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INTRODUÇÃO 
 

 Face aos múltiplos desafios do futuro, que nos deixa indecisos entre a angústia e a esperança, 

impõe-se que todos os responsáveis dediquem atenção às finalidades da educação e avaliem os meios de 

concretização. 

A fé de que a educação tem um papel essencial no desenvolvimento humano e social obriga a que 

as opções políticas, económicas e financeiras quanto à educação se posicionem na primeira ordem de 

prioridades. 

 As políticas educativas são um trunfo indispensável à humanidade enquanto processo permanente 

de enriquecimento de saberes, enquanto via que conduz ao desenvolvimento harmonioso do indivíduo, 

à compreensão mútua entre os povos e à construção dos ideais de justiça social, paz e liberdade. 

Todos os que tomam parte no processo educativo (educadores e outros parceiros) devem ter 

presente que a educação é um direito fundamental e possui um valor humano universal e que a 

aprendizagem deve ser mantida ao longo de toda a vida. 

No entanto, uma grande variedade de situações económicas, sociais e culturais exige, 

evidentemente, diversas formas de desenvolvimento da educação, tendo em conta valores e 

preocupações fundamentais: enriquecimento e partilha de conhecimentos, preservação do meio 

ambiente, saúde, luta contra a pobreza, tolerância, compreensão mútua, identidade cultural, busca da 

paz, democracia. 

O leque das questões relativas à educação engloba para além das grandes finalidades e opções, as 

de caráter mais específico que se relacionam com os modelos, as estruturas e o funcionamento dos 

serviços educativos. 
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CAPÍTULO I – Princípios Gerais 

Artigo 1 – Definição 

O Regulamento Interno constitui um dos instrumentos do processo de autonomia das escolas, sendo entendido 

como o documento que define o regime de funcionamento do agrupamento, 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, regulando ainda o 

funcionamento de todos os espaços e serviços; 

Artigo 2 – Objetivos 

De acordo com o Regime de Autonomia, Administração e Gestão, aprovado pelo Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 e 

Abril, alterado pelo Decreto-lei n.º 137/2012, de 2 de julho, sobre o funcionamento dos estabelecimentos de 

ensino, este regulamento tem como objetivos: 

a) Dar a conhecer a toda a comunidade o funcionamento da escola; 

b) Definir competências; 

c) Enumerar os respetivos direitos e deveres; 

d) Indicar as regras de utilização dos espaços; 

e) Contribuir para o bem-estar geral, através de regras de civismo e convivência amistosa. 

Artigo 3 – Âmbito de Aplicação 

Este Regulamento Interno é aplicável a toda a comunidade escolar do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas. 

Artigo 4 – Normas Gerais 

Todos os elementos da comunidade escolar devem: 

a) Respeitar as normas emanadas do Conselho Geral, do Conselho Pedagógico e doDiretor do Agrupamento; 

b) Divulgar e promover o cumprimento deste regulamento; 

c) Participar ativamente no bom funcionamento da escola, através do desenvolvimento de atitudes 

responsáveis na defesa e cumprimento dos direitos e deveres de cada um, fazendo sugestões e críticas e 

recorrendo de todas as situações consideradas incorretas; 

d) Participar e promover o convívio num espírito de companheirismo, participação e valorização das 

diferenças. 
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CAPÍTULO II – Caracterização do Agrupamento 

Artigo 5 – Denominação do Agrupamento 

O Agrupamento denomina-se Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas  

Artigo 6 – Escola Sede 

A Escola Secundária José Belchior Viegas, situada noSítio da Calçada, em São Brás de Alportel,é a escola sede do 

Agrupamento. 

Artigo 7 – Caracterização do Agrupamento1 

O Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas é constituído pela Escola Secundária José Belchior Viegas, sede de 

Agrupamento, a Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos Poeta Bernardo de Passos e por cinco escolas do 1º Ciclo (três 

rurais e duas urbanas), três escolas da Educação Pré-Escolar (duas rurais e uma urbana) e ainda uma escola de 1º 

ciclo e jardim-de-infância na zona urbana da vila de São Brás de Alportel. 

A Escola Secundária e a Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Poeta Bernardo de Passos, são as únicas escolas públicas 

deste nível de ensino, no concelho e iniciaram a sua atividade, respetivamente, nos anos letivos de 1996/97 e de 

1993/1994.Encontram-se implantadas numa zona com boas acessibilidades e em pleno desenvolvimento 

urbanístico. 

Estas Escolas são reconhecidas como locais de trabalho aprazível, em que professores, alunos e encarregados de 

educação mantêm uma estreita ligação, unindo assim esforços para melhorar os recursos e o processo educativo, 

contribuindo para o desenvolvimento pedagógico e social dos seus jovens alunos.  

Em 2006, a Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos Poeta Bernardo Passos beneficiou de obras de ampliação para responder 

ao aumento da população escolar: um auditório, uma nova biblioteca e cinco salas de aula.  

No ano letivo de 2010/2011, a Escola Secundária sofreu obras de remodelação e ampliação, através da construção 

de um novo bloco para instalação dos serviços administrativos e direção, sala de professores e gabinetes de 

trabalho, bem como bar/sala de convívio de alunos, sala de Associação de Estudantes, refeitório e reinstalação da 

Biblioteca Centro de Recursos Educativos, o que permitiu aumentar o número de salas de aula disponíveis e 

melhorar significativamente as condições oferecidas à comunidade educativa, designadamente através da criação 

de um gabinete médico, uma sala para o pessoal não docente e um espaço para a sede da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação. Recentemente foi possível proceder a obras de remodelação de uma sala para criação 

                                                 
1 Alteração aprovada na reunião do conselho geral realizada no dia 13 de janeiro de 2014 
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de uma cozinha para cursos CEF e Profissionais, dessa área, com o equipamento adequado ao funcionamento 

específico dos cursos.  

Dada a constituição do Agrupamento, os equipamentos das escolas agrupadas passaram a estar à disposição de 

toda a comunidade escolar. 

A EB1/JI é uma escola de construção recente que entrou em funcionamento no ano letivo 2006/2007. As infra-

estruturas e equipamentos das outras escolas e jardins-de-infância apresentam-se em bom estado de conservação, 

mercê de frequentes obras e investimentos que a Câmara Municipal efetua.  

As Escolas do Agrupamento tentam promover uma maior aproximação às famílias e sociedade em que estão 

inseridas, através da animação dos espaços escolares com exposições, feiras e colóquios, tendo como lema 

pedagógico ajudar os alunos no seu crescimento como cidadãos. Para isso promovem e incentivam os alunos a 

participar em passeios, visitas de estudo, espetáculos, de modo a dar a oportunidade às crianças e aos jovens de 

conhecerem e participarem noutras comunidades de modo a que o crescimento seja equilibrado nas suas vertentes 

pedagógicas, sociais e pessoais. 

As escolas deste agrupamento, sendo uma referência no Concelho, continuam a sua importante tarefa de melhorar 

a qualidade educativa. 

A população do concelho de São Brás de Alportel, ao contrário do que se regista a nível nacional, está a crescer 

muito rapidamente. A população escolar do concelho reflete essa situação, que se deve ao facto do concelho 

apresentar uma localização geográfica favorável aliada a uma boa qualidade de vida. 

Frequentam as Escolas do Agrupamento cerca de 1629 alunos: 1541,no curso diurno (educação pré-escolar 236 

alunos, do 1º ciclo 432 alunos, do 2/3 ciclos 538alunos e secundário 313 alunos) e 88,no curso noturno (educação 

e formação de adultos 8 alunos, PPT 28 alunos e UFCD 52 alunos). 2 

Estes alunos estão distribuídos da seguinte forma: 

 10 turmas da educação pré-escolar  

 23 turmas do 1º ciclo 

 11 turmas do 2º ciclo  

 17 turmas do 3º ciclo (uma de Percurso Curricular Alternativo e duas dos CEF, uma delas a funcionar na 

Escola Secundária)) 

                                                 
2 Dados relativos ao ano letivo 2012/13 
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 15turmas do secundário (7 são dos cursos profissionais) 

 4 turmas do Curso Noturno 

A população escolar, na sua maioria, é oriunda da vila de São Brás de Alportel, assim como das zonas circundantes, 

para onde a Câmara Municipal garante os transportes escolares. Também encontramos alunos dos concelhos 

limítrofes, como por exemplo Olhão, Loulé, Tavira e Faro. 

O concelho recebe atualmente um elevado número de imigrantes, sendo as Escolas frequentadas por alunos 

provenientes de países tão diversos como: Alemanha, Reino Unido, Ucrânia, Argentina, Moldávia, Bélgica, Brasil, 

Nova Zelândia, França, Holanda, Irlanda, Rússia, Albânia, Suécia e China e também de algumas minorias étnicas, 

como é o caso da cigana. 

A integração destes alunos estrangeiros é feita, maioritariamente, com sucesso, pois as Escolas do Agrupamento 

oferecem estratégias diversificadas no sentido de os apoiar, tais como: as aulas de português para estrangeiros (em 

grupo e individualizadas), dinamização de projetos multiculturais, festivais, encontros e exposições. 

Estabelecimentos de ensino agrupados 

Educação Pré-Escolar 

EB1 /JI de S. Brás de Alportel  

Jardim de Infância de S. Brás de Alportel  

Jardim de Infância de Corotelo 

Jardim de Infância das Mealhas 

1º Ciclo do Ensino Básico 

EB1/JI de S. Brás de Alportel  

EB 1- nº 1 de S. Brás 

EB1- nº2 de S. Brás 

EB1- Alportel 

EB1- Mesquita 

EB1- Vilarinhos 

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico EB2,3 Poeta Bernardo de Passos 

Ensino Secundário Escola Secundária José Belchior Viegas 
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A integração de todos os estabelecimentos de ensino públicos do concelho de São Brás de Alportel num 

agrupamento escolar teve em vista a realização das seguintes finalidades: 

a) Garantir e reforçar a coerência do projeto educativo e a qualidade pedagógica das escolas que o integram, 

numa lógica de articulação vertical dos diferentes níveis e ciclos de escolaridade; 

b) Proporcionar um percurso sequencial e articulado dos alunos do concelho de São Brás de Alportel e 

favorecer a transição adequada entre níveis e ciclos de ensino;  

c) Superar situações de isolamento das escolas agrupadas e prevenir a exclusão social e escolar; 

d) Racionalizar a gestão dos recursos humanos e materiais das escolas que o integram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS 

Escola sede: Escola Secundária José Belchior Viegas 

 

 

R E G U L A M E N T O  I N T E R N O  D O  A G R U P A M E N T O  

 

Página 17 

CAPÍTULO III – Órgãos de Direção, Administração e Gestão do Agrupamento 

Artigo 8 – Definição 

1. A Administração e Gestão do Agrupamento são asseguradas pelos órgãos seguintes: 

e) O Conselho Geral  

f) O Diretor  

g) O Conselho Pedagógico 

h) O Conselho Administrativo 

2. Para todos os órgãos referidos anteriormente são elaborados regimentos próprios, que definem a sua 

composição, competências e regime de funcionamento. 

3. Sempre que haja lugar a eleição ou nomeação de nova composição de qualquer órgão, deve o respetivo 

regimento ser revisto no prazo de 30 dias, sendo de imediato dado conhecimento das alterações ao Conselho 

Geral que, na reunião seguinte, dará conhecimento aos restantes membros. 

Artigo 9 – Princípios Gerais 

1. A autonomia, a administração e a gestão do agrupamento orienta-se pelos princípios da igualdade, da 

participação e da transparência. 

2. A autonomia, a administração e a gestão do agrupamento subordina-se particularmente aos princípios e 

objetivos consagrados na Constituição e na Lei de Bases do Sistema Educativo, designadamente: 

a) Integrar as escolas do agrupamento na comunidade que serve e estabelecer a interligação do ensino e das 

atividades económicas, sociais, culturais e científicas; 

b) Contribuir para desenvolver o espírito e a prática democráticos; 

c) Assegurar a participação de todos os intervenientes no processo educativo, nomeadamente dos 

professores, dos alunos, das famílias, das autarquias e de entidades representativas das atividades e 

instituições económicas, sociais, culturais e científicas, tendo em conta as caraterísticas específicas dos 

vários níveis e tipologias de educação e de ensino; 

d) Assegurar o pleno respeito pelas regras da democraticidade e representatividade dos órgãos de 

administração e gestão do agrupamento, garantida pela eleição democrática de representantes da 

comunidade educativa. 

3. A autonomia, a administração e a gestão do agrupamento funcionam sob o princípio da responsabilidade e da 

prestação de contas do Estado assim como de todos os demais agentes ou intervenientes. 
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Artigo 10 – Princípios Orientadores e objetivos 

1. No quadro dos princípios e objetivos referidos no artigo anterior, a autonomia, a administração e a gestão do 

agrupamento organizam-se no sentido de: 

a) Promover o sucesso e prevenir o abandono escolar dos alunos visando a qualidade do ensino público de 

educação, em geral, e a qualidade das aprendizagens e dos resultados escolares, em particular; 

b) Promover a equidade social, criando condições para a concretização de igualdade de oportunidades para 

todos; 

c) Assegurar as melhores condições de estudo e de trabalho, de realização e de desenvolvimento pessoal e 

profissional; 

d) Cumprir e fazer cumprir os direitos e os deveres constantes das leis, normas ou regulamentos e manter a 

disciplina; 

e) Observar o primado dos critérios de natureza pedagógica e científica sobre os critérios de natureza 

administrativa nos limites de uma gestão eficiente dos recursos disponíveis para o desenvolvimento da sua 

missão; 

f) Assegurar a estabilidade e a transparência da gestão e administração escolar, designadamente através dos 

adequados meios de comunicação e informação; 

g) Proporcionar condições para a participação dos membros da comunidade educativa e promover a sua 

iniciativa e o seu envolvimento, através do diálogo, da comunicação, de uma cultura de abertura; 

h) Garantir a satisfação das necessidades e exigências de todas as partes interessadas (alunos, encarregados 

de educação, professores e funcionários). 

Secção I – Conselho Geral 

Artigo 11 – Definição 

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

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

para os efeitos do n.º 4 do artigo 48.º da Lei de Bases do Sistema Educativo (Anexo 2). 

Artigo 12 – Composição 

1. O Conselho Geral tem a seguinte composição: 

a) Sete representantes do pessoal docente; 

b) Dois representantes do pessoal não docente; 

c) Quatro representantes dos pais e encarregados de educação; 
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d) Dois representantes dos alunos, sendo um representante do ensino secundário e o outro da educação de 

adultos; 

e) Três representantes do município; 

f) Três representantes da comunidade local; 

2. A representação dos alunos é assegurada por alunos maiores de 16 anos de idade; 

3. O diretor participa nas reuniões do Conselho Geral, sem direito a voto; 

4. O subdiretor e adjuntos da direção, os coordenadores de escolas, bem como os docentes que assegurem 

funções de assessoria da direção, não podem ser membros do conselho geral. 

Artigo 13 – Competências 

1. Ao conselho geral compete: 

a) Eleger o respetivo presidente, de entre os seus membros à exceção dos representantes dos alunos; 

b) Eleger o diretor, nos termos dos artigos 21.º e 23.º do decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, com as 

alterações que lhe foram introduzidas pelo decreto-lei n.º 137/2012, de 2 de Julho (Anexo 1); 

c) Aprovar o projeto educativo e acompanhar e avaliar a sua execução; 

d) Aprovar o regulamento interno do agrupamento; 

e) Aprovar o(s) plano(s) anual e plurianual de atividades; 

f) Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do plano anual de atividades; 

g) Aprovar as propostas de contratos de autonomia 

h) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; 

i) Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo diretor, das atividades no domínio da ação 

social escolar; 

j) Aprovar o relatório de contas de gerência; 

k) Apreciar os resultados do processo d autoavaliação 

l) Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários; 

m) Acompanhar a ação dos demais órgãos de administração e gestão; 

n) Promover o relacionamento com a comunidade educativa; 

o) Definir os critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, científicas, culturais e 

desportivas; 

p) Dirigir recomendações aos restantes órgãos, tendo em vista o desenvolvimento do projeto educativo e o 

cumprimento do plano anual de atividades; 

q) Participar, nos termos definidos em diploma próprio, no processo de avaliação do desempenho do diretor; 

r) Decidir os recursos que lhe são dirigidos 
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s) Aprovar o mapa de férias do diretor. 

2. O conselho Geral pode constituir no seu seio uma comissão permanente, na qual pode delegar as competências 

de acompanhamento da atividade do agrupamento entre as suas reuniões ordinárias; 

3. A comissão permanente constitui-se como uma fração do conselho geral, respeitada a proporcionalidade dos 

corpos que nele têm representação. 

Artigo 14 – Eleição e Designação de Representantes 

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

separadamente pelos respetivos corpos, de acordo com o estabelecido nos artigos 14º e 15º, do decreto-lei n.º 

75/2008, d 22 de Abril, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-lei n.º 137/2012, de 2 de 

Julho (Anexo 1); 

2. Os representantes dos pais e encarregados de educação são eleitos em assembleia-geral de pais e encarregados 

de educação da escola, sob proposta das respetivas organizações representativas, e, na falta das mesmas, por 

convite individualizado aos encarregados de educação representantes das várias turmas da escola; 

3. Os representantes do município são designados pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel, podendo esta 

delegar tal competência na Junta de Freguesia; 

4. Os representantes da comunidade local, quando se trate de individualidades ou representantes de atividades 

de carácter económico, social, cultural e científico e/ou representantes de instituições ou organizações são 

cooptados pelos demais membros, verificando-se o seguinte procedimento: 

a) Apresentação de nomes/atividades pelos membros, em reunião do conselho geral; 

b) Seleção com base na adequação do seu perfil ao projeto educativo da escola e áreas curriculares 

lecionadas; 

c) Formalização dos convites, pelo presidente do conselho geral. 

Artigo 15 – Mandato 

1. O mandato dos membros do Conselho Geral tem a duração de quatro anos sem prejuízo do disposto nos 

números seguintes; 

2. O mandato dos representantes dos pais e encarregados de educação e dos alunos tem a duração de dois anos 

escolares; 

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

que determinou a respetiva eleição ou designação; 

4. 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, com 



 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS 

Escola sede: Escola Secundária José Belchior Viegas 

 

 

R E G U L A M E N T O  I N T E R N O  D O  A G R U P A M E N T O  

 

Página 21 

respeito pelo disposto no n.º 4 do artigo 15.º do decreto-lei n.º 75/2008, d 22 de Abril, com as alterações que 

lhe foram introduzidas pelo Decreto-lei n.º 137/2012, de 2 de Julho. 

Artigo 16 – Competências do Presidente do Conselho Geral 

1. Compete ao presidente do conselho geral, para além dos poderes que a lei lhe confere, zelar pelo bom 

desempenho das competências referidas neste regulamento: 

a) Presidir às reuniões do conselho geral; 

b) Convocar as reuniões, via correio eletrónico ou contacto telefónico, enviando, sempre que possível, os 

documentos a analisar, previstos na ordem de trabalhos; 

c) Representar o conselho geral e delegar representação em caso de impedimento; 

2. Em caso de impedimento legal do presidente e, quando o cumprimento de prazos o justifique, assumirá as suas 

funções o elemento docente mais antigo na escola, que faça parte deste conselho. 

3. O presidente do conselho geral é eleito de entre os seus membros, à exceção dos representantes dos alunos. 

4. O presidente é eleito por maioria absoluta dos votos dos membros do conselho geral em efetividade de 

funções; 

5. O conselho geral só pode proceder à eleição do presidente e deliberar, estando constituído na sua totalidade; 

6. Até à eleição do presidente, as reuniões do Conselho Geral são presididas pelo presidente do conselho geral 

cessante, sem direito a voto; 

Artigo 17 – Regime de funcionamento 

1. O regime de funcionamento do Conselho Geral, bem como as competências dos seus membros encontram-se 

regulados em Regimento Interno próprio. 

2. O Regimento Interno fixa as funções e competências a atribuir aos membros, as regras relativas à sua 

organização e funcionamento interno e deverá ser elaborado, nos primeiros 30 dias a seguir ao início dos 

respetivos mandatos. (Anexo 3) 

Secção II – Diretor 

Artigo 18 – Definição 

1. O diretor é o órgão de administração e gestão do agrupamento de escolas nas áreas pedagógica, cultural, 

administrativa, financeira e patrimonial. 
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Artigo 19 – Competências 

1. Compete ao diretor submeter à aprovação do conselho geral o projeto educativo elaborado pelo conselho 

pedagógico. 

2. Ouvido o conselho pedagógico, compete também ao diretor: 

a) Elaborar e submeter à aprovação do conselho geral as alterações ao regulamento interno; os planos anual 

e plurianual de atividades; o relatório anual de atividades; as propostas de celebração de contratos de 

autonomia; 

b) Aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente e não docente, ouvido também, no último 

caso, o município; 

3. No ato de apresentação ao conselho geral, o diretor faz acompanhar os documentos referidos na alínea a) do 

número anterior dos pareceres do conselho pedagógico. 

4. No plano da gestão pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial, compete ao diretor, em 

especial: 

a) Definir o regime de funcionamento do agrupamento; 

b) Elaborar o projeto de orçamento, em conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo conselho 

geral; 

c) Superintender na constituição de turmas e na elaboração de horários; 

d) Distribuir o serviço docente e não docente; 

e) Designar os coordenadores de escola ou estabelecimento de educação pré-escolar; 

f) Propor os candidatos ao cargo de coordenador de departamento curricular nos termos definidos no n.º 5 

do artigo 43.º e designar os diretores de turma; 

g) Planear e assegurar a execução das atividades no domínio da ação social escolar, em conformidade com as 

linhas orientadoras definidas pelo conselho geral; 

h) Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como os outros recursos educativos; 

i) Estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de associação com outras escolas e instituições 

de formação, autarquias e coletividades, em conformidade com os critérios definidos pelo conselho geral, 

nos termos da alínea o) do n.º 1 do artigo 12 deste regulamento; 

j) Proceder à seleção e recrutamento do pessoal docente, nos termos dos regimes legais aplicáveis; 

k) Assegurar as condições necessárias à realização da avaliação de desempenho do pessoal docente e não 

docente, nos termos da legislação aplicável; 

l) Dirigir superiormente os serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos. 

5. Compete ainda ao diretor: 
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a) Representar o agrupamento; 

b) Exercer o poder hierárquico em relação ao pessoal docente e não docente; 

c) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos, nos termos da legislação aplicável; 

d) Intervir nos termos da lei no processo de avaliação de desempenho do pessoal docente; 

e) Proceder à avaliação de desempenho do pessoal não docente. 

6. O diretor exerce ainda as competências que lhe forem delegadas pela Administração Educativa e pela Câmara 

Municipal; 

7. O diretor, por despacho, pode delegar e subdelegar, no subdiretor, nos adjuntos ou nos coordenadores de 

escola ou de estabelecimento de educação pré-escolar as competências referidas nos números anteriores com 

exceção da prevista na alínea d) do n.º 5 

8. Nas suas faltas e impedimentos, o diretor é substituído pelo subdiretor. 

Artigo 20 – Recrutamento do Diretor 

1. O diretor é eleito pelo conselho geral, nos termos dos artigos 21º, 22.º e 23º do decreto-lei n.º 75/2008, de 22 

de Abril, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-lei n.º 137/2012, de 2 de Julho(Anexo 1). 

2. O diretor toma posse perante o Conselho Geral, nos 30 dias subsequentes à homologação dos resultados 

eleitorais, pelo Diretor Geral da Administração Escolar, nos termos do n.º 4 do artigo 23.º do decreto-lei atrás 

referido; 

3. O diretor designa o subdiretor e os seus adjuntos, no prazo máximo de 30 dias, após a sua tomada de posse; 

4. O subdiretor e os adjuntos do diretor tomam posse nos 30 dias subsequentes à sua designação pelo diretor. 

Artigo 21 – Mandato do Diretor 

1. O mandato do diretor tem a duração de quatro anos; 

2. Até 60 dias antes do termo do mandato do diretor, o conselho geral delibera sobre a recondução do diretor ou 

a abertura do procedimento concursal tendo em vista a realização de nova eleição; 

3. A decisão de recondução do diretor e tomada por maioria absoluta dos membros do conselho geral em 

efetividade de funções, não dendo permitida a sua recondução para um terceiro mandato consecutivo; 

4. Não é permitida a eleição para um quinto mandato consecutivo ou durante o quadriénio imediatamente 

subsequente ao termo do quarto mandato consecutivo; 

5. Não sendo ou não podendo ser aprovada a recondução do diretor de acordo com o disposto nos números 

anteriores, abre-se o procedimento concursal tendo em vista a eleição do diretor, nos termos do artigo 22.º do 

decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-lei n.º 

137/2012, de 2 de Julho (Anexo 1); 
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6. O mandato do diretor pode cessar: 

a. A requerimento do interessado, dirigido ao diretor-geral da Administração Escolar, com a antecedência 

mínima de 45 dias, fundamentado em motivos devidamente justificados; 

b. No final do ano escolar, por deliberação do conselho geral aprovada por maioria de dois terços dos 

membros em efetividade de funções, em caso de manifesta desadequação da respetiva gestão, 

fundada em fatos comprovados e informações devidamente fundamentadas, apresentados por 

qualquer membro do conselho gral; 

c. Na sequência de processo disciplinar que tenha concluído pela aplicação de sanção disciplinar de 

cessação da comissão de serviço, nos termos da lei. 

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

Artigo 22 – Subdiretor e adjuntos do diretor 

1. O diretor é coadjuvado no exercício das suas funções por um subdiretor e por um a três adjuntos. 

2. Os critérios de fixação do número de adjuntos do diretor são estabelecidos por despacho do membro do 

governo responsável pela área de educação, bem como a respetiva redução da componente letiva. 

3. Os mandatos do subdiretor e dos adjuntos têm a duração de quatro anos e cessam com o mandato do diretor. 

4. 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 de Abril, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-lei n.º 

137/2012, de 2 de Julho, quando a cessação do mandato do diretor ocorra antes do termo do período para o  

qual foi eleito, o subdiretor e os adjuntos asseguram a administração e gestão do agrupamento até à tomada 

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

90 dias. 

5. Não seno possível adotar solução prevista no número anterior e não sendo aplicável o disposto no artigo 35.º 

do decreto-lei atrás referido, a gestão do agrupamento é assegurada nos termos estabelecidos no artigo 66.º 

do mesmo decreto-lei. 

6. O subdiretor e os adjuntos podem ser exonerados a todo o tempo por decisão fundamentada do diretor. 

Artigo 23 – Regime de exercício de funções 

1. O diretor exerce as funções em regime de comissão de serviço. 

2. O exercício das funções de diretor faz-se em regime de dedicação exclusiva. 

3. O regime de dedicação exclusiva implica a incompatibilidade do cargo dirigente com quaisquer outras funções, 

públicas ou privadas, remuneradas ou não. 

4. Excetuam-se do disposto no número anterior: 
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a) A participação em órgãos ou entidades de representação das escolas ou do pessoal docente; 

b) Comissões ou grupos de trabalho quando criados por resolução ou deliberação do Conselho de Ministros ou 

por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação; 

c) A atividade de criação artística e literária, bem como quaisquer outras de que resulte a perceção de 

remunerações provenientes de direitos de autor; 

d) A realização de conferências, palestras, ações de formação de curta duração e outras atividades de idêntica 

natureza; 

e) O voluntariado, bem como a atividade desenvolvida no quadro de associações ou organizações não- 

governamentais. 

5. O diretor está isento de horário de trabalho, não lhe sendo, por isso, devida qualquer remuneração por trabalho 

prestado fora do período normal de trabalho. 

6. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o diretor está obrigado ao cumprimento do período normal de 

trabalho, assim como do dever geral de assiduidade. 

7. O diretor está dispensado da prestação de serviço letivo, sem prejuízo de, por sua iniciativa, o poder prestar na 

disciplina ou área curricular para a qual possua qualificação profissional. 

Artigo 24 – Direitos do Diretor 

1. O diretor goza, independentemente do seu vínculo de origem, dos direitos gerais reconhecidos aos docentes 

do agrupamento. 

2. O diretor conserva o direito ao lugar de origem e ao regime de segurança social por que está abrangido, não 

podendo ser prejudicado na sua carreira profissional por causa do exercício das suas funções, relevando para 

todos os efeitos no lugar de origem o tempo de serviço prestado naquele cargo. 

Artigo 25 – Direitos específicos do diretor, subdiretor e adjuntos 

1. O diretor, o subdiretor e os adjuntos gozam do direito à formação específica para as suas funções em termos a 

regulamentar por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação. 

2. O diretor, o subdiretor e os adjuntos mantêm o direito à remuneração base correspondente à categoria de 

origem, sendo-lhes abonado um suplemento remuneratório pelo exercício de função, a estabelecer nos termos 

do artigo 54.º do decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, com as alterações que lhe foram introduzi-das pelo 

Decreto-lei n.º 137/2012, de 2 de Julho 

Artigo 26 – Deveres específicos do diretor, subdiretor e adjuntos 

1. Para além dos deveres gerais dos trabalhadores que exercem funções públicas aplicáveis ao pessoal docente, 

o diretor, o subdiretor e os adjuntos estão sujeitos aos seguintes deveres específicos: 
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a) Cumprir e fazer cumprir as orientações da administração educativa; 

b) Manter permanentemente informada a administração educativa, através da via hierárquica competente, 

sobre todas as questões relevantes referentes aos serviços; 

c) Assegurar a conformidade dos atos praticados pelo pessoal com o estatuído na lei e com os legítimos 

interesses da comunidade educativa. 

Artigo 27 – Assessoria da direção 

2. Para apoio à atividade do diretor e mediante proposta deste, o conselho geral pode autorizar a constituição de 

assessorias técnico-pedagógicas, para as quais são designados docentes em exercício de funções no 

agrupamento. 

3. Os critérios para a constituição e dotação das assessorias referidas no número anterior são definidos por 

despacho do membro do Governo responsável pela área da educação, em função da população escolar e do 

tipo e regime de funcionamento do agrupamento. 

Artigo 28 – Coordenação de Escola 

1. A coordenação da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos Poeta Bernardo Passos, da EB1 nº2 e do Centro Escolar 

(EB1/JI) é assegurada por um coordenador nos termos dos artigos 40º e 41º do decreto-lei n.º 75/2008, de 22 

de Abril, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-lei n.º 137/2012, de 2 de Julho(Anexo 1); 

2. Nas restantes escolas e jardins-de-infância com menos de 150 alunos, em funcionamento, não há lugar à criação 

do cargo referido no número anterior, nos termos do nº2 do artigo 40º do decreto-lei atrás indicado, sendo as 

funções de coordenação asseguradas por um dos docentes destes estabelecimentos; 

3. O mandato do coordenador de escola tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato do diretor 

4. O coordenador de escola pode ser exonerado a todo o tempo por despacho fundamentado do diretor. 

5. Os coordenadores beneficiarão da redução da sua componente letiva, nos termos do nº 7, 8 e 9, do artigo 6º, 

do Despacho normativo n.º 13-A/2012, de 5 de Junho. 

6. Compete ao coordenador de escola: 

a) Coordenar as atividades educativas, em articulação com o diretor; 

b) Cumprir e fazer cumprir as decisões do diretor e exercer as competências que por este lhe forem delegadas; 

c) Transmitir as informações relativas a pessoal e não docente e aos alunos; 

d) Promover e incentivar a participação dos pais e encarregados de educação, dos interesses locais e da 

autarquia nas atividades educativas. 

7. Compete ainda ao coordenador de escola exercer as competências constantes de regimento próprio, 

devidamente aprovado, pelo conselho pedagógico. 
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Secção III – Conselho Pedagógico 

Artigo 29 – Definição 

1. O Conselho Pedagógico éo órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa do 

agrupamento, nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da orientação e acompanhamento dos 

alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente. 

2. Toda a atividade do Conselho Pedagógico deve desenvolver-se no respeito pelos princípios da democraticidade 

e participação consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo. 

Artigo 30 – Composição do Conselho Pedagógico 

1. O Conselho Pedagógico é constituído por 17 elementos e tem a seguinte composição: 

a) Diretor do Agrupamento; 

b) 11Coordenadores de Departamento Curricular; 

c) Coordenadora das Bibliotecas Escolares; 

d) 3Coordenadores de Diretores de Turma (2º e 3º ciclos e secundário); 

e) Representante da Oferta Formativa Alternativa. 

2. Os representantes do pessoal docente no conselho geral não podem ser membros do conselho pedagógico. 

3. Nas reuniões plenárias ou de comissões especializadas, designadamente quando a ordem de trabalhos verse 

sobre matérias previstas nas alíneas a), b), e), f) j) e k) do ponto 1 do artigo 31.º deste regulamento, podem 

participar, sem direito a voto, a convite do presidente do conselho pedagógico, representantes do pessoal não 

docente, dos pais e encarregados de educação e dos alunos. 

4. O presidente do conselho geral pode participar nas reuniões do conselho pedagógico sempre que para isso o 

solicitar ou for mandatado pelo conselho geral. 

Artigo 31 – Competências do Conselho Pedagógico 

1. Compete ao Conselho pedagógico: 

a) Elaborar a proposta de projeto educativo a submeter pelo diretor ao conselho geral; 

b) Apresentar propostas para a elaboração do regulamento interno e dos planos anual e plurianual de 

atividades e emitir parecer sobre os respetivos projetos; 

c) Emitir parecer sobre as propostas de celebração de contratos de autonomia; 

d) Elaborar e aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente; 

e) Definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e vocacional, do 

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

bem como as respetivas estruturas programáticas; 

g) Definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação curricular, dos apoios e complementos 

educativos e das modalidades especiais de educação escolar; 

h) Adotar os manuais escolares, ouvidos os departamentos curriculares; 

i) Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, no âmbito do 

agrupamento e em articulação com instituições ou estabelecimentos de ensino superior vocacionados para 

a formação e investigação; 

j) Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e cultural; 

k) Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente de acordo com o disposto na legislação 

aplicável; 

l) Propor mecanismos de avaliação dos desempenhos organizacionais e dos docentes, bem como da 

aprendizagem dos alunos, credíveis e orientados para a melhoria da qualidade do serviço de educação 

prestado e dos resultados das aprendizagens; 

m) Participar, nos termos regulamentados nos normativos em vigor, no processo de avaliação do desempenho 

do pessoal docente. 

2. São ainda competências do Conselho Pedagógico: 

a) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a constituição de turmas, elaboração de horários de alunos 

e distribuição do serviço docente; 

b) Elaborar e aprovar o seu regimento, bem como outras normas internas que venham a revelar-se 

necessárias ao seu bom funcionamento; 

c) Assegurar a articulação entre as estruturas de orientação educativa, tendo em vista o desempenho integral 

das suas funções; 

d) Propor medidas que favoreçam o conhecimento mútuo da escola e do meio; 

e) Tomar iniciativas que visem o estreitamento das relações entre a escola e a comunidade; 

f) Rever/alterar, anualmente, o seu regimento; 

g) Pronunciar-se sobre as alterações ao regulamento interno; 

3. No desempenho das suas competências, o Conselho Pedagógico tem a faculdade de requerer, aos restantes 

órgãos, as informações necessárias para realizar eficazmente o acompanhamento e a avaliação do 

funcionamento da instituição educativa e lhe dirigir recomendações, com vista ao desenvolvimento do Projeto 

Educativo e ao cumprimento do Projeto Curricular do Agrupamento. 
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Artigo 32 – Mandato 

1. O mandato do conselho pedagógico coincide com o início do ano letivo; 

2. O mandato do presidente do conselho pedagógico tem a duração de quatro anos letivos; 

3. O mandato dos coordenadores de departamento curricular e coordenadores dos diretores de turma tem a 

duração de quatro anos letivos; 

4. O mandato dos restantes elementos que integram este órgão tem a duração de um ano letivo; 

5. No caso de impedimento de qualquer elemento do conselho pedagógico, procede-se a nova nomeação de 

acordo com o estipulado no regimento interno deste órgão. 

Artigo 33 – Regime de Funcionamento 

O regime de funcionamento do Conselho Pedagógico, bem como as competências dos seus membros encontram-

se regulados em Regimento Interno próprio (Anexo 4). 

Secção IV – Conselho Administrativo 

Artigo 34 – Definição 

O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira do agrupamento, nos 

termos da legislação em vigor. 

Artigo 35 – Composição 

O conselho administrativo é composto por 3 elementos e a sua composição é a seguinte: 

a) O diretor, que preside; 

b) O subdiretor ou um dos adjuntos do diretor, por ele designado para o efeito; 

c) O chefe dos serviços administrativos ou quem o substitua. 

Artigo 36 – Competências 

São competências do Conselho Administrativo: 

a) Aprovar o projeto de orçamento anual, em conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo 

conselho geral; 

b) Elaborar o relatório de contas de gerência; 

c) Autorizar a realização de despesas e o respetivo pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e verificar a 

legalidade da gestão financeira; 

d) Zelar pela atualização do cadastro patrimonial. 



 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS 

Escola sede: Escola Secundária José Belchior Viegas 

 

 

R E G U L A M E N T O  I N T E R N O  D O  A G R U P A M E N T O  

 

Página 30 

Artigo 37 – Regime de Funcionamento 

O conselho administrativo reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que o presidente 

o convoque, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer dos restantes membros. 

CAPÍTULO IV – Estruturas de Coordenação Educativa e Supervisão Pedagógica 

Artigo 38 – Definição 

Com vista ao desenvolvimento do projeto educativo, as estruturas que colaboram com o conselho pedagógico e 

com o diretor no sentido de assegurar a coordenação, supervisão e acompanhamento das atividades escolares, 

promover o trabalho colaborativo e realizar a avaliação de desempenho do pessoal docente são as seguintes: 

a) O departamento curricular; 

b) O grupo disciplinar; 

c) A direção de turma 

d) A coordenação de diretores de turma. 

Artigo 39 – Finalidades 

A constituição de estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica visa, nomeadamente: 

e) A articulação e gestão curricular na aplicação do currículo nacional e dos programas e orientações 

curriculares e programáticas definidas a nível nacional, bem como o desenvolvimento de componentes 

curriculares por iniciativa do agrupamento; 

f) A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades de turma ou grupos de alunos 

g) A coordenação pedagógica de cada ano, ciclo ou curso; 

h) A avaliação de desempenho do pessoal docente. 

Secção V – Departamentos Curriculares 

Artigo 40 – Articulação e gestão curricular 

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

procurando adequar o currículo às necessidades específicas dos alunos; 

2. A articulação e gestão curricular são asseguradas por departamentos curriculares nos quais se encontram 

representados os grupos de recrutamento e áreas disciplinares, de acordo com os cursos lecionados e o número 

de docentes. 
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Artigo 41 – Composição 

1. O Departamento do Pré-escolar é composto por todos os Educadores de Infância; 

2. O Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico é composto por todos os professores do 1º Ciclo, incluindo os 

professores de apoio educativo, professora bibliotecária e a adjunta do 1.º Ciclo com componente letiva 

atribuída; 

3. Os Departamentos Curriculares no 2.º, 3.º Ciclos e Secundário integram os docentes que lecionam as 

seguintes disciplinas:  

a) Departamento de Língua Portuguesa: Língua Portuguesa (básico e secundário). 

b) Departamento de Línguas Estrangeiras: Inglês (básico e secundário), Alemão, Francês e Espanhol (3.º Ciclo 

e secundário). 

c) Departamento de Ciências Sociais e Humanas: História e Geografia de Portugal (2.ºCiclo), História (3.º 

Ciclo), História (secundário), Geografia (3.º Ciclo), Economia (secundário) Filosofia (secundário) Educação 

Moral e Religiosa Católica e Educação Moral e Religiosa Evangélica (básico e secundário). 

d) Departamento de Matemática: Matemática (básico e secundário). 

e) Departamento de Ciências Experimentais: Ciências da Natureza (2.º Ciclo), Ciências Naturais (3.º Ciclo) e 

Ciências Físico-Químicas (3. Ciclo e secundário), Biologia e Geologia (secundário). 

f) Departamento de Expressões: Educação Visual (2.º e 3.º Ciclo), Educação Tecnológica (2.º e 3.º Ciclo), 

Ateliê de Artes (3.º Ciclo) Educação Musical (2.º Ciclo), Música (3.º Ciclo). 

g) Departamento de Informática: Informática (2.º, 3.º Ciclos e Secundário).  

h) Departamento de Educação Física: Educação Física (básico e secundário). 

4. O Departamento de Educação especial é composto pelos docentes da Educação Especial e do Apoio Educativo 

do 1.º Ciclo em exercício de funções nas escolas do agrupamento. 

Artigo 42 – Competências 

1. Os Departamentos Curriculares têm as seguintes competências: 

a) Coordenar as atividades pedagógicas a desenvolver pelos professores do departamento, no domínio da 

implementação dos planos curriculares nas suas componentes disciplinares, bem como de outras atividades 

educativas, constantes do Plano Anual de Atividades; 

b) Analisar e debater, em articulação entre níveis de ensino do agrupamento, questões relativas à adoção de 

modelos pedagógicos, de métodos de ensino e de avaliação, de materiais de ensino – aprendizagem e 

manuais escolares; 

c) Analisar a conveniência do agrupamento flexível de cargas horárias semanais para as diferentes disciplinas; 
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d) Desenvolver, em conjugação com os Serviços de Psicologia e Orientação, o Núcleo de Apoio Educativo e os 

Diretores de Turma, medidas nos domínios da orientação e acompanhamento dos alunos, visando contribuir 

para o seu sucesso educativo;  

e) Colaborar com os diretores de turma/professores titulares de turma na elaboração de programas específicos 

integrados nas atividades e medidas de apoio educativo estabelecidos no contexto do sistema de avaliação 

dos alunos no ensino básico; 

f) Colaborar com os professores de enriquecimento curricular, com vista à promoção da articulação curricular 

e à definição de estratégias transversais, promotoras de sucesso; 

g) Desenvolver e apoiar projetos educativos de âmbito local e regional, de acordo com os recursos da escola 

ou através da colaboração com outras escolas e entidades; 

h) Colaborar na definição de competências básicas, bem como na elaboração de provas aferidas, no quadro da 

avaliação dos alunos do ensino básico; 

i) Desenvolver medidas no domínio da formação dos docentes do departamento, quer no âmbito da formação 

contínua quer no apoio aos que se encontram em formação inicial; 

j) Dar parecer sobre critérios para atribuição de serviço docente e gestão de espaços e equipamentos; 

k) Elaborar e avaliar o Plano Anual de Atividades do Departamento, tendo em vista a concretização do Projeto 

Educativo do Agrupamento. 

Artigo 43 – Regime de Funcionamento 

O regime de funcionamento do Conselho de Departamento, bem como as competências dos seus membros 

encontram-se regulados em Regimento próprio, (Anexos 5, 6 7 e 8). 

Artigo 44 – Coordenador do Departamento Curricular 

1. O coordenador de departamento curricular deve ser um professor/educador de carreira detentor de formação 

especializada nas áreas de supervisão pedagógica, avaliação do desempenho docente ou administração 

educacional; 

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

existirem ou não existirem em número suficiente podem ser designados docentes segundo a seguinte ordem 

de prioridade: 

a) Docentes com experiência profissional, de pelo menos um ano, de supervisão pedagógica na formação 

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

serviço de docentes; 
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b) Docentes com experiência de pelo menos um mandato de coordenador de departamento curricular ou 

de outras estruturas de coordenação educativa previstas neste regulamentamos interno, delegado de 

grupo disciplinar ou representante de grupo de recrutamento; 

c) Docentes que não reunindo os requisitos anteriores sejam considerados competentes para o exercício 

da função, nomeadamente 

3. Na escolha professor/educador que irá exercer as funções de coordenador de departamento curricular deve 

ter-se em conta a sua competência pedagógica e científica, bem como a sua capacidade de relacionamento e 

liderança. 

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

favoráveis dos membros do departamento curricular. 

6. O mandato do coordenador tem a duração de quatro anos, e cessa com o mandato do diretor. 

7. O coordenador de departamento curricular pode ser exonerado a todo o tempo por despacho fundamentado 

do diretor, após consulta ao respetivo departamento. 

8. São competências do Coordenador do Departamento Curricular: 

a) Promover a troca de experiências e a cooperação entre os professores do respetivo departamento; 

b) Assegurar a articulação entre o departamento e as restantes estruturas de orientação educativa, 

nomeadamente na análise e desenvolvimento de medidas de orientação pedagógica; 

c) Apresentar ao Conselho Pedagógico propostas de agrupamentos flexíveis de tempos letivos semanais para 

as diferentes disciplinas e a adoção de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos; 

d) Assegurar a participação do departamento na elaboração, desenvolvimento e avaliação do Projeto 

Educativo da Agrupamento, bem como no Projeto Curricular e no Regulamento Interno do Agrupamento; 

e) Estimular a cooperação com outros níveis de educação e ensino e com outras escolas da região no que se 

refere à partilha de recursos e à dinamização de projetos de inovação pedagógica; 

f) Promover a articulação entre a formação inicial e contínua dos professores/educadores do Departamento; 

g) Propor ao Conselho Pedagógico, ouvidos os elementos do departamento, a designação dos 

professores/educadores responsáveis pelo acompanhamento da profissionalização em serviço, dos 

orientadores de prática pedagógica das licenciaturas em ensino e do ramo de formação educacional bem 

como dos docentes cooperantes na formação inicial; 

h) Colaborar com a Comissão de Coordenação de Avaliação e o Órgão de Gestão da Agrupamento na avaliação 

do desempenho global dos docentes do departamento; 
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i) Promover medidas de planificação e avaliação das atividades do departamento; 

j) Apresentar ao Diretor do Agrupamento, um relatório das atividades desenvolvidas em cada ano. 

Secção VI – Grupos Disciplinares 

Artigo 45 – Definição 

1. A articulação curricular é assegurada ainda pelos grupos disciplinares, quando o departamento integra mais do 

que uma disciplina. Nesse caso, o coordenador de departamento acumula com o cargo de delegado do seu 

grupo. 

Artigo 46 – Composição 

1. No agrupamento existem em atividade os grupos disciplinares seguintes: 

Departamento Curricular Grupo Disciplinar 

Educação Pré-Escolar Educação Pré-Escolar 

1.º Ciclo do Ensino básico 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Língua Portuguesa Português (Básico e Secundário) 

Línguas Estrangeiras 
Inglês / Alemão (Básico e Secundário) 

Espanhol / Francês (3.º Ciclo e Secundário) 

Ciências 

Sociais  

e 

Humanas 

História (2.º Ciclo, 3º Ciclo e Secundário)  

Geografia (3.º Ciclo) 

Economia (Secundário) 

Secretariado (Secundário) 

Filosofia (Secundário) 

Educação Moral e Religiosa (Básico e Secundário) 

Ciências Experimentais 
Biologia, Geologia e Ciências Sociais (Básico e Secundário) 

Física e Química (3. Ciclo e Secundário) 

Matemática Matemática (Básico e Secundário 

Informática Informática (3.º Ciclo e secundário) 

Expressões 

Educação Visual (2.º e 3.º Ciclo) 
Educação Tecnológica (2.º e 3.º Ciclo) 
Ateliê das Artes (3.º Ciclo) 

Educação Musical (2.º Ciclo e 3. Ciclo) 

Educação Física Educação Física (Básico e Secundário) 
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Educação Especial Educação Especial e Apoio Educativo do 1.º ciclo 
 

2. Nos departamentos curriculares de disciplina única, o coordenador exerce também as funções de delegado de 

disciplina. 

Artigo 47 – Competências 

Sem prejuízo de outras competências fixadas no regimento interno, são funções dos grupos disciplinares: 

a) Coordenação da atividade científico – pedagógica no âmbito das disciplinas e currículos lecionados pelos 

docentes do grupo; 

b) Planificação anual da atividade letiva. 

c) Definição dos critérios de avaliação da(s) disciplina(s) ministrada(s) pelo grupo disciplinar; 

d) Uniformização de critérios de avaliação entre os professores que lecionam o mesmo nível de disciplina; 

e) Elaboração do plano de atividades a serem realizadas pelo grupo disciplinar no decorrer do ano letivo; 

f) Solicitação dos materiais necessários à preparação das atividades constantes no plano acima descrito ao 

órgão de gestão da escola, com duas semanas de antecedência.  

g) Elaboração e aprovação dos documentos internos de orientação das atividades de lecionação das 

disciplinas; 

h) Elaboração do respetivo regimento interno, nos primeiros 30 dias a seguir ao início do respetivo mandato; 

Artigo 48 – Regime de Funcionamento dos Grupos Disciplinares 

O regime de funcionamento dos grupos disciplinares, bem como as competências dos seus membros encontram-

se regulados em regimentos próprios, (Anexo 9). 

Artigo 49 – Delegado de Grupo 

1. Cada grupo disciplinar é coordenado pelo respetivo delegado, nomeado pelo diretor do agrupamento por um 

período determinado. 

2. O delegado de grupo é um professor que apoia o coordenador de departamento curricular, e orienta e 

coordena a atuação pedagógica dos professores do grupo.  

Artigo 50 – Competências 

Sem prejuízo de outras competências fixadas no regimento interno, são funções do delegado de grupo: 

a) Promover a troca de experiências e a coordenação entre outros docentes que integram o conselho de 

docentes;  

b) Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de estudo, promovendo a 

adequação dos seus objetivos e conteúdos à situação concreta do agrupamento;  
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c) Promover a articulação com outras estruturas ou serviços do agrupamento, com vista ao desenvolvimento 

de estratégias de diferenciação pedagógica;  

d) Propor ao respetivo departamento o desenvolvimento e a adoção de medidas destinadas a melhorar as 

aprendizagens dos alunos;  

e) Zelar pelas instalações do grupo bem como pelo material;  

f) Organizar o dossiê de grupo;  

g) Convocar e presidir às reuniões do conselho de grupo;  

h) Elaborar relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido.  

Secção VII – Direção de Turma 

Artigo 51 – Organização das atividades da turma 

1. A organização, acompanhamento e avaliação das atividades a desenvolver com a turma/grupo são da 

responsabilidade: 

a) Dos educadores titulares de grupo, na educação pré-escolar, em colaboração com os professores das 

atividades de apoio à família; 

b) Dos professores titulares de turma, no 1º Ciclo do Ensino Básico, em colaboração com os docentes das 

atividades de enriquecimento curricular; 

c) Do Conselho de Turma no 2º, 3º Ciclos e Secundário. 

2. Para acompanhamento e avaliação das atividades a desenvolver com cada grupo de alunos serão elaborados 

planos de trabalho explicando estratégias de diferenciação pedagógica e de adequação curricular, visando 

promover mais e melhores aprendizagens, como a seguir se descrimina:  

3. No início do ano letivo o docente titular/diretor de turma/grupo caracteriza o perfil psicológico, familiar e social 

do seu grupo de alunos; 

4. Tendo cada professor realizado um diagnóstico das várias competências evidenciadas pelos alunos, procede-

se à elaboração do Projeto Curricular de turma/grupo, a realizar, no início do ano letivo, pelo Conselho de 

Turma ou grupo de docentes da turma; 

5. Ao longo do ano letivo, o Conselho de Turma ou os docentes da turma reformularão as estratégias contidas no 

Projeto Curricular de Turma/Grupo conforme a evolução dos conhecimentos, atitudes e valores do grupo, 

reforçando a articulação escola-família. 

Artigo 52 – Composição dos Conselhos de Turma 

1. O Conselho de turma é constituído pelos seguintes elementos: 
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a) Diretor de Turma; 

b) Professores da turma 

c) Delegado de turma ou, na sua impossibilidade, subdelegado de turma; 

d) Dois representantes dos pais ou encarregados de educação da turma; 

e) Representante dos serviços de psicologia e orientação e professor dos serviços especializados de apoio 

educativo, quando estiverem em apreciação situações relativas a alunos com necessidades educativas 

especiais, ou nos casos em que o diretor de turma considere necessária a presença desse representante. 

Artigo 53 – Competências dos Diretores de Turma/Professor titular/Educador 

1. No Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico, a coordenação das atividades do grupo/turma, bem como 

dos Conselhos de Turma é realizada pelo docente titular de turma  

2. No 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e no Ensino Secundário a coordenação das atividades do Conselho de Turma 

é realizada pelo Diretor de Turma, o qual é designado pelo Diretor, de entre os professores da turma tendo em 

conta a sua competência pedagógica e capacidade de relacionamento interpessoal. 

3. O Diretor de Turma e o Docente Titular da turma/grupo enquanto coordenadores do Projeto Curricular de 

Turma/Grupo, são particularmente responsáveis pela adoção de medidas tendentes à melhoria das condições 

de aprendizagem e à promoção de um bom ambiente educativo, competindo-lhe articular a intervenção dos 

Professores da turma/grupo, incluindo, no 1º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar, os professores de 

educação especial e apoio educativo, os professores das atividades de enriquecimento curricular e apoio à 

família e dos pais e encarregados de educação e colaborar com estes no sentido de prevenir e resolver 

problemas comportamentais ou de aprendizagem.  

4. Cada professor só deve ser diretor de uma turma, sendo garantida, sempre que possível a continuidade do 

cargo. 

5. São competências dos diretores de turma/professores titulares de turma/educadores: 

a) Assegurar a articulação entre os professores da turma e com os alunos, pais e encarregados de educação; 

b) Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre professores e alunos; 

c) Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação de atividades, conteúdos, 

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

d) Articular as atividades da turma com os pais e encarregados de educação promovendo a sua participação; 

e) Coordenar o processo de avaliação dos alunos garantindo o seu carácter globalizante e integrador; 

f) Fazer eleger, na primeira oportunidade, o delegado e subdelegado de turma e os representantes dospais 

e encarregados de educação da turma; 

g) Desenvolver ações que promovam e facilitem a correta integração dos alunos na vida escolar; 
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h) Garantir aos professores da turma a existência de meios e documentos de trabalho e a orientação 

necessária ao desempenho das atividades próprias da ação educativa; 

i) Garantir uma informação atualizada junto dos pais e encarregados de educação acerca da integração dos 

alunos na comunidade escolar, do aproveitamento escolar, das faltas e das atividades escolares; 

j) Convocar por escrito, com a antecedência de 48 horas, o aluno delegado de turma e os representantes 

dos encarregados de educação para a reunião do conselho de turma; 

k) Presidir às reuniões de conselho de turma; 

l) Apreciar as justificações de faltas apresentadas pelo encarregado de educação, aceitando-as ou não, de 

acordo com critérios coerentes de exigência, sem excluir a compreensão de situações excecionais; 

m) Promover junto do conselho de turma a realização de ações conducentes à concretização do Projeto 

Educativo de Escola, numa perspetiva de envolvimento dos encarregados de educação e de abertura à 

comunidade; 

n) Assegurar a adoção de estratégias de diferenciação pedagógica, bem como a criação de condições para 

a realização de atividades interdisciplinares; 

o) Promover um acompanhamento individualizado dos alunos, divulgando junto dos professores da turma 

a informação necessária à adequada orientação educativa; 

p) Apreciar ocorrências de indisciplina, assegurando a participação dos alunos, professores, pais e 

encarregados de educação na aplicação de medidas educativas decorrentes da apreciação das mesmas 

situações; 

q) Coordenar a elaboração dos planos de atividades de acompanhamento pedagógico orientados para a 

turma ou individualizados, com medidas adequadas à resolução das dificuldades dos alunos,decorrente 

da avaliação sumativa e manter informado o Encarregado de Educação; 

r)  Convocar reuniões com os encarregados de educação no início do ano letivo e no final/início de cada 

período e sempre que necessário. Nestas reuniões é feita a apreciação individual dos alunos e respetivas 

estratégias pedagógicas e de remediação de forma a obter, quando necessário, o compromisso dos pais 

e encarregados de educação para a sua concretização; 

s)  Elaborar e atualizar o Processo Individual do Aluno, facultando a sua consulta ao aluno, professores da 

turma, pais e encarregados de educação; 

t)  Propor, na sequência da decisão do conselho de turma, medidas de apoio educativo adequadas e proceder 

à respetiva avaliação; 

u)  Conhecer, divulgar e fazer cumprir este Regulamento Interno; 

v) Apresentar à Diretora um relatório crítico anual, do trabalho desenvolvido. 
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Artigo 54 – Conselhos de Turma de carácter geral 

1. O conselho de turma reúne-se sempre que um motivo de natureza pedagógica o justifique; 

2. Na reunião participam os professores da turma, o delegado de turma e os representantes dos pais e 

encarregados de educação, sob a presidência do diretor de turma; 

3. No 1º Ciclo do Ensino Básico, realizam-se ainda conselhos de turma, coordenados pelo professor titular de 

turma e em que participam todos os professores de educação especial, apoio educativo e de atividades de 

enriquecimento curricular; 

4. Cada conselho de turma/ docente titular de turma elaborará um Projeto Curricular de Turma no início do ano 

letivo. O referido Projeto será objeto de avaliação intermédia e, caso haja necessidade, será reformulado. 

Artigo 55 – Conselhos de Turma de Avaliação 

1. A avaliação do aproveitamento escolar é da responsabilidade da escola e tem carácter predominantemente 

formativo e contínuo. Esta avaliação é formalizada a nível do Conselho de Turma e traduz-se numa escala de 

níveis e menções qualitativas. 

2. A avaliação do aproveitamento escolar deve assumir um carácter global, não podendo a avaliação de uma 

disciplina ser considerada fora do contexto das restantes frequentadas pelo aluno. 

3. O professor de cada disciplina é apenas portador de uma informação sobre o aproveitamento de cada aluno e 

de uma proposta de classificação. A decisão final, quanto à classificação a atribuir, é da competência do 

Conselho de Turma e deverá resultar do consenso dos professores que o integram. 

4. Sendo impossível, pelo diálogo, chegar ao consenso, será considerada a opinião da maioria dos membros do 

Conselho de Turma, não esquecendo a especial responsabilidade do Diretor de Turma pela garantia da natureza 

globalizante e integrante da avaliação. 

5. Em qualquer dos momentos de avaliação, as decisões do Conselho de Turma serão ratificadas pela Diretora do 

Agrupamento, que poderá determinar a repetição da reunião sempre que tal o justifique por vício de forma. 

Se, mesmo assim, a decisão tomada continuar a não merecer a concordância da Diretora, esta submetê-la-á à 

apreciação do Conselho Pedagógico, cujo parecer deverá ser respeitado.  

Artigo 56 – Regime de funcionamento dos Conselhos de Turma 

O regime de convocação e funcionamento dos Conselhos de Turma de carácter geral, bem como dos Conselhos de 

Turma de Avaliação e as competências dos seus membros encontram-se regulados em Regimentos próprios, (Anexo 

10). 

Artigo 57 – Verificação da documentação das reuniões de Conselho de Turma de Avaliação 

1. As equipas de verificação serão nomeadas pelo Diretor do Agrupamento e deverá fazer parte destas, sempre 
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que possível, o(a) Diretor(a) de Turma; 

2. As funções específicas no que se refere à verificação são: 

a) Conferir as classificações e as faltas da pauta, dos Registos de Avaliação e dos Registos Biográficos (estes 

últimos no 3º período) 

b) Garantir a não existência de rasuras na ata, pautas e registos; 

c) Verificar se as pautas e a ata se encontram devidamente assinadas e datadas. 

Secção VIII – Coordenação de Diretores de Turma 

Artigo 58 – Definição 

1. A coordenação de diretores de turma destina-se a articular e harmonizar as atividades desenvolvidas pelas 

turmas do mesmo ciclo de escolaridade. 

2. A coordenação referida no número anterior é realizada na Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo pelo Conselho 

de Departamento e no 2º e 3º Ciclos e Ensino Secundário pelo Conselho de Diretores de Turma. 

3. Considerando a dimensão do Agrupamento e as suas exigências organizacionais, a coordenação e articulação 

dos planos de trabalho das diferentes turmas realizar-se-á por ciclo, a Diretora nomeia os seguintes 

coordenadores: 

a) Um Coordenador de Departamento da Educação Pré-escolar 

b) Um Coordenador de Departamento do 1.º Ciclo 

c) Um coordenador dos Diretores de Turma do 2º ciclo; 

d) Um Coordenador de Diretores de Turma do 3º ciclo; 

e) Um coordenador de Diretores de Turma do Ensino Secundário; 

4. O mandato dos coordenadores vigora durante um período de um ano. 

5. No Conselho de Departamento da Educação pré-escolar participa o coordenador, todos os educadores, 

podendo ainda ser convocados os doentes da educação especial, intervenção precoce e os professores da 

componente de animação e apoio à família. 

6. No Conselho de Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico participa o coordenador, todos os professores 

titulares de turma, de apoio educativo, podendo ainda ser convocados os doentes da educação especial, e os 

professores das atividades de enriquecimento curricular. 

7. Nos Conselhos de Diretores de turma participam todos os diretores de turma do respetivo nível de ensino. 

Artigo 59 – Competências do Conselho de Diretores de Turma 
 

1. Entre outras competências definidas na lei, no presente regulamento e nos respetivos regimentos, a este órgão 
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compete: 

a) Planificar as atividades e projetos a desenvolver anualmente, de acordo com as orientações do Conselho 

Pedagógico; 

b) Articular entre as diversas turmas e departamentos o desenvolvimento de conteúdos programáticos e 

objetivos de aprendizagem; 

c) Cooperar com outras estruturas de orientação educativa e com os serviços especializados de apoio 

educativo na gestão adequada de recursos e na adoção de medidas pedagógicas conducentes ao sucesso; 

d) Dinamizar e coordenar a realização de projetos interdisciplinares das turmas; 

e) Identificar necessidades de formação; 

f) Conceber e desencadear mecanismos de formação interna aos seus membros, mediante proposta a 

apresentar ao Conselho Pedagógico. 

Artigo 60 – Regime de funcionamento 

O regime de convocação e funcionamento do Conselho de Diretores de Turma e as competências dos seus membros 

encontram-se regulados em Regimentos próprios, (Anexos 11). 

Secção IX – Outras Estruturas de Orientação e Supervisão 

Artigo 61 – Equipa de Articulação Curricular 

1. A rede escolar do concelho está organizada em agrupamento o que cria as condições necessárias e suficientes 

para que sejam asseguradas, de forma mais eficaz, a articulação curricular e a garantia de sequencialidade do 

currículo.  

2. A equipa de articulação curricular, constituída por um representante de cada ciclo de ensino elabora um Plano 

de Ação que promove, monitoriza e avalia que os objetivos de articulação curricular da responsabili-dade de 

todos os intervenientes sejam cumpridos 

3. O coordenador da equipa de articulação curricular é nomeado pelo diretor de entre os membros que a 

compõem. 

Artigo 62 – Coordenação de Projetos 

1. O coordenador dos projetos é nomeado pelo diretor de entre os professores do quadro do agrupamento. 

2. Ao coordenador de projetos compete: 

a) Consultar todas as estruturas do agrupamento no sentido de elaborar o plano anual e plano plurianual 

de atividades; 

b) Elaborar o plano anual de atividades; 
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c) Elaborar o plano plurianual de atividades; 

d) Articular o(s) plano(s) anual e plurianual de atividades com o projeto educativo do agrupamento; 

e) Submeter a conselho pedagógico o plano anual de atividades; 

f) Submeter a conselho pedagógico o plano plurianual de atividades; 

g) Atualizar, na página da escola, na internet, o plano anual de atividades; 

h) Pesquisar e propor a conselho pedagógico projetos que constituam uma mais-valia para o cumprimento 

da missão do agrupamento; 

i) Elaborar, trimestralmente, relatórios de avaliação intermédia, sobre a consecução do plano anual de 

atividades; 

j) Elaborar, anualmente, o relatório de avaliação do plano anual de atividades; 

k) Elaborar, anualmente, o relatório de avaliação do plano plurianual de atividades; 

l) Articular com as bibliotecas escolares; 

m) Verificar a adequação dos projetos/atividades desenvolvidas na escola; 

n) Acatar as decisões das estruturas de orientação educativa hierarquicamente superiores; 

o) Cumprir o regulamento interno do agrupamento; 

p) Analisar legislação em vigor. 

Artigo 63 – Coordenação dos Cursos Profissionais 

1. O coordenador dos cursos profissionais é nomeado pelo diretor de entre os professores que lecionam esses 

cursos. 

2. Sem prejuízo das competências definidas no regulamento dos cursos profissionais o coordenador dos cursos 

profissionais: 

a) Preside ao conselho de curso; 

b) Assegura a articulação pedagógica entre as diferentes disciplinas e complementos de formação do curso; 

c) Organiza e coordena as atividades a desenvolver no âmbito da formação técnica; 

d) Participa nas reuniões de conselho de turma, no âmbito das suas funções; 

e) Assegura, junto do diretor de escola, os recursos necessários ao desenvolvimento da formação; 

f) Articula com os órgãos de gestão da escola, no que respeita aos procedimentos necessários à realização 

da prova de aptidão profissional (PAP); 

g) Articula com as estruturas intermédias de articulação e coordenação pedagógica, no que respeita aos 

procedimentos necessários à realização da prova de aptidão profissional (PAP); 

h) Assegura a articulação entre a escola e as entidades de acolhimento da formação em contexto de 

trabalho (FCT); 
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i) Identifica, seleciona e prepara protocolos a estabelecer com as entidades de acolhimento da FCT; 

j) Participa na elaboração do plano da FCT e dos contratos de formação; 

k) Atribui e acompanha estágios dos formandos, em relação com o orientador e com o monitor, 

responsáveis pelo acompanhamento dos formandos; 

l) Assegura a articulação com os serviços com competência em matéria de apoio socioeducativo; 

m) Coordena o acompanhamento e a avaliação do curso; 

n) Acata diretrizes de estruturas de orientação educativa hierarquicamente superiores; 

o) Participa na avaliação de desempenho dos colegas; 

p) Analisa legislação em vigor; 

q) Cumpre o regulamento interno do agrupamento; 

r) Elabora relatório, no final de cada período, sobre o desenvolvimento da formação; 

s) Elabora relatório final das atividades desenvolvidas. 

Artigo 64 – Coordenação dos Cursos Noturnos 

1. É designado pelo diretor de entre os docentes que lecionam no ensino noturno. 

2. Ao Coordenador dos Cursos Noturnos compete: 

a) Articular e harmonizar as atividades desenvolvidas pela turma de um mesmo ano de escolaridade e de 

um mesmo curso; 

b) Coordenar a planificação das atividades e projetos a desenvolver anualmente de acordo com indicações 

do conselho pedagógico; 

c) Verificar a articulação com os diferentes departamentos curriculares do desenvolvimento de conteúdos 

programáticos e objetivos de aprendizagem; 

d) Colaborar com outras estruturas de orientação educativa, e com os serviços especializados de apoio 

educativo, na gestão adequada de recursos e na adoção de medidas pedagógicas destinadas a melhorar 

as aprendizagens; 

e) Dinamizar e coordenar a realização de projetos interdisciplinares das turmas; 

f) Identificar necessidade de formação de docentes no âmbito da filosofia dos cursos lecionados; 

g) Conceber e desencadear mecanismos de formação e apoio aos professores em exercício nos cursos 

noturnos; 

h) Propor ao conselho pedagógico a realização de ações de formação no domínio da orientação educativa 

e da coordenação de atividades; 

i) Submeter ao conselho pedagógico as propostas do conselho que coordena; 

j) Apresentar ao diretor de escola um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido; 
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k) Divulgar, anualmente, a oferta formativa junto da comunidade. 

Artigo 65 – Coordenação do Desporto Escolar 

1. É designado pelo diretor, entre os docentes do grupo de educação física. 

2. O coordenador do desporto escolar, em articulação com os professores e outros responsáveis pelas atividades 

do mesmo será o garante da operacionalização do projeto do desporto escolar do agrupamento, sendo da sua 

competência: 

a) Assegurar a articulação entre o projeto educativo do agrupamento e o projeto de desporto escolar; 

b) Cooperar com os órgãos de gestão, atuando segundo as suas orientações, e com as estruturas do 

ministério da educação; 

c) Incentivar o desenvolvimento de um quadro de atividades recreativas e formativas que estimule os 

alunos a aderirem de forma voluntária e de acordo com as orientações dos departamentos envolvidos 

no projeto (educação física e/ou outros) e os órgãos de direção, gestão e orientação pedagógica do 

agrupamento; 

d) Fomentar a participação dos alunos na gestão do desporto escolar, intervindo no desenvolvimento, 

organização e avaliação das respetivas atividades; 

e) Coordenar e operacionalizar o corta-mato e o Mega sprinter internos, torneios inter-turmas, inter-

escolas, e ADE’s, em articulação com os professores de educação física e professores responsáveis das 

atividades do desporto escolar, bem como coordenar a organização de cursos de juízes, árbitros e 

cronometristas ou outra formação prevista no plano de atividade interna; 

f) Realizar atividades que assumam características interdisciplinares tais como, seminários e conferências, 

visitas de estudo, programas de ocupação de tempos livres nos períodos de interrupção letiva, incluindo 

atividades físicas e convívios desportivos entre escolas;  

g) Realizar reuniões periódicas com os professores responsáveis pelas atividades do desporto escolar 

(interna e externa), no mínimo, uma em cada período letivo;  

h) Elaborar, cumprir e fazer cumprir o projeto do desporto escolar, bem como apresentar aos órgãos de 

gestão os relatórios previstos no referido projeto. Cada relatório de atividades terá de ser acompanhado 

de fichas de atividade/ação para cada ação realizada, em que se explicite o número de participantes, o 

quadro competitivo adotado e os resultados de todas as fases desse quadro competitivo.  

i) Organizar e manter atualizado, obrigatoriamente, o dossiê do clube de desporto escolar, do qual fazem 

parte, entre outros documentos, as fichas de resumo de atividade mensal, de presenças dos alunos nos 

treinos dos respetivos grupos/equipa, plano anual de cada grupo/equipa e relatório de cada ação 

realizada no âmbito da atividade interna, dos progressos escolares dos alunos nas disciplinas curriculares;  
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j) Coordenar a organização dos campeonatos, encontros ou exibições/convívios que se realizem no 

agrupamento;  

k) Coordenar e fazer os contactos necessários para o transporte dos grupos/equipa;  

l) Enviar, nos prazos estipulados, toda a documentação necessária (boletins de jogo, relatórios, fichas, etc.);  

m) Garantir, em articulação com o órgão de direção e gestão, a substituição de qualquer professor 

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

Artigo 66 – Direção de Instalações 

1. Nos grupos disciplinares que possuem instalações e equipamentos específicos existe um diretor de instalações 

que é designado pelo diretor; 

2. Ao diretor de instalações compete: 

a) Sugerir a aquisição de materiais que considera pertinentes para o funcionamento da instalação; 

b) Zelar para que os equipamentos estejam sempre operacionais; 

c) Comunicar ao diretor de escola a impossibilidade de resolver anomalias de equipamentos; 

d) Providenciar o material necessário ao desenvolvimento das atividades letivas; 

e) Informar os professores do grupo disciplinar dos equipamentos/materiais disponíveis, de apoio à 

atividade letiva; 

f) Realizar, no final do ano letivo, o inventário do material existente; 

g) Supervisionar a manutenção do equipamento e instalações afetas ao grupo; 

h) Montar e instalar equipamento necessário; 

i) Procurar responsáveis por eventuais situações anómalas ocorridas; 

j) Afixar, nas instalações que lhe foram atribuídas, o regulamento de segurança e utilização das mesmas e 

dos equipamentos e materiais neles existentes; 

k) Participar na avaliação de desempenho dos colegas; 

l) Analisar legislação em vigor; 

m) Cumprir o regulamento interno do agrupamento. 

3. Como instalações próprias em relação às quais há o cargo de diretor, são definidas as seguintes: 

a) Instalações Desportivas; 

b) Salas de Informática; 

c) Salas de Ciências Físico-Químicas; 

d) Salas de Ciências da Natureza; 

e) Salas de Biologia 

f) Audiovisuais; 
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g) Salas de Educação Visual e Educação Tecnológica. 

4. Estas instalações específicas são esporadicamente utilizadas como sala de aula normal em situações de 

necessidade excecional. 

5. As instalações específicas, referidas no ponto 3, regem-se por regulamento individual próprio. 

CAPÍTULO V – Serviços Técnico-Pedagógicos 

Artigo 67 – Serviços de Apoio Socioeducativo 

1. Os serviços de ação social escolar (SASE) prestam apoio aos alunos no que respeita à atribuição de subsídio 

para alimentação, transportes, livros e material escolar; 

2. As condições e prazos para requerimento de subsídios são estipulados por lei e devidamente publicitados 

através da afixação na área dos Alunos e divulgados pelos diretores de turma a alunos e encarregados de 

educação; 

3. O apoio aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-escolar é financiado pela Câmara Municipal, 

mas os respetivos processos são rececionados e analisados, de acordo com a Lei geral ou Regulamento 

Municipal, nos serviços da escola, sendo apresentada à autarquia uma proposta dos apoios a atribuir aos 

alunos, para decisão final da Edilidade. 

Secção X – Serviços de Psicologia e Orientação 
 
Os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) realizam apoio ao desenvolvimento psicológico dos alunos e a sua 

orientação escolar e profissional, bem como apoio psicopedagógico às atividades educativas e ao sistema de 

relações da comunidade educativa, ao abrigo do art.º 26º da Lei nº46/86, de 14 de Outubro (Lei de Bases do Sistema 

Educativo. 

Artigo 68 – Competências 

1. As atribuições e competências dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) estão definidas, respetivamente, 

no art.º 3.º e no art.º 6.º, do Decreto-Lei nº 190/91, de 17 de Maio, que criou este serviços no âmbito do 

Ministério da Educação, (Anexo 12). 

2. O conteúdo funcional da carreira de psicólogo dos SPO dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 

ensino básico e secundário foi estabelecido pelo art.º 2º do Decreto-Lei nº 300/97, de 31 de Outubro. 

3. Do conjunto dessas atribuições e competências assinala-se: 

3.1 A nível de apoio psicopedagógico: 
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a) Colaborar com professores prestando apoio psicopedagógico às atividades educativas; 

b) Proceder à avaliação global de situações relacionadas com problemas de desenvolvimento, com 

dificuldades de aprendizagem, competências e potencialidades específicas e prestar o apoio 

psicopedagógico mais adequado; 

c) Colaborar na elaboração dos planos educativos individuais, ouvidos os restantes intervenientes no 

processo educativo, e acompanhar as situações de colocação de alunos em Regime Educativo Especial 

(REE, definido e regulamentado no Decreto lei nº3 / 2008 de 7 de Janeiro); 

d) Articular modalidades de complemento pedagógico, de compensação educativa e de educação 

especial, tendo em vista, tanto a individualização do ensino e a organização de grupos de alunos, 

como a adequação de currículos e programas; 

e) Colaborar com os Conselhos de Turma na avaliação especializada dos alunos e dar parecer sobre a 

retenção repetida dos alunos; 

f) Realizar programas de tutoria para apoio a estratégias de estudo, orientação e aconselhamento do 

aluno; 

g) Dar parecer sobre a integração de alunos ao abrigo do Regime Educativo Especial em Turmas de 

Currículo Alternativo e colaborar no acompanhamento e avaliação desses cursos. 

3.2 A nível da orientação escolar e profissional, no 2º  e3º ciclos e no ensino secundário: 

a) Colaborar nos processos de identificação dos alunos a abranger pelos Cursos de Educação e 

Formação Profissional Inicial e na organização destes, e ainda colaborar no processo de 

acompanhamento e avaliação do funcionamento destes cursos; 

b) Desenvolver programas e ações de aconselhamento pessoal e vocacional a nível individual ou de 

grupo. 

3.3 Ao nível do desenvolvimento do sistema de relações da comunidade educativa: 

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

escola; 

b) Intervir, a nível psicológico e psicopedagógico, na observação, orientação e apoio dos alunos, 

promovendo a cooperação de professores, pais e encarregados de educação em articulação com 

os recursos da comunidade; 

c) Participar em experiências pedagógicas, bem como em projetos de investigação e em ações de 

formação do pessoal docente e não docente. 

3.4 Na área da Saúde: 
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a) Estabelecer articulação com os serviços das Áreas da Saúde e da Segurança Social/ARS, de modo a 

contribuir para o correto diagnóstico e avaliação sócio-médico-educativas de crianças e jovens com 

Necessidades Educativas Especiais e planear as medidas de intervenção mais adequadas. 

3.5 Na área do Emprego e Formação Profissional: 

a) Colaborar com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), na organização de ações de 

informação e orientação profissional, designadamente par cursos de reabilitação profissional e 

formação profissional. 

Artigo 69 – Organização e funcionamento 

Equipa Técnica do SPO 

1. A equipa técnica do SPO é composta por um psicólogo clínico, a tempo parcial, que articula a sua ação com 

outros serviços locais ou regionais especializados, e uma psicóloga educacional que apoia os alunos com 

necessidades educativas especiais (NEEs) da Unidade de Ensino Estruturado e procede à orientação vocacional 

dos alunos do agrupamento. 

2. O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) desenvolve a sua atividade de acordo com um plano anual de 

atividades da escola, o qual deverá ser aprovado pelo competente órgão de direção pedagógica. 

3. Do conjunto de colaborações e articulações possíveis de estabelecer destaca-se: 

a) Assegurar, em colaboração com outros serviços competentes, docentes de Educação Especial de Apoios 

Educativos, a deteção de alunos com Necessidades Educativas Especiais, a avaliação da sua situação e o 

estudo das intervenções adequadas; 

b) Contribuir, em conjunto com as atividades desenvolvidas no âmbito das áreas curriculares, dos 

complementos educativos e das outras componentes educativas não escolares, para a identificação dos 

interesses e aptidões dos alunos de acordo com o seu desenvolvimento global e nível etário. 

Recursos e Meios 

1. O SPO tem instalações próprias. 

2. O SPO recorre, sempre que necessário, à colaboração dos Serviços Administrativos da Escola para apoio 

administrativo e logístico. 

3. O SPO tem recursos técnico-científicos de avaliação psicológica e meios de informação escolar e profissional. 

Secção XI – Equipa de Educação Especial 

Artigo 70 – Composição 

1. A Equipa de Educação Especial é composta por seis elementos, distribuídos do seguinte modo: 
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a) Duas professoras exercem a sua função, a tempo inteiro, na Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos; 

b)  Uma outra divide o serviço entre a Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos e a Escola Secundária;  

c) Duas professoras trabalham no 1º Ciclo e uma na Educação Pré-Escolar. 

Artigo 71 – Competências 

1. Compete à Equipa de Educação Especial: 

a) Promover a existência de condições que assegurem a plena integração escolar dos alunos com 

Necessidades Educativas Especiais, devendo conjugar a sua atividade com os Serviços de Psicologia e 

Orientação Escolar; 

b) Colaborar com o Órgão de Gestão da Escola na deteção de necessidades educativas específicas e na 

organização e incremento dos apoios educativos adequados; 

c) Colaborar com o Órgão de Gestão e Administração Escolar, com os professores na gestão flexível dos 

currículos e na sua adequação às capacidades e aos interesses dos alunos, bem como às realidades locais; 

d) Colaborar no desenvolvimento das medidas educativas relativas a alunos com necessidades educativas 

especiais em articulação com os encarregados de educação e com a comunidade; 

e) Desenvolver mecanismos que permitam detetar, em tempo útil as dificuldades de base, diferentes ritmos 

de aprendizagem ou outras necessidades dos alunos que exijam medidas de compensação ou formas de 

apoio adequados nos domínios psicológicos, pedagógicos e socioeducativos; 

f) Apoiar os alunos e respetivos professores, no âmbito da sua área de especialidade, como está definido 

no Plano Curricular de Escola; 

g) Contribuir ativamente para a diversificação de estratégias e métodos educativos, de forma a promover 

o desenvolvimento e aprendizagem dos jovens da escola; 

h) Organizar e gerir as modalidades de apoio, de modo a dar resposta às Necessidades Educativas que 

comprometem o sucesso escolar dos alunos; 

i) Encaminhar os alunos que revelem grandes dificuldades de aprendizagem ou graves problemas de 

comportamento para instituições mais competentes, depois de ouvidos os encarregados de educação; 

j) Informar os auxiliares de ação educativa acerca do trabalho a desenvolver com os alunos de necessidades 

educativas especiais, bem como dar-lhes a conhecer as suas necessidades pedagógicas, técnicas e sociais; 

k) Recorrer a outros serviços especializados, nomeadamente, técnicos de saúde e segurança social, sempre 

que julgue necessário. 
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Secção XII – Biblioteca Escolar 

Artigo 72 – Definição e âmbito 

1. A biblioteca escolar é um serviço orientado para o sucesso educativo, formação pessoal, informação cultural e 

educativa com vista à formação dos membros da comunidade educativa ao nível das literacias da informação 

e à aprendizagem ao longo da vida; 

2. A sua ação estabelece-se enquanto polo de dinamização informacional da comunidade educativa através da 

seleção, organização e disponibilização de recursos documentais para apoio a atividades curriculares, não 

curriculares e de lazer; 

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); 

4. Apresenta-se como um centro de recursos educativos multimédia, funcionando em livre acesso a toda a 

comunidade educativa e meio envolvente, destinado à utilização, consulta e produção de documentos em 

diferentes suportes; 

5. Os espaços destinados a bibliotecas embora possuam características próprias e localizações diferentes, 

constituem uma unidade orgânica e funcional com uma gestão e organização comuns e de acordo com 

protocolos estabelecidos. 

6. As bibliotecas escolares do agrupamento fazem parte da rede de bibliotecas concelhia em articulação estreita 

com a Biblioteca Municipal Dr. Manuel Estanco Louro. 

Artigo 73 – Princípios gerais 

1. A Biblioteca Escolar integra o programa da rede nacional de bibliotecas escolares dos ministérios da educação 

e da cultura, tendo com princípios gerais: 

a) Aplicar o conjunto de princípios e orientações que constituem a base conceptual do programa rede de 

bibliotecas escolares. 

b) Desenvolver a sua ação conforme o estabelecido no projeto educativo e as orientações definidas pelos 

órgãos de gestão da escola. 

c) Garantir o respeito pela privacidade dos dados de utilização da biblioteca escolar e dos seus recursos. 

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

Artigo 74 – Serviços 

1. A Biblioteca Escolar assegura os serviços seguintes: 
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a) Seleção, gestão, tratamento técnico, preservação e disponibilização de fundo documental adequado às 

diferentes necessidades da escola e seus utilizadores: 

b) Empréstimo domiciliário de documentos aos membros da comunidade educativa; 

c) Empréstimo inter-bibliotecas a instituições integrantes da rede de bibliotecas escolares e da rede de 

leitura pública; 

d) Apoio documental a atividades curriculares e extracurriculares; 

e) Serviços de referência documental aos utilizadores da biblioteca de escola; 

f) Disponibilização do catálogo do fundo documental para pesquisas online e presencial; 

g) Acesso à internet, leitura de documentação impressa, audiovisual e multimédia; 

h) Apoio e realização de eventos ligados à promoção da leitura de obras científicas e literárias; 

i) Difusão do fundo documental através de boletins impressos e página web/blogue próprio; 

j) Prestação de serviços e parcerias com bibliotecas de acordo com protocolos a que a escola venha a 

aderir. 

Artigo 75 – Normas de funcionamento 

O regime de funcionamento do serviço de Biblioteca Escolar encontra-se regulado no Regulamento próprio, (Anexo 
13). 

Secção XIII – Equipa do Plano Tecnológico de Escola 

Artigo 76 – Composição 

A equipa Plano Tecnológico da Escola (PTE) é composta pelos elementos seguintes: 

a) Um responsável pela componente pedagógica; 

b) Um responsável pela componente técnica; 

c) O Diretor de instalações; 

d) O Coordenador da biblioteca. 

Artigo 77 – Coordenação 

O coordenador da equipa PTE é o diretor da escola, o qual pode delegar nos seguintes elementos:  

a) Responsável pela componente pedagógica; 

b) Responsável pela componente técnica. 

Artigo 78 – Competências do Coordenador 

a) Elabora um plano de ação anual; 
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b) Promove a integração das Tecnologias da Informação e Comunicação nas atividades letivas e não letivas; 

c) Rentabiliza os meios informáticos disponíveis; 

d) Generaliza a utilização dos meios informáticos disponíveis para toda a comunidade educativa; 

e) Adequa o plano TIC ao projeto educativo do agrupamento; 

f) Adequa o plano TIC ao plano anual de atividades; 

g) Adequa o plano TIC ao plano plurianual de atividades; 

h) Articula a elaboração do plano TIC com os órgãos de administração e gestão; 

i) Articula a elaboração do plano TIC com o apoio do centro de formação e/ou outras parcerias; 

j) Colabora no levantamento das necessidades de formação, em TIC dos professores do agrupamento; 

k) Identifica as suas necessidades de formação; 

l) Elabora o balanço e a avaliação dos resultados obtidos, que apresenta à escola e à respetiva direção 

regional de educação; 

m) Zela pelo funcionamento dos computadores e das redes na escola, especialmente a rede de alunos; 

n) É interlocutor junto dos serviços centrais e regionais de educação para todas as questões relacionadas com 

os equipamentos, redes e conectividades; 

o) Frequenta formação proposta pelos serviços centrais e regionais; 

p) Articula com as empresas que prestam serviço de manutenção do equipamento informático; 

q) Articula com os técnicos das câmaras municipais, tendo em vista a manutenção do portal da rede de 

bibliotecas do concelho de S. Brás de Alportel; 

r) Participa na avaliação de desempenho dos colegas; 

s) Analisa legislação em vigor; 

t) Cumpre o regulamento interno do agrupamento. 

Artigo 79 – Segurança do Agrupamento 

1. No agrupamento existe um responsável pela segurança que é designado pelo diretor.  

2. No que respeita à organização pedagógica, compete ao responsável pela segurança: 

1) Promover a organização de atividades e projetos de promoção da segurança, no seio da comunidade 

educativa, nos seus diversos aspetos (rodoviária, proteção civil, internet, disciplina); 

2) Incentivar a realização de atividades de articulação curricular no âmbito da segurança; 

3) Contribuir para o cumprimento do currículo, nesta área, através da cedência de documentação, 

disponibilização de meios e apoio aos diversos níveis de educação e ensino; 

4) Sensibilizar toda a comunidade escolar para a problemática da segurança. 
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3. No respeita à segurança de pessoas e instalações, entre muitas das atividades e iniciativas que o professor 

responsável pela segurança no agrupamento deve desenvolver, apresentam-se as seguintes: 

a) Conhecer e manter as condições de segurança da escola; 

b) Identificar e limitar os riscos na escola; 

c) Manter atualizadas as medidas de autoproteção previstas no artigo 10º da Portaria 1532/2008, de 29 de 

Dezembro; 

d) Verificar o estado dos equipamentos destinados à extinção de incêndios; 

e) Verificar ou solicitar a verificação do estado das instalações técnicas; 

f) Avaliar eventuais situações de emergência, coordenando as ações a desenvolver; 

g) Preparar e organizar os meios humanos e materiais de forma a garantir a segurança na escola; 

h) Dotar a escola de um nível de segurança eficaz; 

i) Zelar pelo cumprimento das normas e regras de segurança; 

4. O responsável pela segurança é coadjuvado no desempenho das suas funções, por uma equipa de docentes, 

constituída, por despacho da Presidente da Comissão Administrativa Provisória, tendo em consideração as 

necessidades, a distribuição de serviço e o perfil pessoal dos docentes. 

CAPÍTULO VI – Organização e Funcionamento Pedagógico 

Secção XIV – Planos Curriculares, Programas e Atividades Educativas 

Artigo 80 – Gestão de Currículos, Programas e Atividades Educativas 

1. No domínio da organização e funcionamento pedagógico compete ao agrupamento: 

a) Coordenar e gerir a implementação dos planos curriculares e programas definidos a nível nacional, no 

respeito pelas normas orientadoras estabelecidas; 

b) Selecionar modelos pedagógicos, métodos de ensino e de avaliação, materiais de ensino/ /aprendizagem e 

manuais escolares coerentes com o Projeto Educativo de Escola e adequados à variedade dos interesses e 

capacidades dos alunos; 

c) Adequar estratégias e utilização de equipamentos à progressão dos alunos; 

d) Responsabilizar os órgãos de gestão intermédia da escola e também os indivíduos pelos seus atos e decisões; 

e) Assegurar a planificação e execução dos Projetos Curriculares de Turma; 

f) Organizar atividades de complemento curricular e de ocupação de tempos livres de acordo com os 

interesses dos alunos e os recursos da escola; 

g) Conceber e realizar visitas de estudo/intercâmbios, como complemento da atividade letiva; 
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h) Planificar, gerir e avaliar formas de complemento ou compensação pedagógica no que diz respeito à 

diversificação de métodos, ao trabalho em pequenos grupos ou à individualização do ensino; 

i) Por iniciativa própria ou em colaboração com outras entidades, organizar ou participar em projetos culturais 

e de animação sociocomunitária. 

Artigo 81 – Ocupação plena dos tempos escolares 

1. A organização escolar deve prever a ocupação plena dos tempos escolares dos alunos, através da realização de 

atividades educativas. 

2. O planeamento anual do serviço docente, contemplará a ocupação dos alunos, em situação de ausência 

temporária do docente titular de turma / disciplina, com prioridade para o cumprimento do currículo e dos 

programas de cada disciplina / área. 

3. A ocupação dos alunos poderá ainda ser assegurada por atividades de apoio à família ou enriquecimento e 

complemento curricular. 

Artigo 82 – Compensações e permutas 

Relativamente aos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Secundário, a funcionar no Agrupamento, sempre que um 

professor deste estabelecimento de ensino, preveja que vai faltar, devido a uma consulta ou outro motivo com 

razão justificável, deverá optar por um dos seguintes procedimentos: 

a) O professor troca a hora/dia da sua disciplina com outro colega do conselho de turma ou do seu grupo 

disciplinar, informando a sua gestora (permuta); 

b) O professor compensa a aula, combinando com a turma uma outra hora/dia para a respetiva aula 

(compensação); 

c) Esgotadas as hipóteses anteriores, o professor avisa com antecedência o Diretor ou a funcionária 

administrativa para que se proceda à substituição. 

Artigo 83 – Atividades de substituição 

1. De acordo com a legislação em vigor, devem ser asseguradas aos alunos do agrupamento, na ausência do 

professor/educador e sempre que possível, atividades de substituição. 

2. As atividades de substituição poderão revestir as seguintes modalidades: 

a) Atividades letivas estruturadas conforme o plano do professor/educador titular da turma/professor da 

disciplina 

b) Atividades de desenvolvimento de competências transversais: comunicação em Língua Portuguesa, 

domínio das Tecnologias da Informação e Comunicação e Educação para a Cidadania. 
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Artigo 84 – Atividades de Animação e Apoio à Família3 

1. As Atividades de Animação e de Apoio à Família, previstas no Despacho ME nº 14460/2008, de 26 de Maio, 

(Anexo 14), decorrem nos estabelecimentos de educação pré-escolar, preferencialmente num espaço 

alternativo à sala de atividades, tendo em conta os recursos existentes no Jardim de Infância e na comunidade, 

num horário adequado (em complemento do horário das atividades pedagógicas). 

2. Estas atividades têm como objetivo prestar apoio às famílias, tendo em conta as suas necessidades e garantindo 

que os tempos de permanência no Jardim-de-infância sejam pedagogicamente ricos e complementares das 

aprendizagens associadas à aquisição das competência básicas, podendo existir o recurso a professores 

especializados que apoiam estas atividades nas áreas respetivas, nomeadamente, Educação Física, Educação 

Musical, Expressão Dramática e outros. 

3. Este processo implica os seguintes procedimentos: 

a) Levantamento de necessidades: durante o período de inscrições, após informação detalhada às famílias 

das obrigações e direitos definidos na legislação em vigor e no presente regulamento interno, é feito o 

levantamento da necessidade de frequência das atividades de Animação e de Apoio à Família (serviço de 

almoços e complemento de horário). 

b) Organização: o agrupamento deve planificar as Atividades de Animação e de Apoio à Família com a 

participação dos Educadores Titulares de grupo em articulação com o Município. 

4. Aos Educadores titulares de grupo compete também assegurar a supervisão pedagógica e o acompanhamento 

da execução das atividades, existindo momentos pontuais de reunião entre os Educadores, os Professores que 

asseguram parte destas atividades, e os funcionários, visando uma articulação eficaz. 

5. Compete à Autarquia deliberar sobre a comparticipação familiar, tendo em conta os casos de famílias 

carenciadas e com necessidades comprovadas, devendo a equipa pedagógica do jardim-de-infância prestar a 

colaboração necessária relativa a alguns procedimentos 

6. Estas atividades permitem que os jardins-de-infância funcionem das 8.30 até às 18.30 horas, com fornecimento 

de almoços e atividades de música e educação física (movimento), ateliê lúdico vigiado e atividades lúdico-

pedagógicas, a partir das 15.30 horas de apoio à família ou enriquecimento e complemento curricular. 

Artigo 85 – Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico4 

1. As Atividades de Enriquecimento Curricular e Apoio à Família, previstas no Despacho ME nº14460/2008, de 26 

de Maio , (Anexo 14), decorrem nos estabelecimentos de educação frequentados pelos alunos, com recurso às 

                                                 
3 Alteração aprovada na reunião do conselho geral realizada no dia 13 de janeiro de 2014 
4 Alteração aprovada na reunião do conselho geral realizada no dia 13 de janeiro de 2014 
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salas de aulas e outros espaços disponíveis como polivalentes, salas de educação física, bibliotecas, tendo em 

conta os recursos existentes na escola, num horário adequado (em complemento do horário das atividades 

pedagógicas). 

2. Estas atividades têm como objetivo garantir uma diversidade pedagógica aos alunos e prestar apoio às famílias, 

tendo em conta as suas necessidades, para que estes momentos sejam pedagogicamente ricos e 

complementares do currículo. 

3. No 1º Ciclo do Ensino Básico são oferecidas atividades de Inglês, Educação Física, Música e TIC, através do 

recurso a professores especializados que desenvolvem estas atividades nas áreas respetivas. Os professores 

titulares de turma, na sua componente de trabalho de estabelecimento garantem o Apoio ao Estudo. 

4. Ainda são oferecidas atividades de Agricultura Biológica e Teatro, no âmbito de uma parceria com o Projeto 

@ventura, através da Associação In Loco; 

5. Para garantir a ocupação plena dos alunos, poderá ainda existir um Ateliê Lúdico Vigiado, a cargo das auxiliares. 

6. Este processo implica os seguintes procedimentos: 

a) Levantamento de necessidades, no final do ano letivo anterior, através de divulgação junto de todos os 

encarregados de educação 

b) Organização: O Agrupamento planifica as Atividades de Animação e de Apoio à Família com a 

participação dos docentes titulares de turma e apresenta as necessidades de professores à Autarquia 

c) A autarquia promove o concurso de recrutamento dos professores das atividades de enriquecimento 

curricular, sendo a entrevista de seleção feita em colaboração com a Comissão Administrativa Provisória. 

7. Aos professores titulares de turma compete também assegurar a supervisão pedagógica e o acompanhamento 

da execução das atividades, articulando-as com as áreas curriculares, existindo momentos de reunião entre 

todos os professores da turma. 

8. Todos os professores da turma constituem o Conselho de Turma, devendo reunir, para planificar, acompanhar 

e avaliar as atividades e os alunos. 

9. Estas atividades permitem que as escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico funcionem das 8.30 até às 17.30 horas, 

com fornecimento de almoços 

Artigo 86 – Atividades de Complemento Curricular (2.º/3.º Ciclos e Secundário)5 

1. As atividades de complemento curricular são de frequência livre e pautadas por uma metodologia que implica 

a participação e o envolvimento dos jovens na sua organização, desenvolvimento e avaliação. 

                                                 
5 Alteração aprovada na reunião do conselho geral realizada no dia 13 de janeiro de 2014 
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2. Estas atividades visam o enriquecimento cultural e cívico, a educação física e desportiva e a inserção dos 

educandos na comunidade, sendo orientados para a sua formação integral e realização pessoal. 

Artigo 87 – Clubes/Projetos6 

1. Os clubes/projetos são propostos mediante apresentação de projeto, pelos departamentos ou alunos; 

2. Os clubes/projetos devem ser consentâneos com o projeto educativo da escola e o plano de ação dos 

departamentos; 

3. Os projetos a apresentar devem obedecer à seguinte estrutura: 

a) Diagnóstico (situação - problema); 

b) Integração no projeto educativo; 

c) Objetivos gerais; 

d) Objetivos específicos; 

e) Dinamizador(es); 

f) Outros intervenientes; 

g) Destinatários, 

h) Recursos; 

i) Estratégias; 

j) Operacionalização; 

k) Calendarização das atividades; 

l) Resultados esperados; 

m) Avaliação; 

n) Orçamento.  

Artigo 88 – Desporto Escolar 

1. O Desporto Escolar é o conjunto das práticas lúdico-desportivas e de formação, quando desenvolvidas como 

complemento curricular e ocupação dos tempos livres dos alunos. 

2. O Desporto Escolar está inserido no Sistema Educativo e deverá cumprir a sua função social, cultural e 

educativa, mantendo as relações de cooperação devidamente articuladas entre o Sistema Educativo 

(nomeadamente na ligação com a disciplina curricular de Educação Física e na participação em projetos 

educativos globais) e o Sistema Desportivo (nomeadamente na articulação estratégica com o Desporto 

Federado). 

                                                 
6 Alteração aprovada na reunião do conselho geral realizada no dia 13 de janeiro de 2014 
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3. Neste sentido, o desporto escolar está regulamentado pelos seguintes diplomas legais: 

a) Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro (Lei de Bases do Sistema Educativo), (Anexo 2); 

b) Portaria nº 406/87, de 14 de Maio (Regulamenta o Desporto Federado), (Anexo 15); 

c) Lei n.º1/90, de 13 de Janeiro (Lei de Bases do Sistema Desportivo), (Anexo 16); 

d) Decreto-Lei n.º95/91, de 26 de Fevereiro (Aprova o regime jurídico da Educação Física e do Desporto 

Escolar), (Anexo 17); 

4. As atividades destinam-se a todos os alunos de todos os ciclos, níveis e modalidades de ensino. 

5. A participação dos alunos efetua-se de forma voluntária e sob a direção técnico-pedagógica dos docentes de 

Educação Física. 

6. As formas de participação e as atividades devem ser adequadas ao nível etário, às competências físicas e 

desportivas e às características dos participantes. 

7. O Agrupamento oferece as seguintes atividades:  

a) No 2.º e 3.º Ciclos: Atletismo, Futsal, Ginástica e Ténis. 

b) No Secundário: Voleibol, Golfe e Multiactividades de Ar Livre. 

Artigo 89 – Visitas de Estudo 

1. As visitas de estudo programam-se como complemento da atividade letiva, são integradas no Projeto Curricular 

de Turma e de Agrupamento e a participação dos alunos depende da autorização do Encarregado de Educação 

e estão regulamentadas no Despacho normativo nº 57/2000 de 17 de Fevereiro, (Anexo 18). 

2. Todas as visitas deverão, em princípio, ocorrer nos dois primeiros períodos letivos. As visitas no terceiro período 

terão carácter excecional. 

Artigo 90 – Programação de Visitas de Estudo 

1. Para a formação integral do aluno, as visitas de estudo são de extrema importância e não deverão ser meros 

passeios de recreio ou simples excursões turísticas. Para que tal não aconteça, as visitas deverão ser 

corretamente programadas, de modo a obter sucesso no processo ensino/aprendizagem. 

2. A Preparação de uma Visita de estudo implica: 

Escolha do Local: 

a) A visita de estudo deve surgir sempre como uma necessidade de concretizar o estudo teórico desenvolvido 

durante o processo ensino/aprendizagem. 

b) O tema deve ser limitado, caso contrário, os alunos dispersam-se e podem desinteressar-se. A visita deve 

ter em conta os interesses e necessidades dos alunos. 
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c) Sempre que possível a escolha deverá ser feita de modo a envolver outros professores num trabalho de 

interdisciplinaridade. 

Preparação/Documentação do Professor 

a) O professor e/ou grupo de professores que organiza uma visita de estudo deverá estar suficientemente 

documentado para poder responder a todas as perguntas formuladas pelos alunos, caso a visita não seja 

guiada 

b) Essa preparação deve começar por um conhecimento prévio do local a visitar e em seguida pela planificação 

da visita. 

Preparação prévia dos Alunos 

a) A preparação dos alunos começará pela motivação feita pelo professor através de diálogos, de exploração 

de textos, de projeção de diapositivos, de fotografias, de postais e outros. 

b) Os alunos poderão trabalhar para a preparação da visita, fazendo recolha de elementos sobre o próprio 

local, organizando-se em grupos ou individualmente. 

Organização/Administração 

a) O (s) professor (es) organizador (s) deverá (ão) elaborar o projeto da visita que inclui: 

 Previsão do tempo da visita 

 Estudo do horário 

 Estabelecer o meio de transporte a utilizar e fazer contactos para a sua concretização 

 Elaborar um pequeno orçamento de despesas 

 Informar a Comissão Administrativa Provisória do Agrupamento 

b) Se o local da visita for um recinto fechado terá de ser solicitada à entidade competente uma autorização, 

com pedido de indicação da hora e com a informação do número de alunos que participarão na visita. 

c) Os Encarregados de Educação deverão receber uma informação sobre a visita a realizar e respetivo pedido 

de autorização. 

Elaboração da Visita 

O programa deverá conter: 

 Objetivos da visita 

 Atividades a desenvolver 

 Indicação da hora e local de partida 

 Tempo previsto de visita 

 Hora provável de chegada 

 Esclarecimentos e recomendações úteis (equipamento e comportamento) 
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Realização da Visita 

Para uma melhor orientação dos intervenientes, poderão ser fornecidas fichas de trabalho. 

Aproveitamento da Visita 

a) Depois de realizada a visita, cabe ao(s) professor(es) e alunos averiguar os resultados obtidos através de 

trabalhos de vária ordem, os quais poderão ser escritos ou orais; 

b) Se a visita for programada na base de um trabalho interdisciplinar, cada professor explorará, na sua 

disciplina, o aspeto que mais lhe interessar e que mais diretamente esteja relacionado com o conteúdo 

dessa mesma disciplina; 

c) No final do ano letivo, as visitas de estudo são objeto de relatório final a apresentar ao Conselho Pedagógico 

e ao Conselho Geral. 

Procedimentos 

a) Os Professores acompanhantes de uma turma em visita de estudo: 

 Numeram e sumariam a (s) aula (s) no respetivo livro de ponto, ou diário de frequência; 

 Têm direito a ser abonados nas horas extraordinárias, referentes a essa turma, caso existam, no 2º e 

3º Ciclos e no Ensino Secundário; 

 Têm falta(s) nesse(s) dia(s), nas restantes turmas, sendo as ausências consideradas “serviço oficial”. 

b) Os Professores da turma que não participam na visita de estudo: 

 Não lhes é marcada falta, nas horas referentes à atividade letiva com essa turma, a menos que haja 

alunos, ou que o professor tenha faltado todo o dia. 

 Não são abonados das horas extraordinárias que teriam coma referida turma, exceto se a aula for 

efetivamente dada a alunos que não participaram na visita de estudo. 

c) Na educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico, para além do professor titular de turma, as visitas 

poderão ser acompanhadas por docentes sem turma, ou por assistentes operacionais, e modo a estar 

garantida a permanente vigilância das crianças. 

Regras Financeiras Relativas a Transporte 

a) A Planificação da visita de estudo deve incluir o projeto orçamental. 

b) Quando for utilizado o autocarro da Autarquia. 

 Na Educação Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico, todas as despesas decorrem por conta da 

Autarquia. 

 No 2.º e 3º Ciclos e Secundário, deverão ser orçamentadas as horas extraordinárias do motorista (antes 

das 08.00h e após as16.00h nos dias úteis e, ao fim de semana e feriados toda sas horas) e o gasóleo a 

consumir pelo veículo, bem como as portagens, se as houver 
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c) Após a visita, deverá ser entregue na secretaria a seguinte informação: 

 Data da visita 

 Nome do motorista 

 Número de horas efetuadas com direito a pagamento 

d) Os professores acompanhantes não deverão disponibilizar dinheiro diretamente ao motorista. 

e) A Escola responsabiliza-se por todos os pagamentos à Câmara Municipal de acordo com as especificações 

próprias dos transportes escolares municipais anualmente comunicados ao agrupamento e mediante a 

informação dos professores. 

f) Quando o orçamento for superior à comparticipação possível da Escola, o dinheiro solicitado aos alunos 

deve ser entregue à Comissão Administrativa Provisória. 

g) Faz-se notar que dentro do espírito da “Escolaridade obrigatória” para as visitas de estudo, financeiramente 

deve ser solicitado o mínimo possível aos alunos. 

Artigo 91 – Projetos Culturais7 

O Agrupamento pode participar em projetos de animação cultural e sociocomunitária desde que enquadrados no 

Projeto Curricular de Agrupamento: 

a) Promovendo exposições, conferências e debates; 

b) Participando na defesa do património local; 

c) Divulgando o artesanato, a literatura oral e tradicional e outros valores do mundo rural; 

d) Promovendo atividades de animação musical e de expressão artística; 

e) Apoiando atividades organizadas por grupos de jovens; 

f) Facilitando o encontro entre gerações diferentes; 

g) Colaborando em iniciativas de solidariedade social. 

Secção XV – Oferta Educativa Alternativa 

Artigo 92 – Oferta Educativa Alternativa 

1. Para além do currículo do ensino regular, o agrupamento proporciona uma oferta educativa/ /curricular 

diferenciada com o objetivo de garantir a equidade no serviço educativo que presta e proporcionar medidas de 

diferenciação pedagógica, adequadas à formação dos seus alunos. 

2. Essa oferta educativa diferenciada integra as seguintes modalidades 

                                                 
7 Alteração aprovada na reunião do conselho geral realizada no dia 13 de janeiro de 2014 
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a) Cursos de Educação e Formação (CEF); 

b) Cursos Profissionais; 

Artigo 93 – Cursos de Educação e Formação 

1. Com o objetivo de prevenir o abandono escolar precoce, motivar os alunos e dar-lhes uma maior preparação 

para a inserção na vida ativa, o agrupamento tem como estratégias a oferta de Cursos de Educação e Formação, 

regulamentados pelo Despacho Conjunto nº 453/2004, de 27 de Junho com a retificação nº 1673/2004 de 7 de 

Setembro e no regulamento interno próprio, (Anexo 20 e 21). 

2. Esta oferta formativa destina-se a jovens com idade igual ou superior a 15 anos, em risco de abandono, ou que 

já abandonaram a escola. 

3. Os Cursos de Educação e Formação (CEF) pretendem proporcionar aos jovens um conjunto de ofertas 

diferenciadas que permitam o cumprimento da escolaridade obrigatória e a obtenção de qualificações 

profissionais, devidamente certificadas. 

4. A frequência destes cursos dá aos alunos a obtenção de um Diploma de Formação Profissional de Nível II. 

Artigo 94 – Cursos Profissionais 

1. Os Cursos Profissionais destinam-se aos alunos que concluíram o 3º ciclo do ensino básico ou formação 

equivalente e procuram um ensino mais prático e voltado para o mundo do trabalho. 

2. Os principais objetivos desta oferta educativa e formativa são: 

a) Contribuir para que o estudante desenvolva competências pessoais e profissionais para o exercício de 

uma profissão; 

b) Privilegiar as ofertas formativas que correspondem às necessidades de trabalho locais e regionais; 

c) Preparar o aluno para aceder a formações pós-secundárias ou ao ensino superior, se for essa a sua 

vontade. 

3. Estes cursos têm uma estrutura curricular organizada por módulos, o que permite maior flexibilidade e respeito 

pelos  ritmos de aprendizagem de cada aluno. 

4. Após a conclusão de um curso profissional, obtém-se o ensino secundário e certificação profissional, conferindo 

o nível 4 de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações. 

5. Os planos de estudo dos cursos profissionais incluem duas componentes de formação: uma de base e outra 

tecnológica. 

6. Os Cursos Profissionais encontram-se regulamentados num regulamento interno próprio (Anexo 22), e nos 

seguintes normativos legais: 
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a) 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. 

a) Portaria nº 550-C/2004, de 21 de Maio, com as alterações introduzidas pela Portaria nº 797/2006, de 10 

de Agosto; 

b) O Despacho nº 14 758/2004, de 23 de Julho que regulamenta a gestão pedagógica e organizacional dos 

cursos profissionais. 

c) O Despacho Normativo nº 36/2007, de 8 de Outubro, alterado pelo Despacho Normativo nº 29/2008, 

que regulamentam o processo de reorientação do percurso formativo dos alunos, permitindo a mudança 

entre cursos de nível secundário 

Artigo 95 – Formação para Adultos –Português para Todos (PPT) 

1. De acordo com a procura é oferecida formação no âmbito da língua portuguesa para cidadãos estrangeiros 

maiores de 18 anos. 

2. Este curso é uma oferta educativa da escola sede do Agrupamento. 

3. Esta oferta formativa tem a duração de 150 horas e abrange os níveis de língua a1 e A2. 

Secção XVI – Apoios e Complementos educativos 

Artigo 96 – Organização 

1. Os apoios pedagógicos a facultar aos alunos são definidos e propostos pelo conselho de turma. 

2. Após a proposta, a Direção do Agrupamento estabelece as condições de funcionamento, após o levantamento 

da situação, ouvido o Conselho Pedagógico. 

3. Foram definidos critérios de atribuição de apoios e complementos educativos aos docentes, tendo-se definido 

o perfil dos professores para os mesmos: 

a) Bom relacionamento com os alunos;  

b) Capacidade de diálogo e reflexão com os colegas de grupo;  

c) Flexibilidade face ao ritmo de aprendizagem dos alunos;  

d) Preferência pela atribuição do apoio pedagógico acrescido ao titular da turma se o perfil e horário forem 

compatíveis. 

4. Outros apoios e complementos curriculares:  
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a) Os órgãos próprios da escola devem instituir atividades e medidas de apoio educativo diversificadas que 

assumem um âmbito disciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar; 

b) No processo de apoio educativo podem participar outros intervenientes, que não apenas professores da 

turma a que o aluno pertence; 

c) O projeto educativo do agrupamento deve instituir as atividades e medidas de apoio educativo (definição 

das modalidades de apoio e complementos educativos adequados ao agrupamento – espaços, recursos 

humanos, dificuldades); 

5. A organização escolar define em cada ano o número de horas a atribuir a cada modalidade, tendo em atenção 

os critérios definidos em conselho pedagógico para a distribuição de serviço. 

Artigo 97 – Medidas Compensação Educativa 

1. A escola disponibiliza medidas de compensação educativa a alunos que revelem dificuldades, ou que 

apresentem um desenvolvimento acima da média, de acordo com as indicações do Conselho de Turma, 

podendo ainda beneficiar destas medidas outras crianças que o conselho de turma proponha. 

2. Estas medidas consistem na aplicação de planos de atividades de acompanhamento pedagógico orientados 

para a turma ou individualizados, com medidas adequadas à resolução das dificuldades dos alunos, de acordo 

com o previsto no n.º 4 do artigo 2.º do Decreto-lei n.º 139/2012, de 5 de julho que se concretizam 

designadamente através de: 

a) Medidas de apoio ao estudo, que garantam um acompanhamento mais eficaz do aluno face às dificuldades 

detetadas e orientadas para a satisfação de necessidades específicas; 

b) Estudo Acompanhado, no 1.º ciclo, tendo por objetivo apoiar os alunos na criação de métodos de estudo e 

de trabalho e visando prioritariamente o reforço do apoio nas disciplinas de Português e de Matemática, 

nomeadamente a resolução dos trabalhos de casa; 

c) Apoio Pedagógico Acrescido (APA); 

d) Assessorias em Língua Portuguesa, Matemática, Língua Estrangeira e Ciências Físico-químicas  

e) SOS a Ciências Físico-químicas e Inglês; 

f) Tutorias; 

g) Apoio Individualizado; 

h) Grupo de nível para a disciplina de Matemática; 

i) Reforço. 
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Artigo 98 – Estudo Acompanhado e Apoio ao Estudo 

1. Sempre que os resultados escolares nas áreas disciplinares de Português e de Matemática do 1.º ciclo o 

justifiquem, são, obrigatoriamente, adotados planos de atividades de acompanhamento pedagógico para os 

alunos, na área não disciplinar de Estudo Acompanhado 

2. O Apoio ao Estudo do 2.º ciclo desenvolve-se através de atividades regulares fixadas pela escola e de 

participação decidida em conjunto pelos pais e professores, tendo como objetivos: 

a) A implementação de estratégias de estudo e de desenvolvimento e aprofundamento dos conhecimentos 

dos alunos;  

b) Atividades de reforço da aprendizagem, nomeadamente pelo acompanhamento da realização dos 

trabalhos de casa. 

Artigo 99 – Apoio Pedagógico Acrescido (APA) 

1. A proposta deve ser feita em conselho de turma pelo professor da disciplina; 

2. A proposta deve conter: 

a) Dificuldades diagnosticadas; 

b) Objetivos a atingir; 

c) Estratégias a desenvolver; 

d) Período de aplicação. 

3. O conselho de turma é responsável pelas propostas de apoio e pela sua avaliação, os quais devem constar em 

ata; 

4. No final de cada período deverá ser elaborado um relatório de avaliação dos apoios; 

5. Só podem usufruir de apoio os alunos que se encontrem matriculados na disciplina; 

6. O apoio pedagógico pode ser prestado, em grupo ou individualmente, a alunos nas seguintes condições: 

a) Portadores de deficiência física ou intelectual, devidamente comprovada. Plano de acção para alunos 

com Necessidades Educativas Especiais, fornecido por técnico especializado e visando o apoio nas várias 

disciplinas do currículo; 

b) A quem não foram lecionados, no ano letivo anterior, pelo menos dois terços do número de aulas do seu 

currículo ou conteúdos programáticos considerados significativos; 

c) Que manifestem carências de aprendizagem da língua portuguesa, as quais dificultem a progressão no 

seu estudo e no de outras disciplinas, como é nomeadamente o caso dos alunos que anteriormente 

tenham frequentado sistemas de ensino estrangeiros; 
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d) Que revelem por quaisquer outros motivos, dificuldades e carências de aprendizagem, as quais se 

mostrem impeditivas da sua evolução no processo ensino-aprendizagem. Apoio a alunos que apresentam 

dificuldades transitórias, proposto pelos docentes da turma e em tempo suplementar; 

7. As aulas integradas nos modelos de apoio pedagógico são obrigatórias para os alunos que aceitem delas 

beneficiar, pelo que perdem esse direito, se o número de faltas injustificadas for superior a três. 

Artigo 100 – Apoio Individualizado   

1. Destinado a todos os alunos que apresentam dificuldades ou dúvidas em determinados conteúdos disciplinares. 

2. Disponibilizado em de aula. 

Artigo 101 – Grupo de nível 

1.Medida a aplicar especificamente na disciplina de Matemática. 

2. Todos os alunos das turmas são posicionados em três grupos de nível de desenvolvimento de competências na 

disciplina. 

3. No início de cada ano letivo e aquando das avaliações intercalares, os alunos são reposicionados de acordo com 

o perfil de grupo apresentado (Grupo X – alunos que regularmente superam os objetivos essenciais traçados por 

ano e por turma, Grupo Y – alunos que regularmente atingem esses mesmos objetivos essenciais e Grupo Z – alunos 

que revelam dificuldades em atingir esses objetivos essenciais). 

4. Estes grupos de trabalho (X,Y e Z) funcionam simultaneamente e as atividades desenvolvidas são análogas, com 

diferentes estratégias de implementação. 

5. No grupo Z, o professor titular de turma beneficia do apoio de um professor assessor. 

Artigo 102 – Reforço 

1) Modalidade correspondente a um tempo de trabalho suplementar na disciplina, destinado a toda a turma. 

Artigo 103 – Assessorias 

1. Esta modalidade permitirá um acompanhamento mais individualizado, um melhor conhecimento dos alunos e 

dos seus ritmos de aprendizagem e, como resultado, uma maior adequação de estratégias e atividades que 

possam fomentar o desenvolvimento de competências num maior número de alunos. 

2. As assessorias são constituídas de acordo com os planos de ação dos departamentos proponentes. 

3. Constituem uma modalidade de apoio educativo, cujo objetivo fundamental é o desenvolvimento de 

competências transversais; 

4. Estruturam-se em atividades práticas de consolidação de conhecimentos; 
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5. É prestada em sala de aula, nos tempos letivos regulamentados, por um professor da mesma área disciplinar, 

em regime de co-docência. 

Artigo 104 – SOS Disciplinas 

1. Esta atividade decorre numa sala designada para o efeito. 

2. O professor da disciplina está disponível para receber os alunos voluntariamente interessados em esclarecer 

dúvidas ou aprofundar conhecimentos. 

3. O horário é elaborado em função dos horários das turmas e dos professores. 

4. Podem frequentar o SOS os alunos propostos pelo Conselho de Turma ou pelo professor da disciplina e outros 

alunos que o queiram fazer por iniciativa própria. 

5. No final de cada aula é registado o sumário num livro de ponto destinado a esta modalidade. 

6. É elaborado no final do ano letivo um relatório pelos professores do SOS de cada disciplina. 

Artigo 105 – Tutorias 

1. São atribuídas tutorias a alunos sinalizados pelos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO), e conselho de 

turma, que manifestem problemas integração/orientação escolar; 

2. No sentido de incrementar o desenvolvimento integral do aluno, sempre que possível cada professor será 

responsável pela tutoria de, no máximo, quatro alunos;  

3. As competências do professor tutor são as seguintes: 

a) Desenvolver medidas de apoio junto dos alunos, designadamente de integração na turma, na escola e 

de aconselhamento e orientação no estudo e tarefas escolares; 

b) Promover a articulação das atividades escolares dos alunos com outras atividades formativas; 

c) Articular com a família, serviços de apoio educativo e SPO; 

4. As competências referidas serão operacionalizadas da seguinte forma: 

a) Acompanhar os alunos facilitando-lhes as aprendizagens; 

b) Utilizar estratégias diversificadas, cujo grau de dificuldade aumenta progressivamente; 

c) Proporcionar um reforço positivo permanente em relação ao desempenho escolar do aluno; 

d) Responsabilizar-se pela vida escolar do aluno. 

5. Perfil do professor tutor: 

a) Facilidade em estabelecer relações interpessoais; 

b) Sentir-se capaz de orientar os alunos. 

6. Regras de funcionamento das tutorias:    

a) As tutorias funcionam nos espaços das escolas, de acordo com as suas condições físicas; 
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b) Os alunos sinalizados com necessidades educativas especiais têm tutoria individualizada; 

c) A tutoria é estruturada de acordo com os problemas sinalizados aos alunos pelo conselho de turma ou 

por técnicos especializados; 

Artigo 106 – Educação Especial 

1. De acordo com o Decreto-Lei nº 3/2008 de 7 de Janeiro, (Anexo 24), constituem grupo alvo de educação 

especial os alunos portadores de limitações significativas ao nível da atividade e participação num ou 

vários domínios da vida, 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. No 1º Ciclo do Ensino Básico, estes alunos terão o seguinte acompanhamento: 

b) Trabalho com o professor de educação especial, em colaboração com o docente titular de turma, 

no desenvolvimento do Programa Educativo Individual; 

c) Trabalho do professor de educação especial, na Unidade de Ensino Estruturado (UEE), no 

desenvolvimento do Programa Educativo Individual, também em colaboração com o docente 

titular de turma; 

1. No 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico: 

a) É organizado um espaço, designado por Outras Respostas Educativas Organizadas (O.R.E.O), 

onde os alunos com Currículo Específico Individual (CEI) são apoiados pela docente de educação 

especial, nas grandes áreas académicas (Língua Portuguesa e Matemática), e em atividades da 

vida diária (AVD); 

b) É também promovido apoio em áreas especializadas, por docentes de outros grupos, em 

substituição das áreas teóricas / de estudo, do currículo regular; 

c) A estes alunos será passado um certificado de frequência do 3º Ciclo; 

2. No 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Secundário: 

a) Os alunos cujas medidas educativas aplicadas não incluem Currículo Específico Individual (CEI) 

são acompanhados direta e/ou indiretamente pelo docente de educação especial, em turma, 

tendo que atingir as competências essenciais; 

b) Estes alunos obterão um certificado de habilitações. 



 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS 

Escola sede: Escola Secundária José Belchior Viegas 

 

 

R E G U L A M E N T O  I N T E R N O  D O  A G R U P A M E N T O  

 

Página 69 

CAPÍTULO VII – Relação Escola-Comunidade 

Artigo 107 – Protocolos, parcerias e intercâmbios 

1. Numa tentativa de modernizar a sua atuação, e aproximar-se do meio em que se insere, o Agrupamento 

estabelece parcerias com entidades exteriores, para a concretização dos seguintes vetores: 

a) Difusão cultural e defesa do património 

b) Animação sociocomunitária, 

c) Educação para a saúde, 

d) Educação ambiental, 

e) Orientação vocacional e profissionalizante, 

f) Multiculturalidade. 

g) Segurança 

2. O estabelecimento de protocolos/parcerias rege-se pela obediência a princípios pluralistas, estando vedada a 

sua subordinação a quaisquer objetivos de natureza política ou de propaganda ideológica. 

Artigo 108 – Objetivos 

Os protocolos/parcerias a estabelecer com instituições e entidades locais, regionais, nacionais e internacionais têm 

por base os seguintes objetivos: 

a) Inserir a escola no seu território educativo; 

b) Identificar recursos existentes na comunidade; 

c) Utilizar o meio envolvente como recurso nas atividades a desenvolver pela escola; 

d) Promover com as instituições locais, encontros, debates, exposições e outras atividades pedagógicas; 

e) Institucionalizar a ligação da escola à comunidade e ao mercado de trabalho; 

f) Possibilitar aos alunos dos cursos de educação e formação e profissionais estágios de curta e longa 

duração; 

g) Promover a troca de saberes e experiências entre as diversas instituições, 

h) Rentabilizar recursos; 

i) Gerar desenvolvimento mútuo; 

Artigo 109 – Entidades e instituições parceiras 

A Comissão Administrativa Provisória procederá às diligências necessárias para estabelecer protocolos e acordos 

de cooperação, entre outras, com as seguintes instituições: 

a) Câmara Municipal de São Brás de Alportel; 
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b) Junta de Freguesia de São Brás de Alportel; 

c) Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas; 

d) Centro de Saúde de São Brás de Alportel; 

e) Rádio São Brás 

f) Associações Económicas, Culturais, Sociais e Recreativas Locais; 

g) Universidade do Algarve; 

h) Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel; 

i) Guarda Nacional Republicana 

j) Biblioteca Municipal de São Brás de Alportel 

k) Museu do traje Algarvio 

l) Empresas 

m) Outras instituições/associações que prossigam objetivos de enquadramento educacional  

Artigo 110 – Intercâmbio 

1. O intercâmbio escolar é uma atividade interdisciplinar que assenta num processo de permuta de alunos e 

docentes através de correspondência escolar, troca de material, participação na vida escolar do 

estabelecimento de ensino, e visitas recíprocas. 

2. O intercâmbio escolar está regulamentado no Despacho Normativo nº 57/2000 de 17 Fevereiro, (Anexo 18). 

Artigo 111 – Condições de intercâmbio 

Os projetos de intercâmbio escolar são aprovados pelo Órgão Executivo da escola, ouvido o Conselho Pedagógico, 

e formalizados em protocolo a celebrar entre as escolas. 

CAPÍTULOVIII – Avaliação 

Secção XVII – Alunos 

Artigo 112 – Princípios e enquadramento legal 

1. A avaliação é um elemento integrante e regulador das aprendizagens, orientador do percurso escolar e 

certificador das diversas aquisições realizadas pelo aluno ao longo do ensino. 

2. É um instrumento regulador da prática educativa, permitindo uma recolha sistemática de informações que, 

uma vez analisadas, apoiam a tomada de decisões adequadas à promoção da qualidade das aprendizagens. 

3. A avaliação das aprendizagens e competências dos alunos está regulamentada nos seguintes documentos:  
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a) Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, (Anexo 25); 

b) Portaria n.º 243/2012, de 10 de agosto; 

c) Despacho normativo n.º 24-A/2012, de 6 de dezembro. 

4. Ao longo da educação pré-escolar, a avaliação adota uma perspetiva orientadora e não prescritiva das 

aprendizagens a realizar pelas crianças, de acordo com a Lei - Quadro da Educação Pré-Escolar, Lei nº 5/97, de 

10 de Fevereiro, com o documento “Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar” emanado do DEB, 

ME, Núcleo de Educação Pré-Escolar (Lisboa, 1997) e com o documento “Gestão do Currículo na Educação Pré-

Escolar – Contributos para a sua Operacionalização”, Circular n.º 17/DSDC/DEPEB/2007. 

5. Ao longo dos nove anos de escolaridade do ensino básico, os alunos têm que desenvolver de forma continuada 

um conjunto de competências que estão definidas na Lei de Bases do Sistema Educativo e no documento 

“Organização Curricular e Programas – Ensino Básico” emanado do DGEBS, ME, INCM (Lisboa, 1991). 

Artigo 113 – Intervenientes 

1. A avaliação dos alunos da educação pré-escolar e do ensino básico e secundário é da responsabilidade de todos 

os intervenientes diretos e indiretos, no processo de ensino/aprendizagem. Ela pressupõe um trabalho de 

equipa de todos os professores envolvidos, em especial do Conselho de Turma. Ela pressupõe um trabalho de 

equipa de todos os professores envolvidos, sendo que, no 1.º ciclo, assume particular responsabilidade neste 

processo o professor titular de turma, e nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário, os 

professores que integram o conselho de turma. 

2. Podem ainda intervir no processo de avaliação: 

a) Os serviços de psicologia e orientação 

b) Os serviços de apoio pedagógico 

c) Os serviços ou entidades, cuja contribuição o Conselho Pedagógico considere convenientes 

d) Os alunos participam no seu processo de avaliação, realizando sistematicamente autoavaliação, 

dinamizada pelo professor de cada disciplina 

e) Os encarregados de educação, ao tomarem conhecimento da avaliação dos seus educandos. 

Artigo 114 – Critérios de Avaliação 

1. Compete ao conselho pedagógico do agrupamento, de acordo com as orientações do currículo nacional, definir 

e aprovar, no início do ano letivo, os critérios de avaliação para cada ano de escolaridade e disciplina, área não 

disciplinar de formação global, módulos por disciplina, prova de aptidão profissional e estágio, sob proposta 

dos departamentos curriculares e dos diretores de curso, comtemplando critérios de avaliação da componente 

prática e/ ou experimental. 
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2. Os critérios de avaliação mencionados no número anterior constituem referenciais comuns no interior do 

agrupamento, sendo operacionalizados pelo conselho de turma e deverão estar de acordo com a matriz comum 

de avaliação criterial.  

3. Os órgãos de gestão e administração do agrupamento asseguram a divulgação dos critérios referidos nos 

números anteriores aos vários intervenientes, em especial, aos alunos e aos encarregados de educação. 

Artigo 115 – Modalidades de Avaliação 

A avaliação dos alunos do ensino básico e secundário integra três modalidades: 

a) Avaliação diagnóstica 

b) Avaliação formativa 

c) Avaliação sumativa  

Artigo 116 – Avaliação Diagnóstica 

A avaliação diagnóstica realiza-se no início de cada ano de escolaridade ou sempre que seja considerado oportuno, 

devendo fundamentar estratégias de diferenciação pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos alunos, 

de facilitação da sua integração escolar e de apoio à orientação escolar e vocacional. 

Artigo 117 – Avaliação Formativa 

1. É a principal modalidade de avaliação do ensino básico. De carácter contínuo e sistemático, recorre a uma 

variedade de instrumentos de recolha de informação adequados à diversidade da aprendizagem e realiza-se 

quer durante as atividades letivas, quer nos conselhos de turma intercalares. 

2. Permite aos professores, aos alunos e aos encarregados de educação e a outras pessoas ou entidades 

legalmente autorizadas, obter informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, com vista ao 

ajustamento de processos e estratégias. 

3. É da responsabilidade de cada professor, em diálogo com os alunos e em colaboração com os outros docentes 

e, ainda, sempre que necessário, com os serviços especializados de apoio educativo e os encarregados de 

educação. 

4. A partir dos dados recolhidos pela avaliação formativa, podem ser mobilizados os recursos educativos 

existentes na escola ou no agrupamento, de forma a desencadear respostas adequadas às necessidades dos 

alunos. 

5. A avaliação formativa inclui uma vertente de diagnóstico, tendo em vista a elaboração e adequação do projeto 

curricular de turma e conduzindo à adoção de estratégias de diferenciação pedagógica. 

6. Esta avaliação regista-se de forma descritiva e qualitativa na educação Pré-escolar, nos três ciclos do ensino 

básico e no ensino secundário. 
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7. Considerando as provas escritas de avaliação como um dos instrumentos de avaliação dos alunos, devem 

observar-se as seguintes normas internas: 

a) A fim de evitar sobreposições, as provas escritas de avaliação são marcadas em conselho de turma, no 

caso do ensino secundário, e em impresso próprio, existente no livro de ponto, para os restantes níveis 

de ensino; 

b) Não devem ser marcadas duas provas escritas de avaliação por dia; 

c) Não devem realizar-se provas escritas de avaliação na última semana de cada período letivo; 

d) As provas escritas de avaliação, apreciadas, têm de ser entregues aos alunos antes da realização da prova 

seguinte; 

Artigo 118 – Avaliação Sumativa 

A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre a aprendizagem realizada pelos alunos, 

tendo como objetivos a classificação e a certificação, e inclui: 

a) A avaliação sumativa interna, da responsabilidade dos professores e dos órgãos de gestão e administração 

do agrupamento, efetuando-se nos conselhos de turma de avaliação; 

b) A avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos serviços ou entidades do Ministério da Educação e 

Ciência, designados para o efeito, concretizada na realização de provas e exames finais nacionais. 

Artigo 119 – Avaliação Sumativa Interna 

1. A avaliação sumativa interna consiste na formulação de uma síntese das informações recolhidas sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens e competências definidas para cada área curricular e disciplina, no quadro 

do projeto curricular de turma respetivo, dando uma atenção especial à evolução do conjunto dessas 

aprendizagens. 

2. A avaliação sumativa interna tem como finalidades: 

a) Informar os alunos e/ou os seus encarregados de educação sobre o desenvolvimento das aprendizagens 

definidas para cada disciplina; 

b) Tomar decisões sobre o percurso escolar do aluno. 

3. A avaliação interna sumativa realiza-se no final de cada período. 

4. A avaliação sumativa interna expressa-se: 

a) No 1.º Ciclo de forma descritiva em todas as áreas curriculares, numa escala qualitativa de Fraco, Não 

Satisfaz, Satisfaz, Bom e Muito Bom, com exceção das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática no 

4.º ano de escolaridade, a qual se expressa numa escala de 1 a 5. 
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b) No 2.º e 3.º Ciclos numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas, acompanhada por uma apreciação 

descritiva sobre a progressão do aluno. 

c) No Ensino Secundário numa classificação de 0 a 20 valores em todas as disciplinas.  

Artigo 120 – Efeitos da Avaliação Sumativa Interna 

1. A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão, retenção ou reorientação do 

percurso educativo do aluno. 

2. A decisão de progressão do aluno ao ano de escolaridade seguinte é uma decisão pedagógica e deverá ser 

tomada pelo professor titular de turma no 1.º ciclo, ouvido o Conselho de Turma, e pelo Conselho de Turma no 

2º e 3º Ciclos e ensino secundário, quando o aluno tenha adquirido as competências essenciais do seu ano ou 

do seu ciclo. 

3. Em situações em que o aluno não adquira os conhecimentos nem desenvolva as capacidades definidas para o 

ano de escolaridade que frequenta o professor titular de turma, no 1º ciclo, ouvido o conselho de docentes ou 

o conselho de turma, no 2º e 3º ciclos, deve propor as medidas necessárias para colmatar as deficiências 

detetadas no percurso escolar do aluno, designadamente, nos 1º e 2º ciclos, o eventual prolongamento do 

calendário escolar para esses alunos.  

Progressão e Retenção no Ensino Básico 

4. No 1.º Ciclo do Ensino Básico, a avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou 

retenção do aluno, expressa através de menções, respetivamente, de Transitou ou Não transitou, no final de 

cada ano letivo, e de Aprovado(a) ou Não Aprovado(a), no final do ciclo 

5. Os alunos do 1.º ano de escolaridade não serão retidos, nos termos do ponto 7 do artigo 25.º, do Decreto-Lei 

n.º 139/2012, de 5 de Julho, exceto se tiver sido ultrapassado o limite de faltas e não tiverem recuperado após 

a aplicação de todas as medidas educativas, previstas no estatuto do aluno. 

6. Em relação a alunos retidos no 2º ou 3º ano de escolaridade, estes devem permanecer na mesma turma, 

podendo mudar de turma se o Conselho Pedagógico se pronunciar favoravelmente sobre a sua transição para 

outra turma, mediante relatório pedagógico fundamentado do Conselho de Turma e parecer da Direção do 

Agrupamento sobre a existência de vaga noutra turma,  

7. Nos anos intermédios do 2.º e 3.º Ciclos, o aluno progride se obtiver na avaliação final de ano o máximo de três 

níveis inferiores a três, desde que não se trate cumulativamente de Língua Portuguesa e Matemática. 

8. Nos anos finais de ciclo, o aluno poderá obter o máximo de dois níveis inferiores a três, desde que 

cumulativamente não se trate de Língua Portuguesa e Matemática. 
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9. Na tomada de decisão acerca de uma segunda retenção no mesmo ciclo ou ano deve ser envolvido o 

competente Conselho Pedagógico e ouvido o encarregado de educação do aluno, ponderar a sua opinião, e 

estabelecer um protocolo de colaboração de forma a assegurar o sucesso educativo do aluno. 

10. Os alunos que atingiram a idade limite da escolaridade obrigatória sem completarem o 9º ano de escolaridade 

podem candidatar-se à obtenção do diploma de ensino básico, mediante a realização de exames de 

equivalência à frequência a nível de escola, na qualidade de autopropostos. 

11. A classificação obtida na disciplina de Educação Moral e Religiosa não é considerada para efeitos de transição 

de ano e de conclusão do 2.º e 3.º Ciclos. 

Progressão e Retenção no Ensino Secundário 

12. A avaliação sumativa conduz à tomada de decisão, no âmbito da classificação e da aprovação em cada disciplina 

ou módulo, quanto à progressão nas disciplinas não terminais, à transição para o ano de escolaridade 

subsequente, à admissão de matrícula e à conclusão do nível secundário de educação; 

13. A classificação obtida na disciplina de Educação Moral e Religiosa não é considerada para efeitos de transição 

de ano e de conclusão de nível secundário de educação, desde que frequentada com assiduidade. 

14. A todas as disciplinas constantes dos planos de estudo são atribuídas classificações na escala de 0 a 20 valores. 

Classificação final das disciplinas 

15. A classificação final das disciplinas não sujeitas a exame final nacional no plano de estudo do aluno é obtida da 

seguinte forma:  

a) Nas disciplinas anuais, pela atribuição da classificação obtida na frequência;  

b) Nas disciplinas plurianuais, pela média aritmética simples das classificações obtidas na frequência dos 

anos em que foram ministradas, com arredondamento às unidades.  

16. A classificação final das disciplinas sujeitas a exame final nacional do plano de estudo do aluno é o resultado da 

média ponderada, com arredondamento às unidades, da classificação obtida na avaliação interna final da 

disciplina e da classificação obtida em exame final nacional, de acordo com a seguinte fórmula:   

 

CFD = (7CIF+3CE) /10   

em que:   

CFD = classificação final da disciplina;  

CIF = classificação interna final, obtida pela média aritmética simples, com arredondamento às unidades, 

das classificações obtidas na frequência dos anos em que a disciplina foi ministrada;  

CE = classificação em exame final.  
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17. A classificação final em qualquer disciplina pode também obter-se pelo recurso à realização exclusiva de provas 

de equivalência à frequência ou exames finais nacionais, conforme os casos, nos termos definidos na Portaria 

n.º 243/2012, de 5 de julho, sendo a classificação final, em caso de aprovação, a obtida na prova ou no exame.  

Classificação final de curso 

18. A classificação final do curso é o resultado da média aritmética simples, com arredondamento às unidades, da 

classificação final obtida pelo aluno em todas as disciplinas do plano de estudos do respetivo curso.  

19. A classificação na disciplina de Educação Física é considerada para efeitos de conclusão do nível secundário de 

educação, mas não entra no apuramento da média final, exceto quando o aluno pretenda prosseguir estudos 

nessa área. 

20. A classificação na disciplina de Educação Física é considerada para efeitos de conclusão do nível secundário de 

educação mas não entra no apuramento da média final, exceto quando o aluno pretenda prosseguir estudos 

nessa área. 

Condições de Aprovação, transição e progressão 

21. A aprovação do aluno em cada disciplina depende da obtenção de uma classificação final igual ou superior a 10 

valores.  

22. Para efeitos do disposto no número anterior, a classificação de frequência no ano terminal das disciplinas 

plurianuais não pode ser inferior a 8 valores.  

23. A transição do aluno para o ano de escolaridade seguinte verifica-se sempre que a classificação anual de 

frequência ou final de disciplina, consoante os casos, não seja inferior a 10 valores a mais que duas disciplinas, 

sem prejuízo dos números seguintes.  

24. Para os efeitos previstos no número anterior, são consideradas as disciplinas constantes do plano de estudo a 

que o aluno tenha obtido classificação inferior a 10 valores, sido excluído por faltas ou anulada a matrícula. 

25.  Na transição do 11º para o 12º ano, para os efeitos previstos no ponto 23, são consideradas igualmente as 

disciplinas em que o aluno não progrediu na transição do 10º para o 11º ano.  

26. Os alunos que transitam para o ano seguinte com classificações inferiores a 10 valores em uma ou duas 

disciplinas, nos termos do ponto 23, progridem nesta (s) disciplina (s) desde que a(s) classificação(ões) obtida(s) 

não seja(m) inferior(es) a 8 valores, sem prejuízo do disposto no número seguinte.  

27. Os alunos não progridem em disciplinas em que tenham obtido classificação inferior a 10 valores em dois anos 

curriculares consecutivos.  

28. Os alunos que não transitam para o ano de escolaridade seguinte, nos termos do ponto 23, não progridem nas 

disciplinas em que obtiverem classificações inferiores a 10 valores.  
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29. Para os efeitos previstos no ponto 23 não é considerada a disciplina de Educação Moral e Religiosa, desde que 

frequentada com assiduidade.  

30. Os alunos excluídos por faltas na disciplina de Educação Moral e Religiosa realizam, no final do 10º, 11º ou 12º 

ano de escolaridade, consoante o ano em que se verificou a exclusão, uma prova especial de avaliação, 

elaborada a nível de escola, de acordo com a natureza da disciplina. 

31. A aprovação na disciplina Educação Moral e Religiosa na situação referida no número anterior, verifica-se 

quando o aluno obtém naquela prova uma classificação igual ou superior a 10 valores.  

32. Nas situações em que o aluno tenha procedido a substituição de disciplinas no seu plano de estudos, nos termos 

legalmente previstos, as novas disciplinas passam a integrar o plano de estudo do aluno, sendo consideradas 

para efeitos de transição de ano, de acordo com as condições estabelecidas na presente secção, “condições de 

aprovação, transição e progressão”. 

Conclusão do Plano de Estudos 

33. Concluem o nível secundário de educação os alunos que obtenham a aprovação em todas as disciplinas do 

plano de estudo do respetivo curso, bem como aprovação na formação em contexto de trabalho e na prova de 

aptidão profissional, nos cursos profissionais 

Certificação dos Cursos 

34. A conclusão de um curso do nível secundário de educação é certificada através da emissão de: 

a) Um diploma que ateste a conclusão do nível secundário de educação e indique o curso concluído e a 

respetiva classificação final; 

b) Um certificado que ateste o nível de qualificação, discrimine as disciplinas e as respetivas classificações 

finais, bem como as classificações de exame obtidas nas disciplinas em que foi realizado. 

35.  É emitido certificado de qualificação profissional de nível 3 aos alunos que concluam: 

a) Curso profissional; 

b) Curso de Educação e Formação. 

36. Na formação obtida, no quadro da diversificação da oferta formativa, podem ser criadas outras ofertas de 

educação e formação qualificantes profissionalmente, devidamente autorizadas por despacho do membro do 

governo responsável pela área de educação, nomeadamente cursos de educação e formação de adultos (cursos 

EFA), orientados no sentido de educação e formação para adultos que pretendam elevar os seus níveis de 

qualificação. 

37. Por requerimento dos interessados, em qualquer momento do percurso escolar, são emitidas certidões 

discriminadas das habilitações adquiridas e das classificações atribuídas; 

38. Para a emissão de diplomas e certificados é competente o órgão de administração e gestão do agrupamento. 
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39. Os certificados de qualificação profissional, referidos na alínea b) do ponto 34, são equivalentes ao certificado 

emitido no âmbito do sistema de certificação profissional, sempre que se verifique a aquisição das 

competências constantes dos seus referenciais. 

Artigo 121 – Avaliação Sumativa Externa: Provas e Exames Finais Nacionais 

1. A avaliação sumativa externa destina-se a aferir o grau de desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, 

mediante o recurso em instrumentos de avaliação definidos a nível nacional.  

2. A avaliação sumativa externa realiza-se através de provas e exames finais nacionais, organizados pelo serviço 

ou entidade do Ministério da Educação e Ciência designado para o efeito. 

3. As provas e exames finais nacionais realizam-se: 

a) No 4.º ano de escolaridade, nas disciplinas de Português e Matemática, os quais incidem sobre os 

conteúdos do 1.º ciclo. 

b) No 9.º ano, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, os quais incidem sobre as aprendizagens 

do 3.º ciclo. 

c) No Ensino Secundário na disciplina de Português, em todos os cursos, na disciplina trienal e nas duas 

disciplinas bienais estruturantes da componente de formação específica. 

3. Os exames de equivalência à frequência encontram-se regulamentados por despacho normativo emanado 

anualmente pelo ministério da educação, devendo-se atender o seguinte: 

a) São realizados nas disciplinas terminais, tendo chamada única nas duas fases do exame no ensino 

secundário. Estas provas são elaboradas na escola com base no programa estipulado para a disciplina; 

b) Os exames de equivalência à frequência, respeitantes às disciplinas terminais dos 6.º, 9.º e 11º anos, bem 

como às disciplinas do 12º anos, não sujeitas ao regime de exame final de âmbito nacional, são realizados 

obrigatoriamente pelos alunos externos e pelos candidatos auto propostos; 

c) Os alunos do ensino secundário que anulem a disciplina até ao 5º dia útil do 3º período, podem realizar 

os exames de equivalência na 1ª ou 2ª fase; 

d) Os alunos que reprovem nas disciplinas terminais, nas reuniões de avaliação do 3º período, só podem 

realizar estes exames na 2ª fase, no Ensino Secundário. No 3.º Ciclo podem realizar exames na 1ª fase. 

e) As matrizes destas provas são afixadas no átrio / sala de alunos da escola sede do Agrupamento e na 

escola do 2.º e 3.º Ciclo até ao dia 15 de Maio. 

f) Os alunos que se encontram a frequentar o 11º ou 12º anos de escolaridade, e no mesmo ano letivo se 

matricularam em disciplinas plurianais em que não tenham progredido no 10º ou 11ºanos de 

escolaridade podem ser admitidos à prova de equivalência à frequência dessas disciplinas, ou ao exame 

final nacional, conforme o caso, desde que estejam ou tenham estado matriculados no ano curricular em 
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que essas disciplinas são terminais, não determinando a eventual reprovação nesta prova a anulação da 

classificação obtida na frequência do ano ou anos curriculares anteriores. 

4. Compete à Direção do Agrupamento criar as condições para a realização dos exames, de acordo com as normas 

emanadas do Ministério da Educação. 

Artigo 122 – Secretariado de Provas e Exames Finais Nacionais 

1. Para a organização e acompanhamento do serviço de provas e exames finais nacionais, o diretor do 

agrupamento nomeia um secretariado e designa o respetivo coordenador por um período por ele determinado. 

2. De entre os professores que integram esse secretariado, o diretor do agrupamento designa um elemento que 

substitui o coordenador nas suas ausências e impedimentos. 

Competências do Secretariado de Provas e Exames Finais Nacionais 

3. O Secretariado de provas e exames finais nacionais, em articulação com o diretor do agrupamento e com os 

serviços de administração escolar, assegura o serviço de exames, tendo as competências que contam do 

documento Informações sobre Exames Nacionais (Anexo 26). 

4. Os elementos do secretariado de provas e exames finais nacionais estão obrigados a guardar sigilo de todo o 

processo de exames; 

5. Toda a informação relativa às provas e exames finais nacionais será transmitida aos alunos através dos 

respetivos diretores de turma e afixada no átrio / sala de alunos as escolas onde se realizam as provas e exames 

finais nacionais. 

6. Os documentos informativos, elaborados com base nas instruções do Júri Nacional de Exames e pelo Ministério 

da Educação, devem ser distribuídos antes da data de início dos provas e exames finais nacionais a:  

a) Todos os coordenadores dos departamentos curriculares; 

b) Professores coadjuvantes; 

c) Professores vigilantes; 

d) Diretores de Turma; 

e) Assistentes Operacionais. 

7. Os documentos referidos no ponto anterior deverão ser afixados na sala de professores. 

Competências do Coordenador 

1. Ao Coordenador do Secretariado das Provas e Exames Finais Nacionais compete exercer as competências 

constantes do documento Informações sobre Exames Nacionais (Anexo 26). 
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Artigo 123 – Normas específicas da avaliação dos Cursos de Educação e Formação 

Os aspetos específicos do processo de avaliação dos alunos dos Cursos de Educação e Formação estão 

regulamentados no Despacho Conjunto nº 453/2004, de 27 de Julho com a retificação nº 1673/2004 de 7 de 

Setembro. 

Artigo 124 – Normas específicas da avaliação dos Cursos Profissionais 

Os princípios orientadores da avaliação e certificação das aprendizagens dos alunos dos Cursos Profissionais 

encontram-se regulados na Portaria n.º 550-C/2004, de 21 de Maio e na Portaria n.º 797/2006, de 10 de Maio 

Artigo 125 – Normas específicas da avaliação da Educação e Formação de Adultos 

Os princípios orientadores da avaliação e certificação dos alunos que frequentam a Educação e Formação de 

Adultos (EFA) encontram-se regulamentados na Portaria n.º 230/2008, de 7 de Março. 

Artigo 126 – Quadros de Excelência e Valor e Selo de Qualidade8 

1. Com o objetivo de promover o sucesso dos alunos e de acordo com o previsto no Despacho Normativo nº 

102/90, de 12 de Setembro foram definidos em reunião de Conselho Pedagógico os critérios para integração 

dos alunos nos quadros de valor e excelência. 

QUADRO DE EXCELÊNCIA 

2. De acordo com o Projeto Educativo, o Agrupamento de Escolas pretende, através do Quadro de Excelência, 

valorizar e reconhecer anualmente o excelente sucesso escolar dos alunos dos Cursos Regulares, Percursos 

Curriculares Alternativos, Cursos de Educação e Formação e Cursos Profissionais. 

3. São requisitos mínimos para integração no quadro de excelência: 

a) Assiduidade: ausência de faltas injustificadas; 

b) Comportamento: Bom (o aluno não pode ter sido objeto de procedimento disciplinar); 

c) Aproveitamento: nenhuma classificação negativa (a pontuação é calculada com base nos resultados 

finais (após a avaliação externa, se existir) 

Processo de seleção: 

4. No 2.º e 3.º Ciclos (Currículo Nacional, PCA e CEF): 

a) 90% da pontuação máxima 

Nota: Educação Moral e Religiosa, e Formação Global não são consideradas. 

 

5. No Ensino Secundário (Cursos Cientifico-humanísticos e Cursos Profissionais): 

                                                 
8 Alteração aprovada na reunião do conselho geral realizada no dia 8 de junho de 2015. 
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a) Média aritmética de 18 valores; 

b) Inscrição em todas as disciplinas; 

c) Ausência de disciplinas/módulos em atraso;  

Nota: A disciplina de Educação Moral e Religiosa não é considerada. 

Processo de nomeação: 

6. As propostas de nomeação para o Quadro de Excelência deverão ser efetuadas pelo diretor de turma, após 

afixação das pautas finais, sendo, posteriormente, apresentadas ao Órgão de Gestão e ratificadas pelo Conselho 

Pedagógico 

Divulgação: 

7. A integração dos alunos no Quadro de Excelência será divulgada através de diferentes meios (afixação nas 

escolas, páginas do Agrupamento/Facebook, jornais escolares…).  

8. Conterá a fotografia de cada aluno, o nome, a turma e a pontuação obtida. 

9. A entrega dos respetivos Diplomas será efetuada numa cerimónia organizada para o efeito. 

 

QUADRO DE VALOR 

10. De acordo com o Projeto Educativo, o Agrupamento de Escolas tem como objetivo, através do Quadro de Valor, 

reconhecer e valorizar anualmente os alunos que se destacam, em pelo menos uma das vertentes da sua 

formação humana, por mérito pessoal e/ou social, no âmbito da sua participação em atividades, internas ou 

externas, do Agrupamento 

Categorias: 

a) Cidadania  

b) Solidariedade / Voluntariado; 

c) Humanidades; 

d) Ciências; 

e) Tecnologias; 

f) Artes;  

g) Desporto.  

Nomeados: 

11. Alunos, turmas, equipas, grupos ou clubes. 

Proponentes: 

12. Professores, Conselhos de Turma, Órgão de Gestão, Conselho Geral, Associação de Pais e Encarregados de 

Educação, Auxiliares de Ação Educativa, Associação de Estudantes e Alunos. 
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Período de nomeação: 

13. Desde o dia 1 de Maio até à semana anterior à reunião de Conselho de Turma de Avaliação. 

Processo de nomeação: 

14. As nomeações deverão ser devidamente fundamentadas, em relatório escrito, e apresentadas ao respetivo 

Diretor de Turma. 

Decisão: 

15. O Conselho de Turma analisa a proposta atendendo ao perfil das atitudes globais do aluno e emite parecer 

fundamentado. Sendo favorável, será entregue ao Órgão de Gestão, para ratificação em Conselho Pedagógico. 

Divulgação: 

16. A integração dos alunos no Quadro de Valor será divulgada através de diferentes meios (afixação nas escolas, 

páginas do Agrupamento/Facebook, jornais escolares…). 

17. Conterá a fotografia de cada aluno, o nome, a turma e a(s) categoria(s) em que foi distinguido. 

 
SELO DE QUALIDADE 

18. Além do reconhecimento dos Quadros de Excelência e de Valor, o Órgão de Gestão pretende ainda valorizar e 

reconhecer trabalhos ou prestações/participações em atividades que se destaquem pela sua excelência, 

originalidade, rigor científico ou superação das dificuldades dos alunos dos cursos regulares, P.C.A., C.E.F. e 

Profissionais, através da atribuição de um Selo de Qualidade. 

Nomeados: 

19. Os alunos do agrupamento 

Proponentes: 

20. Professores, Conselhos de Turma 

Período de nomeação: 

21. No decorrer do ano letivo.  

Processo de nomeação: 

22. As nomeações deverão ser comunicadas à Direção, pelo professor da área curricular que tenha dinamizado a 

atividade.  

Divulgação: 

23. A atribuição do Selo de Qualidade será divulgada através de diferentes meios (afixação nas escolas, página do 

Agrupamento/Facebook, jornais escolares...). Conterá a fotografia do aluno, o nome, a turma e o trabalho que 

o distinguiu.  
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Artigo 127 – Prémio da Autarquia para os melhores alunos9 

1. O Município de São Brás de Alportel atribui anualmente um prémio – viagem cultural – aos melhores alunos do 

concelho. 

Destinatários: 

2. Usufruem desse prémio um aluno do Quadro de Valor e outro do Quadro de Excelência de cada ciclo e nível. 

3. Não havendo alunos integrados no Quadro de Valor beneficiarão do prémio dois alunos do Quadro de 

Excelência. 

Seleção: 

Alunos integrados no Quadro de Excelência: 

4. No 2º e 3º Ciclos: os alunos com a percentagem de pontuação mais elevada. 

5. No Ensino Secundário: os alunos com a média aritmética mais elevada. 

6. Em caso de se verificar um empate de resultados, será tida em consideração a avaliação final do ano anterior, 

de acordo com os critérios definidos para o referido Quadro e, se necessário, sucessivamente dos anos 

anteriores. Caso o empate subsista, serão tidas em consideração as avaliações do final dos períodos, do mais 

recente para o mais antigo, sucessivamente, até se encontrar uma situação de desempate. 

Alunos integrado no Quadro de Valor: 

7. A seleção dos alunos do Quadro de Valor será feita através de sorteio. 

Divulgação: 

8. A atribuição do prémio será divulgada pela Autarquia e pelo Agrupamento através de diferentes meios (afixação 

nas escolas, página do Agrupamento/Escolas, jornais escolares…). 

9. A entrega dos respetivos diplomas será efetuada numa cerimónia organizada para o efeito. 

Artigo 128 – Bolsa de Estudo para ensino Superior atribuição da Autarquia10 

 
1. A Autarquia atribuirá anualmente bolsa (s) de estudo para prosseguimento de estudos no ensino superior a 

alunos provenientes de famílias carenciadas.( regulamento nº 30/2012 – DR 2ª série nº 17 de 24 Janeiro)  

2. Podem candidatar-se à atribuição dessas bolsas: 

a) Os alunos provenientes de agregados familiares de baixos rendimentos (segundo critérios de normas 

próprias a aprovar pela autarquia); 

                                                 
9 Alteração aprovada na reunião do conselho geral realizada no dia 13 de janeiro de 2014 
10 Alteração aprovada na reunião do conselho geral realizada no dia 13 de janeiro de 2014 
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b) Os alunos com boa classificação escolar, (mínimo de 14 valores de média final) a qual deverá ser 

confirmada pelo agrupamento. 

3. A atribuição de bolsa (s) será feita de entre a apreciação de candidaturas propostas pelo interessado e a pedido 

do mesmo, complementada de todas as informações escolares necessárias. 

Artigo 129 – Processo Individual do Aluno (PIA) 

1. O processo individual dos alunos é da responsabilidade do educador na educação pré-escolar, do professor 

titular de turma no 1º Ciclo e do diretor de turma nos 2º e 3º Ciclos e Secundário. 

2. O processo acompanha obrigatoriamente, o aluno sempre que este mude de estabelecimento de ensino, sendo 

remetido para a nova escola pelas vias legais administrativas. 

3. Terminado o 3.º Ciclo, o referido processo é entregue ao encarregado de educação, ou ao aluno, quando este 

for maior de idade no termo do 3º ciclo. Se o aluno prosseguir estudos será entregue no momento da conclusão 

do ensino secundário.  

4. Do processo individual do aluno, devem constar:  

a) Os elementos fundamentais de identificação do aluno; 

b) Os registos de avaliação; 

c) Relatórios médicos e/ou de avaliação psicológica, quando existam; 

d) Planos e relatórios de apoio pedagógico, quando existam; 

e) O programa educativo individual, no caso de o aluno estar abrangido pela modalidade de educação 

especial; 

f) Os registos e produtos mais significativos do trabalho do aluno que documentem o seu percurso escolar; 

g) Uma autoavaliação do aluno, no final de cada ano, com a exceção do 1º e do 2º ano, de acordo com 

critérios definidos pelo estabelecimento de ensino; 

5. Deverão ser registados no processo individual as condutas perturbadoras com menção de medidas educativas 

disciplinares aplicadas e respetivos efeitos, incluindo subsequentes melhorias de comportamento, não 

podendo estas últimas constar de qualquer outro registo. 

6. Os elementos contidos no processo individual referentes a medidas educativas disciplinares são confidenciais, 

encontrando-se vinculadas ao dever do sigilo todos os elementos da comunidade educativa que a eles tenham 

acesso. 

7. Ao processo individual têm acesso, os professores, os alunos maiores de idade, os encarregados de educação 

e outros intervenientes no processo de aprendizagem, devendo ser garantida a total confidencialidade dos 

dados nele contidos. 
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8. O processo individual do aluno pode ser consultado pelos pais, encarregado de educação ou aluno maior de 

idade, na hora de atendimento do diretor de turma, em local a definir por este 

Secção XVIII – Pessoal Docente 

Artigo 130 – Enquadramento Legal 

1. A avaliação de desempenho do pessoal docente está regulamentada nos normativos legais seguintes: 

a) Decreto-Lei 240/2001, de 30 de Agosto, que define o regime de qualificação e os perfis gerais de 

competência para a docência na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário 

b) Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro, que procede à 11.ª alteração do Estatuto da Carreira dos 

Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto -Lei 

n.º 139 -A/90, de 28 de Abril. 

c) Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro, que regula regime de avaliação do desempenho 

docente instituído na 11.ª alteração ao Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos 

Professores dos Ensinos Básico e Secundário; 

d) Portaria 926/2010, de 20 de setembro, que estabelece os procedimentos a adotar nos casos excecionais 

em que, pela natureza dos cargos ou funções por ele exercidas, o docente está, de facto, impedido da 

referida interação com crianças ou alunos, enquanto requisito necessário para a obtenção das menções 

qualitativas de Muito bom e Excelente, em sede de avaliação do desempenho, e para a progressão aos 

3.º e 5.º escalões da carreira docente. 

e) Portaria n.º 266/2012, de 30 de agosto, que estabelece as regras aplicáveis à avaliação do desempenho 

dos docentes que exercem funções de gestão e administração em estabelecimentos públicos de 

educação pré-escolar e de ensino básico e secundário 

Artigo 131 – Regulamento de Avaliação de Desempenho 

A avaliação de desempenho do corpo docente processa-se de acordo com o regulamento elaborado para o efeito 

pela Comissão de Coordenação da Avaliação de Desempenho – CCAD, (Anexo 27). 

Secção XIX – Pessoal Não Docente 

Artigo 132 – Enquadramento Legal 

1. A avaliação de desempenho do pessoal não docente está regulamentada nos normativos legais seguintes: 
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a) Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, que altera o Sistema de Avaliação da Administração Pública 

(SIADAP); 

b) Portaria n.º 759/2009, DE 16 de Julho, que procede à adaptação do sistema integrado de gestão e 

avaliação do desempenho na Administração Pública, aprovado pela Lei n.º 66-B/2007, de 28 de 

Dezembro, ao pessoal não docente dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos 

ensinos básico e secundário; 

c) Por força do n.º 2 do artigo 46.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, com a alteração introduzida 

pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 224/2009, de 11 de Setembro, os chefes de serviços de administração 

escolar/coordenadores técnicos são avaliados nos termos do SIADAP 2, a partir do ano de 2010 (alínea 

d) do artigo 4.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro). 

Secção XX – Avaliação Interna do Agrupamento 

Artigo 133 – Enquadramento Legal 

1. A avaliação interna processa-se anualmente, tendo como referência a Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro, 

(Anexo 28). 

2. Esta avaliação no Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas caracteriza-se por ser um processo planeado, 

continuado e progressivo de autorregulação do agrupamento no sentido de o otimizar como instituição 

pública. 

Artigo 134 – Modelo de Avaliação 

1. A avaliação interna do agrupamento realiza-se de acordo com o Modelo “European Foundation for Quality 

Management”. 

2. Em cada ano letivo serão focados diferentes critérios, consoante os objetivos apresentados no Projeto 

Educativo do Agrupamento. 

Artigo 135 – Objetivos 

1. Através da análise e interpretação de resultados, com a avaliação interna procura-se: 

a) Identificar pontos fortes e de constrangimentos no desempenho dos vários intervenientes da 

comunidade escolar; 

b) Posicionamento no caminho da excelência quanto ao que falta percorrer; 

c) Tendência evolutiva por comparação com anos anteriores; 

d) Comparação com outras escolas nalguns itens; 
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e) Valorização dos atores, meios e recursos como contributo para a melhoria contínua de qualidade de 

serviços prestados e dos resultados obtidos. 

Artigo 136 – Operacionalização 

1. A avaliação interna processa-se anualmente, tendo como referência a Lei nº 31/2002 de 20 de Dezembro, 

(Anexo 28). 

2. Para o efeito é constituída uma equipa designada de “Equipa de Avaliação Interna”; 

3. Anualmente serão monitorizados parâmetros considerados críticos 

Artigo 137 – Equipa de Avaliação Interna de Escola 

1. A equipa de avaliação interna é formada por professores do quadro do agrupamento dos diferentes níveis de 

ensino. 

2. Os elementos da equipa de avaliação interna e o seu coordenador são nomeados pelo diretor de escola por 

um período por ele determinado. 

3. Esta equipa tem as competências seguintes: 

a) Elaboração de instrumentos de recolha de informação; 

b) Aplicação de instrumentos de avaliação diversificados à comunidade educativa; 

c) Recolha de informação; 

d) Tratamento da informação recolhida; 

e) Apresentação à comunidade dos resultados obtidos. 

4. A equipa reúne de acordo com as necessidades da distribuição de tarefas. 

5. Esta equipa usufrui, se necessário, de redução da componente letiva, atendendo aos critérios de distribuição 

do serviço docente. 

Artigo 138 – Competências do Coordenador da Equipa de Avaliação Interna 

O Coordenador da Equipa de Avaliação Interna tem as competências seguintes: 

a) Coordenar a equipa; 

b) Distribuir o trabalho em função das horas destinadas à avaliação interna e ao perfil do docente; 

c) Monitorizar as tarefas distribuídas; 

d) Estabelecer metas e prazos a cumprir; 

e) Estabelecer um diálogo permanente com o diretor do agrupamento. 
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Secção XXI – Avaliação Externa do Agrupamento 

Artigo 139 – Enquadramento Legal 

1. O processo de avaliação externa fomenta a autoavaliação e resulta numa oportunidade de melhoria para o 

agrupamento, constituindo um instrumento de reflexão e debate e reformulação de práticas/processos 

2. A avaliação externa do agrupamento verifica-se (com uma periodicidade estimada de quatro anos) de acordo 

com aviso prévio da Inspeção Geral da Educação e divulgação do plano de procedimentos e objetivos da 

mesma; 

CAPÍTULO IX – Direitos e Deveres dos Membros da Comunidade Escolar 

Artigo 140 – Comunidade Escolar 

1. São direitos e deveres de todo e qualquer elemento do agrupamento ou seu eventual utilizador: 

a) Fomentar na escola o são convívio, sendo correto no relacionamento com os demais elementos da 

Escola; 

b) Promover um relacionamento conducente à aproximação entre os diversos elementos da comunidade 

educativa; 

c) Colaborar no âmbito das suas funções em todas as iniciativas de carácter cultural e recreativo, ou 

quaisquer outras, que tenham como fim a valorização do indivíduo enquanto elemento do meio em que 

ela está inserida; 

d) Colaborar em campanhas levadas a efeito pela escola, no sentido da valorização do Homem no seu todo; 

e) Ser informado e procurar informar-se sobre a legislação que direta ou indiretamente lhe diga respeito; 

f) Expressar livremente a sua opinião, reconhecendo aos outros o direito de se expressarem também 

livremente; 

g) Ser ouvido em assuntos que lhe digam respeito; 

h) Pugnar pelo sentido de Justiça, cultivando-a e aceitando-a; 

i) Procurar valorizar-se e contribuir para o desenvolvimento moral e intelectual dos restantes elementos 

da escola; 

j) Ser assíduo e pontual, responsabilizando-se pelo cumprimento das tarefas que lhe são atribuídas; 

k) Saber, com devida antecedência, das alterações do seu horário ou local de trabalho; 

l) Usar de moderação nas atitudes e palavras; 

m) Manter a escola no mais perfeito estado de limpeza, não deitando lixo para o chão e procurando 

aconselhar os menos cumpridores neste campo; 
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n) Não ingerir qualquer tipo de alimentos nas salas de aula ou de atividades, com a exceção da água, desde 

que não seja feita junto a equipamentos elétricos ou informáticos e sejam utilizadas embalagens com 

tampa; 

o) Manter os edifícios e mobiliário em pleno estado de limpeza e conservação; 

p) Conservar limpas as instalações sanitárias, servindo-se delas adequadamente e não deitar na sanita 

papéis ou objetos que, pela sua natureza, possam entupir as canalizações; 

q) Respeitar e conservar tudo o que tiver por finalidade embelezar ou melhorar o ambiente, 

nomeadamente plantas e zonas verdes, colaborando nesse embelezamento; 

r) De acordo com a legislação em vigor, não fumar em todo o recinto escolar; 

s) Utilizar racionalmente as instalações e equipamentos para o fim a que são destinados; 

t) Vedar o acesso, pelos meios considerados adequados a conteúdos contrários às leis do estado, aos 

princípios e objetivos do projeto educativo ou considerados impróprios às finalidades da instituição; 

u) Não utilizar aparelhos de comunicação, nomeadamente telemóveis nas salas de aula e espaços onde 

decorra qualquer atividade relacionada com a prática letiva; 

v) Não trazer ao interior da escola, sem prévia autorização, pessoas estranhas à escola; 

w) Informar o diretor de escola ou o diretor de turma de quaisquer anomalias de que tenham conhecimento, 

contribuindo para a sua resolução. 

Secção XXII – Alunos 

Artigo 141 – Enquadramento legal 

O Estatuto do Aluno e Ética Escolar, instituído pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, estabelece os direitos e 

deveres do aluno dos ensinos básico e secundário e o compromisso dos pais ou encarregados de educação e dos 

restantes membros da comunidade educativa na sua educação e formação e consagra um código de conduta que 

contempla regras de convivência e disciplina que devem ser conhecidas e observadas por todos os alunos do 

Agrupamento de escolas José Belchior Viegas, (Anexo 29). 

Artigo 142 – Matrícula 

A matrícula confere o estatuto de aluno, o qual compreende os direitos e os deveres gerais consagrados na citada 

Lei, para além dos resultantes estabelecidos neste regulamento, bem como a sujeição ao poder disciplinar. 
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Artigo 143 – Identificação 

1. No início de cada ano letivo é distribuído aos alunos internos das escolas dos 2.º e 3.º ciclos e secundária um 

cartão pessoal de identificação, emitido pelo órgão de direção do agrupamento; 

2. Este documento, que os titula como sujeitos de direitos e deveres próprios, inerentes ao seu estatuto escolar, 

deve acompanhá-los sempre que se encontrem no espaço físico da escola ou, fora dele, no exercício de 

atividades decorrentes da sua situação escolar, dado que as praticam como alunos da escola; 

3. O "cartão de estudante", como geralmente é designado o documento, deve ser prontamente exibido quando 

for solicitado por quem o possa e deva fazer: qualquer autoridade com competência hierárquica na Escola, 

nomeadamente, professores ou outros funcionários da mesma, tanto administrativos como auxiliares; 

4. A perda ou a deterioração do "cartão de estudante" podem ser sanadas com a emissão de um novo exemplar 

requerido ao diretor de turma, pelo próprio; 

5. Se o aluno não exibir o seu cartão quando este lhe é pedido, não pode entrar ou permanecer em qualquer das 

dependências da Escola, a não ser que a sua identidade e qualidade de aluno da escola seja validada por um 

professor ou outro funcionário. Esta identificação deve ser inequívoca e a não apresentação do cartão tem que 

entender-se como excecional. Para que assim seja, o esquecimento do cartão e a indicação da forma como foi 

sanada essa falta deve ser comunicada ao diretor de turma. 

Artigo 144 – Direitos gerais dos alunos 

1. Os alunos têm direito a:  

a) Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade educativa; 

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

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

sucedidas; 

c) Usufruir do ambiente e do Projeto Educativo que proporcionem as condições para o seu pleno 

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

d)  Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no trabalho e no 

desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido; 

e) Ver reconhecido o empenhamento em ações meritórias, em favor da comunidade em que está inserido ou 

da sociedade em geral, praticadas na escola ou fora dela, e ser estimulado nesse sentido;  

f) Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como de uma planificação equilibrada 

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

cultural da comunidade; 
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g) Beneficiar, no âmbito dos serviços de ação social escolar, de um sistema de apoios que lhe permitam 

superar ou compensar as carências do tipo sociofamiliar, económico ou cultural que dificultam o acesso à 

escola ou o processo de aprendizagem; 

h) Poder usufruir de prémios que distingam o mérito; 

i) Beneficiar de outros apoios específicos, necessários às suas necessidades escolares ou às suas 

aprendizagens, através dos serviços de psicologia e orientação ou de outros serviços especializados de 

apoio educativo; 

j)   Ver salvaguardada a sua segurança na Escola e respeitada a sua integridade física e moral; 

k) Ver respeitada a confidencialidade dos elementos constantes do seu Processo Individual, de natureza 

pessoal ou relativos à sua família; 

l) Utilizar adequadamente as instalações a si destinadas e outras; 

m) Participar na elaboração do Projeto Educativo e do Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas, 

conhecê-lo e ser informado em termos adequados à sua idade e ao ano frequentado, sobre todos os 

assuntos que justificadamente sejam do seu interesse, incluindo o plano de emergência, e, em geral, sobre 

todas as atividades e iniciativas relativas ao Projeto Educativo da Escola e Projeto Curricular de Turma; 

n) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento do Agrupamento de Escolas; 

o) Ser ouvido em todos os assuntos que lhe digam respeito pelos Professores, Diretores de Turma e Órgãos 

de Administração e Gestão do Agrupamento; 

p) Eleger e ser eleito para órgãos, cargos e demais funções de representação no âmbito do Agrupamento, nos 

termos da legislação em vigor; 

q) Organizar e participar em iniciativas que promovam a sua formação e ocupação de tempos livres; 

r) Participar no processo de avaliação, nomeadamente através dos mecanismos de auto e heteroavaliação; 

s) Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença súbita, ocorrido ou manifestada 

no decurso das atividades escolares; 

t) Ser informado sobre o regulamento interno e sobre todos os assuntos que sejam do seu interesse, por 

meios a definir pela Escola e de forma adequada à sua idade; 

u) Beneficiar de medidas definidas pela Escola com vista à recuperação da aprendizagem em situações de 

ausência às atividades escolares devidamente justificada. 

Artigo 145 – Direito à Informação 

1. O Aluno tem direito a ser informado sobre todos os assuntos que lhe digam respeito, nomeadamente: 

a) O modo de organização do seu Plano de Estudos ou Curso; 

b) Programa e Metas de Aprendizagem de cada Disciplina ou Área Disciplinar,  
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c) Critérios e Instrumentos de Avaliação, em linguagem adequada à sua idade e nível de ensino frequentado; 

d) Matrícula,  

e) Abono de família e regimes de candidatura a apoios socioeducativos; 

f) Normas de utilização e de segurança dos materiais e equipamento da Escola; 

g) Normas de utilização de instalações específicas, designadamente Biblioteca, Laboratórios, Refeitório e 

Bufete; 

h) Iniciativas em que possa participar e de que a Escola tenha conhecimento; 

i) O modo de organização do seu Processo Individual onde são registados os elementos relevantes do 

percurso educativo do Aluno, designadamente comportamentos meritórios e condutas perturbadoras.  

j) A 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; 

k) Iniciativas em que possa participar e de que a Escola tenha conhecimento; 

l) À avaliação formativa; 

m) À calendarização de atividades e de momentos formais de avaliação; 

n) À ocupação plena dos tempos escolares. 

Artigo 146 – Direito à Equidade 

1. O direito à educação e à aprendizagem compreende para cada aluno do agrupamento, as seguintes garantias: 

a) 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 ao 

agrupamento ou o processo de aprendizagem; 

b) Beneficiar de outros apoios específicos, necessários às suas necessidades escolares ou às suas 

aprendizagens, através dos serviços de psicologia e orientação ou de outros serviços especializados de 

apoio educativo; 

c) Beneficiar de apoios educativos adequados às suas necessidades educativas. 

Artigo 147 – Direito à Representação 

1. São direitos de representação dos alunos os que a seguir se designam: 

a) Tomar parte ativa na gestão democrática do agrupamento, no que se refere às competências que aos 

alunos do ensino secundário são atribuídas no Decreto – Lei n.º 75/2008,de 22 de Abril, que aprova o 

regime jurídico de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos de ensino não superior; 
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b) Os alunos podem reunir-se em assembleia de alunos, ou assembleia-geral de alunos e são representados 

pela associação de estudantes, delegado ou subdelegado de turma e pela assembleia de delegados de 

turma. Para tal, será solicitada autorização e cedência de espaço, ao diretor de escola, será feita uma 

convocatória, com 48 horas de antecedência (a qual será afixada em local visível) e as reuniões não 

devem prejudicar o normal funcionamento das atividades letivas; 

c) A associação de estudantes, o delegado e o subdelegado de turma têm o direito de solicitar a realização 

de reuniões da turma para apreciação de matérias relacionadas com o funcionamento da mesma, sem 

prejuízo do cumprimento das atividades letivas; 

d) Por iniciativa dos alunos ou por sua própria iniciativa, o diretor de turma ou professor titular de turma 

pode solicitar a participação dos representantes dos pais e encarregados de educação dos alunos da 

turma na reunião referida no número anterior. 

Artigo 148 – Delegados de Turma 

Eleição do Delegado de Turma 

1. O Delegado e o Subdelegado de Turma serão eleitos pela respetiva turma por voto direto e secreto, 

representando-a em tudo o que seja necessário; 

2. Os Delegados de Turma serão eleitos durante a 2ª quinzena de aulas de cada ano letivo; 

3. A eleição dos Delegados de Turma será presidida pelo(a) Diretor(a) de Turma. Em caso de ausência deste, será 

substituído por outro professor da turma, elaborando-se a ata da sessão que será arquivada no dossiê da turma; 

4. Para a eleição deverão propor-se candidatos que aceitem exercer o cargo. O(a) aluno(a) mais votado(a) será 

Delegado(a) e o segundo será o Subdelegado(a); 

5. A votação será feita nominalmente, devendo, sempre que possível ser considerada a igualdade de género; 

6. Caso haja igualdade na votação, será feita 2ª volta entre os dois alunos mais votados; 

7. Os Delegados e o Subdelegados de Turma podem ser substituídos em qualquer altura, bastando para isso que 

2/3 dos alunos requeiram por escrito ao diretor de turma a realização de nova eleição podendo o destituído 

apresentar a sua defesa no prazo de 48 horas após a notificação; 

8. Em casos de extrema gravidade poderá o Conselho de Turma suspender ou mandar proceder à substituição do 

Delegado ou Subdelegado de Turma, depois de consultados os alunos da turma, salvaguardando a possibilidade 

de defesa dos referidos alunos; 

9. O Delegado de Turma deve estar ciente do papel que vai desempenhar como representante e porta-voz da 

turma, tomando consciência da responsabilidade do cargo e da isenção necessária ao seu desempenho. 

Funções do Delegado de Turma 

1. O Delegado de Turma deverá manter-se informado de todos os problemas que afetam a escola do agrupamento 
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que frequenta, que possam ou não afetar a turma, e deles informar os colegas da turma; 

2. Deve representar a turma nas relações com qualquer órgão de funcionamento do agrupamento ou instituição 

externa com quem este se relacione; 

3. Compete-lhe participar nas reuniões de Conselho de Turma, e noutras para que for convocado, a título pessoal 

e como porta-voz dos alunos que representa, devendo, para isso, consultá-los por qualquer processo 

adequado; 

4. Deverá zelar por uma boa relação entre todos os alunos da turma; 

5. Deverá consciencializar os colegas para a necessidade de higiene, limpeza e manutenção do material da sala de 

aula; 

6. Deverá ter capacidade de incentivar/motivar a turma nas tarefas ou atividades curriculares e extracurriculares; 

7. Deverá encorajar e sensibilizar a turma para o estudo e para o sucesso escolar; 

8. Deverá, quando necessário, ajudar o professor nas situações para que for requerido, como seja ordem na sala 

de aula ou outras 

Assembleia de Delegados de Turma 

1. A Assembleia de Delegados de Turma é constituída por todos os Delegados de Turma das escolas do 

agrupamento que frequentam devendo, na falta de qualquer Delegado, apresentar-se, em substituição, o seu 

colega Subdelegado; 

2. Esta Assembleia destina-se a discutir e a tomar posição sobre qualquer assunto que diga respeito diretamente 

aos alunos da sua escola; 

3. A primeira sessão anual da Assembleia de Delegados de Turma, (A. D. T.), deverá decorrer no prazo máximo de 

8 dias após a eleição dos mesmos; 

4. A A.D.T. reunirá sempre que se considere necessário, podendo a reunião ser plenária ou por anos de 

escolaridade; 

5. A A.D.T. poderá ser convocada pelo diretor ou por 2/3 dos Delegados de Turma, tentando sempre que a sua 

marcação não prejudique o normal funcionamento das aulas; 

6. De todas as reuniões da A.D.T. será lavrada ata que constará do processo anual a ser arquivado em dossiê 

próprio; 

7. A mesa da Assembleia será constituída por três elementos e, sempre que o Diretor tome parte da reunião, esta 

será dirigida por ele. 

8. A mesa da Assembleia de Delegados de Turma será constituída na primeira reunião de cada ano letivo e vigorará 

até final de cada ano. Caso faltem elementos constituintes da mesa, estes serão substituídos por elementos da 

própria assembleia; 
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Artigo 149 – Deveres gerais dos Alunos 

A realização de uma escolaridade bem-sucedida, numa perspetiva de formação integral do cidadão implica a 

responsabilização do aluno, enquanto elemento nuclear da comunidade educativa, e a assunção de deveres gerais. 

O estatuto de aluno do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas confere ao seu titular um conjunto de deveres 

gerais que se enumeram a seguir: 

a) Estudar, empenhando-se na sua educação e formação integral; 

b) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no âmbito das atividades 

escolares; 

c) Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino e aprendizagem; 

d) Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa. 

e) Ser leal para com todos os membros da comunidade educativa; 

f) Respeitar as instruções do pessoal docente e não docente; 

g) Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na escola de todos os alunos; 

h) Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola, bem como nas demais 

atividades organizativas que requeiram a participação dos alunos; 

i) Respeitar a integridade física, psicológica e moral de todos os membros da comunidade educativa; 

j) Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de acordo com as 

circunstâncias de perigo para a integridade física, psicológica e moral dos mesmos; 

k) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático, mobiliário e espaços 

verdes da escola, fazendo uso correto dos mesmos; 

l) Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa;  

m) Permanecer na escola durante o seu horário, salvo autorização escrita do encarregado de educação ou 

da direção do agrupamento; 

n) Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhe toda a colaboração; 

o) Conhecer e cumprir o estatuto do aluno, as normas de funcionamento dos serviços da escola e o 

regulamento interno, subscrevendo declaração anual de aceitação do mesmo e de compromisso ativo 

quanto ao seu cumprimento integral; 

p) Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial drogas, tabaco e bebidas alcoólicas, nem 

promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo das mesmas; 
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q) Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou engenhos passíveis 

de, objetivamente, perturbarem o normal funcionamento das atividades letivas, ou poderem causar 

danos físicos ou morais ao aluno ou a terceiros; 

r) Não captar sons ou imagens de atividades letivas e não letivas ou de qualquer membro da comunidade 

educativa, sem autorização prévia; 

s) Não difundir de modo algum sons ou imagens captados sem autorização da Diretora da Escola; 

t) Respeitar os direitos de autor e de propriedade intelectual; 

u) Apresentar-se com vestuário adequado, em função da idade, da dignidade do espaço e da especificidade 

das atividades escolares.  

2. São ainda deveres dos alunos: 

a) Não praticar qualquer ato ilícito; 

b) Não utilizar telemóveis, MP3/4, iPods e iPhones nas salas de aula, entre outros equipamentos afins; 

c) Respeitar a autoridade do professor; 

d) Acatar, disciplinarmente, todas as disposições escritas ou orais referentes ao funcionamento da vida 

escolar, emitidas pelos órgãos competentes e manter dentro e fora da escola, o decoro que a esta é 

devido; 

e) Não se recusar a abandonar a sala de aula, sempre que se encontrem a perturbar o normal 

funcionamento da mesma e o professor assim lho tenha ordenado; 

f) Sempre que os alunos causem prejuízos materiais, sejam eles em bens do estado ou bens particulares, 

nas instalações da Escola ou na sua esfera de ação, cabe-lhes a correspondente responsabilidade 

pecuniária, independentemente de quaisquer sanções disciplinares que lhe sejam igualmente aplicadas; 

g) O disposto no número anterior não terá efeitos em situações que decorram da utilização normal do 

material didático; 

h) Manter e contribuir para a manutenção da operacionalidade das instalações e de todos os outros 

pertences da escola, evitando depredações e mesmo consumos inúteis; 

i) Não entrar ou permanecer em locais da Escola em que a sua presença não seja justificada por 

necessidades escolares. Excetuam-se, como é evidente, todas as dependências afetas a convívio, lazer, 

ocupação de tempos livres e as que as autoridades escolares isentem de restrições de ocupação; 

j) É vedado aos alunos o acesso à sala dos professores, a não ser por razões devidamente justificadas; 

k) É proibido permanecer nas salas de aula após o toque de saída; 

l) Dirigir-se para as salas de aula ou para qualquer outro local de trabalho logo que seja emitido o respetivo 

sinal sonoro, evitando atrasos ou atropelos indesejáveis; 
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m) É vedado aos alunos o acesso aos livros de ponto; 

n) É proibido aos alunos qualquer distúrbio ou desrespeito pelo trabalho dos outros, bem como o recurso 

ao insulto, à violência ou formas que a apregoem; 

o) Realizar os atos ou tarefas de que seja incumbido por qualquer autoridade escolar no exercício das 

competências que lhe são atribuídas, evitando confrontações de qualquer espécie; 

p) Conhecer e cumprir o estatuto do aluno, as normas de funcionamento dos serviços da escola e o 

regulamento interno da escola; 

q) É proibida a circulação dos alunos nos corredores, durante os tempos letivos. 

r) É proibida a invasão de sala de aula por alunos. 

Artigo 150 – Assiduidade – Faltas de Presença 

1. O aluno tem falta de presença quando não comparece à aula ou a outra atividade educativa de frequência 

obrigatória. 

2. Decorrendo as aulas, em tempos consecutivos, há tantas faltas, quantos os tempos de ausência do aluno. 

3. O aluno também tem falta de presença, quando chega atrasado (após o tempo de tolerância). O tempo de 

tolerância é, ao primeiro tempo da manhã, de dez minutos. 

4. É considerada falta de comparência do aluno, às atividades escolares, sempre que este não se faça acompanhar 

de material necessário. É registada uma falta de assiduidade, à terceira falta de material. A partir desta todas 

as faltas de material serão convertidas em faltas de presença. 

5. Na Educação pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico, cada falta corresponde a um dia de aulas. 

6. No 1º Ciclo do Ensino Básico, no caso do aluno, por motivo devidamente justificado e aceite pelo docente, 

faltar, excecionalmente, até um terço do tempo letivo diário, não lhe será marcada falta de presença. 

7. A inscrição na educação pré-escolar, implica o dever de assiduidade e pontualidade da criança às atividades, 

pelo que a não comparência implica marcação de falta. 

8. Deve ser cumprido o horário de funcionamento dos Jardins-de-infância, havendo um período de tolerância de 

30 minutos, no período da manhã e da tarde, decorrido o qual será marcada falta, salvo casos pontuais, 

devidamente justificados e comunicados atempadamente ao educador. 

9. Nas atividades de enriquecimento curricular do 1º CEB, compete ao professor responsável pela atividade a 

verificação da assiduidade dos alunos, bem como o registo das respetivas faltas. 

10. As faltas são registadas pelo professor ou diretor de turma em suporte digital no computador da sala de aula. 

Artigo 151 – Justificação de Faltas 

1. São consideradas justificadas as faltas dadas pelos seguintes motivos: 
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a) Doença do aluno, devendo esta ser declarada por médico, se implicar impedimento superior a 3 dias 

úteis, podendo, quando se trate de doença de caracter cronico ou recorrente, uma única declaração ser 

aceite para a totalidade do ano letivo ou até ao termo da condição que a determinou; 

b) Isolamento profilático, determinado por doença infectocontagiosa de pessoa que coabite com o aluno, 

comprovada através de declaração da autoridade sanitária competente; 

c) Falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas por falecimento de familiar 

previsto no estatuto dos funcionários públicos; 

d) Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia imediatamente posterior; 

e) Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, que não possa realizar-se 

fora do período das atividades letivas; 

f) Assistência na doença a membro do agregado familiar, nos casos em que, comprovadamente, essa 

assistência não possa ser prestada, por qualquer outra pessoa; 

g) Comparência a consultas pré-natais, período de parto e amamentação, nos termos da legislação em 

vigor; 

h) Ato decorrente de religião professada pelo aluno, desde que o mesmo não possa efetuar-se fora do 

período das atividades letivas e corresponda a uma prática comummente reconhecida como própria 

dessa religião; 

i) Participação em provas desportivas ou eventos culturais, nos termos da legislação em vigor; 

j) Participação em atividades associativas nos termos da lei; 

k) Cumprimento de obrigações legais; 

l) Outro facto impeditivo da presença na escola, desde que, comprovadamente, não seja imputável ao 

aluno ou seja, justificadamente, considerado atendível pelo diretor de turma ou pelo professor/educador 

titular de turma/grupo, nomeadamente faltas devido a intempéries e/ou por motivo de atraso ou 

ausência de transporte; 

m) As decorrentes de suspensão preventiva aplicada no âmbito do procedimento disciplinar, no caso de ao 

aluno não vir a ser aplicada qualquer medida disciplinar sancionatória, lhe ser aplicada medida não 

suspensiva da Escola ou quando ultrapassar a medida efetivamente aplicada; 

n) Participação em visitas de estudo previstas no plano anual de atividades do agrupamento, relativamente 

às disciplinas ou áreas disciplinares não envolvidas na referida visita. 

2. As faltas são justificadas pelo encarregado de educação ou pelas entidades que determinam a não 

comparência do aluno. 

3. A justificação é apresentada por escrito, através da caderneta do aluno ou qualquer documento que 
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especifique o motivo, 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. 

4. O diretor de turma, ou o professor/educador titular da turma/grupo, deve solicitar, aos pais ou encarregados 

de educação, os comprovativos adicionais que entenda necessários à justificação da falta, devendo, 

igualmente, qualquer entidade, que para esse efeito for contactada, contribuir para o correto apuramento 

dos factos. 

Artigo 152 – Prazo de Justificação 

1. As faltas são justificadas previamente, se o motivo for previsível, ou até ao terceiro dia útil subsequente à falta. 

2. Sempre que a falta não seja adequadamente justificada no prazo referido, ou a justificação não tenha sido 

aceite, deve tal situação ser comunicada no prazo máximo de três dias úteis, pelo meio mais expedito, aos pais 

ou encarregados de educação, pelo diretor de turma ou pelo professor de turma. 

Artigo 153 – Faltas Injustificadas 

1. São consideradas faltas injustificadas: 

a) As faltas para as quais não tenha sido apresentada a respetiva justificação;  

b) As faltas para as quais foi apresentada justificação fora de prazo; 

c) As faltas decorrentes da ordem de saída da sala de aula, prevista na alínea d) do n.º 1 do art.º 17º do 

Estatuto do Aluno e Ética Escolar, desde que esta implique marcação de falta;  

d) As ausências decorrentes da aplicação da medida disciplinar sancionatória prevista na alínea d) do n.º 1 

do art.º 17º do Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 

e) As faltas intercaladas (a não ser em casos excecionais, devidamente justificados); 

f) As faltas cuja justificação não seja aceite pelo diretor de turma/docente titular de turma. 

2. A falta referida na alínea b) do número anterior deverá ser participada ao diretor de turma, através de 

impresso próprio colocado no final do livro de ponto. 

3. O Diretor de Turma deve ponderar em relação à gravidade do facto que deu origem à falta e tomar uma das 

seguintes opções: 

a) Tentar resolver a situação com o aluno e o Encarregado de Educação, se o considerar necessário; 

b) Comunica à Direção do Agrupamento quando tiver três participações do mesmo aluno; 

c) Se considerar grave a situação que deu origem à falta, comunica imediatamente ao Diretor (Exemplos de 

situações graves serão roubos, ameaças, agressões, etc.). 

1. As faltas injustificadas são comunicadas aos pais ou encarregados de educação, ou ao aluno maior de idade, no 

prazo máximo de três dias úteis, pelo meio mais expedito. 
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Artigo 154 – Excesso de Faltas 

1. O limite de faltas injustificadas corresponde a dez dias, seguidos ou interpolados, no primeiro ciclo do ensino 

básico, ou ao dobro do número de tempos letivos semanais, por disciplina, nos outros ciclos ou níveis de ensino. 

2. Quando for atingido metade dos limites de faltas previstos, os pais ou o encarregado de educação, são 

convocados à escola, pelo meio mais expedito, pelo diretor de turma ou pelo professor titular 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.  

3. Caso se revele impraticável o referido anteriormente, por motivos não imputáveis à escola, deverão ser 

informados os organismos competentes na área de proteção de crianças e jovens, do excesso de faltas do aluno 

sempre que a gravidade especial da situação o justifique. 

Artigo 155 – Efeitos da ultrapassagem do limite de faltas injustificadas 

1. Os alunos que ultrapassem o dobro do número de tempos letivos semanais de faltas injustificadas serão 

excluídos das atividades de apoio ou complementares de inscrição ou de frequência facultativa 

2. Os alunos menores de 16 anos que excedam o limite de faltas injustificadas podem ficar obrigados ao 

cumprimento de atividades que permitam recuperar atrasos na aprendizagem e/ou a integração escolar e 

comunitária do aluno, em função da idade, do percurso formativo e da situação concreta do aluno. 

3. Os alunos maiores de 16 anos que excedam o limite de faltas injustificadas podem ficar obrigados ao 

cumprimento de medidas adequadas, tendo em vista objetivos formativos, preventivos e integradores, em 

função da idade, do percurso formativo e da situação concreta do aluno. 

4. Os pais e encarregados de educação são corresponsáveis pelas faltas dadas. 

5. As atividades de recuperação são aplicadas de acordo com os procedimentos seguintes: 

a) O professor titular da turma/diretor de turma informa o aluno, o seu encarregado de educação eo(s) 

professor(es) da(s) disciplina(s) sobre a necessidade de realização de atividades de recuperação em 

virtude da falta de assiduidade revelada pelo aluno; 

b) O professor titular de turma, no 1.º Ciclo, ou os professores das disciplinas, no 2.º e 3.º Ciclos e no ensino 

secundário definem as atividades de recuperação de forma simples e eficaz, com base nos conteúdos 

trabalhados nas aulas em que o aluno esteve ausente; 

c) Caso a falta de assiduidade tenha ocorrido em mais do que uma disciplina, as medidas a aplicar podem 

ser definidas em conjunto pelos professores dessas disciplinas; 
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d) O(s) professor(es) responsável(eis) registam, em documento próprio, as aprendizagens a recuperar, as 

estratégias e a(s) modalidade(s) de avaliação a aplicar, bem como o período de aplicação das medidas de 

recuperação; 

e) O professor titular da turma/diretor de turma informa o aluno e o seu encarregado de educação acerca 

das atividades de recuperação programadas, através do respetivo documento, que será assinado por 

ambos; 

f) As atividades de recuperação serão pelo aluno em período serão cumpridas pelo aluno em período 

suplementar ao seu horário letivo, sob a responsabilidade do encarregado de educação e outros 

intervenientes no processo; 

g) A avaliação do cumprimento dessas atividades compete ao(s) professor(es) responsável(eis) e será 

explicitada através da designação “Recuperou as aprendizagens” ou “Não recuperou as aprendizagens”. 

6. As atividades de recuperação de atrasos na aprendizagem previstas nos números anteriores apenas podem 

ocorrer uma única vez no decurso de cada ano letivo. 

7. O incumprimento ou ineficácia das medidas e atividades aplicadas aos alunos dos cursos profissionais implica 

a realização dos exames apenas no ano letivo seguinte. 

8. O previsto no número anterior não isenta o aluno da obrigação de cumprir o horário letivo da turma em que se 

encontra inserido. 

9. A cessação do incumprimento do dever de assiduidade determina a desconsideração das faltas em excesso. 

10. O incumprimento das medidas de recuperação e a sua ineficácia ou impossibilidade de atuação, determinam a 

comunicação à comissão de proteção de crianças e jovens, no caso de alunos menores, de forma a encontrar, 

com a colaboração da Escola e, sempre que possível, com a autorização e corresponsabilização dos pais e 

encarregados de educação, uma solução adequada ao percurso formativo do aluno ou à sua inserção social e 

socioprofissional. 

11. Após 31 de janeiro, o incumprimento das atividades de recuperação ou a sua ineficácia por causa não imputável 

à Escola determinam: 

a) Para os alunos do 1.º ciclo, a retenção no ano de escolaridade que o aluno frequenta, com a obrigação 

de frequência das atividades escolares até ao final do ano letivo ou até ao encaminhamento para outro 

percurso formativo; 

b) Para os restantes alunos, a retenção no ano de escolaridade. 

12. As disposições específicas sobre os efeitos da ultrapassagem do limite de faltas injustificadas nos Cursos de 

Educação e Formação e nos Cursos Profissionais encontram-se nos respetivos regulamentos internos. 
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Artigo 156 – Disciplina 

A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, bem como no artigo 

145, deste Regulamento, em termos que se revelem perturbadores do funcionamento normal das atividades da 

escola ou das relações no âmbito da comunidade educativa, constitui infração passível de aplicação de medida 

corretiva ou medida disciplinar sancionatória, nos termos dos artigos 26º a 28º do já citado estatuto e do presente 

Regulamento. 

Artigo 157 – Finalidades das medidas disciplinares: corretivas e sancionatórias 

1. Todas as medidas disciplinares prosseguem finalidades pedagógicas e preventivas, visando, de forma 

sustentada, a preservação da autoridade dos professores e, de acordo com as suas funções, dos demais 

funcionários, o normal prosseguimento das atividades da escola, a correção do comportamento perturbador e 

o reforço da formação cívica do aluno, com vista ao desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua 

capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade educativa, do seu sentido 

de responsabilidade e das suas aprendizagens; 

2. As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em conta a especial relevância do dever violado, e gravidade da 

infração praticada, prosseguem igualmente, para além das identificadas no número anterior, finalidades 

punitivas; 

3. As medidas corretivas e medidas disciplinares sancionatórias, devem ser aplicadas em coerência com as 

necessidades educativas do aluno e com os objetivos da sua educação e formação, no âmbito, tanto quanto 

possível, do desenvolvimento do plano de trabalho da turma e do projeto educativo da escola; 

Artigo 158 – Determinação da medida disciplinar 

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 militem contra ou a seu favor. 

Artigo 159 – Medidas Corretivas 

1. São medidas corretivas: 

a) A advertência. Esta medida é da exclusiva competência do professor na sala de aula e fora dela pode ser 

feita por qualquer professor ou membro do pessoal não docente; 

b) A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar. Esta medida é 

da exclusiva competência do professor e implica a marcação de falta injustificada e a permanência do 

aluno na escola; 
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c) A realização de tarefas e atividades de integração escolar. Estas medidas são da competência do diretor, 

ouvido o diretor de turma ou o professor titular de turma, de acordo com a especificidade do aluno e da 

sua situação escolar. Para esse efeito, poderá ser aumentado o período de permanência obrigatória, 

diária ou semanal, do aluno na escola; 

d) O condicionamento, por um período máximo de um ano letivo, no acesso a certos espaços escolares, ou 

na utilização de certos materiais e equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem afetos a atividades 

letivas. Esta medida é da competência da diretora, ouvido o diretor de turma ou o professor titular de 

turma; 

e) A mudança de turma. Esta medida é da competência da diretora, ouvido o diretor de turma ou o 

professor titular de turma. 

2. A aplicação das medidas corretivas previstas no número anterior tem de ser comunicada aos pais ou ao 

encarregado de educação, tratando-se de um aluno menor de idade. 

3. Para além de outras a definir pelo professor responsável, as tarefas e atividades de integração referidas na 

alínea c) do número anterior, poderão ser: 

a) Integração em atividades de complemento curricular (Clubes, Biblioteca...); 

b) Colaboração em atividades de melhoria estética dos espaços escolares; 

c) Participação em atividades de preservação ambiental; 

d) Colaboração com outros elementos da comunidade escolar em atividades de promoção e educação para 

a saúde; 

e) Colaboração no funcionamento das várias estruturas de apoio (Sala de Informática, Refeitório) etc. 

2. A determinação das tarefas de integração a realizar pelo aluno deve ser proposta pelas competentes estruturas 

de orientação educativa, isto é, pelo Conselho de Turma, tendo em conta o perfil do aluno, devem ser 

executadas em horário não coincidente com as atividades letivas do aluno e por prazo a definir, consoante a 

gravidade do comportamento, o qual nunca pode ser superior a quatro semanas. 

3. A realização das referidas atividades de integração deve compreender a reparação do dano provocado pelo 

aluno. 

Artigo 160 – Medidas Sancionatórias 

1. As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma censura disciplinar do comportamento assumido pelo 

aluno, devendo a ocorrência dos factos em que tal comportamento se traduz, ser participada, pelo professor 

ou funcionário que a presenciou ou dela teve conhecimento, de imediato, ao respetivo diretor de turma, para 

efeitos de posterior comunicação ao diretor de escola.  

2. São medidas disciplinares sancionatórias:  
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a) A repreensão registada;  

b) A suspensão da escola até 3 dias úteis; 

c) A suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis; 

d) A transferência de escola; 

e) A expulsão da escola. 

3. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de repreensão registada é da competência do professor 

respetivo, quando a infração for praticada na sala de aula, ou do diretor, nas restantes situações, averbando-

se no respetivo processo individual do aluno, a identificação do autor do ato decisório, data em que o mesmo 

foi proferido e a fundamentação de facto e de direito que norteou tal decisão; 

4. A decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola até 3 dias úteis, é precedida da 

audição em auto do aluno visado, do qual constam, em termos concretos e precisos, os factos que lhe são 

imputados, os deveres por ele violados e a referência expressa, não só da possibilidade de se pronunciar 

relativamente àqueles factos, como da defesa elaborada, sendo competente para a sua aplicação o diretor do 

agrupamento; 

5. Compete ao diretor do agrupamento, ouvidos os pais ou o encarregado de educação do aluno, quando menor 

de idade, fixar os termos e condições em que a aplicação da medida disciplinar sancionatória referida no 

número anterior será executada, podendo igualmente, se assim o entender, e para aquele efeito, estabelecer 

eventuais parcerias ou celebrar protocolos ou acordos com entidades públicas ou privadas; 

6. Na impossibilidade dos pais ou o encarregado de educação do aluno poderem participar na audição a realizar 

nos termos do número anterior, a associação de pais e encarregados de educação, caso exista, deve ser ouvida, 

preservando o dever de sigilo; 

7. Compete ao diretor do agrupamento a decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de suspensão da 

escola entre 4 e 12 dias úteis, após a realização do procedimento disciplinar, podendo, previamente, ouvir o 

conselho de turma; 

8. Os efeitos decorrentes das faltas dadas pelo aluno no decurso do período de aplicação da medida disciplinar 

sancionatória de suspensão da escola, no que respeita, nomeadamente, à sua assiduidade e avaliação, são 

determinados pela escola; 

9. O não cumprimento do plano de atividades pedagógicas previsto no número anterior pode dar lugar à 

instauração de novo procedimento disciplinar, considerando-se a recusa como circunstância agravante; 

10. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de transferência de escola reporta-se à prática de factos 

notoriamente impeditivos do prosseguimento do processo de ensino aprendizagem dos restantes alunos da 
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escola, ou do normal relacionamento com algum ou alguns dos membros da comunidade educativa e compete 

ao diretor-geral de educação; 

a) A medida disciplinar sancionatória de transferência de escola apenas é aplicada a aluno de idade não 

inferior a 10 anos e quando estiver assegurada a frequência de outro estabelecimento e, frequentando 

o aluno a escolaridade obrigatória, se esse outro estabelecimento de ensino estiver situado na mesma 

localidade ou na localidade mais próxima, servida de transporte público ou escolar. 

b) 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. 

Artigo 161 – Cumulação de medidas disciplinares 

1. A aplicação das medidas corretivas previstas no ponto 1, do artigo 159 é cumulável entre si; 

2. A aplicação de uma ou mais das medidas corretivas é cumulável apenas com a aplicação de uma medida 

disciplinar sancionatória; 

3. Sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores, por cada infração apenas pode ser aplicada uma medida 

disciplinar sancionatória. 

Artigo 162 – Procedimento Disciplinar 

Instauração do Procedimento Disciplinar 

1. Presenciados que sejam, ou participados os factos passíveis de constituírem infração disciplinar, o Diretor tem 

competência para instaurar o procedimento disciplinar, devendo fazê-lo no prazo de dois dias úteis. 

Competências e Tramitação do Procedimento Disciplinar 

2. Os termos, prazos, e competências para instauração de procedimento disciplinar, bem como a definição das 

competências dos elementos inerentes ao processo encontram-se reguladas nos artigos 30.º a 38.º do decreto-

Lei n.º 51/2012 de 5 de Setembro – Estatuto do Aluno e Ética Escolar (Anexo 29). 

 Aplicação da Pena 

3. Com vista à decisão final, quanto à medida sancionatória a aplicar: 

a)  Constituem atenuantes da responsabilidade do aluno o bom comportamento anterior e o 

reconhecimento da conduta; 

b) Constituem agravantes da responsabilidade do aluno a premeditação e o conluio. 
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Artigo 163 – Outras disposições 

1. Em tudo o que não se encontrar especialmente regulado no Regime de Autonomia, Administração e Gestão, 

Estatuto do Aluno e Ética Escolar, bem como demais legislação aplicável, bem como neste Regulamento 

Interno, são subsidiariamente aplicáveis as disposições do Código do Procedimento Administrativo. 

2. A aplicação de medidas educativas disciplinares não isenta o aluno e o respetivo representante legal da 

responsabilidade civil por danos causados ao(s) eventual(ais) lesado(s) ou ao Agrupamento. 

Secção XXIII – Pessoal Docente 

Artigo 164 – Enquadramento Legal 

1. São legalmente reconhecidos ao Pessoal Docente os Direitos e Deveres consagrados no Decreto-Lei nº 58/2008, 

de 9 de Setembro. 

2. Atendendo à especificidade da função docente, os direitos e deveres dos docentes estão consignados nos 

normativos legais seguintes: 

a) Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril  

b) Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro 

c) Decreto Regulamentar nº 26/2012 de 23 de Junho, de 21 de fevereiro 

Artigo 165 – Direito de participação no processo educativo 

1. O direito de participação exerce-se nas áreas do sistema de ensino, da escola, da aula e da relação escola/meio.  

2. O direito de participação, que, consoante os casos, é exercido individualmente, ou em grupo ou ainda através 

das organizações profissionais ou sindicais do pessoal docente, compreende:  

a) O direito de responder a consultas sobre opções fundamentais para o sector educativo; 

b) O direito de emitir recomendações no âmbito da análise crítica do sistema educativo;  

c) O direito de intervir na orientação pedagógica através da liberdade de iniciativa, a exercer no quadro dos 

planos de estudo aprovados e dos projetos educativos das escolas, na escolha dos métodos de ensino, 

das tecnologias e técnicas de educação e dos tipos de meios auxiliares de ensino mais adequados;  

d) O direito de participar em experiências pedagógicas, bem como nos respetivos processos de avaliação;  

e) O direito de eleger e ser eleito para órgãos colegiais ou singulares dos estabelecimentos de educação ou 

de ensino.  

3. O direito de participação pode ainda ser exercido, através das organizações profissionais e sindicais do pessoal 

docente, em órgãos que, no âmbito nacional, regional autónomo ou regional, assegurem a interligação do 

sistema educativo à comunidade. 
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Artigo 166 – Direito à formação e informação para o exercício da função educativa 

1. O direito à formação e informação para o exercício da função educativa é garantido:  

a) Pelo acesso a ações de formação contínua regulares, destinadas a atualizar e aprofundar os 

conhecimentos e as competências profissionais dos docentes;  

b) Pelo apoio à autoformação dos docentes, de acordo com os respetivos planos individuais de formação.  

2. Para efeitos do disposto no número anterior, o direito à formação e informação para o exercício da função 

educativa pode também visar objetivos de reconversão profissional, bem como de mobilidade e progressão na 

carreira.  

Artigo 167 – Direito ao apoio técnico, material e documental 

O direito ao apoio técnico, material e documental exerce-se sobre os recursos necessários à formação e informação 

do pessoal docente, bem como ao exercício da atividade educativa.  

Artigo 168 – Direito à segurança na atividade profissional 

1. O direito à segurança na atividade profissional compreende:  

a) A proteção por acidente em serviço, nos termos da legislação aplicável;  

b) A prevenção e tratamento das doenças que venham a ser definidas por portaria conjunta dos Ministros 

da Educação e da Saúde, como resultando necessária e diretamente do exercício continuado da função 

docente.  

2. O direito à segurança na atividade profissional compreende ainda a penalização da prática de ofensa corporal 

ou outra violência sobre o docente no exercício das suas funções ou por causa destas.  

Artigo 169 – Direito à consideração e à colaboração da comunidade educativa 

1. O direito à consideração exerce-se no plano da relação com os alunos, as suas famílias e os demais membros 

da comunidade educativa e exprime-se no reconhecimento da autoridade em que o docente está investido no 

exercício das suas funções; 

2. O direito à colaboração das famílias e dos demais membros da comunidade educativa compreende o direito a 

receber o seu apoio e cooperação ativa, no quadro da partilha entre todos da responsabilidade pelo 

desenvolvimento e pelos resultados da aprendizagem dos alunos. 

Artigo 170 – Deveres profissionais 

1. O pessoal docente está obrigado ao cumprimento dos deveres estabelecidos para os funcionários e agentes do 

estado em geral e dos deveres profissionais decorrentes do presente estatuto.  
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2. Decorrendo da natureza da função exercida, cujo desempenho deve orientar-se para níveis de excelência, são 

deveres profissionais específicos do pessoal docente:  

a) Contribuir para a formação e realização integral dos alunos, promovendo o desenvolvimento das suas 

capacidades, estimulando a sua autonomia e criatividade, incentivando a formação de cidadãos 

civicamente responsáveis e democraticamente intervenientes na vida da comunidade;  

b) Reconhecer e respeitar as diferenças culturais e pessoais dos alunos e demais membros da comunidade 

educativa, valorizando os diferentes saberes e culturas e combatendo processos de exclusão e 

discriminação;  

c) Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo, favorecendo a criação e o 

desenvolvimento de relações de respeito mútuo, em especial entre docentes, alunos, encarregados de 

educação e pessoal não docente; 

d) Participar na organização e assegurar a realização das atividades educativas;  

e) Gerir o processo de ensino-aprendizagem, no âmbito dos programas definidos, procurando adotar 

mecanismos de diferenciação pedagógica suscetíveis de responder às necessidades individuais dos 

alunos;  

f) Respeitar a natureza confidencial da informação relativa aos alunos e respetivas famílias;  

g) Contribuir para a reflexão sobre o trabalho realizado individual e coletivamente;  

h) Enriquecer e partilhar os recursos educativos, bem como utilizar novos meios de ensino que lhe sejam 

propostos, numa perspetiva de abertura à inovação e de reforço da qualidade da educação e ensino;  

i) Coresponsabilizar-se pela preservação e uso adequado das instalações e equipamentos e propor medidas 

de melhoramento e renovação;  

j) Atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos, capacidades e competências, numa perspetiva de 

desenvolvimento pessoal e profissional;  

k) Empenhar-se nas e concluir as ações de formação em que participar; 

l) Assegurar a realização, na educação pré-escolar e no ensino básico, de atividades educativas de 

acompanhamento de alunos, destinadas a suprir a ausência imprevista e de curta duração do respetivo 

docente, considerando-se ausência de curta duração a que não for superior a 10 dias letivos; 

m) Cooperar com os restantes intervenientes no processo educativo na deteção da existência de casos de 

crianças ou jovens com necessidades educativas especiais.  

n) Cumprir o tempo letivo, na íntegra. 

Artigo 171 – Deveres para com os alunos 

1. Constituem deveres específicos dos docentes relativamente aos seus alunos: 
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a) Respeitar a dignidade pessoal e as diferenças culturais dos alunos valorizando os diferentes saberes e 

culturas, prevenindo processos de exclusão e discriminação; 

b) Promover a formação e realização integral dos alunos, estimulando o desenvolvimento das suas 

capacidades, a sua autonomia e criatividade; 

c) Promover o desenvolvimento do rendimento escolar dos alunos e a qualidade das aprendizagens, de 

acordo com os respetivos programas curriculares e atendendo à diversidade dos seus conhecimentos e 

aptidões; 

d) Organizar e gerir o processo ensino-aprendizagem, adotando estratégias de diferenciação pedagógica 

suscetível de responder às necessidades individuais dos alunos; 

e) Assegurar o cumprimento integral das atividades letivas correspondentes às exigências do currículo 

nacional, dos programas e das orientações programáticas ou curriculares em vigor;  

f) Adequar os instrumentos de avaliação às exigências do currículo nacional, dos programas e das 

orientações programáticas ou curriculares e adotar critérios de rigor, isenção e objetividade na sua 

correção e classificação; 

g) Manter a disciplina e exercer a autoridade pedagógica com rigor, equidade e isenção; 

h) Cooperar na promoção do bem-estar dos alunos, protegendo-os de situações de violência física ou 

psicológica, se necessário solicitando a intervenção de pessoas e entidades alheias à instituição escolar; 

i) Colaborar na prevenção e deteção de situações de risco social, se necessário participando-as às entidades 

competentes; 

j) Respeitar a natureza confidencial da informação relativa aos alunos e respetivas famílias. 

Artigo 172– Deveres para com a escola e os outros docentes 

1. Constituem deveres específicos dos docentes para com a escola e outros docentes: 

a) Colaborar na organização da escola, cooperando com os órgãos de direção executiva e as estruturas de 

gestão pedagógica e com o restante pessoal docente e não docente tendo em vista o seu bom 

funcionamento; 

b) Cumprir os regulamentos, desenvolver e executar os projetos educativos e planos de atividades e 

observar as orientações dos órgãos de direção executiva e das estruturas de gestão pedagógica da escola; 

c) Coresponsabilizar-se pela preservação e uso adequado das instalações e equipamentos e propor medidas 

de melhoramento e remodelação; 

d) Promover o bom relacionamento e a cooperação entre todos os docentes, dando especial atenção aos 

que se encontram em início de carreira ou em formação ou que denotem dificuldades no seu exercício 

profissional; 
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e) Partilhar com os outros docentes a informação, os recursos didáticos e os métodos pedagógicos, no 

sentido de difundir as boas práticas e de aconselhar aqueles que se encontrem no início de carreira ou 

em formação ou que denotem dificuldades no seu exercício profissional; 

f) Refletir, nas várias estruturas pedagógicas, sobre o trabalho realizado individual e coletivamente, tendo 

em vista melhorar as práticas e contribuir para o sucesso educativo dos alunos; 

g) Cooperar com os outros docentes na avaliação do seu desempenho; 

h) Defender e promover o bem-estar de todos os docentes, protegendo-os de quaisquer situações de 

violência física ou psicológica, se necessário solicitando a intervenção de pessoas e entidades alheias à 

instituição escolar. 

Artigo 173 – Deveres para com os pais e encarregados de educação 

1. Constituem deveres específicos dos docentes para com os pais e encarregados de educação dos alunos: 

a) Respeitar a autoridade legal dos pais ou encarregados de educação e estabelecer com eles uma relação 

de diálogo e cooperação, no quadro da partilha da responsabilidade pela educação e formação integral 

dos alunos; 

b) Promover a participação ativa dos pais ou encarregados de educação na educação escolar dos alunos, no 

sentido de garantir a sua efetiva colaboração no processo de aprendizagem; 

c) Incentivar a participação dos pais ou encarregados de educação na atividade da escola, no sentido de 

criar condições para a integração bem-sucedida de todos os alunos; 

d) Facultar regularmente aos pais ou encarregados de educação a informação sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens e o percurso escolar dos filhos, bem como sobre quaisquer outros elementos relevantes 

para a sua educação; 

e) Participar na promoção de ações específicas de formação ou informação para os pais ou encarregados 

de educação que fomentem o seu envolvimento na escola com vista à prestação de um apoio adequado 

aos alunos. 

Secção XXIV – Pessoal Não Docente 

Artigo 174 – Enquadramento Legal 

1. O Decreto-Lei n.º 184/2004 de 29 de Julho estabelece o estatuto específico do pessoal técnico profissional, 

administrativo e de apoio educativo dos estabelecimentos públicos de Educação Pré-escolar e dos Ensino Básico 

e Secundário. 
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2. A Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, define e regula os regimes de vinculação de carreiras e de 

remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas 

3. O pessoal não docente integra-se nas carreiras gerais nas categorias de técnico superior, assistente técnico e 

assistente operacional. 

4. De acordo com o n.º 2 do artigo 49º, os conteúdos funcionais das carreiras são os previstos no anexo do referido 

diploma. 

5. Conforme previsto no artigo 87º do referido diploma, a Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, aprovou o Regime 

do Contrato de Trabalho em Funções Públicas. 

Artigo 175 – Pessoal não docente 

1. O pessoal não docente integra o conjunto de funcionários que, no âmbito das respetivas funções, contribuem 

para apoiar a organização e a gestão, bem como a atividade pedagógica, incluindo os serviços de ação social 

escolar e apoio geral. 

2. O pessoal não docente integra ainda o pessoal que desempenha funções na educação especial e no apoio 

socioeducativo, nomeadamente o que pertence às carreiras de psicólogo e de técnico superior de serviço social, 

integradas nos serviços de psicologia e orientação, o qual se rege por legislação própria, sem prejuízo da sua 

sujeição aos direitos e deveres específicos estatuídos no presente diploma. 

Artigo 176 – Direitos do Pessoal Não Docente 

1. Para além dos direitos previstos na lei geral aplicável aos trabalhadores que exercem funções públicas, são 

direitos específicos do pessoal não docente: 

a) Ser devidamente respeitado pela Comunidade Escolar; 

b) Ser informado a tempo, pelos direção do agrupamento, de toda a legislação que lhe diga respeito; 

c) Participar livremente em todas as iniciativas realizadas na escola, nomeadamente as de cariz cultural, 

sem prejuízo do serviço inerente à função desempenhada; 

d) Contar com toda a colaboração na organização do seu trabalho, de modo a poder assegurar as condições 

materiais conducentes ao bom funcionamento da comunidade escolar; 

e) Ser informado com a devida antecedência, de eventuais alterações ao funcionamento normal da escola, 

que impliquem mudanças nos serviços ou tarefas atribuídas no início do ano letivo; 

f) Receber preparação e atualização técnica e pedagógica.  

g) Participar em discussões públicas relativas ao sistema educativo, com liberdade de iniciativa; 

h) Participar em eleições, elegendo e sendo eleito, para órgãos colegiais dos estabelecimentos de educação 

ou de ensino, nos termos da lei. 
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Artigo 177 – Deveres dos Assistentes Técnicos 

1. Para além dos deveres previstos na lei geral aplicável aos trabalhadores que exercem funções públicas, são 

deveres específicos dos Assistentes Técnicos: 

a) Manter o serviço permanentemente atualizado; 

b) Prestar informações corretas, sempre que solicitados para o efeito; 

c) Cumprir escrupulosamente os horários estabelecidos; 

d) Zelar pelo cumprimento do disposto neste regulamento; 

e) Manter uma atitude de cooperação com os colegas; 

f) Exercer dignamente as funções do serviço público, devendo atender com correção todos os que a ele 

recorram; 

g) Impedir a presença de estranhos que, pelo seu comportamento, possam perturbar o bom andamento da 

vida escolar; 

h) Participar em ações de formação, nos termos da lei, e empenhar-se no sucesso das mesmas; 

i) Respeitar, no âmbito do dever de sigilo profissional, a natureza confidencial da informação relativa às 

crianças, alunos e respetivos familiares e encarregados de educação; 

j) Respeitar as diferenças culturais de todos os membros da comunidade escolar. 

Artigo 178 – Deveres dos Assistentes Operacionais 

1. Para além dos deveres previstos na lei geral aplicável aos trabalhadores que exercem funções públicas, são 

deveres específicos dos Assistentes Operacionais: 

a) Cumprir as funções definidas pelo normativo; 

b) Fazer-se respeitar, respeitando; 

c) Tratar os outros com simpatia, delicadeza e educação; 

d) Vigiar e cuidar de toda a escola quer no seu interior, quer no seu exterior; 

e) Colaborar com os colegas sempre que a situação assim o exige; 

f) Comunicar ao órgão de gestão todas as ocorrências que perturbem a vida escolar; 

g) Manter a disciplina nos sectores que estejam a seu cargo nomeadamente, nas entradas e saídas das 

aulas; 

h) Zelar pela limpeza e conservação das instalações e equipamentos que estejam sob a sua 

responsabilidade; 

i) Solicitar, sempre que necessário, a identificação a alunos e pessoas estranhas à escola e proceder ao seu 

encaminhamento, consoante o assunto a tratar; 

j) Prestar assistência às aulas, sempre que tal lhes seja solicitado pelos professores em exercício; 
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k) Certificar-se, em cada intervalo, de que as salas a seu cargo se encontram munidas de giz e apagador; 

l) Limpar e arrumar as instalações da Escola à sua responsabilidade, zelando pela sua conservação; 

m) Vigiar atentamente todo o movimento escolar de forma a minimizar as situações de perigosidade que 

possam ocorrer entre os alunos; 

n) Acompanhar alunos sinistrados a tratamento quando isso for determinado pelos responsáveis do seguro 

escolar ou por outra entidade escolar competente; 

o) Os alunos devem ser sempre acompanhados por um funcionário em caso de sinistro; 

p) Informar corretamente e com atualidade o diretor de escola ou o elemento responsável pelo seguro 

escolar das situações de risco novas, ou já detetadas, ou ainda das faltas de segurança para que se tomem 

as medidas adequadas; 

q) Impedir a presença na escola de pessoas estranhas à mesma que, pelo seu porte ou comportamento, 

possam perturbar o regular funcionamento das aulas ou o são convívio escolar que deve existir; 

r) Evitar que as atividades sejam perturbadas por alunos quando estes se encontrem eventualmente em 

aulas; 

s) Colaborar com os docentes no acompanhamento dos alunos ente e durante as atividades letivas, zelando 

para que, nas instalações escolares, sejam mantidas normas de compostura, limpeza e silêncio em 

respeito pelo trabalho educativo em curso; 

t) Preparar, fornecer, transportar e zelar pela conservação do material didático, comunicando estragos e 

extravios; 

u) Registar as faltas dos professores. 

Secção XXV – Pais e Encarregados de Educação11 

Artigo 179 – Direitos dos Pais e Encarregados de Educação 

1. São direitos dos Pais e Encarregados de Educação: 

a) Participar na vida da escola e nas atividades da Associação de Pais e Encarregados de Educação; 

b) Informar-se, ser informado e informar o Diretor de Turma sobre todas as matérias relevantes no processo 

educativo do seu educando; 

c) Comparecer na escola por sua iniciativa; 

d) Colaborar com os professores, no âmbito do processo de ensino-aprendizagem do seu educando; 

                                                 
11 Alteração aprovada na reunião do conselho geral realizada no dia 13 de janeiro de 2014 
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e) Ser convocado para reuniões com o Diretor de Turma e ter conhecimento da hora semanal de 

atendimento 

f) Ser informado, no final de cada período escolar, do aproveitamento e do comportamento do seu 

educando; 

g) Participar, a título consultivo, no processo de avaliação do seu educando, ou sempre que as estruturas 

de orientação educativa o considerem necessário; 

h) Promover a articulação entre a educação na família e o ensino escolar; 

i) Cooperar com todos os elementos da comunidade educativa no desenvolvimento de uma cultura de 

cidadania, nomeadamente através da promoção de regras de convivência na escola. 

j) Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade escolar; 

k) Participar, através dos seus representantes, no processo de elaboração do Projeto Educativo e do 

Regulamento Interno do Agrupamento, colaborando no seu desenvolvimento e concretização; 

l) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento do agrupamento; 

m) Ser ouvido, em todos os assuntos que lhe digam respeito, pelos professores, diretores de turma e órgãos 

de administração e gestão da escola; 

n) Eleger e ser eleito para órgãos, cargos e demais funções de representação no âmbito da escola, nos 

termos da legislação em vigor; 

o) Ser informado, sempre que o solicite, sobre a matrícula, abono de família e regimes de candidatura a 

apoios socioeducativos do seu educando; 

p) Conhecer o Regulamento Interno e o Projeto Educativo do Agrupamento; 

Artigo 180 – Deveres dos Pais e Encarregados de Educação 

1. São seus deveres: 

a) Para além das suas obrigações legais, a especial responsabilidade de dirigirem a educação dos seus filhos 

e educandos e de promoverem ativamente o desenvolvimento físico, intelectual e moral; 

b) Informar-se sobre todas as matérias relevantes no processo educativo do seu educando; 

c) Comparecer na escola, quando para tal for solicitado; 

d) Colaborar com os professores, no âmbito do processo de ensino-aprendizagem do seu educando; 

e) Contribuir para a preservação da disciplina do agrupamento e para a harmonia da comunidade educativa, 

em especial quando para tal forem solicitados; 

f) Participar, em primeira instância, as sugestões e críticas sobre a vida escolar, aos órgãos competentes do 

Agrupamento; 

g) Articular a educação na família com o trabalho escolar; 
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h) Cooperar com todos os elementos da comunidade educativa no desenvolvimento de uma cultura de 

cidadania, nomeadamente, através da promoção de regras de convivência na escola; 

i) Participar nas soluções que permitam garantir a resolução do excesso grave de faltas; 

j) Garantir o cumprimento efetivo do dever de frequência, bem como o necessário aproveitamento escolar 

do seu educando; 

k) Participar nas reuniões convocadas pelos órgãos de Administração e Gestão e pelas estruturas de 

orientação educativa, bem como pela Associação de Pais e Encarregados de Educação; 

l) Conhecer o estatuto do aluno em vigor; 

m) Eleger um representante dos Encarregados de Educação da turma e o respetivo suplente; 

n) Conhecer o regulamento interno da escola e subscrever, fazendo subscrever igualmente aos seus filhos 

e educandos, declaração anual, em duplicado, de aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto 

ao seu cumprimento integral. 

Secção XXVI – Associação de Pais e Encarregados de Educação12 

Artigo 181 – Direitos da Associação de Pais e Encarregados de Educação 

1. São direitos da ou das Associações de Pais: 

a) Ter acesso à legislação sobre educação e ensino assim como a instalações para reuniões da associação 

quando solicitadas nos termos da lei; 

b) Ser convocada com um mínimo de 48 horas de antecedência para qualquer reunião e ser devidamente 

notificada sobre a sua agenda; 

c) Ser informada dos horários da escola logo que estes estejam elaborados; 

d) Ser informada do número de lugares preenchidos, assim como vagas no quadro dos docentes, no início 

do ano letivo; 

e) A definição do período dos mandatos em que os Encarregados de Educação ou seus representantes 

participam nos órgãos da escola deve ser precedida de audição dos mesmos. 

f) Ter apoio do Diretor para a convocatória de assembleias-gerais de pais sempre que estas sejam 

consideradas um imperativo. 

g) Enviar alguns documentos, considerados imperativos, aos EE através dos seus Educandos e para tal ter o 

apoio da Direção do Agrupamento. 

                                                 
12 Alteração aprovada na reunião do conselho geral realizada no dia 13 de janeiro de 2014 
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h) Conhecer as planificações e os critérios de avaliação dos vários grupos de docência dos vários ciclos de 

ensino. 

i) Ter um Regimento Interno para regular a participação dos representantes dos EE e que este seja do 

conhecimento dos representantes dos EE nas várias Turmas do Agrupamento. 

Artigo 182 – Deveres da Associação de Pais e Encarregados de Educação 

1. São seus deveres: 

a) Garantir a existência de representantes dos pais e encarregados de educação em todos os órgãos da 

escola onde essa representatividade esteja prevista pela lei e nos termos por ela previstos. 

b) Propor nos termos previstos na lei (Decreto-Lei 75/2008), os representantes dos Pais e Encarregados de 

Educação para o Conselho Geral a pedido do Presidente do Conselho Geral; 

c) Intervir na organização das atividades de complemento curricular, de desporto escolar e de ligação 

escola-meio; 

d) Contribuir para a elaboração e execução do Projeto Educativo, Plano Curricular de Escola, Regulamento 

Interno da Escola e Plano Anual de Atividades; 

e) Indicar anualmente ao Diretor, no início de cada ano letivo, os elementos da Direção. 

Secção XXVII – Representantes da Autarquia13 

Artigo 183 – Enquadramento legal 

1. A Lei de Bases do Sistema Educativo recomenda, por um lado, a participação de todos os implicados no processo 

educativo na administração e gestão das escolas (n.º 2, art.º 45º, Lei n.º46/86) e, por outro, reconhece a 

Autarquia como uma das estruturas para assegurar a interligação da comunidade com a administração do 

sistema educativo (n.º 2, art.º 43º, Lei n.º 46/86) 

2. A instituição do Conselho Municipal de Educação é mais um passo dado no sentido de que a planificação 

educativa municipal seja um processo partilhado entre as escolas e as outras instituições do Município. 

3. O Novo regime de Autonomia, Administração e Gestão dos estabelecimentos Públicos da Educação Pré-escolar 

e dos Ensinos Básico e Secundário., Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril,(Anexo 1) reforça a participação do 

Município na vida da escola, ao determinar que este se faz representar no Conselho Geral por três elementos. 

                                                 
13 Alteração aprovada na reunião do conselho geral realizada no dia 13 de janeiro de 2014 
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Artigo 184 – Competências das autarquias 

1. Nos termos definidos nas Leis n.º 159/99, de 14 de Setembro, na sua atual redação e na Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, ainda segundo a Lei nº 75/2013 de 12 de Set. com as consequentes alterações, às autarquias 

locais são atribuídas competências na área da Educação: 

2. Compete à Junta de Freguesia, o financiamento das despesas de expediente e limpeza das escolas do 1º CEB e 

Jardins-de-infância; 

3. Compete à Câmara Municipal: 

a) Suportar as despesas com a construção, manutenção e equipamento e encargos com funcionamento das 

escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância; 

b) Suportar as despesas com a manutenção e funcionamento da Escola do 2º e 3º CEB, no âmbito da recente 

transferência de competências; 

c) Garantir, organizar e gerir os transportes aos alunos do ensino básico; 

d) Financiar e gerir o funcionamento dos refeitórios escolares do 1º CEB e Educação Pré-Escolar; 

e) Recrutar e administrar os assistentes operacionais de ação educativa para a educação pré-escolar e 

ensino básico, bem como o pessoal não docente necessário ao desenvolvimento das atividades de 

animação e apoio à família; 

f) Recrutar e administrar os assistentes técnicos para os serviços administrativos, no que respeita ao pré-

escolar e ensino básico, no âmbito do protocolo de transferência de competências; 

g) Garantir o apoio, no âmbito dos Serviços de Ação social Escolar, aos alunos carenciados da Educação Pré-

escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico; 

h) Garantir o fornecimento de materiais didáticos para as escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Educação 

Pré-escolar; 

i) Apoiar a realização de visitas de estudo 

j) Garantir o funcionamento das atividades de enriquecimento curricular e apoio à família através da 

colocação dos respetivos docentes e animadores, bem como do pagamento dos materiais de consumo 

necessários ao seu funcionamento; 

Artigo 185 – Direitos gerais dos representantes da Autarquia 

1. Ser membro do Conselho Geral, por designação da respetiva Câmara Municipal; 

2. Exercer todas as competências enquanto membro do Conselho Geral, de forma a inserir a escola numa 

realidade social concreta com características e recursos específicos; 

3. Partilhar as instalações e os recursos educativos mediante condições definidas pela escola; 

4. Colaborar com a escola no combate à exclusão e discriminação, valorizando diferentes saberes e culturas; 
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5. Ser informado sobre todos os assuntos da vida da escola, que sejam inerentes às competências da Autarquia 

6. Conhecer o Regulamento Interno da Escola. 

Artigo 186 – Deveres gerais dos representantes da Autarquia 

1. Estabelecer parcerias e protocolos de colaboração com a escola; 

2. Assegurar a interligação da comunidade com a escola; 

3. Orientar os serviços municipais para que sejam cumpridas as competências das autarquias no que respeita à 

educação; 

4. Articular a política educativa com outras políticas sociais, nomeadamente em matéria de apoio socioeducativo 

e de transportes escolares; 

5. Enriquecer e partilhar os recursos educativos; 

6. Participar na planificação e definição da rede escolar;  

7. Facilitar a utilização de instalações da autarquia e outros recursos para a realização de atividades educativas, 

culturais e de animação; 

8. Cumprir os normativos legais da transferência de competências celebrado com o Ministério da Educação; 

9. Conhecer o Regulamento Interno da escola. 

Secção XXVIII – Representantes da Comunidade Local 

Artigo 187 – Direitos e Deveres gerais dos representantes da Comunidade Local 

1. São considerados elementos da comunidade local, os representantes dos interesses económicos, sociais, 

culturais e científicos 

2. A estas associações compete: 

a) Participar no Conselho Geral, através dos representantes cooptados pelos restantes membros do 

Conselho Geral; 

b) Organizar, em colaboração com os outros elementos da comunidade educativa, projetos ligados às 

atividades de complemento curricular; 

c) Colaborar e/ou promover ações de extensão educativa, difusão cultural e animação sociocomunitária; 

d) Celebrar protocolos com os órgãos competentes da escola visando: 

 Uma efetiva ligação entre a escola e o meio; 

 Uma ligação entre a escola e o mundo do trabalho, numa perspetiva pedagógica; 
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CAPÍTULOX – Regime de Funcionamento 

Secção XXIX – Instalações, Equipamentos e Serviços 

Artigo 188 – Gestão das Instalações e Equipamentos 

1. Compete à escola: 

a) Participar na definição da rede escolar, fornecendo anualmente aos serviços regionais de educação os 

dados necessários, nomeadamente alterações de capacidade em relação ao ano anterior; 

b) Planificar a utilização semanal dos espaços, tendo em conta as atividades curriculares, as de 

compensação educativa, de complemento curricular e de ocupação de tempos livres que será distribuída 

a professores e alunos no início do ano letivo; 

c) Atribuir, no início do ano letivo, os espaços destinados ao trabalho de equipas de professores, às 

atividades de orientação e acompanhamento dos alunos e aos encontros com encarregados de 

educação; 

d) Organizar o funcionamento da escola num turno, dado que o número de salas e espaços desportivos 

disponíveis assim o permite; 

e) Zelar pela conservação dos edifícios escolares; 

f) Proceder a obras de beneficiação de pequeno e médio alcance, reparações e trabalhos de 

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

g) Solicitar o equipamento necessário e mantê-lo funcional; 

h) Adquirir o material escolar necessário, dentro dos condicionantes orçamentais; 

i) Proceder à substituição de material irrecuperável ou obsoleto; 

j) Alienar, em condições especiais e de acordo com a lei, bens que se tornem desnecessários; 

k) Manter atualizado, em moldes simples e funcionais, o inventário da escola; 

l) Responsabilizar os utentes, a nível individual e/ou coletivo, pela conservação de instalações e de material 

utilizado; 

m) Ceder as suas instalações, a título gratuito ou oneroso, à comunidade para a realização de atividades 

culturais, desportivas ,cívicas, ou de reconhecida necessidade, arrecadando a respetiva receita, quando 

a houver; 

n) Assegurar que todos os utentes, alunos, professores e funcionários são possuidores e portadores do 

Cartão da Escola. Esta situação não se verifica para os alunos do Pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino 

Básico. 
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2. Deveres da Comunidade Educativa 

a) É expressamente proibido fumar dentro do recinto escolar; 

b) A afixação de cartazes é feita exclusivamente em locais destinados a tal fim, devendo todo o material 

afixado ser removido logo que deixe de estar atualizado; 

c) A distribuição de comunicados ou qualquer outro tipo de informação carece de autorização da Comissão 

Administrativa Provisória; 

3. Todos os elementos da comunidade educativa deverão: 

a) Utilizar corretamente todos os espaços, instalações e equipamentos da escola; colaborando ativamente 

na sua manutenção e limpeza, contribuindo para a melhoria da sua funcionalidade e conforto; 

b) Facilitar a identificação pessoal, fazendo-se acompanhar sempre do respetivo cartão de identificação 

(cartão eletrónico da Escola), apresentando-o sempre que solicitado por quem de direito; 

c) Colaborar na dissuasão de violência, de roubo e de jogos de azar, assim como do consumo de bebidas 

alcoólicas, tabaco e outras drogas; 

4. Todos os que, por culpa ou negligência, danifiquem o material pertencente à escola, são obrigados a cobrir os 

prejuízos causados à mesma. 

Artigo 189 – Acesso ao agrupamento 

1. Têm acesso ao agrupamento os alunos, o pessoal não docente e os professores que a ela pertencem; 

2. Têm acesso condicionado ao agrupamento os pais e encarregados de educação dos alunos que o frequentam 

ou qualquer outra pessoa que, por motivos justificados, tenha assuntos de interesse a tratar; 

3. Para efeitos de aplicação do número anterior pode ser pedida a identificação a qualquer pessoa que se encontre 

dentro do agrupamento, por qualquer funcionário do mesmo; 

4. Os alunos devem ser sempre portadores do seu cartão escolar, podendo ser recusada a entrada no 

agrupamento aos alunos que não o exibam, quando tal for solicitado. No caso do aluno, por qualquer motivo, 

não ter o seu cartão e não sendo reconhecido pelo porteiro, deve ser identificado por duas pessoas da escola 

que frequenta; 

5. A entrada e a saída em cada escola do agrupamento faz-se somente pelo portão designado para o efeito. 

Artigo 190 – Portaria 

1. A portaria é um espaço destinado a controlar entradas e saídas de pessoal; 

2. O serviço de controlo de alunos nas escolas do ensino básico e secundário do agrupamento funciona das 8H00 

às 17H30 horas, à exceção de quarta-feira que funciona até às 13H00 horas. Nos jardins-de-infância da sede do 
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concelho funciona diariamente das 8H30 às 18H30 horas e nas Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico da vila das 

8.30 às 18.00 horas. 

3. As pessoas estranhas ao serviço devem identificar-se devidamente, apresentando bilhete de identidade ou 

outro documento que as identifique; 

4. A funcionária entrega um cartão de visitante ao pessoal exterior à escola; 

5. No caso de haver problemas com os alunos ou pessoal estranho, a funcionária deve contactar de imediato o 

órgão de gestão.  

Artigo 191 – Receção/PBX 

1. A receção, existente na Escola Poeta Bernardo de Passos e na Escola Secundária José Belchior Viegas é um 

espaço de atendimento devidamente identificado onde se encontra a central telefónica e um auxiliar de ação 

educativa, para acolher e orientar as pessoas que solicitem os serviços da escola. 

2. O PBX é um espaço destinado a apoiar a Comunidade Escolar em termos de comunicações telefónicas; 

3. O PBX funciona de acordo com o seguinte horário 

a) Na Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos, das 8H30 às 18H00 horas; 

b) Na Escola Secundária, das 8H30 às 23H00 horas 

4. Todas as chamadas de carácter pessoal são feitas neste espaço; 

5. A funcionária de serviço no PBX tem a função de fazer a ligação entre o membro da Comunidade Escolar que a 

solicita e o exterior. Nesse sentido, deve: 

a) Ter atualizada a lista com números de telefone importantes, como por exemplo, dos professores, dos 

funcionários, dos departamentos públicos, outros estabelecimentos de ensino; 

b) Ter afixado e à vista os números de telefones urgentes; 

c) Identificar a Escola e identificar-se sempre que atende o telefone; 

d) Registar no dossier, para o efeito, todas as chamadas efetuadas. 

Artigo 192 – Serviços Administrativos e de Ação Social Escolar 

1. Os serviços administrativos e os serviços de ação social escolar localizam-se na escola sede do agrupamento e 

funcionam em regime contínuo sendo o seu horário organizado de modo a garantir que o atendimento ao 

público seja feito entre as 9H30 e as 16H30; 

2. À terça-feira, para além do horário definido, os serviços administrativos funcionam entre as 20 e as 22 horas. 

3. Na Escola Poeta Bernardo de Passos, funciona um apoio administrativo a alunos e SASE, entre as 9H30 e as 

16H30; 
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Artigo 193 – Papelaria 

1. A papelaria é um serviço polivalente que visa satisfazer as necessidades da população escolar. 

2. Na papelaria os alunos podem comprar material escolar diverso ,proceder ao carregamento dos cartões 

eletrónicos e, na Escola Secundária, adquirir as senhas para a cantina e bufete até à implementação do cartão 

eletrónico; 

3. O horário de funcionamento é ininterrupto e decorre das 9 às 17 horas; 

4. É afixado em local visível um preçário de todos os artigos. 

5. Na Escola Secundária o serviço de reprografia funciona no mesmo espaço da papelaria. 

Artigo 194 – Reprografia 

1. A reprografia funciona de acordo com o seguinte horário: 

a) Na Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos, de 2ª a 6ª feira, entre as 9H00 e as 13H00 / entre as 14H00 e as 

17H00; 

b) Na Escola Secundária, de 2ª a 6ª Feira entre as 8H30 e as 17H00 / entre as 19H00 e as 20H00; 

2. Todas as escolas do 1º Ciclo e pré-escolar estão equipadas com uma fotocopiadora sendo o pessoal auxiliar 

responsável por garantir o serviço de cópias. Em caso de necessidade, o próprio docente pode garantir esse 

serviço; 

3. A Reprografia é um espaço reservado à funcionária do sector, pelo que é interdito a professores e alunos. 

4. Os trabalhos para copiar devem ser entregues com 48h de antecedência, caso contrário os requisitantes 

sujeitam-se à disponibilidade existente nesse momento; 

5. Existe na reprografia na sala de professores da Escola Poeta Bernardo de Passos e da Secundária uma 

impressora, ligada em rede, para onde são enviados todos os trabalhos efetuados nos computadores da escola; 

6. Todos os trabalhos fotocopiados e impressos pelos professores devem ser registados no cartão eletrónico do 

docente ou nos respetivos dossiês presentes na reprografia da Escola Secundária, até à implementação do 

sistema de cartão eletrónico; 

7. Para além de todo o serviço de cópias, é na reprografia que se requisitam os portáteis para uso pessoal ou para 

aulas, o comando dos videoprojectores do 2º piso, a caneta para os quadros interativos, máquinas de calcular 

e leitor de CDs; 

8. Na Escola Secundária, a requisição de portáteis para uso pessoal ou para as aulas, os comandos dos 

videoprojectores, canetas dos quadros interativos, máquinas de calcular e leitores de CD é feita na sala de apoio 

do 1.º piso 

9. Dadas as restrições orçamentais, está atribuído um limite de cópias a todos os professores; 

10. As cópias são pagas de acordo com a tabela afixada na reprografia. 
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11. Os funcionários deverão zelar pela qualidade dos trabalhos a efetuar, e pela arrumação e manutenção dos 

materiais e equipamentos à sua guarda. 

Artigo 195 – Bufete 

1. O Bufete funciona de acordo com o seguinte horário: 

c) Na Escola Básica Poeta Bernardo Passos, de 2ª a 6ª feira, entre as 9H00 e as 16H30, estando encerrado 

das 12H30 às 13H30; 

d) Na Escola Secundária, de 2ª a 6ª feira, entre as 9H20 e as 18H00, no período diurno e entre as 20H30 e 

as 21H30, no período noturno; 

2. O Bufete é uma zona de convívio, onde devem ser criadas condições para o estabelecimento de diálogo e 

confraternização. Nesse sentido, devem ser tidas em consideração algumas regras de civismo; 

3. Na escola secundária o consumo de qualquer produto no bufete é precedido da aquisição da respetiva senha 

na papelaria, sendo também ali disponibilizada a senha de vez, para atendimento no bufete; 

4. Na escola do 2.º e 3.º Ciclos para se consumir qualquer produto no bufete é necessária a utilização do cartão 

eletrónico da escola 

5. Devem utilizar-se tabuleiros próprios para transporte às mesas; 

6. Tudo o que for levado para as mesas deve ser transportado para o balcão do bufete, após a sua utilização; 

7. Todo o lixo deve ser colocado nos recipientes, privilegiando a recolha seletiva; 

8. É afixado em local visível o preçário de todos os alimentos. 

Artigo 196 – Refeitórios 

1. Normas gerais de utilização dos refeitórios do agrupamento: 

a) O refeitório define-se como espaço de convívio, devendo ser criadas condições para o estabelecimento 

de diálogo e confraternização e, nesse sentido, deverão ser devidamente publicitadas algumas regras de 

civismo 

b) Os alunos deverão manter uma atitude correta e disciplinada. 

c) Os alunos não podem gritar, nem correr no refeitório durante a refeição, nem atirar qualquer objeto pelo 

ar. 

d) A refeição é composta diariamente por sopa, segundo prato principal, fruta ou doce, pão e água 

e) Todos os dias existe uma ementa normal e uma de dieta, nos refeitórios da Escola Poeta Bernardo de 

Passos e da Escola Secundária; 

f) À hora do almoço deve ser formada fila de acesso ao balcão do Refeitório, por ordem de chegada e 

aguardar calmamente a vez, respeitando as ordens das funcionárias.  
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g) As refeições na educação Pré-Escolar e 1º CEB São servidas à mesa e na Escola Poeta Bernardo de Passos 

e na Escola Secundária são servidas em regime de self-service 

h) Será dada uma atenção muito especial à higiene e limpeza deste espaço, devendo ser utilizados os 

caixotes do lixo aqui existentes. 

i) É expressamente proibida a entrada na cozinha a pessoal não autorizado para o efeito. 

2. Refeitório da Escola Secundária 

a) O horário de funcionamento decorre das 12.00 às 14.00 horas; 

b) As ementas são semanais e afixadas na sala dos professores e papelaria; 

c) As senhas para a refeição são compradas na véspera, sendo vendidas na papelaria aos preços fixados em 

Portaria ou no próprio dia até às 10.20 horas, mediante o pagamento de uma coima; 

d) Os utentes devem exibir um comportamento calmo e civilizado na área de refeições; 

e) Tudo o que for levado para as mesas deve ser cuidadosamente transportado cuidadosamente 

transportado para a zona de receção de loiça. Aí, deve proceder-se à limpeza do respetivo tabuleiro. 

3. Refeitório da Escola do 2.º e 3.º Ciclos 

a) O refeitório da funciona das 12:30h às 14:30h 

b) As ementas são semanais e afixam-se na Sala de Professores, Bufete e Sala de Convívio 

c) As refeições dos alunos são compradas no terminal de computador que se encontra junto à papelaria e 

o valor das refeições é debitado no cartão. 

d) As refeições deverão ser marcadas até às 18.00 horas do dia anterior ou até às 10.30 horas do próprio 

dia. Neste último caso, o valor da refeição sofrerá o acréscimo de uma multa. 

e) Terminada a refeição, tudo o que for levado para as mesas, deve ser cuidadosamente transportado para 

a zona de receção de loiça. Aí, deve proceder-se à limpeza do respetivo tabuleiro. 

4. Refeitórios dos Jardins-de-Infância e das Escolas do 1. Ciclo 

a) Os Refeitórios dos Jardins de Infância e escolas do 1º CEB funcionam das 12:00h às 13:15h 

b) A refeição é composta diariamente por sopa, segundo prato completo, fruta ou doce, pão e água. 

c) As ementas mensais deverão ser afixadas nos refeitórios escolares e nos estabelecimentos de ensino, 

sempre que possível no final do mês anterior. 

d) Para os alunos da educação Pré-escolar e Primeiro Ciclo, as senhas são compradas na tesouraria da 

Câmara Municipal e posteriormente apresentadas diariamente ao professor titular da turma /educador 

e) Na Educação Pré-escolar e Primeiro Ciclo o serviço é efetuado pelos Auxiliares de Ação Educativa. 

5. Refeitórios das Escolas das Zonas Rurais 
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a) As refeições para estas escolas e jardins-de-infância, são confecionadas nas cozinhas das escolas da vila 

e transportadas, de forma devidamente acondicionada para as referidas escolas. 

b) Todo o funcionamento, no que respeita a ementas senhas e serviço, segue as mesmas regras dos 

refeitórios das escolas da vila, devidamente enumeradas no artigo anterior. 

Artigo 197 – Sala de Professores 

1. Na escola sede do agrupamento e na escola dos 2.º e 3.º ciclos, a sala de professores é o espaço destinado à 

permanência dos professores nos intervalos ou nos períodos em que não tenham aulas para a realização de 

trabalho ou convívio. 

2. Nesta sala, os livros de ponto têm um armário próprio e só poderão ser daí retirados ou repostos, por 

professores ou funcionários. 

3. O bufete existente na sala de professores da Escola Poeta Bernardo de Passos funciona entre as 9.00h e as 

11.30h, no período da manhã e as 15.30h e as 17.00h, no período da tarde. 

4. A sala de professores das escolas/jardins-de-infância da vila tem a mesma função da escola sede, não têm 

serviço de bufete, mas sim estantes para arquivo de manuais escolares, e dossiês vários de documentação da 

escola. 

5. Nas salas referidas no número anterior, a fotocopiadora encontra-se na sala de professores. 

6. As escolas e jardins-de-infância da zona rural não dispõem de sala de professores. 

Artigo 198 – Biblioteca 

1. No agrupamento existem quatro bibliotecas escolares, integradas na rede de bibliotecas escolares e na rede 

concelhia de bibliotecas de São Brás de Alportel. 

2. A biblioteca funciona de acordo com o seguinte horário: 

a) Nas Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, EB1/JI e n.º 2, diariamente das 9.30 às 16.30 horas, 

b) Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos, de 2ª a 6ª feira, entre as 8H30 e as 17H00; 

c) Escola Secundária, de 2ª a 3ª Feira, entre as 8H30e as17H00; 

d) Na Escola Secundária funciona também no período noturno: 

 2ª Feira, entre as 19H45 e as 21H25; 

 3ª Feira, entre as 19H45 e as 20H30; 

 4ª Feira, entre as 19H00 e as 19H45; 

 5ª Feira, entre as 19H00 e as 20H30; 

3. A partir do portal da rede concelhia de bibliotecas, em www.sba.bibliotecas.pt , pode obter-se informações 

sobre as bibliotecas escolares e consultar os respetivos catálogos 

http://www.sba.bibliotecas.pt/
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Artigo 199 – Pavilhão Gimnodesportivo 

1. Os alunos da EB23 Poeta Bernardo de Passos utilizam o Pavilhão Desportivo Municipal, que garante a respetiva 

utilização no horário de funcionamento da atividade letiva. 

2. Na Escola Secundária, o Pavilhão funciona de 2ª a 6ª Feira, entre as 8H30 e as 17H30; 

3. Este espaço poderá ser utilizado fora do horário acima mencionado, mediante a assinatura de protocolos com 

a câmara e a junta de freguesia.  

Artigo 200 – Pátios, corredores e recreios 

1. Todos deverão contribuir para a preservação dos espaços interiores e exteriores incluindo os espaços verdes, 

nomeadamente mantendo as vedações que circundam o recinto escolar em bom estado de conservação, não 

podendo estas ser utilizadas para entrar ou sair do recinto; 

2. Não são permitidas manifestações no recinto escolar que perturbem o desenrolar das atividades letivas; 

3. Os corredores destinam-se expressamente para acesso às salas de aula e não para permanência durante os 

intervalos.  

Artigo 201 – Instalações Sanitárias 

1. As instalações sanitárias devem ser utilizadas exclusivamente para o fim a que se destinam; 

2. A sua higiene deve ser rigorosamente mantida; 

3. Deve haver sempre material sanitário, bem como vigilância regular por parte dos funcionários de modo a 

assegurar boas condições de funcionamento. 

Artigo 202– Higiene e Conservação da Escola 

1. Alunos, funcionários e professores devem contribuir para a manutenção de um ambiente de asseio e de ordem 

na Escola, nomeadamente, na conservação e na limpeza do espaço escolar; 

2. É absolutamente proibido fumar, dentro do recinto escolar, devendo tal disposição ser unanimemente acatada 

por alunos, professores, funcionários e demais utentes; 

3. Não é permitido escrever ou riscar as mesas, cadeiras, portas e paredes da escola; 

4. Durante as aulas, a utilização das instalações e do equipamento escolar é da responsabilidade do professor e 

dos alunos, devendo possibilitar a sua imediata e correta utilização por outra turma; 

5. Os recipientes de lixo, distribuídos por toda a escola, devem ser utilizados para deitar os objetos inúteis. Caso 

se aplique devem ser utilizados os recipientes de recolha seletiva (vidro, embalagens e papel); 

6. Após a utilização de balneários ou instalações sanitárias, os utentes devem deixá-los em condições de voltarem 

a ser utilizados; 
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7. Na cantina, terminada a refeição, o lugar de cada um dos utentes deve ser deixado limpo para permitir a sua 

utilização imediata por outros elementos da escola; 

8. Todos os que, por culpa ou negligência, danifiquem o material pertencente à Escola, são obrigados a cobrir os 

prejuízos causados à mesma. 

Secção XXX – Atividades Letivas e Não letivas 

Artigo 203 – Horário 

1. As escolas do 1º Ciclo funcionam em regime normal, das 9H00 às 15H30, seguindo-se as atividades de 

enriquecimento curricular até às 17H30. Contudo, abrem às oito horas e trinta minutos e encerram às dezoito 

horas.  

2. No que diz respeito à educação Pré-Escolar, a componente letiva funciona no seguinte horário: 9H00 às 12H00 

(período da manhã); e das 13H15 às 15H15 (período da tarde). Das 8H30 às 9H00, das 12H00 às 13H15 e a 

partir das 15H15 decorrem as atividades de animação e de apoio à família até às 18H30. 

3. O horário da educação pré-escolar e 1º CEB, desenvolvem-se de acordo com o seguinte horário: 

Atividade Curricular  CAF – Pré-escolar  AEC -1º CEB 

1.º Bloco 9H00 – 10H30  1.º Tempo 15h45 – 16h30  1.º Tempo 15h45 – 16h30 

Intervalo 10H30 – 11H00  Intervalo 16h30 – 16h45  Intervalo 16h30 – 16h45 

2.º Bloco 11H00 – 12H30  2º Tempo 16h45 – 17h30  2º Tempo 16h45 – 17h30 

Almoço 12H30 – 13h30  Tempo final 17h30 – 18h30    

3º Bloco 13H30 – 15H30       

 

4. Na Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos, os tempos letivos são os seguintes: 

Período da Manhã  Período da Tarde   

1.º Bloco 8H30 – 10H00  4.º Bloco 14h00 – 15h30    

Intervalo 10H00 – 10H25  Intervalo 15h30 – 15h50    

2.º Bloco 10H25 – 11H55  5.º Bloco 15h50 – 17h20    

Intervalo 11H55 – 12h05  6.º Tempo 17h20 – 18h05    

5.º Tempo 12H05 – 13H35       

 

5. Existe um único toque, para professores e alunos, no início de cada tempo letivo. 
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6. Na Escola Secundária, as atividades letivas funcionam em regime de desdobramento, diurno e noturno, de 

Segunda a Sexta-Feira; 

7. Os tempos letivos têm a duração de noventa minutos e os intervalos variam entre dez e vinte minutos: 

8. Na Escola Secundária, o horário de funcionamento é o seguinte: 

Período da Manhã  Período da Tarde  Período Noturno 

1.º Bloco 8h30 – 10h00  4.º Bloco 13h35 – 15h05  7.º Bloco 19h00 – 20h30 

Intervalo 10h00 – 10h25  Intervalo 15h05 – 15h15  Intervalo 20h30 – 20h40 

2.º Bloco 10h25 – 11h55  5.º Bloco 15h15 – 16h45  8.º Bloco 20h40 – 22h10 

Intervalo 11h55 – 12h05  Intervalo 16h45 – 16h55  Intervalo 22h10 – 22h15 

5.º Tempo 12h05 – 13h35  6.º Bloco 16h55 – 18h25  9.º Tempo 22h15 – 23h00 

Artigo 204 – Funcionamento das salas de aula 

1. O professor deve ser o primeiro a entrar na sala de aula e o último a sair. 

2. Todas as salas de aulas da escola sede do agrupamento e a maior parte das salas da escola dos 2.º e 3.º ciclos 

estão equipadas com computadores com acesso à internet, tela, projetor, e quadro interativo em algumas, giz, 

apagador e cesto de papéis, cabendo ao pessoal auxiliar da ação educativa zelar para que estas condições se 

cumpram; 

3. Na escola secundária, os sumários e as faltas dos alunos dos cursos cientifico-humanísticos são registados em 

suporte informático, no respetivo programa, durante o tempo da atividade letiva; 

4. Para os restantes cursos, desta escola, os professores devem levar para a sala de aula os livros de ponto, onde 

registam, obrigatoriamente, as faltas dos alunos e os sumários das lições. No caso do livro de ponto não se 

encontrar no local devido, deve a funcionária de serviço, previamente avisada, levá-lo à respetiva sala; 

5. Na escola do 2º e 3º Ciclos, os sumários e as faltas são registados no livro de ponto da turma, o qual está na 

sala de professores em local fixo e deve ser levado para a aula pelo professor; 

6. Posteriormente, as faltas dos alunos devem ser inseridas no programa informático de alunos, acessível nos 

computadores da sala de Diretores de Turma; 

7. Nas medidas de apoio educativo e em todos os cargos desempenhados, a presença dos docentes é comprovada 

através de assinatura feita em livro próprio; 

8. No 1.º ciclo e educação pré-escolar, os sumários e as faltas tanto da atividade curricular, incluindo todo o tipo 

de apoios, como extra curricular são registados no livro de ponto da turma; 

9. Posteriormente, as faltas dos alunos devem ser inseridas, pelo docente titular de turma, no programa 

informático de alunos, acessível nos computadores da sala de Diretores de Turma; 
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10. No decorrer da aula, na educação pré-escolar e no 1ºciclo, o docente não deve sair da sala a não ser em casos 

que considere excecionais, ficando nesta altura, a vigiar/trabalhar com a turma uma auxiliar de ação educativa; 

11. No decorrer da aula, no 2º e 3º ciclos e secundário, o professor não deve sair da sala a não ser em casos que 

considere excecionais, ficando nesta altura, como responsável da aula, o delegado de turma. Da ocorrência 

deve dar conhecimento ao elemento do pessoal auxiliar de ação educativa de serviço ao piso; 

12. Na área de projeto, disciplinas técnicas e outras em que se revele necessário, de acordo com as atividades 

planificadas, é permitida a saída da sala de aula, tanto a alunos como a professores; 

13. No decorrer das aulas não é permitida a permanência nem a circulação de alunos nos pisos de acesso às salas 

de aula. Os funcionários devem zelar pelo cumprimento integral destas disposições; 

14. Não é permitida a saída da aula antes do toque de saída; 

15. No 2º e 3º ciclos e secundário, no caso de qualquer aluno receber ordem de saída do local onde se realizam os 

trabalhos escolares, esta pode ser até ao final do tempo letivo ou durante um período estabelecido pelo 

professor. A ordem de saída até ao final da atividade letiva implica obrigatoriamente a marcação de falta. Em 

ambos os casos a ocorrência deverá ser comunicada ao diretor de turma que, toma as medidas que julgar 

convenientes; 

16. Terminadas as aulas, os livros de ponto devem ser colocados nos devidos lugares, na Sala dos Professores, caso 

sejam utilizados; 

17. A disposição de lugares de alunos e professor na sala de aula, faz-se de modo a facilitar a comunicação entre 

as pessoas e a dar iguais condições de participação a todos os alunos; 

18. Os professores que necessitem alterar a ordem das salas, devem colocar as mesas na posição inicial, antes de 

abandonar a sala; 

19. Sempre que um professor tiver necessidade de efetuar a permuta de uma aula, deverá solicitá-lo, por escrito, 

em impresso próprio, à diretora de escola, sob pena de lhe ser marcada falta; 

20. Este impresso encontra-se disponível na reprografia; 

21. Nas medidas de apoio educativo e em todos os cargos desempenhados, a presença dos docentes é comprovada 

através de assinatura feita em livro próprio. 

 

Artigo 205 – Convocatórias 

1. Os professores, técnicos de educação, funcionários e alunos que integrem os diversos órgãos colegiais da escola 

ou comissões deles emanadas serão convocados para as respetivas reuniões através de convocatória expressa 

do órgão de administração e gestão do estabelecimento de ensino. 

2. A convocatória, para além das datas da realização das reuniões, indicará a hora, o local da respetiva reunião, a 

ordem de trabalhos e quem a ela presidirá; 
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3. A convocatória é afixada em local próprio ao seu conhecimento pelos destinatários com, pelo menos, 48 horas 

de antecedência, salvaguardando-se as situações especiais descritas neste regulamento ou nos seus anexos, 

podendo também ser enviada eletronicamente. 

 

Artigo 206 – Atas e Registo de Faltas 

1. No início de cada reunião é designado pelo respetivo presidente um secretário que elabora a ata de acordo 

com os pontos da ordem de trabalhos; 

2. Após a reunião, o secretário envia eletronicamente a ata a todos os seus membros para que manifestem 

concordância ou discordância; 

3. As faltas dos docentes às reuniões equivalem a dois tempos letivos e são assinalados na própria ata. 

Imediatamente após qualquer reunião, a falta é comunicada pelo presidente da reunião aos serviços; 

4. Nas reuniões de conselho de turma, os secretários são designados pelo coordenador dos diretores de turma e 

secretariam todos os conselhos; 

5. As atas das reuniões devem ser entregues ao respetivo coordenador num prazo não superior a cinco dias úteis 

após a sua realização; 

6. Só se pode faltar às reuniões de avaliação sumativa, por motivo de doença, devidamente justificada por 

atestado médico. 

 

Artigo 207 – Difusão de Informação 

1. Toda a informação divulgada/transmitida à comunidade escolar deve observar os princípios do rigor, clareza e 

fidelidade. 

2. A afixação de cartazes é feita exclusivamente em locais destinados a tal fim, devendo evitar-se a sua afixação 

em vidros e paredes desprovidas de material adequado; 

3. Só é permitida a distribuição de comunicados, boletins informativos ou qualquer outro tipo de informação, 

desde que nela figure a identificação do autor ou organismo responsável, e depois de autorizada pelo diretor; 

4. Todo o material afixado deve sê-lo de modo a que a sua remoção seja fácil, sem que daí resulte qualquer dano 

para as instalações; 

5. A remoção de material afixado é da responsabilidade de quem o afixa e deve ser feita logo que o mesmo deixe 

de estar atualizado; 

6. A escola possui página Web com o endereço www.aejbv.pt,  

7. A página da escola divulga os diversos eventos/atividades em curso; 

8. A atualização desta página pode ser efetuada por qualquer professor o qual, depois de elaborar o respetivo 

documento, o submete a validação por parte do administrador. 

http://www.aejbv.pt/
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Artigo 208 – Atividade Sindical 

1. Devem ser disponibilizados espaços próprios para a afixação da informação sindical, existindo um placard para 

este efeito nas salas de professores; 

2. Na medida das disponibilidades físicas e humanas da Escola, é prestado apoio à atividade sindical. 

CAPÍTULO XI – Constituição de Turmas e Elaboração de Horários 

Artigo 209 – Gestão dos Tempos escolares 

1. Na elaboração do calendário escolar e dos horários de ocupação semanal dos alunos devem respeitar-se 

algumas regras pedagógicas, das quais se salientam: 

a) Estabelecer o calendário escolar, dentro dos limites de flexibilidade fixados a nível nacional. 

b) Coordenar espaços e tempo que permitam aos alunos desenvolver atividades extracurriculares. 

2. A Escola sede de agrupamento e a Escola Básica do 2º e 3º Ciclos funcionam entre as 8H30 e as 17H40, em 

período diurno e entre as 19H00 e as 23H00, no período noturno (apenas para a escola sede). 

3. O ensino Pré-Escolar funciona das 8H15 às 18H30, incluindo as atividades de apoio à família. 

4. O 1º Ciclo do Ensino Básico funciona entre as 8H15 e as 18H, incluindo as atividades de enriquecimento 

curricular. 

5. O período de funcionamento do agrupamento é comunicado aos encarregados de educação no início do ano 

letivo. 

6. O período destinado ao almoço é para umas turmas de 1 hora, para outras de 2 horas, dispondo o agrupamento 

de refeitórios. 

7. A ocupação semanal de professores e alunos é divulgada aos interessados no início de cada ano letivo. Nesta 

ocupação estão contempladas os tempos em que os professores efetuam todas as atividades da componente 

não letiva. 

8. Respeitando a legislação relativa a estrutura curricular, são agrupados os tempos letivos semanais de cada 

disciplina de forma a organizar a respetiva carga horária, semanal, conforme decisão do Conselho Pedagógico 

por proposta dos Departamentos Curriculares, a qual está devidamente organizada em documento que consta 

do Projeto Curricular do Agrupamento. 

9. Na Escola Básica do 2º e 3º Ciclos os tempos letivos têm a duração de 90 minutos. Em situação de aula de 45 

minutos, os alunos mantêm-se na sala de aula e aguardam pela vinda do professor que vai lecionar a aula 

seguinte até completar o bloco de 90 minutos. Na Escola Secundária os blocos de aula são de 90 minutos, ou, 

em situações específicas, de 135minutos. 



 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS 

Escola sede: Escola Secundária José Belchior Viegas 

 

 

R E G U L A M E N T O  I N T E R N O  D O  A G R U P A M E N T O  

 

Página 132 

10. No 1º Ciclo, os tempos letivos têm a duração de uma hora, num total de cinco horas diárias, divididos em dois 

períodos (três horas na parte da manhã e duas na parte da tarde), com meia hora de intervalo no período da 

manhã (10.30h às 11.00h) e sessenta minutos de intervalo para o almoço (12H30 às 13H30). 

11. As aulas de Educação Moral e Religiosa são de oferta obrigatória aos alunos do 1º Ciclo do Ensino básico, e os 

alunos que optem por esta aula, terão a sua frequência às 8.15 horas ou às 17.30 horas, de forma a poder ser 

garantido o horário de regime normal; 

12. No 2.º e 3.º Ciclos do ensino básico e no ensino secundário as aulas de Educação Moral e Religiosa são de 

frequência facultativa; 

13. Os toques de entrada e de saída devem ser respeitados. 

14. A quarta-feira à tarde destina-se a atividades de trabalho coletivo do pessoal docente - reuniões de Conselho 

Pedagógico, de Disciplina, de Turma, de Diretores de Turma, de atividades de complemento curricular dos 

alunos - Desporto Escolar e Clubes. 

Artigo 210 – Critérios para elaboração dos Horário dos Alunos 

1. Na elaboração dos horários de ocupação semanal dos alunos devem respeitar-se algumas regras pedagógicas, 

das quais se salientam: 

a) A carga horária semanal não deve ultrapassar 7 tempos letivos diários (de 45 minutos). Se tal não for 

possível, podem ser distribuídos por 8 tempos letivos, desde que 3 sejam ocupados por disciplinas de 

carácter prático. 

b) No Ensino Secundário, a distribuição da carga horária não deve exceder 9 tempos de 45 minutos, de 

preferência, incluindo 2 tempos de disciplinas de caráter prático. 

c) Disciplinas com 2 ou 3 tempos letivos semanais devem ser distribuídos em diferentes tempos letivos e 

em dias não consecutivos. 

d) A não frequência de uma disciplina pela totalidade dos alunos de uma turma ou a divisão da turma em 

turnos implica que seja sempre evitado que os alunos que a ela não se matricularem fiquem com esse 

tempo letivo desocupado. 

e) O tempo letivo lançado separadamente, no horário de cada grupo não deve ser mediado por qualquer 

outra aula teórica dessa disciplina comum a toda a turma. 

f) O período mínimo destinado ao almoço será de 90 minutos, exceto nos cursos cuja carga horária semanal 

ultrapasse 45 tempos. 
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g) No horário dos alunos o período de almoço será ao quinto tempo para os alunos do segundo ciclo e ao 

sexto para os alunos do terceiro ciclo. Nos dias só ocupados no período da manhã os alunos do 2º ciclo 

terão mais um tempo atribuído nesse período. 

h) Nos dias só ocupados no período da manhã, qualquer turma poderá ter aulas até às 13h35. 

i) As áreas curriculares não disciplinares e as aulas práticas das disciplinas devem ser lecionadas 

prioritariamente no período da tarde. 

j) As várias modalidades de reforço das aprendizagens serão atribuídas nas tardes desocupadas ou nos 

últimos tempos do dia. 

k) As aulas de Educação Física só podem ter início uma hora e trinta minutos depois de findo o período que 

a escola definiu para o almoço no horário de cada turma. 

l) A Língua Estrangeira I e II não devem ser lecionadas em tempos consecutivos. 

Artigo 211 – Critérios para a Constituição de Turmas 

1. A constituição de turmas é uma das componentes de relevante importância na organização da vida das escolas, 

devendo reger-se por critérios específicos, de acordo com as normas legais, e a realidade do Agrupamento. 

2. Na constituição das turmas devem prevalecer critérios de natureza pedagógica definidos no Projeto Educativo 

da Escola.  

3. Compete à direção executiva/direção pedagógica do agrupamento aplicar esses critérios no quadro de uma 

eficaz gestão e rentabilização de recursos humanos e materiais existentes.  

4. Compete à Delegação Regional de Educação do Algarve, em colaboração com o diretor do agrupamento, fixar 

caso a caso a capacidade máxima das instalações do agrupamento. 

Artigo 212 – Educação Pré-Escolar 

1. Na educação pré -escolar os grupos são constituídos por um mínimo de 20 e um máximo de 25 crianças, não 

podendo ultrapassar esse limite, embora, quando se trate de grupo homogéneo de crianças de 3 anos de idade, 

não pode ser superior a 15, o número de crianças confiadas a cada educador 

2. Relativamente às crianças inscritas pela primeira vez: 

a) Será dada prioridade às mais velhas, procurando – se, sempre que possível, integrá-las num grupo da 

mesma idade, procurando-se que cada grupo seja o mais homogéneo possível; 

b) Será dada especial atenção às crianças com NEE, as quais serão distribuídas pelos grupos/Jardins de 

Infância, de acordo com as suas necessidades; 

c) Atender-se-á ao facto de terem outros irmãos a frequentar o Jardim de Infância, integrando-os, sempre 

que possível, no mesmo estabelecimento; 
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d) No caso de haver um grupo de crianças, da mesma idade, que já tenham frequentado outros Jardins de 

Infância, procurar-se-á integrá-las no mesmo grupo, sempre que possível; 

e) No caso de alunos, das áreas de residência dos Jardins de Infância de Mealhas e Corotelo, serão, sempre 

que possível, integrados naqueles estabelecimentos; 

2. As crianças que já frequentam, deverão manter-se no mesmo grupo, garantindo-se a continuidade pedagógica. 

Artigo 213 – 1.º Ciclo do Ensino Básico 

1. Na distribuição de alunos por escolas: 

1. Será tido em consideração, a disponibilidade de cada escola, de forma a garantir que todo o 

Agrupamento funcione em regime normal; 

2. De acordo com as disponibilidades da Rede Escolar será respeitado o critério da área geográfica de 

influência de cada escola, sendo, sempre que possível, atendidas as preferências (devidamente 

justificadas) manifestadas pelos encarregados de educação relativamente à inclusão numa escola da sua 

área de trabalho; 

3. Serão integrados em primeiro lugar os alunos com 6 anos completos até 15 de Setembro, seguindo-se, 

de acordo com a respetiva data de nascimento, os alunos de matrícula condicional; 

4. No caso de não existirem vagas nas escolas da vila, para os alunos matriculados condicionalmente, 

poderá propor-se, ao encarregado de educação, a sua integração numa escola do campo, onde exista 

vaga. 

5. Atender-se-á ao facto de terem outros irmãos a frequentar a mesma escola, integrando o aluno, sempre 

que possível, no mesmo estabelecimento 

2. Na constituição das turmas: 

a) As turmas do 1.º Ciclo do Ensino Básico são constituídas por 24 alunos, não podendo ultrapassar esse 

limite; 

b) Nas escolas com mais de um lugar, que incluam alunos de mais de dois anos de escolaridade, são 

constituídas por 22 alunos.  

c) As turmas serão preferencialmente, constituídas por alunos do mesmo ano de escolaridade, salvo nas 

escolas rurais, em que cada turma tem 2 anos (habitualmente 1º e 2º, 3º e 4), e nas turmas da vila em 

que não seja possível outra organização; 

d) De acordo com as disposições regulamentares aplicáveis, as turmas existentes manter-se-ão, de forma a 

garantir a continuidade pedagógica; 

e) Os alunos retidos no 2º e 3º anos poderão mudar de turma, mediante relatório fundamentado do 

docente titular de turma, devidamente aprovado pelo Conselho Pedagógico; 
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f) No caso de alunos do quarto ano, que ficaram retidos, estes serão integrados nas turmas de 3º da mesma 

escola (que irão frequentar o 4º), desde que exista vaga, podendo, caso não exista outra alternativa, ser 

criada uma nova turma que integre estes alunos. 

g) Na constituição das turmas do 1º ano, dentro da mesma escola, os alunos serão distribuídos de forma a 

constituir turmas equilibradas quanto ao género, idade, alunos com NEE;  

h) Dentro da mesma área geográfica, as crianças que pertenceram ao mesmo grupo de Jardim de Infância 

deverão integrar a mesma turma de 1º ano; 

Artigo 214 – 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário 

1. As turmas do 5.º ao 12.º ano de escolaridade são constituídas por um número mínimo de 24alunos e um 

máximo de 28 alunos. 

2. As turmas com alunos com necessidades educativas especiais resultantes de deficiências ou incapacidade 

comprovadamente inibidora da sua formação de qualquer nível de ensino são constituídas por 20 alunos, não 

podendo incluir mais de 2 alunos nestas condições.  

3. No 9.º ano de escolaridade, o número mínimo para a abertura de uma disciplina de opção do conjunto das 

disciplinas que integram as componentes curriculares artística e tecnológica é de 10 alunos. 

4. Nos cursos científico-humanísticos do ensino secundário, o número mínimo para abertura de um curso é de 

24 alunos e de uma disciplina de opção é de 10 alunos.  

5. O reforço nas disciplinas da componente de formação específica ou de formação científico-tecnológica pode 

funcionar com qualquer número de alunos, depois de esgotadas as hipóteses de articulação e de coordenação 

entre escolas da mesma área pedagógica.  

6. Não poderão ser constituídas turmas apenas com alunos em situação de retenção, devendo ser respeitada, 

em cada turma, a heterogeneidade do público escolar. Excecionam-se projetos devidamente fundamentados 

pelo órgão de direção executiva/direção pedagógica dos estabelecimentos de ensino, após ser ouvido o 

conselho pedagógico.  

7. As turmas dos anos sequenciais do Ensino Básico e dos cursos de nível secundário de educação, bem como das 

disciplinas de continuidade obrigatória, podem funcionar com um número de alunos inferior ao previsto. A 

situação é permitida desde que se trate de assegurar o prosseguimento de estudos aos alunos que, no ano 

letivo anterior, frequentaram a escola com aproveitamento e tendo sempre em consideração que cada turma 

ou disciplina só pode funcionar com qualquer número de alunos quando for única.  

8. A constituição, a título excecional, de turmas com número inferior ou superior ao estabelecido carece de 

autorização da respetiva Delegação Regional de Educação do Algarve, mediante análise de proposta 

fundamentada do órgão de direção executiva do agrupamento, ouvido o conselho pedagógico.  
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9. As turmas do agrupamento serão constituídas, sempre que possível, por alunos do mesmo nível etário. 

10. Os alunos retidos deverão ser distribuídos, equitativamente, pelas várias turmas e tendo em conta o perfil 

indicado, pelo Conselho de Turma. 

11. Para a constituição das turmas serão nomeadas pelo órgão de gestão equipas de professores conhecedores 

dos grupos de alunos do ano anterior. 

12. O Conselho Pedagógico recomenda que, na constituição de turmas, seja adotado um critério de continuidade 

do grupo, exceto se por razões de relacionamento ou de aprendizagem, o Conselho de Turma recomendar em 

contrário. 

13. Para as turmas de 5ºano será respeitada a composição do 1º ciclo se não for indicado o oposto em reunião 

efetuada com os docentes do 1º ciclo do Concelho. 

14. Às equipas referidas serão fornecidos os elementos necessários à execução da sua tarefa: 

a) Legislação quanto à constituição de turmas relativamente às instalações (ratio espaço-aula/n.º de alunos, 

ratio n.º de alunos NEEs/n.º total de alunos) 

b) Lista das turmas do ano anterior; 

c) Lista de alunos com Necessidades Educativas Especiais, com indicação da sua caracterização no âmbito 

do regime educativo especial; 

d) Recomendações dos Conselhos de Turma do ano anterior. 

9. As disciplinas de Educação Moral e Religiosa serão garantidas a todos os alunos que nelas se inscrevam. 

10. A constituição de turmas não se baseia na frequência ou não dessa disciplina, podendo juntar-se alunos de 

várias turmas desde que esse número não exceda 22. 

11. Aos alunos do 3º ciclo e ensino secundário é garantida a oferta das várias opções previstas na rede nacional e 

também de oferta de Escola, estando a constituição de turmas condicionada por essa escolha. 

12. Aos alunos que no ano anterior revelaram dificuldades na progressão da sua aprendizagem serão garantidas 

modalidades de reforço da aprendizagem: 

a) SOS disciplinas; 

b) APAs e assessorias 

13. Serão organizadas pequenos grupos, eventualmente com alunos de várias turmas, para beneficiarem destas 

modalidades de apoio, de algumas destas medidas de apoio. 

14. Aos alunos estrangeiros cuja língua materna não é o Português, após diagnóstico do seu nível de proficiência 

linguística, serão facultadas modalidades de compensação (Aulas Suplementares de Apoio de Português) e 

aulas de Português língua não materna. 
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15. Considerando a diversidade social e económica e a motivação diferenciada, face à Escola, dos nossos alunos, 

são constituídas turmas de Percursos Escolares Alternativos, cursos profissionais e Cursos de Educação e 

Formação, de acordo com os seus interesses e a consulta aos respetivos encarregados de educação. 

Artigo 215 – Critério de Distribuição de Serviço e Elaboração dos Horários dos Docentes 

1. A distribuição de serviço dos docentes é feita tendo em conta os recursos humanos disponíveis, as atividades 

a implementar e as disponibilidades físicas das instalações escolares. 

2. Para garantir uma distribuição de serviço equilibrada a todos os professores, respeitando os interesses e 

direitos dos alunos devem ser respeitados certos princípios gerais: 

a) O horário semanal do docente é de 35 horas, integrando uma componente letiva e uma componente não 

letiva. Será registada a totalidade das horas de trabalho, com exceção da componente não letiva 

destinada a trabalho individual e à participação em reuniões de natureza pedagógica. Na componente 

não letiva serão atribuídas duas horas como trabalho de estabelecimento; 

b) A componente letiva é de 22 horas no 2.º, 3º ciclos e ensino secundário. No ensino Pré-Escolar e 1º ciclo 

é de 25 horas. 

c) O horário semanal desenvolve-se em cinco dias de trabalho; 

d) É recomendável que o horário do docente do 2º e 3ºciclos e secundário tenha um número de turmas e 

disciplinas razoável, de forma a assegurar o necessário equilíbrio global, que garanta um ensino de 

qualidade; 

e) É vedada ao docente a prestação diária de mais de seis horas letivas consecutivas e mais de oito 

interpoladas; 

f) Os horários dos docentes devem respeitar as normas estabelecidas para a constituição de turmas e para 

a elaboração dos horários dos alunos; 

g) Deve ser promovida a continuidade pedagógica, permitindo, a cada docente, o acompanhamento dos 

seus alunos ao longo dos anos de escolaridade, desde que não exista nenhuma objeção por parte do 

Conselho Pedagógico ou do Diretor; 

h) O perfil dos docentes e a sua formação específica, aliados à experiência profissional, deverão ser tidos 

em conta na: 

 Atribuição de turmas com características específicas, nomeadamente com NEE’s, percurso 

escolar alternativo, CEF’s e cursos profissionais; 

 Na atribuição de cargos de natureza pedagógica como a direção de turma e coordenação de 

projetos 
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i) Providenciar, sempre que possível, a atribuição de cargos de orientação educativa a docentes com 

qualificação e preferencialmente formação adequada; 

j)  Sempre que possível, deve ser garantida a continuidade do desempenho dos cargos; 

k) Facilitar a constituição de equipas educativas, com pelo menos duas ou três turmas em comum, para 

melhor concretização do Projeto Curricular de Turma, fomentando a interação pedagógica; 

l) Evitar a atribuição de serviço docente extraordinário; 

m) Atribuir tarefas nas horas de componente não letiva de acordo com o perfil do docente e as intenções 

do Projeto Educativo da Agrupamento; 

n) Atribuir, se possível, serviço docente que garanta a ocupação plena dos alunos na situação de ausência 

do docente titular da turma /disciplina; 

o) No horário do docente não devem ser distribuídas mais do que oito turmas. 

p) Devem ser tidas em consideração, sempre que possível, as preferências, por escrito, dos docentes em 

serviço efetivo no Agrupamento. 

q) Deve ter-se em conta a especificidade/dificuldade das disciplinas a lecionar e a experiência de docência; 

r) No grupo disciplinar deverá ser assegurada a distribuição equitativa dos docentes pelos diferentes 

níveis/disciplinas que lecionam, de forma a facilitar o trabalho de equipa; 

s) Ao professor não deve ser atribuída a lecionação de mais do que uma disciplina na mesma turma; 

t) A atribuição de níveis que requerem a preparação para exame, nesse ano letivo, aos docentes 

pertencentes ao quadro do agrupamento; 

u) A atribuição dos apoios, sempre que possível, aos docentes que lecionam a respetiva disciplina. 

4. O trabalho, a nível do estabelecimento de ensino, deve integrar-se nas respetivas estruturas pedagógicas com 

o objetivo de contribuir para a realização do Projeto Educativo da Escola, nomeadamente:  

a) A colaboração em atividades de complemento curricular. 

b) A informação e a orientação educacional dos alunos. 

c) A participação em reuniões de natureza pedagógica, legalmente convocadas. 

d) A participação, promovida em termos legais ou devidamente autorizada, em ações de formação, 

congressos, seminários, etc., relacionados com a atividade docente. 

e) A realização de estudos e de trabalhos de investigação que, entre outros objetivos, visem contribuir para 

a promoção do sucesso escolar e educativo; 

f) A colaboração na equipa de avaliação interna da escola; 

g) A colaboração na equipa do regulamento interno do agrupamento. 
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5. As horas atribuídas aos docentes nesta componente deverão compreender um mínimo de 2 horas e um máximo 

de 4 horas, as quais deverão ser marcadas, na íntegra, entre as 8H30 e as 23H45. 

CAPÍTULO XII – Formação 

Artigo 216 – Princípios Gerais 

1. O Código do Trabalho, Lei 99/2003 de 27 de Agosto, no seu artigo 123º e seguintes define os princípios gerais 

da formação profissional e da formação contínua, bem como do direito à informação para todos os 

trabalhadores. 

2. A formação do pessoal docente, pela sua especificidade tem uma regulação própria, em ordem a cumprir as 

definições do Estatuto da Carreira Docente e os princípios gerais da Lei de Bases do Sistema Educativo. 

Artigo 217 – Pessoal Docente 

1. De acordo com Regime Jurídico de Formação Contínua de Professores Decreto-Lei nº 249/92 de 9 de 

Novembro, artigo 3º, a formação contínua tem como objetivos fundamentais: 

a) A melhoria da qualidade de ensino, através da permanente atualização e aprofundamento de 

conhecimentos, nas vertentes teóricas e prática; 

b) O aperfeiçoamento da competência profissional e pedagógica dos docentes nos vários domínios da sua 

atividade; 

a) O incentivo à autoformação, à prática de investigação e à inovação educacional; 

b) A viabilização da reconversão profissional, permitindo uma maior mobilidade entre os diferentes níveis 

e graus de ensino e grupos de docência. 

2. Tendo em conta o disposto no, o Despacho n.º 16794/2005,50% das ações de formação contínua a frequentar 

pelos docentes devem ser realizadas, obrigatoriamente, no âmbito da área deformação adequada. 

3. Para os efeitos do artigo 5.º do Decreto Regulamentar n.º 29/92, de9 de Novembro, entende-se por "Área de 

formação adequada" a que está diretamente relacionada com o domínio científico didático do grupo disciplinar 

do docente; 

4. Para efeitos de verificação de cumprimento das condições referidas nos números anteriores, as entidades 

formadoras devem publicitar as ações de formação creditadas junto das escolas da área geográfica a que 

pertencem. 

5. A dispensa do docente, para formação, deverá ser concedida e usufruída durante a componente não letiva, e 

só excecionalmente poderá ser autorizada na componente letiva, desde que sejam garantidas as atividades 

registadas no horário do docente, nos termos Portaria nº 345/2008 de 30 de Abril. 
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6. No contexto relativo ao processo de avaliação docente, a formação profissional ao longo da vida, assume 

analogamente um papel preponderante conforme o disposto, nos artigos 37.º e 40.º do Decreto-lei n.º 

41/2012, de 21 de fevereiro. 

7. Também o Decreto Regulamentar nº 26/2012 de 21 de fevereiro, contempla a formação como fator fulcral no 

desenvolvimento e avaliação de um docente sendo que, o art.º 3º (princípios orientadores), ponto 3, prevê que 

a aplicação do sistema de avaliação de desempenho regulado no ECD e no referido Decreto Regulamentar deve 

permitir: 

a) Identificar o potencial de evolução e desenvolvimento profissional do docente; 

b) Diagnosticar as respetivas necessidades de formação, devendo estas ser consideradas no plano de 

formação anual de cada agrupamento de escolas ou escola não agrupada, sem prejuízo do direito a auto 

-formação. 

8. As perspetivas de desenvolvimento profissional do docente e as exigências da função exercida devem estar 

associadas à identificação das necessidades de formação e ter em conta os recursos disponíveis para esse 

efeito, com vista à elaboração do seu Plano de Desenvolvimento Pessoal e Profissional. 

9. A partir das necessidades manifestadas pelos docentes, tendo em conta o Projeto Curricular de Agrupamento 

e como finalidade o cumprimento das metas do Projeto Educativo, o Agrupamento elabora o seu Plano de 

Formação. 

10. O referido Plano de formação será periodicamente avaliado e reformulado. 

11. Neste Plano de Formação o Agrupamento prevê, para além do recurso às ações promovidas pelo Centro de 

formação de Professores e recrutamento de formadores externos, a constituição de uma bolsa deformadores 

interna, nas diferentes áreas do conhecimento, prevendo a utilização da componente não letiva dos 

formadores, para desenvolvimento de ações de formação para pessoal docente e não docente. 

12. O Agrupamento está afeto ao Centro de Formação de Professores de Loulé, com sede na Escola Secundária de 

Loulé na sequência da reestruturação dos Centros de Formação, que passou assim a designar-se “Centro de 

Formação do Litoral à Serra” 

Artigo 218 – Pessoal Não Docente 

1. No que diz respeito à formação do pessoal não docente dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar 

e dos ensinos básico e secundário, a Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro considera que “a entidade 

empregadora deve contribuir para a elevação do nível de produtividade do trabalhador, nomeadamente 

proporcionando-lhe formação profissional”. 

2. A formação do pessoal não docente prossegue os objetivos estabelecidos no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 50/98, 

de 11 de Março, e ainda: 
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a) A melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade escolar; 

b) A aquisição de capacidades e competências que favoreçam a construção da autonomia das escolas e dos 

agrupamentos de escolas e dos respetivos projetos educativos; 

c) A promoção na carreira dos funcionários, tendo em vista a sua realização profissional e pessoal. 

3. A formação inicial para a carreira de assistente de ação educativa está prevista em anexo ao já citado Decreto-

Lei. 

4. A formação contínua pode ser organizada em módulos, que correspondam a módulos da formação inicial ou 

da formação referida no n.º 2. 

5. A formação prevista nos nºs 2, 4 e 5 apenas pode assumir as modalidades de cursos de formação ou módulos 

capitalizáveis decursos de formação. 

6. A formação contínua é obrigatoriamente ponderada em concursos de acesso. 

Artigo 219 – Competências do Agrupamento em matéria de Formação 

1. Em matérias relativas à formação do pessoal compete à Escola: 

a) Promover ações de formação e atualização do pessoal docente e não docente, integradas nas linhas 

orientadoras do Projeto Educativo; 

b) Inventariar carências respeitantes à formação dos professores no plano da componente científica e da 

componente pedagógico-didática e do pessoal não docente 

c) Incentivar os docentes a participar ativamente na inovação educacional e na melhoria da qualidade da 

educação e do ensino; 

d) Mobilizar os recursos necessários à formação contínua, através do intercâmbio com escolas da área e da 

colaboração com entidades ou instituições competentes. 

CAPÍTULO XIII – Disposições finais e transitórias 

Artigo 220 – Omissões 

Para a resolução de casos omissos, considera-se que, no respeito pelas competências definidas na lei e no próprio 

regulamento interno, os procedimentos a adotar e o processo de decisão devem competir aos órgãos de 

administração e gestão da escola, na sequência da análise das situações em concreto. 

Artigo 221 – Divulgação 

Constituindo o Regulamento Interno um documento central na vida do agrupamento será obrigatório: 

a) Divulgá-lo a todos os membros da comunidade escolar; 
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b) Mantê-lo disponível para consulta permanente à comunidade escolar, nas instalações especificamente 

destinadas aos alunos, aos docentes, ao pessoal não docente, aos pais e encarregados de educação. 

Artigo 222 – Homologação 

1. O projeto de Regulamento Interno aprovado pelo Conselho Geral é submetido, de imediato, para homologação, 

à Delegação Regional de Educação do Algarve, que decidirá nos trinta dias subsequentes ao da sua receção. 

2. O original do texto, bem como o despacho de homologação da Delegação Regional de Educação do Algarve, 

serão confiados à guarda do Diretor do Agrupamento. 

Artigo 223 – Entrada em vigor 

O Regulamento Interno do Agrupamento entra em vigor nos cinco dias subsequentes ao da sua homologação pela 

Delegação Regional de Educação do Algarve. 

Artigo 224 – Vigência 

Este Regulamento Interno vigora no ano letivo de 2013/14 

 

Este regulamento contém as alterações aprovadas nas reuniões do conselho geral realizadas em 13 de janeiro de 

2014 e 8 de junho de 2015 
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Anexo 2 – Lei nº 46/86, de 14 de Outubro (Lei de Bases do Sistema Educativo); 

Anexo 3 – Regimento Interno do Conselho Geral; 

Anexo 4 – Regimento do Conselho Pedagógico; 

Anexo 5 – Regimento do Departamento Curricular do Pré-Escolar; 

Anexo 6 – Regimento do Departamento Curricular do 1.º Ciclo do Ensino Básico; 

Anexo 7 – Regimento do Departamento Curricular do 2.º, 3.º Ciclos e Secundário; 

Anexo 8 – Regimento do Departamento Curricular da Educação Especial 

Anexo 9 – Regimento do Grupo Disciplinar; 

Anexo 10 – Regimento do Conselho de Turma; 

Anexo 11 – Regimento do Conselho de Diretores de Turma  

Anexo 12 – Decreto-Lei nº 190/91, de 17 de Maio (Serviços de Psicologia e Orientação); 
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Escola sede: Escola Secundária José Belchior Viegas 
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Anexo 13 – Regulamento do Serviço de Biblioteca Escolar; 

Anexo 13 – Regulamento do Serviço de Biblioteca Escolar; 

Anexo 14 – Despacho ME nº 14460/2008, de 26 de Maio (Atividades de Enriquecimento Curricular e Apoio à  

                       Família); 

Anexo 15 – Portaria nº 406/87, de 14 de Maio (Regulamenta o Desporto Federado);  

Anexo 16 – Lei n.º 1/90, de 13 de Janeiro (Lei de Bases do Sistema Desportivo); 

Anexo 17 – Decreto-Lei n.º 95/91, de 26 de Fevereiro, (Aprova o regime jurídico da Educação Física e do Desporto  

                     Escolar); 

Anexo 18 – Despacho normativo nº 57/2000 de 17 de Fevereiro, que regulamenta as visitas de estudo e o  

intercâmbio escolar; 

Anexo 19 – Despacho Normativo n.º 1/2006, de 6 de Janeiro, que regulamenta as turmas percurso curricular  

                     alternativo; 

Anexo 20 – Despacho Conjunto nº 453/2004, de 27 de Junho com a retificação nº 1673/2004 de 7 de Setembro,  

                      que regulam a organização e funcionamento dos cursos de educação e formação; 

Anexo 21 – Regulamento Interno dos Cursos de Educação e Formação; 

Anexo 22 – Regulamento Interno dos Cursos Profissionais; 

Anexo 23 – Regulamento Interno dos Cursos de Educação e Formação de Adultos; 

Anexo 24 – Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de Janeiro (Ensino Especial); 

Anexo 25 – Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho 

Anexo 26 – Informação sobre Exames Nacionais e Exames de Equivalência à Frequência 

Anexo 27 – Regulamento da Avaliação de Desempenho Docente; 

Anexo 28 – Lei nº 31/2002, de 20 de Dezembro, que regula a avaliação interna dos estabelecimentos de ensino; 

Anexo 29 – Lei n.º 51/2012, de 5 de Setembro, que aprova o Estatuto do Aluno e Ética Escolar 

 

 


