
CAPÍTULO IV – Serviços Técnico-Pedagógicos 

Secção XI – Serviços de Ação Social Escolar 

Artigo 57 – Enquadramento legal 

1. O Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, estabelece o regime jurídico aplicável 

à atribuição e ao funcionamento dos apoios no âmbito da ação social escolar, 

enquanto modalidade dos apoios e complementos educativos previstos nos 

artigos 27.º e seguintes da Lei de Bases do Sistema Educativo. 

2. 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. 

3. Compete ao conselho geral, nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 13º do 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 

2 de julho, “definir as linhas orientadoras do planeamento e execução pelo diretor, 

das atividades no domínio da ação social escolar”.  

Artigo 58 – Princípios gerais e objetivos 

1. A atribuição e o funcionamento dos apoios no âmbito da ação social escolar 

regem-se pelos princípios da equidade, da discriminação positiva e da 

solidariedade social, no sentido de assegurar o exercício efetivo do direito ao 

ensino e a igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar. 

2. São objetivos da atribuição dos apoios no âmbito da ação social escolar a 

prevenção da exclusão social e do abandono escolar e a promoção do sucesso 

escolar e educativo, de modo a que todos, independentemente das suas 

condições sociais, económicas, culturais e familiares, cumpram a escolaridade 

obrigatória e tenham a possibilidade de a concluir com sucesso, em qualquer das 

suas modalidades. 

Artigo 59 – Modalidades dos apoios no âmbito da ação social escolar 

1. Constituem modalidades de apoios no âmbito da ação social escolar: 

a) Os apoios alimentares; 

b) Os transportes escolares;  

c) Os auxílios económicos;  

d) A prevenção de acidentes e o seguro escolar. 



2. O apoio a prestar, nas escolas do agrupamento, em matéria de alimentação é o 

seguinte: 

a) A distribuição diária e gratuita de leite pelas crianças da educação pré-escolar 

e pelos alunos do 1.º ciclo do ensino básico; 

b) O fornecimento de refeições gratuitas ou a preços comparticipados; 

c) A promoção de ações no âmbito da educação e higiene alimentar. 

3. Os transportes escolares são assegurados pela Câmara Municipal. 

Artigo 60 – Organização e funcionamento 

1. Os serviços de ação social escolar (SASE) do agrupamento prestam apoio aos 

alunos no que respeita à atribuição de subsídio para alimentação, transportes, 

visitas de estudo, livros e material escolar. 

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

devidamente publicitados através de afixação nas escolas e publicação na página 

do agrupamento e divulgados pelos diretores de turma a alunos e encarregados 

de educação. 

3. O apoio aos alunos do 1.º 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. 

Artigo 61 – Bolsa de Manuais Escolares 

1. Os manuais cedidos pela Ação Social Escolar constituem uma bolsa, 

constituída nos termos do Despacho nº 8452-A/2015 de 31 de Julho, na sua atual 

redação, da qual fazem parte os manuais devolvidos pelos alunos que deles 

beneficiaram no âmbito da Ação Social Escolar, que também pode integrar os 

manuais:  

a) Doados à Escola, designadamente por outros alunos, ou por intercâmbio 

entre escolas; 

b) Devolvidos pelos alunos que deles beneficiaram através do Programa de 

Gratuitidade dos Manuais Escolares, e que se encontrem em estado de 

conservação adequados à sua reutilização; 



2. Ao aluno e encarregado de educação compete: 

a)  Colaborar com a Escola no processo de empréstimo e devolução dos 

manuais escolares, de acordo com as normas e procedimentos definidos na 

legislação aplicável e no Regulamento da Bolsa de Manuais Escolares e 

demais legislação em vigor; 

b) Manter os manuais em bom estado de conservação durante o período de 

utilização, responsabilizando-se pela sua não deterioração e eventual 

extravio; 

c) Não escrever, riscar, sublinhar, desenhar ou fazer qualquer tipo de inscrição 

que impeça novo empréstimo. 

3. O processo de empréstimo é organizado do seguinte modo: 

a) O empréstimo dos manuais escolares é anual, exceto nas disciplinas sujeitas 

a prova final no 3º ciclo e no ensino secundário que se mantém até à 

conclusão do ciclo (12º ano) para todas as disciplinas. 

b) Sempre que se verifique a retenção do aluno beneficiário no ensino básico ou 

a não aprovação em disciplinas do ensino secundário, mantém-se o direito a 

conservar na sua posse os manuais escolares relativos ao ano, ciclo ou 

disciplinas em causa até à respetiva conclusão; 

c) Durante o mês de agosto, os encarregados de educação dos alunos 

beneficiários da ASE, devem dirigir-se à escola sede do agrupamento, para 

tomar conhecimento dos manuais existentes, e efetuar a respetiva reserva (os 

encarregados de educação não podem encomendar nem adquirir os manuais 

escolares, sem antes passar pelos serviços administrativos a fim de saber se 

os manuais existem na bolsa); 

d) A entrega dos manuais existentes na bolsa ocorre durante as primeiras 

semanas de setembro; 

e) A entrega dos manuais é efetuada pelos Serviços Administrativos da EB23 e 

da escola sede, mediante a assinatura de um termo de responsabilidade por 

parte do aluno e do encarregado de educação; 

f) A assinatura do termo de responsabilidade pressupõe o conhecimento, por 

parte do beneficiário, e respetivo encarregado de educação, das regras do 



presente regulamento, bem como do Regulamento da Bolsa de Manuais 

Escolares e a sua total aceitação; 

4. A devolução dos manuais obedece às seguintes regras: 

a)  A devolução de manuais escolares ocorre no final do ano letivo, ou no final 

do ciclo de estudos, nos oito dias seguintes à afixação das pautas do 

respetivo ano de escolaridade; 

b)  Quando se trate de disciplinas sujeitas a exame ou prova, a devolução tem 

lugar nos oito dias úteis subsequentes ao da afixação das pautas de 

avaliação final, só sendo exigível àqueles que concluíram o ciclo. 

c)  No ato da devolução dos manuais escolares é emitido o correspondente 

recibo de quitação, com averbamento sobre o estado de conservação dos 

mesmos, o qual, em caso de mudança de escola, deve ser exibido no novo 

estabelecimento de ensino. 

d)  A não restituição dos manuais escolares dentro do prazo previsto, ou a sua 

devolução em estado de conservação que, por causa imputável ao aluno, 

impossibilite a sua reutilização, obriga o encarregado de educação a 

compensar pecuniariamente o agrupamento do valor dos manuais que não 

forem devolvidos, nos termos do artigo 10º do Despacho nº 8452-A/2015 de 

31 de julho, conjugado com a Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro; 

e)  No caso dos alunos que completaram o 12.º ano ou que optem pela 

transferência para cursos do ensino privado, a falta de restituição dos 

respetivos manuais nas devidas condições implica a não emissão de 

certificados de habilitações ou diplomas de conclusão de ciclo, até que se 

verifique a restituição dos referidos manuais em bom estado de conservação, 

ou à respetiva compensação pecuniária; 

5. Considera-se que o manual se encontra em mau estado de conservação e não 

reúne condições de reutilização quando: 

a) Não apresente a totalidade das páginas; 

b) As páginas apresentem rasgões, sublinhados, escritos ou rabiscos que 

impeçam ou dificultem a sua leitura parcial ou integral; 

c) Não apresente capa ou esta apresente rasgões, escritos ou rabiscos que 

impeçam a leitura de todos os seus elementos informativos. 



6. Em caso de mudança de escola, há lugar à devolução de manuais escolares e 

o recibo dessa devolução deverá ser apresentado no novo estabelecimento de 

ensino. 

Secção XII – Serviços de Psicologia e Orientação 

Artigo 62 – Enquadramento legal 

1. Os serviços de psicologia e orientação (SPO) realizam apoio ao desenvolvimento 

psicológico dos alunos e à 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 nº 46/86, de 14 de outubro 

(Lei de Bases do Sistema Educativo). 

2. As atribuições e competências dos 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 estes serviços 

no âmbito do Ministério da Educação. 

3. O conteúdo funcional da carreira de psicólogo dos SPO dos estabelecimentos de 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário foi estabelecido pelo art.º 

2º do Decreto-Lei nº 300/97, de 31 de outubro. 

Artigo 63 – Atribuições e competências 

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

A nível de apoio psicopedagógico: 

d) Colaborar com os professores, prestando apoio psicopedagógico às 

atividades educativas; 

e) 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; 

f) 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 nº 3/2008, de 7 de janeiro); 

g) 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; 

h) Colaborar com os conselhos de turma na avaliação especializada dos alunos 

e dar parecer sobre a retenção repetida dos alunos; 

i) Realizar programas de tutoria para apoio a estratégias de estudo, orientação 

e aconselhamento do aluno; 

j) 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. 

A nível da orientação escolar e profissional, nos 2º e 3º ciclos e no ensino 

secundário: 

a) Colaborar nos processos de identificação dos alunos a abranger pelos 

percursos curriculares alternativos 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. 

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. 

Na área da saúde: 

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 (NEEs) e planear as medidas de intervenção mais adequadas. 

Na área do emprego e formação profissional: 



Colaborar com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) na 

organização de ações de informação e orientação profissional, 

designadamente por cursos de reabilitação profissional e formação profissional. 

Artigo 64 – Organização e funcionamento 

Equipa técnica do SPO 

1. A equipa técnica do Serviço de Psicologia e Orientação – SPO – é composta por 

um psicólogo clínico colocado pela Câmara Municipal, a tempo parcial, que 

articula a sua ação com outros serviços locais ou regionais especializados e outros 

psicólogos, colocados pelo Ministério da Educação, que apoiam os alunos com 

necessidades educativas especiais da unidade de ensino estruturado e procedem 

à orientação vocacional dos alunos do agrupamento. 

2. O SPO desenvolve a sua atividade de acordo com o plano anual de atividades do 

agrupamento, que deverá ser aprovado pelo competente órgão de direção 

pedagógica. 

3. De entre as suas competências, destaca-se: 

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

educação especial de apoios educativos, a deteção de alunos com 

necessidade de acompanhamento psicológico e/ou 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. 

Secção XIII – Equipa de Educação Especial 

Artigo 65 – Enquadramento legal 

O Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 

21/2008, de 12 de maio, define os apoios especializados a prestar na educação pré-

escolar e nos ensinos básico e secundário, visando a criação de condições para a 

adequação do processo educativo às necessidades educativas especiais dos alunos 

com limitações significativas ao nível da atividade e da participação num ou vários 



domínios de vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de caráter 

permanente, resultando em dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da 

aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal e da 

participação social.  

Artigo 66 – Competências 

1. Compete à equipa de educação especial: 

a) Promover a existência de condições que assegurem a plena integração 

escolar dos alunos com NEEcp (Necessidades Educativas Especiais de 

caráter permanente); 

b) Colaborar com a direção do agrupamento na deteção de necessidades 

educativas específicas e na organização e encaminhamento para os apoios 

educativos adequados; 

c) Colaborar com a direção e administração escolar e 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) Promover o desenvolvimento das medidas educativas relativas a alunos com 

NEEcp, em articulação com os encarregados de educação, técnicos 

especializados e restantes intervenientes no seu processo educativo; 

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) Ministrar aos alunos os apoios especializados e promover um trabalho de 

articulação com os educadores/professores titulares de grupo/turma, 

diretores de turma e professores das disciplinas, tendo em vista atividades 

adequadas às dificuldades específicas dos alunos acompanhados; 

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

educativos, de forma a promover o desenvolvimento e aprendizagem dos 

jovens na escola; 

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

necessidades especiais que comprometem o sucesso escolar dos alunos; 



i) Informar os auxiliares de ação educativa acerca do trabalho a desenvolver 

com os alunos de NEEcp, bem como dar-lhes a conhecer as suas 

necessidades pedagógicas e sociais; 

j) Recorrer a outros serviços especializados, nomeadamente, técnicos de 

saúde e segurança social, sempre que julgue necessário; 

k) Organizar e monitorizar o Plano Individual de Transição (PIT) para a vida pós-

escolar dos alunos com 15 ou mais anos de idade, com CEI (Currículo 

Específico Individual. 

Artigo 67 – Organização e funcionamento 

A equipa de educação especial é composta pelos docentes do grupo 910 e por 

técnicos especializados que exercem funções letivas em todas as escolas do 

agrupamento e nas unidades de ensino estruturado. 

Secção XIV – Biblioteca Escolar 

Artigo 68 – Definição e âmbito 

1. A biblioteca escolar é um serviço orientado para o desenvolvimento das 

multiliteracias e o sucesso educativo dos seus utilizadores, visando a formação 

integral dos elementos da comunidade educativa e a aprendizagem ao longo da 

vida. 

2. A sua ação, de apoio às atividades curriculares, não curriculares e de lazer, 

abrange as quatro bibliotecas do Agrupamento, isto é, a da EB1 N.º2, a da EB1/JI, 

que serve todo o Centro Escolar, a da EB 2.3 Poeta Bernardo de Passos e a da 

Escola Secundária José Belchior Viegas. Contudo, a sua ação estende-se aos 

restantes jardins-de-infância e escolas do 1.º Ciclo do Agrupamento. 

3. Apresenta-se como um centro de recursos educativos físicos (instalações e 

equipamentos), humanos (docentes e não docentes) e documentais (documentos 

impressos, audiovisuais, multimédia e digitais) adequados aos níveis de educação 

e ensino que serve, funcionando em livre acesso para toda a comunidade 

educativa e meio envolvente. 

4. A biblioteca escolar integra a Rede de Bibliotecas Concelhia (RBC), e presta o seu 

serviço em estreita articulação com a Biblioteca Municipal Dr. Manuel Francisco 

do Estanco Louro, nomeadamente online, através do portal sba-bibliotecas.pt. 



Artigo 69 – Princípios gerais 

1. A biblioteca escolar integra o programa nacional da Rede de Bibliotecas Escolares 

(RBE) do Ministério da Educação, tendo como princípios gerais: 

a) Aplicar o conjunto de princípios, orientações e atividades que constituem o 

programa da RBE; 

b) Desenvolver a sua ação conforme o estabelecido no Projeto Educativo e as 

orientações definidas pela direção do Agrupamento; 

c) Garantir o respeito pela privacidade dos dados dos seus utilizadores; 

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

Artigo 70 – Serviços 

1. A biblioteca escolar assegura os serviços seguintes: 

a) Seleção, gestão, tratamento técnico, preservação e disponibilização de fundo 

documental adequado às diferentes necessidades das escolas e dos seus 

utilizadores; 

b) Leitura presencial de documentação impressa, audiovisual, multimédia e 

digital; 

c) Empréstimo domiciliário de documentos aos membros da comunidade 

educativa; 

d) Empréstimo interbibliotecas a instituições integrantes da RBC; 

e) Apoio documental a atividades curriculares e extracurriculares; 

f) Disponibilização online do catálogo do fundo documental; 

g) Difusão do fundo documental através do portal da RBC; 

h) Apoio e realização de eventos que promovam a leitura e a escrita; 

i) Prestação de serviços e parcerias com bibliotecas e entidades, de acordo 

com protocolos a que o Agrupamento aderir. 

Artigo 71 – Normas de funcionamento 

O regime de funcionamento do serviço da biblioteca escolar encontra-se regulado 

em regulamento próprio (Anexo 7). 

 


