitar a marcação de visitas de 

estudo no 3.º período. 

5. As visitas de estudo realizadas fora do país devem ser devidamente fundamentadas e autorizadas pelo 

Órgão de Gestão após aprovação em reunião de Conselho Pedagógico. 

6. As visitas de estudo realizadas em território nacional com duração superior a três dias devem ser 

autorizadas pelo Órgão de Gestão após aprovação em reunião de Conselho Pedagógico. 

7. No plano da visita de estudo, a ser entregue à Secção do Plano de Atividades, tem que constar: 

7.1. Dia e hora da partida e da chegada. 

7.2. As linhas principais do programa / horário da visita. 

7.3. Objetivos/Metas da visita. 

7.4. Disciplinas envolvidas. 

7.5. Fundamentação da pertinência da visita com os conteúdos programáticos lecionados nas disciplinas 

envolvidas. 

7.6. Turmas envolvidas. 

7.7. Docentes responsáveis e docentes acompanhantes. 

7.8. Meio de transporte a utilizar. 

7.9. O orçamento previsto. 

7.10. Quaisquer outras informações consideradas relevantes para a avaliação do projeto. 

8. O(s) docente(s) responsáveis pelas visitas de estudo devem fazer chegar, ao Diretor, no dia útil anterior 

à visita, uma relação de docentes e alunos participantes na atividade. Devem também entregar uma 
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relação dos alunos participantes na visita, ao respetivo(a) Diretor(a) de Turma. 

9. Sempre que se julgar pertinente, o(s) docente(s) responsáveis pode(em) requisitar, no dia útil anterior, o 

material/equipamento vídeo-fotográfico para a visita de estudo, junto das Auxiliares de Ação Educativa, 

responsáveis pelo referido material/equipamento, de acordo com as indicações emanadas pelo Diretor. 

10. Em todas as visitas de estudo devem estar garantidas as devidas autorizações dos Pais e Encarregados 

de Educação. Para isso, os docentes responsáveis devem estar na posse das referidas autorizações no dia 

útil anterior à visita de estudo. 

11. Por cada visita de estudo realizada tem que ser entregue à Secção do Plano de Atividades, no prazo 

máximo de quinze dias úteis, um relatório da avaliação da visita de estudo. 

12. Durante a Visita, são atribuições dos docentes acompanhantes: 

12.1. Levar a cabo o programa de atividades de visita; Fazer cumprir os horários e instruções. 

12.2. Manter um ambiente de convívio e de trabalho, bem como de respeito pelas pessoas, instalações 

visitadas e meios usados. 

12.3. Apoiar os alunos envolvidos em quaisquer problemas inesperados (indisposições físicas, acidentes, 

perda de objetos pessoais, etc.). 

13. Os alunos devem: 

13.1. Transportar consigo os instrumentos, objetos de uso pessoal e outros que lhe tenham sido 

indicados como necessários à viagem. 

13.2. Respeitar o programa e horários. 

13.3. Aceitar as instruções dos docentes responsáveis e acompanhantes. 

13.4. Realizar as tarefas que constem no programa. 

13.5. Manter um comportamento correto. 

13.6. Respeitar as instalações e locais visitados, bem como as pessoas direta ou indiretamente 

contactadas no decurso da Visita. 

13.7. Respeitar o estipulado no Estatuto dos alunos. 

14. Os docentes e alunos, não participantes numa Visita de Estudo, não estão dispensados das aulas. Assim 

devem ser adotadas estratégias de ocupação dos alunos não participantes. 

 

Secção III – Intercâmbio escolar 

O Intercâmbio Escolar é uma atividade interdisciplinar que assenta num processo de permuta de alunos e 

docentes, através de correspondência escolar, troca de material e participação na vida escolar do 

estabelecimento de ensino. 

1. O Intercâmbio Escolar com deslocação ao estrangeiro deve ser autorizado pelo Órgão de Gestão após 

aprovação em reunião de Conselho Pedagógico e pode ocorrer em duas modalidades: 

1.1. Em período de interrupção das atividades letivas (os alunos participantes poderão ser mais do que 

uma turma, devendo cada grupo de dez alunos ser acompanhado por um docente). 
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1.2. Em período de atividades letivas (os grupos participantes têm de ser constituídos por todos os 

alunos de uma mesma turma, não podendo o número de docentes ser superior a três). 

2. As propostas de intercâmbio devem conter a indicação do docente responsável pela viagem, cuja 

designação deve ser objeto de parecer favorável do Conselho Pedagógico. 

3. As atribuições dos docentes e deveres dos alunos são as mesmas que se encontram enumeradas no 

ponto sobre Visitas de Estudo. 

 

Secção IV – Parcerias 

1. A Escola pode estabelecer as Parcerias que entender relevantes, para o desenvolvimento do seu Projeto 

Educativo as quais devem ser aprovadas pelo Conselho Geral. 

2. As atividades de Intercâmbio Escolar deverão ser preferencialmente efetuadas com as entidades com 

quem estão estabelecidas parcerias. 

 

Secção V – Plano Anual de Atividades 

1. O Plano Anual de Atividades é um instrumento de planeamento, coordenação, adequação e 

operacionalização do Projeto Educativo elaborado no início de cada ano letivo. 

2. Do Plano Anual de Atividades devem constar as atividades propostas pelos departamentos. 

3. As atividades constantes no PAA devem concretizar os objetivos definidos no Projeto Educativo. 

4. Do Plano Anual de Atividades devem constar os objetivos / metas a atingir, nomeadamente: 

4.1. Melhoria das aprendizagens dos alunos e dos seus resultados académicos: metas para o ano letivo 

em curso tendo como referência as metas definidas para o quadriénio do PE para cada ano de 

escolaridade/disciplina. 

4.2. Educação para a saúde nas vertentes da: 

4.2.1 Educação Sexual. 

4.2.2 Educação Alimentar. 

4.2.3 Prevenção de comportamentos de risco. 

4.2.4 Saúde Mental. 

4.2.5 Propiciação de exercício físico. 

4.2.6 Educação Ambiental. 

4.2.7 Educação para a Cidadania. 

4.2.8 Disciplina. 

4.2.9 Participação Cívica. 

4.2.10 Relação com a Comunidade. 

4.2.11 Formação Contínua dos Profissionais. 

4.2.12 Clima de Escola 

5. As Atividades da Escola serão aquelas a serem dinamizadas: 
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5.1. Pelas turmas. 

5.2. Por grupos informais de alunos. 

5.3. Pelos Departamentos Curriculares. 

5.4. Pelas Áreas Disciplinares. 

5.5. Por eventuais grupos de trabalho criados no início de cada ano letivo. 

5.6. Por Projetos dinamizados na Escola. 

6. As atividades devem visar a eficácia, destacando-se: 

6.1. Prática de uma cultura de colaboração entre os membros da Comunidade Educativa. 

6.2. Permitir incentivar as ações e os processos de melhoria da qualidade, do funcionamento e dos 

resultados das Escolas, através de intervenções públicas de reconhecimento e apoio a estas. 

6.3. Sensibilizar os vários membros da Comunidade Educativa para a participação ativa no processo 

educativo. 

6.4. Valorizar o papel dos vários membros da Comunidade Educativa. 

6.5. Promover uma cultura de melhoria continuada da organização, do funcionamento e dos resultados 

do sistema educativo e dos projetos educativos. 

6.6. Participar nas instituições e nos processos internacionais de avaliação dos sistemas educativos, 

fornecendo informação e recolhendo experiências comparadas e termos internacionais de referência. 

7. Compete à Secção do Plano de Atividades organizar as propostas de atividades dos vários intervenientes 

acima mencionados. 

8. Na planificação das atividades devem os responsáveis ter em conta o seguinte: 

8.1. Indicação da(s) atividade(s). 

8.2. Objetivos / Metas. 

8.3. Disciplinas envolvidas. 

8.4. Fundamentação da pertinência da atividade com os conteúdos programáticos lecionados nas 

diferentes Disciplinas envolvidas. 

8.5. Turmas envolvidas. 

8.6. Docentes/alunos responsáveis. 

8.7. O orçamento previsto. 

8.8. Equipamento/Material necessário. 

8.9. Indicação da pertinência de interrupção das atividades letivas para a realização da(s) atividade(s). 

8.10. Quaisquer outras informações consideradas relevantes para a avaliação da atividade. 

9. As Atividades dos vários intervenientes que envolvam Visitas de Estudo e/ou Intercâmbio Escolar e 

estabelecimento de parcerias devem ser planificadas conforme o estipulado nos artigos sobre Visitas de 

Estudo e Intercâmbio Escolar, respetivamente. 

10. As atividades a levar a efeito pelas turmas e grupos informais de alunos devem ter sempre a 

coordenação/supervisão de um docente. 
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11. Sempre que julgar pertinente, os organizadores das atividades podem requisitar, no dia útil anterior, o 

material/equipamento vídeo-fotográfico para a atividade, junto das Auxiliares de Ação Educativa, 

responsáveis pelo referido material/equipamento, de acordo com as indicações emanadas pela Diretor. 

12. Deve a Secção do Plano de Atividades divulgar, em locais mais oportunos, as atividades a levar a efeito 

pelos vários intervenientes, com uma periodicidade mensal. 

13. Quaisquer alterações à planificação das atividades devem ser comunicadas à Secção do Plano de 

Atividades com a devida antecedência. 

14. Por cada atividade realizada tem que ser entregue à Secção do Plano de Atividades, no prazo máximo de 

quinze dias úteis, um relatório da avaliação da atividade. 
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Capítulo VIII – Disposições diversas 

Secção I – Aquisição de material para as áreas disciplinares e não disciplinares 

1. As requisições para aquisição de material são feitas em impressos próprios ou via email para o adjunto 

do Diretor responsável por esta área, que depois de preenchidos, serão entregues nos Serviços de 

Administração Escolar pelo: 

1.1. Diretor de Instalações ou Coordenador de Área Disciplinar. 

1.2. Professor das Áreas Curriculares Não Disciplinares. 

2. O Diretor de Instalações/Coordenador de Área Disciplinar deverá ser informado da viabilidade de 

aquisição de materiais ou equipamentos pedidos. 

3. Compete ao Diretor de Instalações/Coordenador de Área Disciplinar, proceder ao inventário das 

necessidades materiais, ouvidos todos os docentes da Área Disciplinar. 

4. Após a obtenção da autorização de compra, deve o assessor do Diretor providenciar para que a 

requisição seja enviada ao fornecedor e, desta forma, confirmar os custos exatos dos materiais a adquirir. 

5. Os materiais e equipamentos didáticos adquiridos para a Área Disciplinar ou Departamento Curricular 

não podem ter outro destino ou aplicação, sem conhecimento do Diretor de Instalações/Coordenador de 

Área Disciplinar. 

6. O material de cada Área Disciplinar deve ser guardado em local próprio e seguro. 

 

Secção II – Composição do Secretariado de Exames 

1. Em momento oportuno, o Diretor ouvido o Conselho Pedagógico deve designar o Coordenador do 

Secretariado de Exames. 

2. Caberá ao Conselho Pedagógico, por proposta do Diretor, definir o número de elementos a integrar no 

Secretariado. 

3. Competirá ao Coordenador, em articulação com o Diretor, constituir as equipas de secretariado. 

 

Secção III – Alunos com melhor desempenho 

São criados quadros de mérito e valor, que se destinam a reconhecer aptidões e atitudes dos alunos ou 

grupos de alunos que tenham evidenciado valor e excelência nos domínios cognitivo, cultural, pessoal ou 

social, bem como a atribuir prémios, em casos específicos e excecionais. 

1. Quadro de mérito 

1.1. O Quadro de Mérito reconhece os alunos do 4.º ano e dos 2.º e 3.º ciclos e Cursos Profissionais, 

que revelam excelentes resultados escolares e produzam trabalhos ou realizem atividades de excelente 

qualidade, quer no domínio curricular e/ou atividades práticas, quer no domínio das atividades de 

enriquecimento curricular. 

1.2. O Quadro de Mérito deverá ser organizado por anos de escolaridade, no final do 3.° período, neles 
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constando o nome, a fotografia do aluno e a turma. 

1.3. A condição mínima de candidatura ao Quadro de Mérito é a obtenção de: média de 5 (cinco) 

(arredondada às unidades), nas disciplinas, ponderada pela carga horária semanal para os 2.º e 3.º 

ciclos; Muito Bom às disciplinas de Português, Matemática e Estudo do Meio para o 4.º ano; e 14 

(catorze) valores para os Cursos Profissionais, com a condicionante de não ter módulos em atraso. 

1.4. Nenhum aluno pode ser proposto para o Quadro de Mérito se tiver sido sujeito, nesse ano, a 

alguma medida disciplinar, devidamente registada e/ou qualquer medida educativa disciplinar grave ou 

muito grave no Agrupamento de Escolas. 

1.5. Compete ao Conselho de Turma, ou ao professor titular de turma no 4.º ano, verificar a existência 

de alunos candidatos ao Quadro de Mérito, registando os resultados da análise desta situação em ata de 

Conselho de Turma/Conselho de Docentes. 

1.6. O Quadro de Mérito é organizado pelo Diretor sob proposta dos coordenadores de ciclo e 

homologado pelo Conselho Pedagógico. 

1.7. Deverá ser inscrita na ficha biográfica/registo de avaliação do 3.º período do aluno a sua inclusão 

no Quadro de Mérito, após a respetiva homologação. 

1.8. Os alunos que integrem o Quadro de Mérito receberão um diploma, a ser entregue em cerimónia 

própria para o efeito. 

1.9. O Quadro de Mérito é divulgado até 15 dias após a afixação das pautas, em local de grande 

visibilidade. 

2. Quadro de Valor 

2.1. O Quadro de Valor reconhece os alunos que revelam grandes capacidades ou atitudes exemplares 

de superação das dificuldades ou que desenvolvem iniciativas ou ações, igualmente exemplares, de 

benefício claramente social ou comunitário ou de expressão de solidariedade, na escola ou fora dela. 

2.2. O Quadro de Valor deverá ser organizado por anos de escolaridade (2.º e 3.º ciclos e Cursos 

Profissionais), no final do 3.° período, nele constando o nome, a fotografia do aluno e a turma. 

2.3. São parâmetros de acesso ao Quadro de Valor: 

2.3.1. Solidariedade. 

2.3.2. Aplicação e empenho. 

2.3.3. Participação e iniciativa. 

2.3.4. Mérito Desportivo. 

2.3.5. Criatividade artística, literária e científica. 

2.4. O quadro de valor deve ser atribuído a um aluno que obedeça a três dos parâmetros apresentados 

acima sendo que os parâmetros “Aplicação e empenho” e “Participação e iniciativa” são obrigatórios. 

Dos restantes parâmetros o aluno deverá preencher os requisitos de pelo menos um, conforme a 

seguinte tabela: 
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Parâmetros 
Valor a Premiar 

Objetivos Critérios 

Solidariedade 

Premiar os alunos que demonstrem 

maior dedicação e empenho na procura 

do bem dos outros. 

Sentido de ajuda no estudo, nas 

atividades da turma dentro e fora da 

sala de aula. 

Participação em/desenvolvimento de 

atividades de ajuda aos outros na escola 

ou fora dela. 

Aplicação e 
Empenho 

* 

Premiar o aluno da turma que 

demonstre, através de dados objetivos, 

maior empenho nas tarefas escolares. 

Pontualidade. 

Assiduidade. 

Realização de tarefas. 

Aplicação no estudo. 

Determinação e força de vontade. 

Bom comportamento. 

Participação e 
Iniciativa 

* 

Premiar os alunos que mais se 

distinguiram pela sua participação nas 

atividades organizadas pela escola e na 

promoção de atividades culturais e/ou 

recreativas. 

Colaboração ativa nas atividades 

curriculares e extracurriculares. 

Mérito 
Desportivo 

Premiar os alunos mais dedicados e com 

melhor desempenho nas atividades 

físico-desportivas escolares. 

Obtenção, na disciplina de Educação 

Física de uma avaliação de distinção na 

participação nas atividades de Desporto 

Escolar (em termos de empenho e 

motivação) ou uma avaliação de 

distinção na participação nas atividades 

desportivas internas e /ou externas (em 

termos de empenho e motivação). 

Conduta sócio desportiva que revele o 

fair-play e espírito de equipa, bem como 

um bom comportamento disciplinar. 

Criatividade 
artística, literária e 

científica 

Premiar os alunos que se destaquem no 

âmbito das artes, literatura, ciências, 

música, dança ou representação. 

Destaque pela qualidade, originalidade 

e domínio de técnicas. 

Representação da escola, de forma 

relevante, em concursos externos e/ou 

internos, no domínio da expressão 

artística. 

 

2.5. Todos os agentes educativos envolvidos com os alunos podem fazer propostas devidamente 

fundamentadas para o acesso dos alunos ao Quadro de Valor, especificando as ações/acontecimentos, 
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cabendo sempre ao Conselho de Turma fazer a sua análise e emitir a decisão final. 

2.6. Nenhum aluno pode ser proposto para o Quadro de Valor se tiver sido sujeito, nesse ano, a alguma 

medida disciplinar devidamente registada e/ou apresentar faltas de presença injustificadas. 

2.7. Nos Conselhos de Turma de final do 3.° período deverá ser referido em ata a existência ou não de 

candidatos ao Quadro de Valor. 

2.8. Compete ao Diretor de Turma transmitir a informação referida no ponto anterior ao Coordenador 

dos Diretores de Turma. 

2.9. O Quadro de Valor é homologado e organizado pelo Diretor, sob proposta dos Coordenadores dos 

Diretores de Turma. 

2.10. Os alunos que integrem o Quadro de Valor receberão um diploma, a ser entregue em cerimónia 

própria para o efeito. Deverá constar do Processo Individual do Aluno cópia desse diploma, bem como 

as razões da sua atribuição. 

2.11. O Quadro de Valor é divulgado até 15 dias após a afixação das pautas, em local de grande 

visibilidade. 

3. Cerimónia de entrega dos diplomas 

Numa cerimónia própria para o efeito, a escola, com a presença de todos os agentes educativos ou seus 

representantes – Representantes da Autarquia/Vereador da Educação; Órgãos de Gestão, Professores, 

Encarregados de Educação, Assistentes Operacionais, Alunos – procederá à entrega dos respetivos 

diplomas aos alunos que integraram os quadros. A responsabilidade da organização desta cerimónia cabe 

ao Diretor, em colaboração com os Coordenadores de ciclo, havendo a possibilidade de cooptar para este 

efeito elementos da Comunidade Educativa. 

 

Secção IV – Circuitos de informação 

1. O Diretor deve providenciar para que toda a informação relevante chegue rápida e corretamente ao seu 

destinatário. 

2. Aos coordenadores e subcoordenadores de todas as estruturas e serviços incumbe fazer chegar de 

forma rápida e correta a informação pertinente das respetivas estruturas e aquela que for veiculada pelo 

Diretor ou pela equipa de Direção. 

3. Por regra deve proceder-se à desmaterialização da documentação e dos processos visando a redução da 

circulação da informação em suporte papel. 

4. O Agrupamento dispõe de “placards” ou vitrinas apropriadas, onde são afixadas todas as informações 

consideradas relevantes para a Comunidade Escolar, bem como uma página Web e sites Google. 

5. Nenhum documento pode ser afixado sem o prévio consentimento do Diretor, que aporá uma 

assinatura no mesmo. Logo que a informação se torne desnecessária, deve ser retirada pela mesma 

entidade que a colocou. 

6. Todo o serviço oficial destinado aos docentes deve ser comunicado via email e, quando se entenda 
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pertinente, mediante afixação no “placard” da sala de docentes, devidamente assinalado, com a 

antecedência legal e em termos facilmente legíveis. 

7. A correspondência enviada para a Escola e destinada a algum elemento da Comunidade Escolar deve ser 

tratada do seguinte modo: 

7.1. De carácter oficial deve ser comunicado, de imediato, ao interessado, pelos serviços 

administrativos, que fornecerão uma cópia do documento em causa. 

7.2. De carácter não oficial deve ser colocada em lugar próprio, previamente determinado, onde os 

potenciais interessados a devem procurar. 

7.3. A legislação entretanto produzida e relevante para o corpo docente, deve ser colocada nos sites 

dos departamentos curriculares/grupos disciplinares. 

8. O material para divulgação entretanto recebido deve, consoante os casos, ser afixado em local próprio, 

enviado por email ou colocado como previsto no ponto 7 da presente secção.  

9. A legislação relevante para o corpo discente deve ser afixada nos placards ou divulgado diretamente, 

durante o período de aulas, se justificável. 

10. A informação relacionada com avaliações deverá ser afixada nas vitrinas do hall da entrada. 

11. A Comunidade Escolar tem o direito de utilizar todos os meios de comunicação existentes na Escola, 

devendo para tal, se necessário, pagar as taxas correspondentes. 

 

Secção V – Casos omissos 

A resolução destes casos fica a cargo dos Órgãos com a devida competência, tendo presente a legislação 

em vigor. 

 

Secção VI – Revisão do Regulamento Interno 

O Regulamento Interno será revisto ordinariamente ao fim de quatro anos após a sua aprovação e 

extraordinariamente, sempre que alterações legislativas imponham a sua revisão antecipada, ou por 

deliberação do Conselho Geral, aprovada por maioria absoluta dos membros em efetividade de funções. 
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Preâmbulo 

 

O presente regulamento define a organização, desenvolvimento, funcionamento e o acompanhamento dos 

cursos profissionais, tendo por objetivo a uniformização de procedimentos, garantida pela sua aplicação. 

Este documento está em articulação com o Projeto Educativo, com o Plano de Estudo e de 

Desenvolvimento do Currículo do Agrupamento de Escolas Campo Aberto, Póvoa de Varzim e com o 

Regulamento Interno, de que faz parte integrante, e de acordo com a legislação em vigor.  

Trata-se de um documento sujeito a ajustamentos/alterações constantes, de acordo com os normativos 

legais que forem sendo alterados/revogados, bem como outras diretrizes emanadas do Conselho 

Pedagógico. 
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Secção I – Organização do Processo de Ensino/Aprendizagem 

 

1. Organização Curricular  

1.1. Os planos curriculares que enformam os cursos profissionais desenvolvem-se segundo uma 

estrutura modular, ao longo de 3 anos letivos, e compreendem três componentes de formação: 

sociocultural, científica e técnica. Esta última engloba a Formação em Contexto de Trabalho (FCT). Os 

cursos culminam com a apresentação de um projeto, designado por Prova de Aptidão Profissional (PAP), 

no qual o aluno demonstra as competências e os saberes que desenvolveu ao longo da formação. 

1.2. Os referenciais de formação e os programas das disciplinas aprovados pelo Ministério da Educação 

encontram-se publicitados nos seus sítios oficiais, nomeadamente na Agência Nacional para a 

Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP). 

 

2. Estrutura curricular 

2.1. Os cursos profissionais assumem a seguinte estrutura curricular: 

Componentes de 
formação 

Disciplinas 
Total de horas 

(ciclo de formação) 

Sociocultural 

Português 320 

Inglês 220 

Área de Integração 220 

Tecnologias de Informação e Comunicação 100 

Educação Física 140 

Subtotal 1000 

Científica Duas a três disciplinas 500 

Técnica 
Três a quatro disciplinas 1100 

Formação em Contexto de Trabalho 600 a 840 

Carga horária total do curso 3200 a 3440 

 

2.2. A elaboração do plano de formação e da oferta formativa respeitará os recursos humanos e 

materiais disponíveis, a procura dos formandos e o estipulado na rede concelhia de oferta formativa. 

 

3. Condições de acesso 

3.1. Os cursos profissionais destinam-se a alunos que concluíram o 9.º ano de escolaridade. 

3.2. Os candidatos deverão formalizar o seu interesse nos cursos, entre os meses de maio a julho, 

através de preenchimento de um boletim de manifestação de interesse. 

3.3. Os candidatos deverão ser submetidos a uma entrevista, preferencialmente, realizada por um 
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grupo nomeado para o efeito, e do qual devem fazer parte o Serviço de Psicologia e de Orientação 

Escolar (SPO), o Diretor de Curso e os orientadores de FCT. 

3.4. Após a seleção dos candidatos, estes devem formalizar a sua matrícula. 

 

4. Regime de funcionamento 

4.1. As atividades letivas desenvolvidas na escola decorrem no horário normal do estabelecimento de 

ensino. 

4.2. Dada a especificidade da estrutura modular e/ou das aulas de substituição/reposição, os horários 

dos professores e alunos podem sofrer alterações ao longo do ano letivo. 

4.3. A abertura e encerramento do ano letivo, são ajustados anualmente, em função dos diversos 

condicionamentos inerentes ao funcionamento dos cursos profissionais, nomeadamente as avaliações 

extraordinárias, da FCT, da PAP e do cumprimento integral do número de horas de formação fixados 

para cada curso. 

 

5. Organização do ano escolar 

5.1. A gestão flexível e otimizada da carga horária estabelecida para o desenvolvimento do plano de 

estudos deverá salvaguardar o necessário equilíbrio anual, semanal e diário. 

5.2. O ano escolar respeitará o calendário escolar definido pelo Ministério da Educação. Deverá ser 

salvaguardada, no mínimo, duas interrupções das atividades escolares de duração não inferior a 6 dias 

úteis seguidos, coincidentes com o Natal e com a Páscoa, e uma terceira, por período nunca inferior a 22 

dias úteis seguidos, a ocorrer, em cada ano escolar. 

5.3. As atividades formativas, bem como todos os procedimentos de avaliação sumativa interna 

previstos para a conclusão do plano de estudo, respeitantes aos alunos que, no ano letivo 

imediatamente seguinte, pretendam frequentar um curso de especialização tecnológica ou ingressar no 

ensino superior devem estar concluídos em tempo útil compatível com a continuidade dos percursos 

formativos pretendidos pelos alunos. 

 

6. Reposição de aulas 

6.1. Face à exigência do cumprimento da totalidade das horas previstas para cada disciplina, de forma a 

assegurar a certificação dos formandos, torna-se necessária a reposição das aulas não lecionadas. 

6.2. As aulas previstas e não lecionadas são recuperadas através de: 

6.2.1. Permuta entre professores, combinada, se possível, com a antecedência de 2 dias úteis. 

6.2.2. Prolongamento da atividade letiva diária, desde que não ultrapasse os 10 tempos diários. 

6.2.3. Nos períodos de interrupção das atividades letivas. 

6.3. As situações previstas no ponto anterior, carecem de autorização prévia do Diretor, mediante 

parecer favorável do diretor dos cursos profissionais. 
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6.4. Sempre que o horário dos alunos sofra alterações, devem estes ser informados pelo diretor de 

turma. 

6.5. Sempre que a reposição seja efetuada de acordo com o previsto no ponto 6.2.2. e 6.2.3., da secção 

I, compete: 

6.5.1. Ao diretor dos cursos profissionais a coordenação do processo de reposição de horas. 

6.5.2. Ao diretor de turma a informação aos alunos e/ou encarregados de educação. 

6.6. A reposição de aulas deve ser realizada, de preferência no próprio dia em que a falta se registou, 

ou, no máximo, até ao 5.º dia letivo imediatamente subsequente. 

6.7. Sempre que a gestão de recursos assim o permita, e tendo o conhecimento que um professor 

estará ausente, pode a Direção permitir que seja feita a alteração pontual do horário dos alunos, de 

modo a que os tempos correspondentes possam, no próprio dia, serem ocupados com aula diferente da 

prevista. 

 

7. Atividades curriculares e extracurriculares 

7.1. Os professores que desejem efetuar atividades fora da sala de aula ou que envolvam a restante 

comunidade escolar devem comunicar as mesmas ao conselho de turma. 

7.2. Estas atividades devem constar no Plano Anual de Atividades. As não previstas carecem de 

autorização prévia da Direção e depois de autorizadas devem integrar o Plano Anual de Atividades. 

7.3. As atividades podem ser realizadas por vários professores, como atividade interdisciplinar. 

7.4. No final das atividades, os professores responsáveis devem realizar um relatório da mesma. 

7.5. As aulas constantes no horário da turma, no dia da atividade, correspondentes às disciplinas 

envolvidas e não envolvidas, serão consideradas como aulas dadas, registando-se no sumário o nome da 

atividade. 

 

8. Visitas de estudo 

8.1. As visitas de estudo e os respetivos objetivos fazem parte do projeto curricular de turma, tendo, 

portanto, de ser aprovadas pelo conselho de turma e constar do Plano Anual de Atividades. 

8.2. Estas atividades constituem estratégias pedagógico-didáticas as quais, dado o seu carácter mais 

prático, podem contribuir para a preparação e sensibilização de conteúdos a lecionar, ou para o 

aprofundamento e reforço de unidades curriculares lecionadas. 

8.3. As horas efetivas destas atividades convertem-se em tempos letivos de acordo com os blocos 

previstos para o turno da manhã (6 tempos) e turno da tarde (6 tempos), até ao mínimo de 12 tempos 

diários. Assim: 

8.3.1. Atividade desenvolvida só no turno da manhã: 6 tempos. 

8.3.2. Atividade desenvolvida só no turno da tarde: 6 tempos. 

8.4. Os tempos letivos devem ser divididos pelos professores organizadores e acompanhantes, sendo 4 
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tempos para o professor dinamizador e 2 tempos para cada um dos acompanhantes, que, 

preferencialmente, deverão ser no máximo dois professores por turma e por turno. 

8.5. Para o acompanhamento dos alunos, têm prioridade os professores com aulas no dia da atividade. 

8.6. As aulas constantes no horário da turma, no dia da atividade, correspondentes às disciplinas não 

envolvidas, deverão os professores procederem à sua compensação, de preferência através de permuta, 

nos termos previstos neste regulamento. 

8.7. Dadas as características práticas destes cursos, a participação dos alunos nestas atividades é 

fundamental, pelo que deve ser promovida a sua participação. 

8.8. No caso de o aluno não poder comparecer à visita, dever realizar uma atividade específica na 

escola, durante o período em que estaria a ter aulas. 
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Secção II – Organização Pedagógica 

 

1. Equipa Pedagógica 

1.1. A equipa pedagógica é presidida pelo diretor dos cursos profissionais e integra os professores de 

cada um dos anos em funcionamento do respetivo curso, podendo reunir em plenário ou por área de 

formação. 

1.2. A equipa pedagógica reúne, ordinariamente, no início do ano letivo, uma vez em cada período 

letivo e, extraordinariamente, por iniciativa do diretor dos cursos profissionais ou de 1/3 dos seus 

professores. 

1.3. Compete à equipa pedagógica a organização, acompanhamento e avaliação do curso, 

nomeadamente: 

1.3.1. A articulação interdisciplinar. 

1.3.2. O apoio à ação técnico-pedagógica dos docentes que o integram. 

1.3.3. O acompanhamento do percurso formativo dos alunos, visando a promoção do sucesso 

educativo e de uma adequada transição para o mundo do trabalho ou para percursos 

subsequentes. 

1.3.4. A elaboração de propostas específicas, que deverão ser homologadas pelos órgãos 

competentes da escola e integrados no presente regulamento. 

 

2. Conselho de Turma 

2.1. O conselho de turma é composto por todos os professores das disciplinas em efetiva lecionação, o 

qual inclui o Diretor dos cursos profissionais no âmbito das suas funções. 

2.2. As reuniões de conselho de turma são presididas pelo diretor de turma. 

2.3. Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei ou regulamento interno, compete 

ao conselho de turma elaborar relatórios de acompanhamento dos alunos de acordo com o n.º 3 do 

artigo 8.º da Portaria n.º 74-A/2013, de 15 de fevereiro, na sua redação atual. 

2.4. Verificar toda a documentação emitida ao longo do ano letivo constante do processo técnico- 

pedagógico. 

2.5. Cabe à Direção, ouvido o diretor dos cursos profissionais, fixar as datas de realização dos conselhos 

de turma de avaliação. 

2.6. O conselho de turma de avaliação reunirá, ordinariamente, no final do 1.º e 2.º período, antes da 

realização da FCT e no final do ano letivo e, extraordinariamente, sempre que razões de ordem 

pedagógica ou disciplinar o imponham, mediante convocatória do diretor de turma. 

2.7. De todas as reuniões será lavrada uma ata, a enviar por email ao Diretor dos cursos profissionais. 

2.8. São competências de todos os docentes do conselho de turma: 
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2.8.1. Fornecer todos os documentos necessários e solicitados para o dossiê de direção de turma e 

dossiê técnico-pedagógico. 

2.8.2. Manter o diretor de turma informado acerca do trabalho desenvolvido com os alunos, 

relativamente à avaliação formativa, comportamentos, atitudes, pontualidade e assiduidade na sua 

disciplina. 

2.8.3. Planificação/gestão da recuperação de aprendizagens e de módulos em atraso, tendo em 

vista o cumprimento dos planos de formação. 

2.8.4. Proceder à verificação e total preenchimento dos termos no final de cada 

ano/disciplina/módulo. 

2.8.5. Confirmar, junto do diretor dos cursos profissionais, a contagem das horas dadas em cada 

mês, na sua disciplina, após a última aula que o docente tenha com a turma, nesse mês. 

2.8.6. Proceder à entrega das avaliações modulares ao diretor de turma, até ao terceiro dia útil, 

após a conclusão da avaliação de cada módulo. 

 

3. Diretor dos cursos profissionais  

3.1. A nomeação do diretor dos cursos profissionais é da responsabilidade do Diretor, ouvido o 

Conselho Pedagógico. 

3.2. A nomeação do diretor dos cursos profissionais deve realizar-se, sempre que possível, no ano letivo 

anterior ao do início do curso, por períodos de 3 anos, de forma a coincidir com o ciclo de formação dos 

alunos. 

3.3. O diretor dos cursos profissionais pode ser exonerado a todo o tempo por decisão fundamentada 

do Diretor. 

3.4. Compete ao Diretor dos cursos profissionais: 

3.4.1. Assegurar a articulação pedagógica entre as diferentes disciplinas e componentes de 

formação do curso. 

3.4.2. Organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito da formação técnica. 

3.4.3. Participar nas reuniões do conselho de turma no âmbito das suas funções. 

3.4.4. Intervir no âmbito da orientação e acompanhamento da PAP, nos termos previstos no 

presente diploma. 

3.4.5. Articular com a Direção da escola, bem como as estruturas intermédias de coordenação 

pedagógica, no que respeita aos procedimentos necessários à realização da PAP. 

3.4.6. Aprovar as propostas de temas escolhidos pelos alunos para a realização da PAP. 

3.4.7. Assegurar a articulação entre a escola e as entidades de acolhimento da FCT, identificando-

as, selecionando-as, preparando protocolos, participando na elaboração do plano de trabalho e dos 

contratos de formação, procedendo à distribuição dos alunos por aquelas entidades e coordenando 

o acompanhamento dos mesmos, em estreita relação com o professor orientador e o tutor 
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responsáveis pelo acompanhamento dos alunos. 

3.4.8. Assegurar a articulação com os serviços com competência em matéria de apoio 

socioeducativo. 

3.4.9. Coordenar o acompanhamento e a avaliação do curso. 

3.4.10. Articular recursos materiais e humanos com vista à realização de iniciativas para a 

divulgação dos cursos profissionais. 

3.4.11. Convocar reuniões ordinárias de conselho de turma com a periodicidade mínima de uma 

por cada período letivo. 

3.4.12. Conceber e organizar, em colaboração com o Diretor de Turma, os vários dossiês 

informatizados do respetivo curso, nomeadamente o dossiê técnico-pedagógico. 

3.4.13. Certificar-se, relativamente a cada mês, que todos os professores assinalaram no programa 

de sumários as horas de formação lecionadas. 

3.4.14. Manter atualizado, mensalmente, o cronograma do curso. 

3.4.15. Verificar o lançamento das avaliações modulares no programa de gestão de alunos. 

3.4.16. Entregar ao elemento da direção da escola responsável pelos cursos profissionais, até ao 

quinto dia útil, após a realização de visitas de estudo ou outra atividade, relatório detalhado de 

cada atividade. 

3.4.17. Fornecer regularmente aos serviços administrativos toda a informação necessária a um 

eficaz acompanhamento pedagógico, administrativo e financeiro dos cursos. 

3.5. Para o exercício das suas funções, o diretor dos cursos profissionais terá uma redução da 

componente letiva nos termos da legislação em vigor. 

 

4. Diretor de Turma 

4.1. A nomeação do diretor de turma é da responsabilidade do diretor do agrupamento. 

4.2. A sua nomeação deve respeitar as seguintes prioridades: 

4.2.1. Diretor da turma no ano letivo anterior, a menos que, no entender da direção, tal nomeação 

seja desaconselhada ou não continue a ser professor da turma. 

4.2.2. Professor profissionalizado com reconhecida capacidade pedagógica e de relacionamento. 

4.3. São competências do diretor de turma, com as necessárias adaptações, as que se encontram 

estabelecidas na legislação e no RI. 

4.4. Compete ainda ao diretor de turma: 

4.4.1. Fornecer aos alunos e, quando for o caso, aos seus encarregados de educação, pelo menos 

três vezes em cada ano letivo, informação global sobre o percurso formativo do aluno. 

4.4.2. Proceder a uma avaliação qualitativa do perfil de progressão de cada aluno e da turma, 

através da elaboração de um relatório descritivo sucinto que contenha, nomeadamente, referência 

explícita a parâmetros como a capacidade de aquisição e de aplicação de conhecimentos, de 
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iniciativa, de autonomia, de criatividade, de comunicação, de trabalho em equipa e de cooperação, 

de articulação com o meio envolvente e de concretização de projetos. 

4.4.3. Elaborar uma síntese das principais dificuldades evidenciadas por cada aluno, com indicações 

relativas a atividades de recuperação e ou enriquecimento, a anexar ao relatório descritivo a que se 

refere a alínea anterior. 

4.4.4. Identificar o perfil da evolução dos alunos, fundamentado na avaliação de cada módulo e na 

progressão registada em cada disciplina, a anexar ao relatório descritivo a que se refere o ponto 

4.4.2. 

4.4.5. Presidir às reuniões do conselho de turma. 

4.4.6. Manter o encarregado de educação informado sobre comportamentos, atitudes, assiduidade 

e pontualidade do aluno. 

4.4.7. Articular as atividades da turma com os pais e encarregados de educação, promovendo a sua 

participação. 

4.4.8. Proceder ao lançamento das avaliações modulares no programa de gestão de alunos, após a 

conclusão da avaliação de cada módulo. 

4.4.9. Proceder ao total preenchimento dos termos no final de cada ano/disciplina/módulos. 

4.4.10. Dar conhecimento aos alunos da legislação e dos regulamentos em vigor que lhes digam 

diretamente respeito. 

4.4.11. Controlar e acompanhar a assiduidade dos alunos. 

4.4.12. Gerir a organização e manutenção informatizada dos dossiês sob a sua responsabilidade e 

colaborar na organização do dossiê técnico-pedagógico. 

4.5. Para o exercício das suas funções, o diretor de turma terá uma redução da componente letiva nos 

termos da legislação em vigor. 

 

5. Dossiê técnico-pedagógico 

5.1. Cabe aos professores a organização de um dossiê, obedecendo ao definido no artigo 32.º, do 

Decreto-Regulamentar n.º 84-A/2007, de 10 de dezembro. 

5.2. Cada professor é responsável pela colocação no dossiê, em formato digital ou nessa 

impossibilidade em suporte papel, dos seguintes materiais ou a indicação onde estes se encontram, 

para evitar duplicação nos vários dossiês: 

5.2.1. Planificações. 

5.2.2. Critérios de avaliação de cada módulo. 

5.2.3. Instrumentos de avaliação, nomeadamente testes e/ou exames, trabalhos individuais e em 

pares, portfolios, entre outros. 

5.2.4. Todos os materiais/textos de apoio fornecidos aos alunos. 

5.3. O dossiê da disciplina deve estar atualizado e revisto no final de cada período. 
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Secção III – Alunos 

 

1. Direitos 

São direitos dos alunos os decorrentes da legislação em vigor e deste regulamento. 

 

2. Deveres 

2.1. São deveres dos alunos os decorrentes da legislação em vigor e deste regulamento. 

2.2. É ainda dever do aluno deixar na escola todo o produto resultante de componentes fornecidos por 

esta. 

 

3. Dever de assiduidade 

3.1. No cumprimento do plano de estudos, para efeitos de conclusão do curso com aproveitamento, 

devem estar reunidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

3.1.1. A assiduidade do aluno não pode ser inferior a 90% da carga horária de cada módulo de cada 

disciplina. 

3.1.2. A assiduidade do aluno na FCT não pode ser inferior a 95% da carga horária prevista. 

3.2. Para os efeitos previstos no número anterior, o resultado da aplicação de qualquer das 

percentagens nele estabelecidas é arredondado por defeito, à unidade imediatamente anterior, para o 

cálculo da assiduidade, e por excesso, à unidade imediatamente seguinte, para determinar o limite de 

faltas permitido aos alunos. 

3.3. Face ao disposto no ponto 3.1., da secção III, os alunos são responsáveis pelo cumprimento do 

dever de assiduidade. 

3.4. O dever de assiduidade implica para o aluno, quer a presença na sala de aula e demais locais onde 

se desenvolva o trabalho escolar ou a FCT, quer uma atitude de empenho intelectual e comportamental 

adequada, de acordo com a sua idade, ao processo de ensino aprendizagem. 

 

4. Faltas justificadas 

4.1. São consideradas justificadas as faltas dadas pelos motivos previstos nos termos do estatuto do 

aluno e no presente Regulamento. 

4.2. A justificação de faltas é apresentada por escrito pelo Encarregado de Educação ou, quando o aluno 

for maior de idade, pelo próprio, ao Diretor de Turma, juntamente com os comprovativos adicionais 

necessários à justificação da falta. 

4.3. A justificação da falta deve ser apresentada nos termos do estatuto do aluno e do presente 

regulamento. 
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5. Faltas injustificadas 

São consideradas faltas injustificadas as faltas quando: 

5.1. Não abrangidas por nenhum dos motivos referidos no ponto 4.1. da secção III do presente 

Regulamento. 

5.2. Resultarem da ordem de saída da sala de aula. 

5.3. Se verificar incongruência entre a justificação e os documentos comprovativos entregues ou 

posteriormente solicitados. 

 

6. Excesso grave de faltas e seus efeitos 

6.1. A ultrapassagem do limite de faltas justificadas determina o cumprimento das normas abaixo 

indicadas: 

6.1.1. Quando ultrapassar o limite de 10% de faltas de cada módulo de cada disciplina, isto não 

permite que se considerem como horas assistidas, sendo criado mecanismos para a sua 

recuperação, nomeadamente: 

a) O prolongamento das atividades, fora do horário letivo, até ao cumprimento no número 

total de horas estabelecidas. 

b) O desenvolvimento de mecanismos de recuperação tendo em vista o cumprimento dos 

objetivos das aprendizagens. 

6.1.2. Os mecanismos de recuperação são definidos pelo professor da disciplina, através de 

preenchimento do modelo próprio para o efeito (PRH – Plano de Recuperação de Horas). 

6.1.3. Recuperadas as aprendizagens previstas no ponto 6.1.1., consideram-se recuperadas as faltas 

que deram origem à aplicação do referido mecanismo. 

6.1.4. Caso o aluno não recupere, será aplicada uma prova de recuperação referente aos conteúdos 

das horas do módulo em falta. 

6.2. A ultrapassagem do limite de faltas injustificadas determina o cumprimento das normas abaixo 

indicadas: 

6.2.1. Quando ultrapassar o limite de 10% de faltas de cada módulo de cada disciplina, isto não 

permite que se considerem como horas assistidas, sendo criado mecanismos para a sua 

recuperação, nomeadamente: 

a) O prolongamento das atividades, fora do horário letivo, até ao cumprimento no número 

total de horas estabelecidas. 

b) O desenvolvimento de mecanismos de recuperação tendo em vista o cumprimento dos 

objetivos das aprendizagens. 

6.2.2. Os mecanismos de recuperação são definidos pelo professor da disciplina, através de 

preenchimento do modelo próprio para o efeito (PRA – Plano de Recuperação das Aprendizagens). 

6.2.3. Uma vez concluído o PRA este será objeto de avaliação qualitativa, por parte do professor da 
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disciplina ou das disciplinas às quais ultrapassou o limite de faltas. 

6.2.4. Se a avaliação do PRA remeter para a menção qualitativa de Insuficiente, o professor poderá, 

apenas, propor a reformulação do trabalho solicitado ao aluno, ponderando o seu esforço e 

empenho na realização do mesmo, permitindo, assim, que este possa recuperar o atraso das 

aprendizagens. 

6.2.5. Se a avaliação do PRA for negativa, o módulo em causa, assim como os módulos seguintes, 

ficarão congelados, ou seja, ficarão registados em ata, mas não serão lançados em pauta. 

6.2.6. O recurso ao PRA previsto nas alíneas anteriores, apenas pode ocorrer uma única vez, por 

disciplina, e ao longo do curso. 

6.2.7. Sempre que cesse o incumprimento do dever de assiduidade, por parte do aluno, o conselho 

de turma de avaliação do final do ano letivo pronunciar-se-á, em definitivo, sobre o efeito da 

ultrapassagem do limite de faltas injustificadas verificado, validando ou anulando as classificações 

congeladas. 

6.2.8. O incumprimento reiterado do dever de assiduidade, após a realização do PRA, implica a 

anulação dos módulos, entretanto congelados, no corrente ano letivo. 

6.2.9. A não realização do PRA, por parte do aluno, na data e prazo estabelecidos pelo professor 

determina a anulação da classificação do módulo a decorrer. Esta situação deverá ser comunicada 

por escrito, pelo diretor de turma, quer ao aluno, quer ao respetivo encarregado de educação. 

6.2.10. O aluno nas condições previstas nas alíneas anteriores, deverá continuar a frequentar as 

atividades letivas até ao final do ano escolar. Os módulos só poderão ser realizados, na modalidade 

de avaliação extraordinária. 

6.2.11. Quando no ano letivo posterior, se continuar a verificar o incumprimento reiterado do 

dever de assiduidade, em disciplinas já alvo de PRA, aplica-se o estipulado na alínea anterior. 

6.2.12. Se o aluno obter aprovação no PRA retoma o seu percurso escolar normal. 

6.3. Durante o período de FCT, não há lugar à aplicação de planos de recuperação, considerando as 

especificidades da formação. 

6.4. Quando, em situações excecionais, a falta de assiduidade durante a FCT for devidamente 

justificada, o período desta formação deverá ser prolongado, a fim de permitir o cumprimento integral 

do número de horas previsto. 
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Secção IV – Avaliação 

 

1. Objeto e finalidades 

1.1. A avaliação incide: 

1.1.1. Sobre as aprendizagens previstas no programa das disciplinas de todas as componentes de 

formação e no plano de FCT. 

1.1.2. Sobre os conhecimentos, aptidões e atitudes identificadas no perfil profissional associado à 

respetiva qualificação. 

1.2. A avaliação assume carácter diagnóstico, formativo e sumativo, visando: 

1.2.1. Informar o aluno e o encarregado de educação ou entidades legalmente autorizadas sobre os 

progressos, as dificuldades e os resultados obtidos na aprendizagem, esclarecendo as causas de 

sucesso ou insucesso. 

1.2.2. Adequar e diferenciar as estratégias de ensino, estimulando o desenvolvimento global do 

aluno nas áreas cognitiva, afetiva, relacional, social e psicomotora. 

1.2.3. Certificar a aprendizagem realizada. 

1.2.4. Contribuir para a melhoria da qualidade do sistema educativo, possibilitando a tomada de 

decisões para o seu aperfeiçoamento e reforço da confiança social no seu funcionamento. 

 

2. Intervenientes 

2.1. Intervêm no processo de avaliação: 

2.1.1. O professor. 

2.1.2. O aluno. 

2.1.3. O diretor de turma ou orientador educativo. 

2.1.4. O conselho de turma. 

2.1.5. O diretor dos cursos profissionais. 

2.1.6. O professor orientador da FCT e da PAP. 

2.1.7. O tutor designado pela entidade de acolhimento. 

2.1.8. Os órgãos de direção ou gestão e as estruturas de coordenação e supervisão pedagógica da 

escola. 

2.1.9. Representantes das associações empresariais, profissionais e sindicais. 

2.1.10. Personalidades de reconhecido mérito na área da formação profissional ou nos sectores 

profissionais afins aos cursos. 

2.1.11. Serviços com competência em matéria de apoio socioeducativo. 

2.2. A intervenção e participação dos órgãos, estruturas e entidades previstos no número anterior 

assumem as formas estabelecidas em legislação e regulamentação específica, ou, nas matérias que se 
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inserem no âmbito da autonomia das escolas, nos instrumentos aprovados pelos órgãos competentes, 

de acordo com o regime jurídico aplicável. 

2.3. Podem ainda participar no processo de avaliação outros elementos que intervenham no processo 

formativo do aluno, nos termos estabelecidos no número anterior. 

 

3. Critérios de avaliação 

3.1. Os critérios de avaliação para cada disciplina são os aprovados em Conselho Pedagógico, sob 

proposta dos departamentos curriculares e de acordo com o estabelecido no n.º 1 do artigo 12.º, da 

Portaria n.º 74-A/2013, de 15 de fevereiro, na sua redação atual. 

3.2. Depois de aprovados em Conselho Pedagógico, os critérios de avaliação serão dados a conhecer aos 

alunos e aos encarregados de educação e arquivados no dossiê técnico-pedagógico do curso. 

 

4. Avaliação formativa 

A avaliação formativa é contínua e sistemática e tem função diagnóstica, permitindo ao professor, ao aluno 

e ao encarregado de educação obter informações sobre o desenvolvimento das aprendizagens, com vista à 

definição e ao ajustamento de processos e estratégias. 

 

5. Avaliação sumativa 

5.1. A avaliação sumativa tem como principais funções a classificação e a certificação, traduzindo-se na 

formulação de um juízo globalizante sobre as aprendizagens realizadas e as competências adquiridas 

pelos alunos. 

5.2. A avaliação sumativa ocorre no final de cada módulo, com a intervenção do professor e o aluno, e, 

após a conclusão do conjunto dos módulos de cada disciplina, em reunião do Conselho de Turma. 

5.3. Esta avaliação incide ainda sobre a Formação em Contexto de Trabalho e integra, no final do 3.º 

ano do ciclo de formação, uma PAP. 

5.4. Os momentos de realização da avaliação sumativa no final de cada módulo resultam do acordo 

entre cada aluno ou grupo de alunos e o professor. 

5.5. Expressa-se na escala de 0 a 20 valores e, atendendo à lógica modular, a notação formal de cada 

módulo, a publicar em pauta de avaliação de final de período, só́ terá ́ lugar quando o aluno atingir a 

classificação mínima de 10 valores, isto é, a classificação negativa não é publicitada. 

5.6. A pauta de avaliação modular é entregue ao Diretor dos cursos profissionais, que a arquivará 

digitalmente, no dossiê técnico-pedagógico. 

5.7. Os módulos concluídos, em avaliação especial, cujos resultados não possam já ser considerados na 

reunião de avaliação, de final do ano, serão lançados em pauta de final do primeiro período, no ano 

letivo seguinte. 
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6. Condições de Progressão 

6.1. A aprovação em cada disciplina depende da obtenção em cada um dos respetivos módulos de uma 

classificação igual ou superior a 10 valores. 

6.2. Atendendo a lógica modular dos cursos profissionais, não há lugar a retenção ou a transição de 

ano. 

6.3. Terminado um ano do ciclo de formação, o aluno deve continuar a formação no ano seguinte de 

forma a dar seguimento aos módulos já concluídos. 

6.4. Alunos com módulos em atraso, em número superior a 40% do total dos módulos da carga horária 

já frequentada, não podem avançar para o ciclo de formação seguinte, sendo considerados alunos com 

atraso significativo no curso, pelo que devem reiniciar o respetivo ano do ciclo de formação 

inscrevendo-se apenas nos módulos em atraso. 

 

7. Recuperação de módulos 

7.1. Fora do momento de avaliação a realizar no final de cada módulo, os alunos têm a possibilidade de 

acordar junto do professor, novos processos e/ou tempos para a avaliação desse módulo, uma nova 

data para efetuar a recuperação do mesmo, não ultrapassando os 15 dias para a sua realização. Deve 

ser tida em conta a avaliação contínua do módulo. 

7.2. Caso os alunos não obtenham aprovação nestes momentos de recuperação, podem requerer uma 

avaliação extraordinária dos módulos em atraso, através da realização de um exame a realizar em 

épocas especiais: 

7.2.1. No final do 1.º e 2.º período, para módulos não aprovados no ano e anos anteriores. 

7.2.2. No final do ano escolar, para módulos não aprovados no ano e anos anteriores. 

7.2.3. No início do ano letivo seguinte (Setembro), para módulos não aprovados em anos 

anteriores. 

7.2.4. No ano letivo seguinte, em data posterior a Setembro, apenas para os alunos que tenham 

frequentado o 12.º ano, no ano letivo anterior. 

7.3. Nas situações indicadas no ponto anterior, a inscrição é condicionada ao pagamento de um 

montante fixado pelo Conselho Administrativo. 

7.4. As inscrições para a realização das provas extraordinárias, tem a duração de 3 dias úteis após a 

fixação das pautas. 

7.5. Os alunos que frequentam anos curriculares mais avançados, também podem ter acesso às provas 

extraordinárias, com as mesmas limitações definidas para os restantes alunos em cada época. 

7.6. Todas as provas extraordinárias têm uma ponderação de 100% de avaliação final dos módulos. 

7.7. A realização destas provas de avaliação extraordinária pressupõe a elaboração de matrizes, cuja 

divulgação decorrerá até 15 dias antes da realização das provas. 
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8. Regime de Precedências 

Salvaguardando-se o respeito pelas precedências definidas nas orientações gerais de cada programa, é 

permitido que o aluno frequente módulos mais avançados sem a capitalização de módulos anteriores. 

 

9. Transferências e Equivalências entre Disciplinas 

9.1. Nos termos do Despacho Normativo n.º 36/2007, de 8 de outubro, na sua redação atual, os alunos 

têm a possibilidade de requerer a reorientação do seu percurso formativo, através da mudança de 

cursos, recorrendo ao regime de equivalência entre disciplinas. 

9.2. O aluno que tenha frequentado um curso profissional com aproveitamento em alguns módulos 

numa outra escola, e que pretenda a transferência para o Agrupamento, deve requerer a concessão de 

equivalências através de requerimento dirigido ao Diretor do Agrupamento. 

9.3. Este pedido deve ser apresentado pelo encarregado de educação ou pelo aluno, quando maior, até 

ao dia 31 de Dezembro do ano letivo seguinte. 

9.4. No requerimento deve constar, de forma clara, a identificação completa do interessado e as 

habilitações académicas de que é detentor. 

9.5. As habilitações académicas declaradas devem ser acompanhadas por documentos comprovativos 

dos módulos realizados, tais como plano(s) curricular(es) de disciplina(s) ou descrição sumária dos 

conteúdos dos módulos que constituem a(s) disciplina(s) que o aluno realizou. 

9.6. Para cálculo da classificação final das disciplinas a que forem dadas as equivalências aplicar-se-á o 

disposto na legislação e regulamentação respetiva. 

 

10. Melhoria de classificação 

10.1. Só pode ser realizada uma vez e no ano que é lecionada. 

10.2. Nas épocas assinaladas no ponto 7.2. da secção IV do presente regulamento. 

10.3. Para a realização da melhoria, os alunos devem requerer a melhoria de classificação na secretaria 

da escola no prazo de três dias úteis após a publicação das pautas de final de período. 

 

11. Conclusão do curso 

No cumprimento do plano de estudos, para efeitos de conclusão do curso com aproveitamento, devem 

estar reunidos os seguintes requisitos, cumulativamente: 

11.1. A assiduidade não pode ser inferior a 90% da carga horária de cada módulo de cada disciplina. 

11.2. Todos os módulos devem ser realizados com uma avaliação igual ou superior a 10 valores. 

11.3. Cumprimento da carga horária e aprovação da FCT. 

11.4. Aprovação na apresentação e defesa da PAP. 
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12. Certificação do curso 

12.1. A obtenção do diploma de qualificação profissional e académica concretiza-se após conclusão e 

aprovação em todas as disciplinas do curso, na FCT e na PAP. 

12.2. A classificação final de cada disciplina obtém-se pela média aritmética simples, arredondada às 

unidades, das classificações obtidas em cada módulo. 

12.3. A classificação final do curso obtém-se mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

CF = [2MCD + (0,3 FCT + 0,7 PAP)] / 3 

Sendo: 

CF = classificação final do curso, arredondada às unidades. 

MCD = média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que integram o 

plano de estudos do curso, arredondada às décimas. 

FCT = classificação da formação em contexto de trabalho, arredondada às unidades. 

PAP = classificação da prova de aptidão profissional, arredondada às unidades. 

12.4. Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, na 

sua redação atual, a classificação na disciplina de Educação Física é considerada para efeitos de 

conclusão do curso, mas não entra no apuramento da classificação final do mesmo, exceto quando o 

aluno pretende prosseguir estudos nesta área. 

12.5. A certificação para conclusão do Curso não necessita, em caso algum, da realização de Exames 

Nacionais. 

12.6. Os alunos que pretendam prosseguir estudos no ensino superior deverão cumprir os requisitos 

que forem estabelecidos na legislação em vigor na altura da candidatura, sendo a classificação final do 

curso apurada nos termos do artigo 29.º da Portaria n.º 74-A/2013 de 15 de fevereiro, na sua redação 

atual. 
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Secção V – Formação em Contexto de Trabalho (FCT) 

 

1. Âmbito e Definição 

1.1. A FCT é um conjunto de atividades profissionais desenvolvidas sob a coordenação e 

acompanhamento da escola, que visam a aquisição ou o desenvolvimento de competências técnicas, 

relacionais e organizacionais relevantes para o perfil de desempenho à saída do curso frequentado pelo 

aluno. 

1.2. São admitidos à FCT, em empresas/organizações, os alunos que cumpram os seguintes requisitos: 

1.2.1. Quando os módulos em atraso não interfiram com o bom funcionamento da mesma, estando 

garantida a aquisição de conhecimentos carte o desenvolvimento de competências indispensáveis 

para o cumprimento dos objetivos definidos e subjacentes às atividades profissionais relevantes 

para o perfil de saída do curso. 

1.2.2. Quando o comportamento e atitudes do/a aluno/a não comprometam a imagem da Escola 

na comunidade educativa. 

1.3. A FCT realiza-se em posto de trabalho em empresas ou noutras organizações, sob a forma de 

experiências de trabalho, por períodos de duração variável ao longo da formação, ou sob a forma de 

estágio em etapas intermédias ou na fase final do curso. 

1.4. A FCT pode assumir, parcialmente, a forma de prática simulada de um conjunto de atividades 

profissionais relevantes para o perfil de saída do curso, a desenvolver em condições similares à do 

contexto real de trabalho. 

1.5. A classificação da FCT é autónoma e integra o cálculo da média final do curso, nos termos previstos 

da lei. 

1.6. Quaisquer recursos propriedade da Escola, mas disponibilizados aos alunos, deverão ser devolvidos 

no final do curso. 

1.7. Os alunos com 10 ou mais módulos em atraso não poderão realizar a FCT em 

empresas/organizações. 

 

2. Intervenientes 

Intervêm no processo de FCT: 

2.1. A Direção da Escola. 

2.2. O Diretor dos cursos profissionais. 

2.3. O Professor Orientador da FCT. 

2.4. O Monitor na entidade de acolhimento da FCT. 

2.5. O Aluno. 

2.6. O Encarregado de Educação do aluno quando menor de idade. 
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3. Organização e desenvolvimento da Prática Simulada nos Cursos Profissionais 

3.1. A realização da Prática Simulada ao longo da formação, tem como objetivo a simulação de um 

conjunto de atividades profissionais relevantes para o perfil de saída do curso ou semelhantes às que 

poderão ser desenvolvidas em Contexto Real de Trabalho. 

3.2. A Prática Simulada deve ser realizada com base num plano, que defina atividades relevantes para o 

perfil de saída do curso, calendarização das atividades e os termos da sua realização e 

acompanhamento. Este plano é elaborado pelos professores da componente técnica. 

3.3. Os critérios de avaliação da Prática Simulada, são os aprovados pelo Conselho Pedagógico. 

3.4. Compete ao Professor que acompanha a Prática Simulada realizar a avaliação modular devendo as 

mesmas constar no relatório a ser entregue aos Encarregados de Educação. 

 

4. Organização e desenvolvimento da FCT em empresas/organizações 

4.1. O desenvolvimento da FCT em empresas/organizações em empresas/organizações tem como 

objetivos: 

4.1.1. Desenvolver e consolidar, em contexto real de trabalho, os conhecimentos e as 

competências profissionais adquiridos durante a frequência do curso. 

4.1.2. Proporcionar experiências de carácter sócio-profissional que facilitem a futura integração dos 

jovens no mundo do trabalho. 

4.1.3. Contacto com tecnologias e técnicas que se encontram para além da formação escolar, face 

aos meios disponíveis. 

4.1.4. Oportunidades de aplicação a atividades concretas, no mundo real do trabalho, dos 

conhecimentos adquiridos. 

4.1.5. Desenvolvimento de espírito empreendedor e sentido de responsabilidade profissional. 

4.1.6. Promover a autonomia, a responsabilidade, a iniciativa, o trabalho em equipa e a 

flexibilidade à inovação científica e tecnológica. 

4.2. A FCT realiza-se numa entidade pública ou privada, adiante designada por entidade de FCT, na qual 

se desenvolvam atividades profissionais relacionadas com a componente de formação técnica. 

4.3. A FCT é supervisionada pelo professor orientador, em representação da escola, e pelo monitor, em 

representação da entidade de FCT. 

4.4. A FCT deverá orientar-se para as saídas profissionais correspondentes ao curso visado. 

 

5. Competências da Escola 

Cabe à Escola, através do Diretor dos cursos profissionais por ela designado: 

5.1. Assegurar a realização da FCT ao aluno, nos termos definidos na lei e nos regulamentos aplicáveis. 

5.2. Organizar e supervisionar as diferentes ações, articulando-se com os professores acompanhantes, 

monitores e alunos. 
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5.3. Proceder à distribuição dos alunos, em articulação com os professores orientadores, pelas 

entidades de Estágio. 

5.4. Assegurar a elaboração do protocolo com as Entidades de FCT. 

5.5. Assegurar a elaboração e a assinatura dos contratos de formação com os alunos e seus 

encarregados de educação, se aqueles forem menores. 

5.6. Assegurar a elaboração do plano da FCT, bem como respetiva assinatura por parte de todos os 

intervenientes. 

5.7. Assegurar a avaliação do desempenho do aluno, em colaboração com a entidade da FCT. 

5.8. Assegurar, em conjunto com a entidade da FCT e o aluno, as condições logísticas necessárias à 

realização e ao acompanhamento da FCT. 

 

6. Competências do Professor Orientador da FCT 

Caberá ao professor orientador de FCT, a realização das seguintes tarefas: 

6.1. Acompanhar a turma durante o período de prática simulada. 

6.2. Elaborar o plano da FCT, em articulação com a Direção da Escola, o Diretor dos cursos profissionais, 

bem como, quando for o caso, com os demais órgãos ou estruturas de coordenação pedagógica, 

restantes professores e monitor designado pela entidade de acolhimento. 

6.3. Acompanhar a execução do plano de formação, nomeadamente através de deslocações periódicas, 

previamente definidas no plano da FCT, aos locais da sua realização. 

6.4. Avaliar, em conjunto com o monitor designado pela entidade da FCT, o desempenho do aluno 

formando na FCT. 

6.5. Orientar o aluno formando na elaboração dos relatórios da FCT. 

6.6. Colaborar com o professor orientador e acompanhante do Projeto conducente à PAP. 

6.7. Informar o Diretor dos cursos profissionais do desenrolar do Estágio e da prática simulada. 

6.8. Propor ao conselho de turma, ouvido o monitor, a classificação do aluno formando na FCT. 

6.9. Acompanhar o aluno na elaboração do relatório de Estágio. 

 

7. Competências da Entidade Acolhedora da FCT 

Caberá da Entidade Acolhedora da FCT, a realização das seguintes tarefas: 

7.1. Designar o monitor. 

7.2. Colaborar na elaboração do protocolo e do plano da FCT. 

7.3. Colaborar no acompanhamento e na avaliação do desempenho do aluno formando. 

7.4. Assegurar o acesso à informação necessária ao desenvolvimento da FCT, nomeadamente no que 

diz respeito à integração sócio-profissional do aluno formando na instituição. 

7.5. Atribuir ao aluno tarefas que permitam a execução do plano de formação. 

7.6. Controlar a assiduidade do aluno formando. 
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7.7. Assegurar, em conjunto com a escola e o aluno formando, as condições logísticas necessárias à 

realização e ao acompanhamento da FCT. 

 

8. Competências do Aluno 

8.1. Caberá ao Aluno, a realização das seguintes tarefas: 

8.1.1. Colaborar na elaboração do plano da FCT. 

8.1.2. Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação da FCT. 

8.1.3. Respeitar a organização do trabalho na entidade da FCT e utilizar com zelo os bens, 

equipamentos e instalações. 

8.1.4. Não utilizar, sem prévia autorização da entidade da FCT, a informação a que tiver acesso 

durante a FCT. 

8.1.5. Ser assíduo e pontual e estabelecer comportamentos assertivos nas relações de trabalho. 

8.1.6. Justificar as faltas perante o monitor e o professor orientador, que as comunicará ao diretor 

de turma que agirá de acordo com as normas internas da escola e da entidade da FCT. 

8.2. Elaborar o relatório da formação em contexto real de trabalho, onde conste: 

8.2.1. Identificação do aluno. 

8.2.2. Identificação da entidade de acolhimento. 

8.2.3. Período de formação em contexto de trabalho. 

8.2.4. Funções desempenhadas. 

8.2.5. Atividades desenvolvidas. 

8.2.6. Relacionamento com o monitor. 

8.2.7. Outras considerações relevantes. 

 

9. Organização 

9.1. A FCT inclui-se na componente de formação técnica dos cursos profissionais, e articula-se, em cada 

um dos cursos, com as disciplinas da componente de formação referida. 

9.2. A FCT tem uma duração entre 600 e 840 horas, conforme o plano curricular do curso. 

 

10. Parcerias e Protocolos de Cooperação 

10.1. Para garantir o bom funcionamento dos cursos, é imprescindível o estabelecimento de parcerias e 

protocolos de colaboração com entidades dos sectores empresarial, económico, cultural e artístico. 

10.2. O âmbito e duração das parcerias/protocolos é definido caso a caso e tem em conta as áreas de 

atividade e objetivos a atingir. 

10.3. O protocolo inclui as responsabilidades das partes envolvidas e as normas do seu funcionamento. 

10.4. O protocolo celebrado obedecerá às disposições estabelecidas no presente Regulamento, sem 

prejuízo da sua diversificação, decorrente da especificidade do curso e das características próprias da 
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entidade da FCT em causa. 

 

11. Planificação da FCT em empresas/organizações 

11.1. O plano da FCT é elaborado pelo professor orientador, pelo monitor e pelo aluno. 

11.2. O plano da FCT identifica: 

11.2.1. Os objetivos enunciados no ponto 4 da secção V e os objetivos específicos decorrentes da 

saída profissional visada e das características da entidade da FCT. 

11.2.2. Os conteúdos a abordar. 

11.2.3. A programação das atividades. 

11.2.4. O período ou períodos em que a FCT se realiza, fixando o respetivo calendário. 

11.2.5. O horário a cumprir pelo aluno. 

11.2.6. O local ou locais de realização. 

11.2.7. As formas de acompanhamento e de avaliação. 

11.3. O plano da FCT deverá ser homologado pela Direção da Escola, mediante parecer favorável do 

Diretor dos cursos profissionais, antes do período de formação. 

 

12. Assiduidade 

12.1. A assiduidade do aluno é controlada pelo preenchimento do registo de assiduidade a qual deve 

ser assinada pelo aluno e pelo monitor e entregue semanalmente ao professor orientador. 

12.2. Para efeitos de conclusão da FCT, deve ser considerada a assiduidade do aluno, a qual não pode 

ser inferior a 95% da carga horária global da FCT. 

12.3. As faltas dadas pelo aluno devem ser justificadas perante o monitor e o professor orientador, de 

acordo com as normas internas da entidade da FCT e da escola. 

 

13. Avaliação 

13.1. A avaliação no processo da FCT assume carácter contínuo e sistemático e permite, numa 

perspetiva formativa, reunir informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, possibilitando, se 

necessário, o reajustamento do plano da FCT. 

13.2. A avaliação assume também um carácter sumativo, conduzindo a uma classificação final da FCT. 

13.3. No caso de reprovação do aluno, poderá ser celebrado novo protocolo entre escola e a entidade 

da FCT, a fim de possibilitar a obtenção de aproveitamento na FCT: 

13.3.1. O pedido de repetição da FCT é apresentado nos Serviços Administrativos, nos 3 dias úteis 

subsequentes à publicação dos resultados. 

13.3.2. O período e as condições de repetição da FCT serão definidos pela Escola. 

13.3.3. O aluno tem a obrigação de propor entidades (passiveis) de FCT, sujeitas à apreciação da 

escola. 
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13.4. A classificação da FCT é tornada pública, no final de cada período de formação, sendo a 

classificação final a média ponderada de acordo com o número de horas de cada período de formação. 

 

14. Incumprimento 

14.1. Incumprimento por parte do aluno: 

14.1.1. O incumprimento do contrato de formação assinado pelo aluno, ou respetivo Encarregado 

de Educação, implica a anulação desta formação. 

14.1.2. O aluno, que se encontre na situação prevista na alínea anterior, terá de sujeitar-se a outro 

período da FCT em tempo a definir pela Direção da Escola. 

14.2. Incumprimento por parte da entidade de acolhimento, a escola compromete-se a: 

14.2.1. Protocolar com uma nova entidade de acolhimento, preferencialmente com atividades 

semelhantes às da entidade incumpridora. 

14.2.2. Dar conhecimento à nova entidade de acolhimento da situação do aluno, através do 

professor orientador da FCT, bem como toda a documentação produzida. 

14.2.3. A abrir um novo ciclo de formação, durante o período de tempo necessário até perfazer o 

tempo legal de formação. 
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Secção VI – Prova de Avaliação Profissional 

 

1. Caracterização 

1.1. A Prova de Aptidão Profissional, designada abreviadamente por PAP, faz parte integrante da 

avaliação. 

1.2. A PAP consiste na apresentação e defesa, perante um júri de um projeto de aptidão profissional, 

consubstanciado num produto final que dependerá da natureza dos cursos. 

1.3. O projeto tem carácter de investigação aplicada, integradora e mobilizadora dos saberes e 

competências adquiridos ao longo do plano de formação desenvolvido em sala de aula e em contexto 

de trabalho. 

1.4. A PAP deverá estar centrada em temas que resultem de opções tomadas pelos alunos, que se 

enquadrem no âmbito do curso frequentado e que possam ser desenvolvidos em contexto de trabalho. 

1.5. Tendo em conta a natureza do projeto, pode o mesmo ser desenvolvido em equipa, desde que, em 

todas as suas fases e momentos de concretização, seja visível e avaliável a contribuição individual 

específica de cada um dos membros da equipa. 

 

2. Objetivos 

2.1. A realização da PAP visa proporcionar a experiência de conceção e definição de um projeto de 

carácter profissional, interessante e exequível, adequado aos desempenhos funcionais do técnico de 

Nível III. 

2.2. A PAP, enquanto projeto de carácter profissional, visa uma efetiva aplicação prática; enquanto 

projeto desenvolvido no quadro escolar, tem carácter pluridisciplinar, visa a mobilização e a aplicação 

das aprendizagens produzidas nas diversas áreas de formação. 

2.3. A PAP deve levar os alunos a desenvolver hábitos de trabalho, espírito empreendedor e sentido de 

responsabilidade profissional, incentivando-os para o trabalho autónomo e a formação permanente, 

facilitando a sua inserção no mercado de trabalho. 

2.4. A PAP permite a certificação profissional dos alunos. 

 

3. Intervenientes 

São intervenientes no processo: 

3.1. Alunos que frequentam o 12.º ano. 

3.2. Direção da escola. 

3.3. Orientadores da PAP. 

3.4. Diretor dos cursos profissionais. 

3.5. Diretor de Turma. 
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3.6. Júri da PAP. 

3.7. Todas as entidades/elementos envolvidos nos projetos. 

 

4. Atribuições e Competências dos Intervenientes 

4.1. As atribuições e competências dos diversos intervenientes são muito diversificadas, conforme o 

grau de intervenção que cada um pode ter no processo. Compete, a cada um, contribuir para o êxito dos 

projetos individuais dos alunos. 

4.2. Competências do aluno: 

4.2.1. Sob a orientação e acompanhamento de um ou mais professores, deve conceber, 

desenvolver e avaliar o seu projeto. 

4.2.2. Deverá indicar, na sua planificação, quais os docentes de quem necessitarão 

acompanhamento. 

4.2.3. Deve constituir um dossiê no qual incluirá os normativos da PAP, assim como todos os 

documentos produzidos durante o processo e que sejam relevantes em termos de avaliação. 

4.3. A Direção da Escola constitui o elo de ligação entre todos os projetos do mesmo curso, de forma a 

assegurar a articulação possível entre as várias fases dos projetos e entre os diversos intervenientes no 

processo. Compete-lhe, designadamente: 

4.3.1. Elaborar um plano do seu envolvimento no processo, indicando especialmente as estratégias 

a seguir, as tarefas de orientação, as formas de avaliação e as cargas horárias utilizadas. 

4.3.2. Coordenar as várias etapas da prova. 

4.3.3. Aferir a aplicação dos critérios de elaboração e avaliação dos projetos. 

4.3.4. Proceder às avaliações formativas intermédias, as quais deverão constituir um guia para o 

aluno. 

4.3.5. Participar no júri de avaliação. 

4.3.6. Elaborar um relatório, em que dê conta das principais dificuldades sentidas ao longo do 

processo e das formas como foram ultrapassadas, das atividades de orientação em que participou e 

dos resultados alcançados. 

4.4. Os Professores acompanhantes, cujas disciplinas tenham incidência nos projetos dos alunos e na 

medida em que, do contributo de cada um, resulte o enriquecimento do projeto. Para este efeito, os 

alunos deverão indicar, na sua planificação, quais os docentes de quem necessitarão acompanhamento. 

Aos Professores Acompanhantes compete: 

4.4.1. Orientar e apoiar o aluno na conceção e nas várias fases de desenvolvimento do trabalho 

técnico-científico. 

4.4.2. Colaborar com o aluno na seleção das metodologias necessárias ao correto desenvolvimento 

do trabalho. 

4.4.3. Proceder às avaliações formativas intermédias, em articulação com o(s) professor(es) 
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orientador(es) da PAP/Diretor dos cursos profissionais. 

4.5. A Direção da Escola designa: 

4.5.1. Os professores acompanhantes, de acordo com as necessidades apontadas pelos alunos, com 

as disponibilidades de cada um dos docentes e com o interesse pedagógico da escola. 

4.5.2. O júri de avaliação da PAP. 

4.6. As entidades que intervêm no processo são, para além da escola, todas aquelas cujo envolvimento 

decorra e concorra do (e para o) desenvolvimento dos projetos apresentados pelos formandos 

(empresas, autarquias, serviços públicos, associações patronais e sindicais, etc.), sobretudo, as que 

celebrarem com a escola protocolos de cooperação. 

 

5. Fases de desenvolvimento do Projeto da PAP 

A concretização do projeto compreende três momentos essenciais: 

5.1. Conceção. 

5.2. Fases de desenvolvimento. 

5.3. Autoavaliação e elaboração do relatório final. 

 

6. Conceção dos Projetos 

A primeira etapa da PAP assume uma grande relevância pois implica uma reflexão profunda sobre todo o 

trabalho efetuado ao longo do percurso escolar já realizado e sobre as motivações de cada aluno. A 

planificação da PAP deve ser alvo de uma análise crítica conjunta entre o aluno e o respetivo Professor 

Orientador/Diretor dos cursos profissionais e o Conselho de Turma. 

 

7. Desenvolvimento 

Esta é a etapa de concretização dos projetos e poderá envolver várias fases, em que o aluno deve: 

7.1. Dar corpo ao seu projeto, fazendo as pesquisas de informação necessárias à concretização dos 

objetivos e avaliando os seus êxitos e as suas dificuldades. 

7.2. Ir dando conta dos resultados da sua autoavaliação aos professores acompanhantes e ao respetivo 

professor orientador de PAP/Diretor dos cursos profissionais. 

7.3. Ir registando os elementos relevantes, para futura inclusão no relatório final. 

7.4. Ajustar o projeto inicial, ao longo do seu desenvolvimento. 

 

8. Avaliação 

A avaliação: 

8.1. Deve ser contínua, em ordem a permitir eventuais ajustamentos no plano inicialmente traçado. 

8.2. Culmina com a quantificação dos resultados alcançados pelo formando. 
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9. Relatório Final 

9.1. Para efeitos de avaliação, os alunos deverão elaborar um relatório em que integrem todas as áreas 

de incidência da prova de aptidão profissional. 

9.2. O relatório final deve ser redigido em suporte informático, seguindo as regras adequadas a este 

tipo de documentos 

9.3. Do relatório final deverão constar obrigatoriamente: 

9.3.1. Apresentação do Projeto – Motivações, Objetivos, Dados e Análises. 

9.3.2. Atividades desenvolvidas, distribuídas por cada uma das áreas de incidência da PAP, 

devidamente documentadas. 

9.3.3. Grau de consecução dos objetivos definidos à partida. 

9.3.4. Dificuldades encontradas e o modo como foram superadas. 

9.3.5. Apreciação crítica global de todo o trabalho realizado pelo aluno ao longo do curso, em 

aponte, nomeadamente: 

a) As suas principais expectativas em relação ao curso. 

b) Os mais relevantes saberes e competências profissionais adquiridos ao longo do curso, 

estruturantes do seu futuro profissional. 

c) Outros aspetos julgados de interesse. 

9.3.6. Conclusões. 

9.3.7. Indicação de fontes de consulta (Bibliografia). 

9.3.8. Os anexos, designadamente, os registos de autoavaliação das diferentes fases do projeto e 

das avaliações intermédias dos professores acompanhantes/ orientadores e/ou Diretor dos cursos 

profissionais. 

 

10. Dossiê Individual da PAP 

10.1. Os alunos devem compilar, num dossiê individual, toda a documentação produzida durante a 

conceção, desenvolvimento e avaliação dos seus projetos, assim como os trabalhos realizados ao longo 

do curso e considerados relevantes pelo aluno e pelo seu Orientador da PAP/Diretor dos cursos 

profissionais. 

10.2. O dossiê é entregue ao júri, através do professor orientador da PAP/Diretor dos cursos 

profissionais, para efeitos de avaliação. 

10.3. Elementos a constar do Dossiê Individual da PAP: 

10.3.1. Capa – Escola, Curso, Ano, Título, Subtítulo e Identificação do Autor. 

10.3.2. Índice. 

10.3.3. Introdução. 

10.3.4. Plano de trabalho. 

10.3.5. Relatório final. 
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10.3.6. Documentação diversa, utilizada na concretização do trabalho técnico-científico. 

10.3.7. Outros elementos considerados de interesse pelo aluno e pelo seu professor orientador 

da PAP/Diretor dos cursos profissionais. 

 

11. Apresentação e Defesa Individual da PAP 

11.1. O aluno apresenta o relatório final perante o Júri e assume a defesa das afirmações que fizer. 

11.2. As sessões destinadas à apresentação e defesa individual dos projetos perante o júri, são abertas 

ao público, sendo obrigatória a presença de todos os alunos que realizam a PAP. 

 

12. Composição do Júri da PAP 

12.1. Nos termos da legislação em vigor, o Júri da PAP tem a seguinte composição: 

12.1.1. O diretor da escola ou o diretor pedagógico ou equivalente, que preside. 

12.1.2. O diretor dos cursos profissionais. 

12.1.3. O diretor de turma ou orientador educativo. 

12.1.4. Um professor orientador do projeto. 

12.1.5. Um representante das associações empresariais ou das empresas de sectores afins ao 

curso. 

12.1.6. Um representante das associações sindicais dos sectores de atividade afins ao curso. 

12.1.7. Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos 

sectores de atividade afins ao curso. 

12.2. O júri de avaliação necessita, para deliberar, da presença de, pelo menos, quatro elementos, 

estando entre eles, obrigatoriamente, um dos elementos a que se referem os pontos 12.1.1. a 12.1.4. e 

dois dos elementos a que se referem os pontos 12.1.5. a 12.1.7. do ponto anterior, tendo o presidente 

voto de qualidade em caso de empate nas votações. 

12.3. Nas suas faltas ou impedimentos o presidente é substituído pelo seu substituto legal previsto nos 

termos regimentais ou regulamentares internos ou, na omissão destes ou na impossibilidade do 

substituto, e pela ordem enunciada, por um dos professores a que se referem no ponto 12.1.2. e 12.1.3. 

da secção VI do presente regulamento. 

 

13.  Competências do Júri da PAP 

Ao júri da PAP compete: 

13.1. Pronunciar-se sobre os projetos. 

13.2. Proceder à avaliação dos alunos. 
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14. Critérios de avaliação 

Na avaliação dos alunos, o júri baseia-se nos seguintes critérios: 

14.1. Rigor científico e técnico do projeto. 

14.2. Realismo e exequibilidade prática do projeto. 

14.3. Cumprimento dos prazos estabelecidos das tarefas programadas. 

14.4. Autonomia, organização e sentido de responsabilidade revelados nas três etapas do processo. 

14.5. Desempenho dos alunos na vertente escrita (projeto e relatório) – correção ortográfica e sintática. 

14.6. Qualidade e adequação dos materiais e documentos utilizados – aspetos gráficos e estéticos. 

14.7. Criatividade, qualidade e adequação dos recursos utilizados na exposição. 

14.8. Clareza e correção da intervenção/apresentação. 

14.9. Desempenho dos alunos na vertente oral (defesa do projeto): capacidade de argumentação. 

 

15. Grelhas de avaliação 

Para aplicação dos critérios enunciados, são utilizadas grelhas de avaliação. 

 

16. Calendarização de todo o processo 

A realização da PAP respeitará o seguinte calendário: 

16.1. Planificação: 

16.1.1. Os alunos devem entregar os seus planos iniciais, até ao final de novembro. 

16.1.2. Esses planos, após serem analisados pelos docentes intervenientes, serão ratificados pela 

direção da escola, até ao final do 1.º período. 

16.2. Dossiê individual: 

16.2.1. Sem prejuízo dos prazos intercalares que vierem a ser acordados entre os diversos 

intervenientes, o Dossiê individual deverá estar concluído e entregue até ao fim da 1.ª semana de 

junho. 

16.3. Avaliação dos projetos: 

16.3.1. A apresentação pública e defesa dos trabalhos perante o júri terão lugar no mês de julho. 

16.3.2. A defesa do trabalho perante o júri não poderá ultrapassar o período máximo de vinte e 

cinco minutos. 

 

17. Faltas e Incumprimentos 

17.1. Haverá duas épocas para defesa do projeto: 

17.1.1. 1ª Época – Julho. 

17.1.2. 2ª Época – Setembro. 

17.2. Os alunos que entregarem o relatório após a data limite para entrega (um mês antes da data 

prevista para a realização da PAP), só poderão realizar a PAP no período de avaliação seguinte. 
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17.3. A não comparência à PAP, por razão justificada, obriga à entrega pelo aluno e/ou encarregado de 

educação, no prazo de dois dias úteis, a contar da data da realização da prova, da respetiva justificação, 

nos serviços administrativos, informando ainda o Diretor dos cursos profissionais. 

17.4. No caso de ser aceite a justificação, o presidente do júri marca a data de realização da nova prova. 

17.5. A não justificação ou a injustificação da falta à primeira prova, bem como a falta à nova prova, ou 

ainda a não aprovação na mesma determina sempre a impossibilidade de realizar a PAP nesse ano 

escolar, só a podendo realizar na 2.ª época ou no ano letivo seguinte. 
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Revisão das normas aplicáveis aos cursos profissionais 

As normas aplicáveis aos cursos profissionais constantes no presente Regulamento serão revistas em caso 

de alterações legislativas, ordinariamente no final de cada ano letivo e extraordinariamente por proposta 

do diretor dos cursos profissionais ou de mais de metade da equipa pedagógica. 

 

 

 

Omissões 

Em tudo o que for omisso o presente regulamento, caberá decidir aos órgãos de direção da escola ou 

aplicar-se-á a Lei em vigor. 

 

 

 

Legislação de referência 

Despacho n.º 14 758/2004, DR 172, Série II, de 2004-07-23 

Define o funcionamento dos cursos profissionais nas escolas secundárias públicas. 

 

Despacho normativo n.º 36/2007, DR 193, Série II, de 2007-10-08 

Regulamenta o processo de reorientação do percurso formativo dos alunos, através dos regimes de 

permeabilidade e equivalência entre disciplinas. 

 

Despacho normativo n.º 29/2008, DR 108, Série II, de 2008-06-05 

Altera o despacho normativo nº 36/2007, de 8 de Outubro, o qual regulamenta o processo de reorientação 

do percurso formativo dos alunos do ensino secundário. 

 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho 

Estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos, da avaliação dos 

conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver pelos alunos dos ensinos básico e secundário. 

 

Despacho n.º 9815-A/2012, de 19 de julho 

Alteração ao Despacho n.º 14 758/2004, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 172, de 23 de julho 

de 2004. 

 

Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro 

Estatuto do Aluno e Ética Escolar 
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Portaria n.º 74-A/2013, de 15 de fevereiro 

Estabelece as normas de organização, funcionamento, avaliação e certificação dos cursos profissionais 

ministrados em estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo, que ofereçam o nível 

secundário de educação, e em escolas profissionais. 

 

Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho 

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, que estabelece os princípios 

orientadores da organização e da gestão dos currículos dos ensinos básico e secundário, da avaliação dos 

conhecimentos a adquirir e das capacidades a desenvolver pelos alunos e do processo de desenvolvimento 

do currículo dos ensinos básico e secundário. 

 

Portaria n.º 59-C/2014, de 7 de março 

Procede à primeira alteração da Portaria n.º 74-A/2013, de 15 de fevereiro, que estabelece as normas de 

organização, funcionamento, avaliação e certificação dos cursos profissionais ministrados em 

estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo, que ofereçam o nível secundário de 

educação, e em escolas profissionais. 

 

Portaria n.º 165-B/2015, de 3 de junho 

Segunda alteração à Portaria n.º 74-A/2013, de 15 de fevereiro, que estabelece as normas de organização, 

funcionamento, avaliação e certificação dos cursos profissionais ministrados em estabelecimentos de 

ensino público, particular e cooperativo, que ofereçam o nível secundário de educação, e em escolas 

profissionais. 
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Enquadramento 

O Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Campo Aberto, Póvoa de Varzim, preconiza a existência de 

uma Sala de Estudo aberta a todos os alunos que, por iniciativa própria ou orientados pelos docentes, 

queiram estudar, esclarecer dúvidas ou melhorar as suas aprendizagens. Com a experiência colhida ao 

longo do tempo e ponderados os novos desafios educativos e necessidades sentidas, há não só que criar as 

condições adequadas a um regular funcionamento desse espaço, mas conferir-lhe também uma maior 

amplitude de ação de molde a abranger quatro dimensões de intervenção educativa: i) consolidação das 

aprendizagens das várias disciplinas, com recurso a metodologias de diferenciação pedagógica, de 

investigação e desenvolvimento do pensar, de modo a permitir a participação plena do aluno na construção 

do saber; ii) reforço de apoio educativo aos alunos que evidenciem dificuldades de aprendizagem; iii) 

desenvolvimento de trabalho no âmbito dos projetos existentes no agrupamento; iv) acompanhamento 

dos alunos que nos tempos livres pretendam autonomamente ou em grupo, mas supervisionados por 

docentes, aprofundar e consolidar as aprendizagens feitas em sala de aula. 

A Sala de Apoio ao Estudo (SAE) é o espaço que, doravante, servirá os propósitos enunciados. 

 
 

I – Definição 

1. A Sala de Apoio ao Estudo (SAE) é um espaço especialmente dedicado: i) à promoção do sucesso 

educativo dos alunos, disponibilizando condições para melhorar a qualidade das aprendizagens e 

consolidar conhecimentos numa perspetiva de diferenciação pedagógica, de investigação e 

desenvolvimento do pensar; ii) ao reforço do apoio às dificuldades de aprendizagem; iii) ao 

acompanhamento dos alunos nos seus tempos sem aulas; iv) ao desenvolvimento de trabalho integrado 

em projetos existentes no agrupamento. 

2. Legalmente, alicerça a sua ação, designadamente, no que se dispõe na Lei n.º 51/2012, de 5 de 

setembro, no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na sua redação atual, Despacho normativo n.º 4-

A/2016, de 14 de junho, Projeto Educativo e Plano de Intervenção do Diretor. 

 

 

II – Objetivos 

Objetivos visados com o funcionamento da SAE: 

a) contribuir para o sucesso educativo dos alunos; 

b) melhorar as aprendizagens e consolidar conhecimentos numa perspetiva de diferenciação pedagógica, 

de investigação e desenvolvimento do pensar; 

c) proporcionar reforço de apoio educativo para superação de dificuldades de aprendizagem; 

d) promover o desenvolvimento de métodos de estudo e hábitos de trabalho autónomo e em grupo; 

e) proporcionar orientação e apoio na realização de trabalhos escolares; 
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f) corresponsabilizar o aluno pelo seu próprio progresso educativo; 

g) desenvolver trabalho integrado nos projetos existentes no agrupamento; 

h) acompanhar os alunos em momentos livres ou no final das aulas. 

 

 

III – Destinatários 

A SAE destina-se aos alunos da escola sede do Agrupamento de Escolas Campo Aberto, Póvoa de Varzim. 

 

 

IV – Funcionamento 

1. A SAE dispõe de um espaço físico na escola sede exclusivamente dedicado aos seus serviços – a sala 7. 

2. A SAE funciona diariamente sob a orientação e supervisão de docentes, no horário previsto para o 

efeito, divulgado no início do ano letivo e publicitado na página de internet da escola. 

3. Sempre que houver condições, a SAE deverá acolher os alunos que não tenham aulas por motivo de 

ausência dos professores. 

4. Todos os acessos dos alunos à SAE devem ser registados pelos próprios no ficheiro informático Registo 

de Acesso SAE – Alunos. 

 

 

V – Equipa de suporte ao funcionamento da Sala de Apoio ao Estudo 

1. Constituição da equipa de suporte ao funcionamento 

a) um docente, nomeado pela Direção, por um período de um ano, que assume as funções de 

Coordenador; 

b) os docentes afetos ao seu funcionamento e / ou que nela promovam apoio educativo aos seus 

alunos ou desenvolvam outro trabalho no âmbito dos projetos do agrupamento, ao longo do ano 

letivo. 

2. Coordenação 

São atribuições do Coordenador da SAE: 

a) supervisionar o seu funcionamento;  

b) promover a articulação com o Diretor e a equipa de direção, com as estruturas de supervisão e 

coordenação pedagógica, demais serviços, estruturas e coordenadores de projetos do 

Agrupamento; 

c) divulgar toda a informação necessária ao adequado funcionamento da SAE;  

d) monitorizar os registos de acesso à SAE; 

e) proceder ao levantamento regular das necessidades de material pedagógico e de equipamento 

para a consecução dos fins da SAE;  
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f) elaborar um relatório final de avaliação e reflexão sobre o trabalho realizado ao longo do ano e os 

resultados obtidos. 

 

 

VI – Funções dos docentes afetos à SAE 

Aos docentes afetos à SAE incumbe, designadamente:  

a) contribuir para o cumprimento dos objetivos visados pela SAE; 

b) assegurar o funcionamento da SAE, no horário que lhes for atribuído; 

c) promover apoio educativo aos alunos com dificuldades de aprendizagem; 

d) promover nos alunos o desenvolvimento de métodos de estudo e hábitos de trabalho autónomo 

ou em grupo; 

e) proporcionar aos alunos orientação e apoio na realização de trabalhos escolares; 

f) articular a sua ação com os docentes e diretores de turma visando uma intervenção pedagógica 

dirigida às necessidades específicas dos alunos; 

g) assegurar um ambiente propício ao trabalho educativo; 

h) garantir um atendimento continuado dos alunos; 

i) registar, em documento próprio, o sumário das atividades desenvolvidas; 

j) assegurar que os alunos registam o acesso à SAE. 

 

 

VII – Alunos 

1. Direitos 

Constituem direitos dos alunos na utilização da SAE: 

a) aceder livremente à SAE; 

b) beneficiar de apoio educativo necessário à consolidação das aprendizagens, à superação de 

dificuldades e orientação na realização de trabalhos escolares; 

c) utilizar os equipamentos e materiais didáticos disponíveis; 

d) apresentar propostas de melhoria de funcionamento da SAE.  

2. Deveres 

São deveres dos alunos no acesso à SAE: 

a) respeitar as regras de funcionamento; 

b) comparecer às atividades agendadas pelos docentes; 

c) acatar as instruções dadas pelos docentes; 

d) registar a sua presença no ficheiro informático Registo de acesso SAE - Alunos; 

e) manter silêncio durante a permanência na SAE; 

f) preservar as boas condições do mobiliário, materiais didáticos e equipamentos disponíveis. 
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VIII – Disposições Finais 

1. Entende-se por docentes afetos ao funcionamento da SAE todos aqueles que assegurem o seu 

funcionamento regular ou que promovam ações no seu âmbito. 

2. Incumbe ao Diretor e à equipa de direção garantir as condições adequadas ao regular funcionamento da 

SAE. 

3. Todas as situações não previstas no presente documento serão decididas pelo órgão de administração e 

gestão do Agrupamento. 
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Enquadramento 

As escolas são espaços de sã convivência entre todos e organizações profundamente comprometidas com o 

sucesso escolar, pessoal e profissional dos alunos e com o bem-estar de todos que as integram. Nesse 

sentido, revela-se decisiva a criação de condições para a construção e manutenção de um ambiente 

humanizado e de grande envolvimento comunitário, que potencie a integração sociocultural, e o 

desenvolvimento de uma cultura de cidadania capaz de fomentar os valores da pessoa humana, da 

democracia e exercício responsável da liberdade individual e do cumprimento dos direitos e deveres que 

lhe estão associados. 

Nessa perspetiva, tendo presente os quadros legais em vigor, os objetivos do Projeto Educativo e o Projeto 

de Intervenção do Diretor, o Espaço Aluno (EspA) do Agrupamento de Escolas Campo Aberto, Póvoa de 

Varzim, constitui-se como um espaço especialmente dedicado à concretização dos propósitos enunciados. 

Face aos objetivos que visa, e numa lógica de integração e articulação de intervenções, insere-se também 

no seu âmbito de ação o apoio tutorial específico previsto no artigo 12.º do Despacho Normativo nº 4-

A/2016, de 16 de junho. 

 

 

I – Definição 

1. O EspA é um espaço educativo do Agrupamento de Escolas Campo Aberto, Póvoa de Varzim, 

especialmente dedicado à promoção da sã convivência escolar, ao desenvolvimento e sucesso escolar dos 

alunos, à redução do absentismo e do abandono escolar, prevenção e acompanhamento das situações de 

conflito e indisciplina, ao desenvolvimento de competências no domínio da educação para a cidadania e 

valores e à promoção de apoio tutorial específico. 

2. Legalmente, a sua ação alicerça-se na Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 

22 de abril, no Despacho Normativo n.º 4-A/2016, de 16 de junho, no Projeto Educativo do Agrupamento e 

no Plano de Intervenção do Diretor. 

3. O EspA articula a sua ação com as estruturas de coordenação e supervisão pedagógica, o Serviço de 

Psicologia e Orientação (SPO), a Sala de Apoio ao Estudo, e com os projetos de promoção do sucesso 

escolar do agrupamento. 

 

 

II – Objetivos 

Constituem objetivos do EspA: 

a) promover o desenvolvimento harmonioso e integral dos alunos; 

b) promover o desenvolvimento de competências no domínio da educação para a cidadania e valores;  

c) promover a interação e a sã convivência entre os membros da comunidade educativa;  

d) contribuir para uma boa integração dos alunos no Agrupamento; 
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e) capacitar os alunos para o desenvolvimento de atitudes responsáveis; 

f) prevenir a indisciplina;  

g) acolher e acompanhar os alunos alvo de medidas disciplinares; 

h) acompanhar os alunos cujo comportamento configure violação dos seus deveres em termos que se 

revelem perturbadores do funcionamento normal das atividades da escola ou das relações no âmbito da 

comunidade educativa; 

i) identificar situações de risco;  

j) promover a mediação de conflitos; 

k) promover apoio tutorial específico; 

l) dinamizar ações de formação e informação no seu âmbito de ação; 

m) promover o envolvimento dos encarregados de educação na concretização dos seus objetivos. 

 

 

III – Destinatários 

São destinatários do EspA os alunos da escola sede do Agrupamento de Escolas Campo Aberto, Póvoa de 

Varzim, cujo comportamento configure violação dos seus deveres em termos que se revelem 

perturbadores do funcionamento normal das atividades da escola ou das relações no âmbito da 

comunidade educativa, bem como toda a comunidade educativa numa perspetiva de promoção da 

convivência escolar e do desenvolvimento de competências no domínio da educação para a cidadania e 

valores. 

 

 

IV – Funcionamento do Espaço Aluno 

1. O funcionamento do EspA é assegurado por um uma equipa multidisciplinar designada pelo Diretor. 

2. O EspA dispõe de um espaço físico na escola sede exclusivamente dedicado aos seus serviços – a sala 20. 

3. O EspA funciona diariamente no horário estabelecido no início de cada ano letivo. 

4. Fora do horário estabelecido e nas ausências dos docentes escalonados, os alunos são encaminhados 

para os gabinetes do SPO ou da Direção. 

5. No plano da ação disciplinar, promove o acolhimento e acompanhamento dos alunos cujo 

comportamento configure violação dos seus deveres em termos que se revelem perturbadores do 

funcionamento normal das atividades da escola ou das relações no âmbito da comunidade educativa e 

passível de aplicação de medida disciplinar superior a advertência. 

6. O tempo de permanência dos alunos no EspA na sequência de encaminhamento por ocorrência 

disciplinar é, por regra, de 45 minutos, devendo ser reencaminhados para a sala de aula ao fim desse 

tempo, exceto nas situações de ocorrências graves ou quando as circunstâncias aconselhem um tempo de 

permanência superior. 
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V – Equipa do Espaço Aluno 

1. Composição 

A equipa EspA tem a seguinte composição: 

a) um docente, nomeado pelo diretor, pelo um período de um ano, que assume as funções de 

coordenador; 

b) uma equipa multidisciplinar de docentes designados pelo Diretor; 

c) os professores tutores; 

d) o psicólogo adstrito ao SPO; 

e) a encarregada dos assistentes operacionais. 

2. Coordenação 

São competências do Coordenador do EspA:  

a) supervisionar o seu funcionamento; 

b) assegurar a comunicação com o Diretor e a equipa de direção, com as estruturas de supervisão e 

coordenação pedagógica, coordenadores dos projetos do Agrupamento e demais estruturas e 

serviços; 

c) convocar, coordenar e presidir às reuniões da equipa; 

d) planificar as atividades a desenvolver, em colaboração com a equipa multidisciplinar; 

e) promover a divulgação da existência e objetivos do EspA; 

f) acompanhar a evolução do comportamento dos alunos objeto de intervenção na sequência de 

ocorrência disciplinar; 

g) colaborar com os Diretores de Turma no processo de melhoria das atitudes dos alunos; 

h) divulgar, em articulação com o diretor, junto da comunidade escolar, toda a informação pertinente 

no âmbito de atuação do EspA; 

i) elaborar um relatório final de avaliação e reflexão sobre o trabalho realizado ao longo do ano e os 

resultados obtidos.  

3. Funções dos membros da equipa do EspA 

3.1. Aos docentes da equipa incumbe:  

a) participar no planeamento e desenvolvimento das atividades; 

b) participar nas reuniões da equipa; 

c) contribuir para o cumprimento dos objetivos do EspA; 

d) assegurar o funcionamento da sala EspA no horário que lhe for atribuído; 

e) acolher os alunos encaminhados para a sala EspA em resultado de ocorrências disciplinares em 

sala de aula ou noutros espaços escolares; 

f) levar o aluno a refletir sobre as suas atitudes e a tomar consciência do que se dispõe no Estatuto 

do Aluno e Ética Escolar;  

g) atribuir ao aluno uma tarefa para realizar enquanto permanecer na sala do EspA; 
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h) encaminhar o aluno para o gabinete da direção nas situações em que tal se justifique; 

i) registar no livro de ponto eletrónico a sua presença, acompanhada do respetivo sumário e a 

presença do(s) aluno(s). 

j) participar, em tempo útil, as ocorrências ao encarregado de educação e ao Diretor de Turma. 

k) acompanhar posteriormente o comportamento dos alunos objeto de intervenção;  

3.2. Ao psicólogo adstrito ao SPO incumbe, no âmbito do EspA: 

a) contribuir para o cumprimento dos objetivos do EspA; 

b) coadjuvar e complementar a ação dos docentes da equipa; 

c) elaborar planos de acompanhamento para alunos em risco; 

d) acompanhar os alunos alvo de ação disciplinar, no processo de reintegração nas atividades 

escolares; 

e) prestar apoio de natureza psicológica e psicopedagógica aos alunos objeto de intervenção;  

3.3. Aos professores tutores incumbe, globalmente, proporcionar aos alunos uma orientação educativa 

adequada a nível pessoal, escolar e profissional, de acordo com as aptidões, necessidades e 

interesses que manifeste, e as demais funções previstas no artigo 12.º do Despacho normativo n.º 

4-A/2017, de 14 de junho. 

3.4. À encarregada dos assistentes operacionais incumbe promover a articulação entre o EspA e os 

assistentes operacionais, designadamente, nas situações de encaminhamento dos alunos com 

comportamentos perturbadores do funcionamento normal das atividades da escola ou das relações 

no âmbito da comunidade educativa.  

4. Reuniões 

4.1. A equipa do EspA reúne mediante convocatória do Coordenador, em local a designar, em sessão 

ordinária, no início do ano letivo e no final de cada período e, em sessão extraordinária, sempre que o 

Coordenador ou o Diretor considerem necessário. 

4.2. Das reuniões serão lavradas atas, sendo o dever de secretariar a reunião estabelecido com base em 

critérios de rotatividade e ordem alfabética do nome dos membros da equipa. 

 
 

VI – OCORRÊNCIAS DISCIPLINARES 

1. Procedimentos 

1.1. A caraterização das ocorrências - leves ou moderadas e graves – decorre do disposto no 

Regulamento Interno em vigor e do Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 

1.2. A tramitação das ocorrências, ao nível da intervenção do EspA, é a que se estabelece no Anexo 1. 

1.3. Na sinalização, acompanhamento e tratamento das ocorrências disciplinares são utilizados os 

seguintes instrumentos de registo: 

a) Ficha de Identificação Sumária de Ocorrência: a utilizar por docentes, assistentes técnicos e 

assistentes operacionais aquando do encaminhamento dos alunos para o EspA; 
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b) Ficheiro Ocorrências, em suporte digital, disponível no equipamento informático da sala do 

EspA, para registo dos alunos e ocorrências acompanhadas;  

c) Arquivo - Acompanhamento Alunos: para arquivo das Fichas de Identificação Sumária de 

Ocorrências; 

d) Ficha de Participação Disciplinar, obrigatoriamente preenchida em todas as ocorrências após 

intervenção do EspA e posteriormente enviada à Direção, pelo Diretor de Turma.  

1.4. Têm acesso aos instrumentos de registo referidos no número anterior, para além dos membros da 

equipa, o Diretor e a equipa de direção e os diretores de turma dos alunos acompanhados pelo EspA. 

2. Deveres dos alunos 

a) aquando de ocorrência disciplinar, acompanhar os assistentes operacionais à sala EspA, ao SPO ou 

ao gabinete da Direção; 

b) refletir sobre o seu comportamento e tomar consciência do que se dispõe no Estatuto do Aluno e 

Ética Escolar; 

c) realizar as tarefas propostas pelos membros da equipa do EspA; 

d) acatar as instruções de docentes e não docentes.  

 
 

VII – Disposições Finais 

1. Os membros da equipa Espaço Aluno não substituem o Diretor de Turma nas suas atribuições, 

designadamente em matéria disciplinar. 

2. Todos os casos omissos serão decididos pelo órgão de administração e gestão do Agrupamento. 
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Ocorrências 

Leves ou 
moderadas 

Encaminhamento para o 
ESPAÇO ALUNO 

Contacto imediato com o Encarregado de Educação 

Elaboração de Participação Disciplinar pelo docente 
ou não docente que presenciou o comportamento, 

com conhecimento ao diretor de turma e ao 
professor tutor (quando exista). 

Graves 

Encaminhamento para o 
ESPAÇO ALUNO 

Solicitação de presença do Encarregado de 
Educação no Agrupamento 

Elaboração de Participação Disciplinar pelo 
docente ou não docente que presenciou o 

comportamento, com conhecimento ao diretor de 
turma e ao professor tutor (quando exista). 

Reflexão e 
realização de tarefa  

 
 
 

Anexo 1 – Ocorrências Disciplinares – Tramitação 

1. Tramitação geral 
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2. Tramitação específica 

 
 

 
 

7 - Acompanhamento posterior do comportamento do aluno objeto de intervenção. 

6 - Elaboração obrigatória de Participação Disciplinar pelo docente ou não docente que presenciou o 
comportamento suscetível de constituir infração disciplinar , com conhecimento ao diretor de turma e ao 
professor tutor (quando exista). 

5 - Comunicação da ocorrência ao diretor de turma. 

4 - Acolhimento do aluno, em regra, pelo período de 45 minutos,  após  o que será novamente encaminhado para 
a sala de aula, exceto nas situações de ocorrências graves ou quando as circunstâncias determinem um tempo de 
permanência superior. 

3 - Contacto imediato com o encarregado de educação informando da ocorrência. 

2 - O aluno é encaminhado para o EspA onde, após análise da ocorrência, refletirá sobre o seu comportamento e 
tomará consciência do disposto no Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 

1 - Aquando da ocorrência - preenchimento de Ficha de Identificação Sumária de Ocorrência que se encontra nas 
gavetas de todas as secretárias dos docentes e/ou na posse do pessoal não docente. 
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