
CAPÍTULO VII – Direitos e Deveres dos Membros da Comunidade Escolar 

Secção XXVI – Comunidade Escolar 

Artigo 119 – Direitos gerais da comunidade escolar 

1. São direitos de todo e qualquer elemento da comunidade escolar do agrupamento: 

a) Ser informado e procurar informar-se sobre a legislação que direta ou 

indiretamente lhe diga respeito; 

b) Expressar livremente a sua opinião, reconhecendo aos outros o direito de se 

expressarem também livremente; 

c) Ser ouvido em assuntos que lhe digam respeito; 

d) Saber, com devida antecedência, das alterações do seu horário ou local de 

trabalho. 

Artigo 120 – Deveres gerais da comunidade escolar 

1. São deveres de todo e qualquer elemento da comunidade escolar do 

agrupamento: 

a) Fomentar no agrupamento o são convívio, sendo correto no relacionamento 

com os demais elementos do agrupamento; 

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 ele está inserido; 

d) Colaborar em campanhas levadas a efeito pelo agrupamento, no sentido da 

valorização do Homem no seu todo; 

e) Pugnar pelo sentido de justiça, cultivando-a e aceitando-a; 

f) Procurar valorizar-se e contribuir para o desenvolvimento moral e intelectual 

dos restantes elementos do agrupamento; 

g) Ser assíduo e pontual, responsabilizando-se pelo cumprimento das tarefas 

que lhe são atribuídas; 

h) Usar de moderação nas atitudes e palavras; 



i) Manter as escolas do agrupamento no mais perfeito estado de limpeza, não 

deitando lixo para o chão e procurando aconselhar os menos cumpridores 

neste campo; 

j) 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; 

k) Manter os edifícios e mobiliário em pleno estado de limpeza e conservação; 

l) 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; 

m) Respeitar e conservar tudo o que tiver por finalidade embelezar ou melhorar 

o ambiente, nomeadamente plantas e zonas verdes, colaborando nesse 

embelezamento; 

n) De acordo com a legislação em vigor, não fumar em todo o recinto escolar; 

o) Utilizar racionalmente as instalações e equipamentos para o fim a que são 

destinados; 

p) 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; 

q) Não utilizar aparelhos de comunicação, nomeadamente telemóveis nas salas 

de aula e espaços onde decorra qualquer atividade relacionada com a prática 

letiva; 

r) Não trazer ao interior da escola, sem prévia autorização, pessoas estranhas 

à escola; 

s) Informar o diretor do agrupamento ou o diretor de turma de quaisquer 

anomalias de que tenham conhecimento, contribuindo para a sua resolução. 

Secção XXVII – Alunos 

Artigo 121 – 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. 

Artigo 122 – Matrícula 

A matrícula confere o estatuto de aluno, o qual compreende os direitos e os deveres 

gerais consagrados na citada Lei, para além dos restantes estabelecidos neste 

regulamento, bem como a sujeição ao poder disciplinar. 

Artigo 123 – Identificação 

1. Quando os alunos ingressam no 5º ano, ou são transferidos para o agrupamento, 

é-lhes distribuído um cartão pessoal de identificação, emitido pelo órgão de 

direção do agrupamento, o qual se rege por regulamento próprio (anexo 13) 

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 do agrupamento. 

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 no agrupamento, 

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 aos serviços administrativos, pelo 

próprio, mediante o pagamento da taxa definida no respetivo regulamento. 

5. Se o aluno não exibir o seu cartão quando este lhe é pedido, não pode entrar ou 

permanecer em qualquer das dependências do agrupamento, a não ser que a sua 

identidade e qualidade de aluno do agrupamento 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 124 – 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 1.º ciclo e do diretor de turma nos 2.º 

e 3.º 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. Concluído o período de escolaridade obrigatória, o referido processo é entregue 

ao encarregado de educação, ou ao aluno, quando este for maior de idade. 

4. No caso do processo individual do aluno não ser reclamado pelo encarregado de 

educação, ou pelo aluno, quando este for maior de idade, os serviços de 

administração escolar asseguram a sua guarda durante mais um ano. Findo este 

prazo, o processo será destruído.  

5. Do processo individual do aluno, devem constar:  

a) Os elementos fundamentais de identificação do aluno; 

b) As fichas de registo de avaliação; 

c) Fichas individuais do aluno, resultantes das provas de aferição; 

d) Relatórios médicos e/ou de avaliação psicológica, quando existam; 

e) Plano com as medidas adequadas à resolução das dificuldades do aluno, 

quando exista; 

f) Relatórios de técnicos de saúde e educação, quando existam; 

g) O programa educativo individual, e os relatórios circunstanciados, no caso de 

o aluno ser abrangido pelo Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, alterado 

pela Lei n.º 21/2008, de 12 de maio, incluindo, quando aplicável, o currículo 

específico individual definido no artigo 21.º daquele diploma legal; 

h) Os trabalhos dos alunos, cujo mérito tenha sido objeto de reconhecimento 

com selo de qualidade; 



i) Informações relativas a comportamentos meritórios e medidas disciplinares 

aplicadas e seus efeitos; 

j) Participação em órgãos da escola ou em associações de estudantes, projetos 

no âmbito do voluntariado ou de natureza artística, cultural, desportiva, entre 

outros de relevante interesse social desenvolvidos na escola;  

k) Outros que a escola considere adequados. 

6. Deverão ser registadas, no processo individual, as condutas perturbadoras com 

indicação das medidas educativas disciplinares aplicadas e respetivos efeitos, 

incluindo subsequentes melhorias de comportamento. 

7. Os elementos contidos no processo individual referentes a medidas educativas 

disciplinares são confidenciais, encontrando-se vinculadas ao dever de sigilo 

todos os elementos da comunidade educativa que a eles tenham acesso. 

8. 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. 

9. O processo individual do aluno pode ser consultado pelos pais, encarregados de 

educação ou aluno maior de idade, na hora de atendimento do diretor de turma, 

em local a definir por este. 

Artigo 125 – 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; 

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 ao 

processo de aprendizagem 

h) Usufruir de manuais escolares de acordo com as regras anuais do Orçamento 

de Estado e com as disposições da Ação Social Escolar, nos termos do 

Despacho que a regula; 

i) Poder usufruir de prémios que distingam o mérito; 

j) 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; 

k) Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade 

física e moral; 

l) Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença 

súbita, ocorrido ou manifestada no decorrer das atividades escolares; 

m) Ver respeitada a confidencialidade dos elementos constantes do seu 

processo individual, de natureza pessoal ou relativos à sua família; 

n) Utilizar adequadamente as instalações a si destinadas e outras; 

o) 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 

do agrupamento e projeto curricular de turma; 

p) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento do agrupamento 

de escolas; 

q) Ser ouvido em todos os assuntos que lhe digam respeito pelos professores, 

diretores de turma e órgãos de administração e gestão do agrupamento; 

r) Eleger e ser eleito para órgãos, cargos e demais funções de representação 

no âmbito do agrupamento, nos termos da legislação em vigor; 

s) Organizar e participar em iniciativas que promovam a sua formação e 

ocupação de tempos livres; 

t) Participar no processo de avaliação, nomeadamente através dos 

mecanismos de auto e heteroavaliação; 

u) Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença 

súbita, ocorrido ou manifestada no decurso das atividades escolares; 

v) Ser informado sobre o regulamento interno e sobre todos os assuntos que 

sejam do seu interesse, por meios a definir pelo agrupamento e de forma 

adequada à sua idade; 

w) Beneficiar de medidas definidas pelo agrupamento com vista à recuperação 

da aprendizagem em situações de ausência às atividades escolares 

devidamente justificada. 

Artigo 126 – Direito à informação 

1. O aluno tem direito a ser informado sobre todos os assuntos que lhe digam 

respeito, nomeadamente: 

a) Modo de organização do seu plano de estudos ou curso; 

b) Programa e metas de aprendizagem de cada disciplina ou área disciplinar; 

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) Regras aplicáveis à Bolsa de Manuais Escolares; 

g) Normas de utilização e de segurança dos materiais e equipamento do 

agrupamento; 

h) Normas de utilização de instalações específicas, designadamente biblioteca, 

laboratórios, refeitório e bufete; 

i) Iniciativas em que possa participar e de que o agrupamento tenha 

conhecimento; 

j) Modo de organização do seu processo individual onde são registados os 

elementos relevantes do percurso educativo do aluno, designadamente 

comportamentos meritórios e condutas perturbadoras; 

k) Horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como uma planificação 

equilibrada das atividades curriculares e extracurriculares, nomeadamente as 

que contribuem para o desenvolvimento cultural da comunidade; 

l) Avaliação formativa; 

m) Calendarização de atividades e de momentos formais de avaliação; 

n) Ocupação plena dos tempos escolares. 

Artigo 127 – 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 ao 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 128 – 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 atribuídas aos alunos do ensino secundário, maiores de 

dezasseis anos, definidas no 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; 

b) Participar na equipa de autoavaliação do agrupamento;  

c) 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 do agrupamento, 

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; 

d) 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; 

e) 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 129 – Delegado e subdelegado de turma 

Eleição do Delegado e subdelegado 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, no prazo máximo de três semanas após o 

início de cada ano letivo. 

3. A eleição dos delegados de turma será presidida pelo diretor de turma. Em caso 

de ausência deste, será substituído por outro professor da turma, elaborando-se 

a ata da sessão que será entregue nos serviços administrativos, sendo uma cópia 

arquivada no dossiê da turma. 

4.  Não podem ser eleitos ou continuar a representar os alunos nos órgãos ou 

estruturas da escola queles a quem seja ou tenha sido aplicada, nos últimos dois 

anos escolares, medida disciplinar sancionatória superior à de repreensão 

registada ou sejam, ou tenham sido nos últimos dois anos escolares, excluídos da 

frequência de qualquer disciplina ou retidos em qualquer ano de escolaridade por 

excesso grave de faltas, nos termos do presente Estatuto. 

5. Para a eleição deverão propor-se candidatos que aceitem exercer o cargo. O 

aluno mais votado será delegado e o segundo será o subdelegado. 

6. A votação será feita nominalmente, devendo, sempre que possível, ser 

considerada a igualdade de género. 

7. Caso haja igualdade na votação, será feita 2.ª volta entre os dois alunos mais 

votados. 

8. O delegado e o subdelegado 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. 

9. 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. 

10. 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 

11. O delegado de turma deverá manter-se informado de todos os problemas que 

afetam a escola do agrupamento que frequenta, que possam ou não afetar a 

turma, e deles informar os colegas da turma. 

12. Deve representar a turma nas relações com qualquer órgão de funcionamento 

do agrupamento ou instituição externa com quem este se relacione. 

13. 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. 

14. Deverá zelar por uma boa relação entre todos os alunos da turma. 

15. Deverá consciencializar os colegas para a necessidade de higiene, limpeza e 

manutenção do material da sala de aula. 

16. Deverá ter capacidade de incentivar/motivar a turma nas tarefas ou atividades 

curriculares e extracurriculares. 

17. Deverá encorajar e sensibilizar a turma para a disciplina, o estudo e para o 

sucesso escolar. 

Assembleia de Delegados de Turma 

18. 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. 

19. Esta assembleia destina-se a tomar conhecimento, discutir e a tomar posição 

sobre qualquer assunto que diga respeito diretamente aos alunos da sua escola. 

20. A primeira sessão anual da Assembleia de delegados de turma deverá decorrer 

no prazo máximo de 8 dias após a eleição dos mesmos. 

21. A Assembleia de delegados de turma reunirá sempre que se considere 

necessário, podendo a reunião ser plenária ou por anos de escolaridade. 

22. A Assembleia de delegados de turma 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. 



23. De todas as reuniões da Assembleia de delegados de turma será lavrada ata 

que constará do processo anual a ser arquivado em dossiê próprio. 

24. A mesa da assembleia será constituída por três elementos e, sempre que o 

diretor tome parte da reunião, esta será dirigida por ele. 

25. 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. 

Artigo 130 – Deveres gerais dos alunos 

1. 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) Fazer-se acompanhar de todo o material necessário, definido pelo professor, 

às atividades escolares, incluindo a caderneta do aluno (excetua-se a 

caderneta no ensino secundário e na educação pré-escolar, em que não é 

utilizada); 

b) Estudar, empenhando-se na sua educação e formação integral; 

c) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres 

no âmbito das atividades escolares; 

d) Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino e 

aprendizagem; 

e) Utilizar adequadamente os manuais escolares que lhe sejam 

fornecidos/pagos pela Escola no âmbito do Programa de Gratuitidade de 

Manuais, da Ação Social Escolar e da Bolsa de Manuais Escolares; 

f) Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa; 

g) Ser leal para com todos os membros da comunidade educativa; 

h) Respeitar as instruções do pessoal docente e não docente; 

i) Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração 

na escola de todos os alunos; 



j) Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas no 

agrupamento, bem como nas demais atividades organizativas que requeiram 

a participação dos alunos; 

k) Respeitar a integridade física, psicológica e moral de todos os membros da 

comunidade educativa; 

l) 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; 

m) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material 

didático, mobiliário e espaços verdes da escola, fazendo uso correto dos 

mesmos; 

n) Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade 

educativa;  

o) Permanecer na escola durante o seu horário, salvo autorização escrita do 

encarregado de educação ou da direção do agrupamento; 

p) Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a 

colaboração; 

q) 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; 

r) 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; 

s) 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; 

t) Não captar sons ou imagens de atividades letivas e não letivas ou de qualquer 

membro da comunidade educativa, sem autorização prévia; 

u) Não difundir de modo algum sons ou imagens captados sem autorização da 

diretora do agrupamento; 



v) Respeitar os direitos de autor e de propriedade intelectual; 

w) Apresentar-se com vestuário adequado, em função da idade, da dignidade do 

espaço e da especificidade das atividades escolares.  

x) Não deixar roupa, mochilas e outros objetos na escola e verificar, no final de 

cada período e ano letivo, a existência destes objetos que possam ter ficado 

esquecidos no estabelecimento de ensino, os quais serão expostos no átrio 

junto ao placard das pautas; 

y) Consumir todas as refeições compradas/marcadas. Perante uma 

eventualidade que o impeça de consumir uma refeição, deve o aluno justificar 

e/ou alterar a data de consumo. 

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 exceto quando a utilização de qualquer dos meios 

acima referidos esteja diretamente relacionada com as atividades a 

desenvolver e seja expressamente autorizada pelo professor ou pelo 

responsável pela direção ou supervisão dos trabalhos ou atividades em curso; 

c) Não usar equipamentos sonoros nas salas de aula, nos corredores, noutros 

espaços para a prática letiva e nas imediações do edifício escolar, por forma 

a garantir o silêncio e tranquilidade necessários à atividade letiva; 

d) Respeitar a autoridade do professor, obedecendo às suas ordens sem o 

confrontar; 

e) 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; 

f) 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; 

g) 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, independen-



temente de quaisquer sanções disciplinares que lhe sejam igualmente 

aplicadas; 

h) O disposto no número anterior não terá efeitos em situações que decorram 

da utilização normal do material didático; 

i) Manter e contribuir para a manutenção da operacionalidade das instalações 

e de todos os outros pertences da escola, evitando depredações e mesmo 

consumos inúteis; 

j) 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; 

k) É vedado aos alunos o acesso à sala dos professores, a não ser por razões 

devidamente justificadas; 

l) É proibido permanecer nas salas de aula após o toque de saída; 

m) 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; 

n) É vedado aos alunos o acesso ao programa de gestão escolar e respetivos 

registos; 

o) 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; 

p) 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; 

q) Conhecer e cumprir o estatuto do aluno, as normas de funcionamento dos 

serviços da escola e o regulamento interno do agrupamento; 

r) É proibida a circulação dos alunos nos corredores, durante os tempos letivos; 

s) É proibida a invasão da sala de aula por alunos. 

Secção XXVIII – Assiduidade e Regime Disciplinar 

Artigo 131 – 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 de dez minutos e apenas ao primeiro tempo 

da manhã. 

4. Na Educação pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico, cada falta corresponde a 

um dia de aulas. 

5. Na Educação pré-escolar e 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. As faltas são registadas pelo professor ou diretor de turma em suporte digital no 

computador da sala de aula. 

Artigo 132 – Justificação de Faltas 

1. São consideradas justificadas as faltas dadas pelos seguintes motivos: 

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 pode 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 especifique o motivo, ao diretor de turma ou ao docente 

titular de grupo/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 133 – 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 134 – 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; 

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 c) do número anterior deverá ser participada ao diretor 

de turma. 

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) Comunicar 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, desrespeito pelas ordens dos professores, etc.). 

4. 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. 

Artigo 135 – 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 136 – 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 e o(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; 

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 de exame. 

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, com a 

obrigação de frequência das atividades escolares até ao final do ano letivo ou 

até ao encaminhamento para outro percurso formativo, desde que se 

encontrem abrangidos pela escolaridade obrigatória. 



12. As disposições específicas sobre os efeitos da ultrapassagem do limite de faltas 

injustificadas nos Cursos Profissionais encontram-se no respetivo regulamento 

interno (anexo 8). 

Artigo 137 – Infração disciplinar 

A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos no Estatuto do Aluno e Ética 

Escolar, bem como no artigo 130, 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, tendo ainda em conta o anexo 

XIV (Plano de Ação para a Promoção da Disciplina). 

1 - Tipificação das infrações disciplinares 

1.1 Consideram-se infrações ligeiras: 

a) Chegar atrasado (pontualmente); 

b) Não se fazer acompanhar do material necessário, para o desenvolvimento das 

atividades letivas (incluindo a caderneta do aluno, nos níveis de escolaridade 

em que se aplica), definido pelo professor; 

c) Entrar e sair da sala de aula aos gritos e empurrões; 

d) Correr ou gritar nos corredores durante as aulas; 

e) Não cumprir com procedimentos uniformizados em CT dentro da sala de aula 

(por exemplo: mascar pastilha elástica, comer ou beber, usar bonés, gorros, 

capuzes ou chapéus, levantar-se sem autorização...); 

f) Sujar o espaço escolar; 

g) Comprar/marcar refeições e não as consumir, sem que seja apresentada uma 

justificação para tal; 

h) Outras equiparadas. 

1.2 Consideram-se infrações graves: 

a) Reincidência de qualquer das infrações ligeiras; 

b) Recusar o cumprimento de qualquer medida disciplinar associada a infrações 

ligeiras; 



c) Usar linguagem imprópria; 

d) Reagir agressivamente, pela voz ou por gestos, contra elementos da 

comunidade educativa; 

e) Agredir, pontualmente, verbal e/ou fisicamente os colegas; 

f) Sair da sala de aula sem autorização do professor; 

g) Plagiar trabalhos e/ou documentos 

h) Utilizar, indevidamente, objetos pertencentes a terceiros; 

i) Escrever, rabiscar ou desenhar nas paredes ou mobiliário ou qualquer outra 

parte do edifício ou destruir material escolar; 

j) Outras equiparadas. 

1.3 Consideram-se infrações muito graves: 

a) Reincidência de qualquer das infrações graves; 

b) Recusar o cumprimento de qualquer medida associada a infrações graves; 

c) Possuir/consumir substâncias não autorizadas; 

d) Cometer fraude; 

e) Falsificar/alterar assinaturas e documentos; 

f) Utilizar telemóvel/qualquer equipamento eletrónico não autorizado pelo 

professor durante a aula; 

g) Agredir, de forma violenta, qualquer elemento da comunidade educativa; 

h) Praticar atos de ofensa, de forma reiterada e continuada à integridade física e 

moral; 

i) Destruir bens de propriedade pessoal e/ou escolar; 

j) Praticar/participar em atos de vandalismo; 

k) Associação a grupos com intuito violento; 

l) Outras equiparadas. 

2 – Medidas educativas para as infrações disciplinares 

2.1 – Ligeiras 

No caso de infrações ligeiras, poderão ser aplicadas as seguintes medidas 

educativas: 



a) Advertência; 

b) Comunicação ao Diretor de Turma; 

c) Comunicação ao Encarregado de Educação; 

d) Realização de tarefas e atividades de integração (o aluno deverá por 

exemplo limpar o espaço que sujou); 

e) Marcação de uma falta de material (no registo do docente) em caso de 

incumprimento da não apresentação da caderneta do aluno ou qualquer 

outro material obrigatório.  

2.2 - Graves 

No caso de infrações graves, poderão ser aplicadas as seguintes medidas 

educativas: 

a) Advertência; 

b) Marcação de falta injustificada; 

c) Comunicação ao Diretor de Turma; 

d) Comunicação ao Encarregado de Educação; 

e) Realização de tarefas e atividades de integração; 

f) Aplicação de medida sancionatória. 

2.3 - Muito Graves 

No caso de infrações muito graves, poderão ser aplicadas as seguintes medidas 

educativas: 

a) Advertência; 

b) Marcação de falta injustificada; 

c) Comunicação ao Diretor de Turma; 

d) Comunicação ao Encarregado de Educação; 

e) Realização de tarefas e atividades de integração 

f) Aplicação de medida sancionatória. 

2.4 Sem prejuízo das alíneas e artigos anteriores, quando a infração der origem a 

uma ordem de saída da sala de aula (ou local onde decorra a atividade educativa) 

é obrigatório o cumprimento dos seguintes procedimentos:  



a) Indicar a atividade/tarefa a desenvolver pelo aluno durante o período de aula,  

b) Encaminhar o aluno, com um assistente operacional, até ao local definido para 

realização da tarefa/atividade,  

c) Marcar uma falta injustificável e comunicar ao Diretor de Turma e Encarregado 

de Educação; 

2.5 Numa situação ligeira ou grave, e caso seja a primeira vez, o professor poderá 

mandar retirar, temporariamente, o aluno da sala, com tarefas para cumprir. Caso 

este cumpra as tarefas com rigor, o docente pode não registar a falta, mas a 

situação deve ser sempre comunicada ao DT.  

Artigo 138 – 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; 

4. Para a aplicação das medidas disciplinares, poderá ser pedida a intervenção de 

uma equipa multidisciplinar (diretor, professores e técnicos) para realizar a 

articulação com a família, em função das necessidades educativas identificadas e 

de forma a assegurar a corresponsabilização de todos os intervenientes.  



5. A aplicação de medidas disciplinares deve ter sempre em conta os princípios e 

regras constantes do Plano de Ação para a Promoção da Disciplina em vigor no 

agrupamento – Anexo 14. 

Artigo 139 – 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 140 – 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; 

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; 

f) Colaboração em atividades de instituições/associações do concelho, no 

âmbito de parcerias a estabelecer, caso a caso. 

4. 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. 

5. A realização das referidas atividades de integração deve compreender a 

reparação do dano provocado pelo aluno, se for o caso. 

Artigo 141 – 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:  

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 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 142 – Cumulação de medidas disciplinares 

1. A aplicação das medidas corretivas previstas no ponto 1, do artigo 140 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 143 – Procedimento Disciplinar 

Instauração do Procedimento Disciplinar 

1. O professor ou membro do pessoal não docente que presencie ou tenha 

conhecimento de um comportamento passível de constituir uma infração 

disciplinar, deve comunicar tal ocorrência, por escrito, ao diretor, no prazo máximo 

de dois dias. 

2. 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. 

3. 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. 

 Aplicação da Pena 

4. 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, a 

repetição do comportamento ou ação inadequada e o conluio. 

Artigo 144 – 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 XXIX – Pessoal Docente 

Artigo 145 – Enquadramento legal 

1. São legalmente reconhecidos ao pessoal docente os direitos e deveres 

consagrados na Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas. 

2. Atendendo à especificidade da função docente, os direitos e deveres específicos 

dos docentes estão consignados nos normativos legais seguintes: 

a) 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; 

b) Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro; 

c) Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro. 



Artigo 146 – Direito de participação no processo educativo 

1. O direito de participação exerce - se no quadro do sistema educativo, da escola e 

da relação com a comunidade. 

2. O direito de participação, que pode ser exercido a título individual ou coletivo, 

nomeadamente através das organizações profissionais e sindicais do pessoal 

docente, compreende: 

a) O direito a emitir opiniões e recomendações sobre as orientações e o 

funcionamento do estabelecimento de ensino e do sistema educativo; 

b) O direito a participar na definição das orientações pedagógicas ao nível do 

estabelecimento de ensino ou das suas estruturas de coordenação;  

c) O direito à autonomia técnica e científica e à liberdade de escolha dos 

métodos de ensino, das tecnologias e técnicas de educação e dos tipos de 

meios auxiliares de ensino mais adequados, no respeito pelo currículo 

nacional, pelos programas e pelas orientações programáticas curriculares ou 

pedagógicas em vigor; 

d) O direito a propor inovações e a 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, nos casos em que a legislação 

sobre a sua gestão e administração o preveja. 

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, prevejam a representação do pessoal docente. 

Artigo 147 – 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 148 – 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 149 – Direito à segurança na atividade profissional 

1. O direito à segurança na atividade profissional compreende:  

a) A prevenção e redução dos riscos profissionais, individuais e coletivos, 

através da adoção de programas específicos dirigidos à melhoria do ambiente 

de trabalho e promoção das condições de higiene, saúde e segurança do 

posto de trabalho; 

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 150 – 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 151 – Deveres gerais 

1. O pessoal docente está obrigado ao cumprimento dos deveres estabelecidos para 

os funcionários e agentes da Administração Pública em geral. 

2. O pessoal docente, no exercício das funções que lhe estão atribuídas nos termos 

do ECD, está ainda obrigado ao cumprimento dos seguintes deveres profissionais: 

a) Orientar o exercício das suas funções pelos princípios do rigor, da isenção, 

da justiça e da equidade; 

b) Orientar o exercício das suas funções por critérios de qualidade, procurando 

o seu permanente aperfeiçoamento e tendo como objetivo a excelência; 

c) Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo, favorecendo a 

criação de laços de cooperação e o desenvolvimento de relações de respeito 

e reconhecimento mútuo, em especial entre docentes, alunos, encarregados 

de educação e pessoal não docente; 

d) Atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos, capacidades e competências, 

numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, de desenvolvimento 

pessoal e profissional e de aperfeiçoamento do seu desempenho; 

e) Participar de forma empenhada nas várias modalidades de formação que 

frequente, designadamente nas promovidas pela Administração, e usar as 

competências adquiridas na sua prática profissional; 

f) Zelar pela qualidade e pelo enriquecimento dos recursos didático - 

pedagógicos utilizados, numa perspetiva de abertura à inovação; 

g) Desenvolver a reflexão sobre a sua prática pedagógica, proceder à 

autoavaliação e participar nas atividades de avaliação da escola; 

h) Conhecer, respeitar e cumprir as disposições normativas sobre educação, 

cooperando com a administração educativa na prossecução dos objetivos 

decorrentes da política educativa, no interesse dos alunos e da sociedade. 

i) Corresponsabilizar-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) Cooperar com os restantes intervenientes no processo educativo na deteção 

da existência de casos de crianças ou jovens com necessidades educativas 

especiais.  

l) Não facultar, aos pais/Encarregados de Educação e aos alunos, as 

credenciais de acesso à rede Wireless (Wi-Fi) nas instalações do 1.º Ciclo e 

da educação pré-escolar.  

m) É dever do diretor de turma/ docente titular comunicar, no final do ano letivo, 

aos pais/ encarregados de educação, a existência de roupa, mochilas e 

outros objetos, dos alunos, que possam ter ficado esquecidos no 

estabelecimento de ensino. 

n) É dever do diretor de turma comunicar as refeições compradas/marcadas e 

não consumidas dos alunos aos pais /encarregados de educação, no final de 

cada mês. 

 Artigo 152 – Deveres para com os alunos 

1. Constituem deveres específicos dos docentes relativamente aos seus alunos: 

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 153 – 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) Corresponsabilizar-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; 

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 154 – 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 XXX – Pessoal Não Docente 

Artigo 155 – Enquadramento legal 

1. O Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de julho, estabelece o regime estatutário 

específico do pessoal não docente dos estabelecimentos públicos de educação 

pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. 

2. A Lei 35/2014, de 20 de junho, aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas e regula o vínculo de trabalho em funções públicas.  

 



3. O pessoal não docente integra-se, nas carreiras gerais, nas categorias de técnico 

superior, assistente técnico e assistente operacional. 

Artigo 156 – 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, 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 regulamento. 

Artigo 157 – 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, pela direção do agrupamento, de toda a legislação 

que lhe diga respeito; 

c) Participar livremente em todas as iniciativas realizadas no agrupamento, 

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 do agrupamento, 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. 



Artigo 158 – 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, sob 

orientação do coordenador técnico, exercer funções de natureza executiva, 

enquadradas com instruções gerais e procedimentos bem definidos, com certo 

grau de complexidade, relativas a uma ou mais áreas de atividade administrativa 

(alunos, pessoal, vencimentos, contabilidade, património, aprovisionamento/ 

/economato, contratação pública, ação social escolar, arquivo e expediente,…), 

nomeadamente: 

a) Manter o serviço permanentemente atualizado; 

b) Conhecer os documentos estruturantes do agrupamento e cumprir o que está 

superiormente legislado; 

c) Cumprir as tarefas que lhe forem distribuídas pelo superior hierárquico, de 

acordo com as indicações do diretor;  

d) Tratar com correção e prontidão todos os elementos da comunidade 

educativa e o público em geral, prestando as informações de forma clara e 

inequívoca no âmbito das suas funções; 

e) Cumprir integralmente o seu horário de trabalho para o bom funcionamento 

dos serviços; 

f) Comunicar, previamente, ao superior hierárquico, qualquer ausência do local 

de trabalho, devendo este dar conhecimento ao diretor;  

g) Zelar pelo cumprimento do disposto neste regulamento e nas normas internas 

do serviço; 

h) Manter com os colegas um relacionamento que proporcione um bom espírito 

de colaboração; 

i) Propiciar o bom funcionamento administrativo do agrupamento de modo a 

melhorar, cada vez mais, os serviços prestados à comunidade escolar e aos 

utentes, em geral;  

j) Exercer dignamente as funções do serviço público, devendo atender com 

correção todos os que a ele recorram; 

k) Impedir a presença de estranhos que, pelo seu comportamento, possam 

perturbar o bom andamento da vida escolar; 



l) Participar em ações de formação, nos termos da lei, e empenhar-se no 

sucesso das mesmas; 

m) Respeitar, no âmbito do dever de sigilo profissional, a natureza confidencial 

da informação relativa às crianças, alunos e respetivos familiares e 

encarregados de educação; 

n) Respeitar as diferenças culturais de todos os membros da comunidade 

escolar. 

o) Não facultar, aos pais/Encarregados de Educação e aos alunos, as 

credenciais de acesso à rede Sem fios (Wi-Fi) nas instalações do 1.º Ciclo e 

da educação pré-escolar.  

Artigo 159 – 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, 

sob orientação do encarregado operacional: 

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 ao agrupamento 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; 

k) Certificar-se, em cada intervalo, de que as salas a seu cargo se encontram 

munidas do material e/ou equipamento necessário; 



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) Informar, corretamente e com atualidade, o diretor do agrupamento 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; 

p) 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; 

q) Evitar que as atividades sejam perturbadas por alunos quando estes se 

encontrem eventualmente em aulas; 

r) Colaborar com os docentes no acompanhamento dos alunos entre 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; 

s) Preparar, fornecer, transportar e zelar pela conservação do material didático, 

comunicando estragos e extravios; 

t) Registar as faltas dos professores; 

u) Não facultar, aos pais/Encarregados de Educação e aos alunos, as 

credenciais de acesso à rede Sem fios (Wi-Fi) nas instalações do 1.º Ciclo e 

da educação pré-escolar.  

Secção XXXI – Pais e Encarregados de Educação 

Artigo 160 – 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 docente titular de turma ou o diretor 

de turma sobre todas as matérias relevantes no processo educativo do seu 

educando; 

c) Ser informado acerca das regras aplicáveis à Ação Social Escolar, à Bolsa de 

Manuais e ao Programa de Gratuitidade de Manuais Escolares; 

d) Comparecer na escola por sua iniciativa; 

e) Colaborar com os professores, no âmbito do processo de ensino e 

aprendizagem do seu educando; 

f) Ser convocado para reuniões com o diretor de turma e ter conhecimento da 

hora semanal de atendimento; 

g) Ser informado, no final de cada período escolar, do aproveitamento e do 

comportamento do seu educando; 

h) Participar, a título consultivo, no processo de avaliação do seu educando, ou 

sempre que as estruturas de orientação educativa o considerem necessário; 

i) Promover a articulação entre a educação na família e o ensino escolar; 

j) Consultar, com a periodicidade mínima semanal, a caderneta do seu 

educando; 

k) 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; 

l) Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade 

escolar; 

m) Participar, através dos seus representantes, no processo de elaboração do 

projeto educativo e do regulamento interno do agrupamento, colaborando no 

seu desenvolvimento e concretização; 

n) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento do agrupamento; 

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) Ser informado, sempre que o solicite, sobre a matrícula, abono de família e 

regimes de candidatura a apoios socioeducativos do seu educando; 



r) Conhecer o regulamento interno e o projeto educativo do agrupamento. 

Artigo 161 – Deveres dos Pais e Encarregados de Educação 

1. São deveres dos pais e encarregados de educação: 

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) Cumprir as regras aplicáveis à Ação Social Escolar, à Bolsa de Manuais e ao 

Programa de Gratuitidade de Manuais Escolares; 

d) Compensar pecuniariamente o agrupamento do valor dos manuais (atribuídos 

ao aluno pela Ação Social Escolar, pela Bolsa de Manuais ou pelo Programa 

de Gratuitidade de Manuais Escolares) que não forem devolvidos dentro do 

prazo previsto, bem como daqueles que forem devolvidos em estado de 

conservação que, por causa imputável ao aluno, impossibilite a sua 

reutilização; 

e) Comparecer na escola, quando para tal for solicitado; 

f) Colaborar com os professores, no âmbito do processo de ensino e 

aprendizagem do seu educando; 

g) Contribuir para a preservação da disciplina do agrupamento e para a 

harmonia da comunidade educativa, em especial quando para tal forem 

solicitados; 

h) Participar, em primeira instância, as sugestões e críticas sobre a vida escolar, 

aos órgãos competentes do agrupamento; 

i) Articular a educação na família com o trabalho escolar; 

j) 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; 

k) Participar nas soluções que permitam garantir a resolução do excesso grave 

de faltas; 



l) Garantir o cumprimento efetivo do dever de frequência, bem como o 

necessário aproveitamento escolar do seu educando; 

m)  Responsabilizar-se pela frequência e assiduidade do seu educando uma vez 

formalizada a matrícula do aluno na educação pré-escolar. No caso de 

incumprimento, durante 30 dias consecutivos ou 45 dias interpolados, serão 

contactados pela direção no sentido de resolver a situação. 

n) 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; 

o) Conhecer o estatuto do aluno em vigor; 

p) Eleger um representante dos encarregados de educação da turma e o 

respetivo suplente; 

q) Conhecer o regulamento interno do agrupamento 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. 

r) Verificar no final de cada período e ano letivo, a existência de roupa, mochilas 

e outros objetos que possam ter ficado esquecidos no estabelecimento de 

ensino, os quais serão expostos no átrio junto ao placard das pautas, durante 

5 dias após a afixação das pautas. No final do ano letivo, a roupa e objetos, 

que não forem recuperados até 15 após o término das aulas, serão entregues 

a instituições de solidariedade social. 

s) Verificar todas as refeições compradas/marcadas e consumidas pelo seu 

educando. Na existência de uma eventualidade que impeça o aluno de 

consumir uma refeição, deve ser efetuada a justificação e/ou alteração da 

data de consumo.  

Secção XXXII – Associação de Pais e Encarregados de Educação 

Artigo 162 – Direitos da associação de pais e encarregados de educação 

1. São direitos da associação de pais e encarregados de educação: 

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 do agrupamento 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 do agrupamento 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 encarregados de 

educação através dos seus educandos e para tal ter o apoio da direção do 

agrupamento; 

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 

encarregados de educação, aprovado em assembleia de encarregados de 

educação representantes de turma, e que este seja do conhecimento dos 

seus representantes nas várias turmas do agrupamento; 

j) Estabelecer parcerias com o agrupamento para o desenvolvimento do seu 

PAA e para a promoção de atividades de enriquecimento curricular. 

Artigo 163 – Deveres da associação de pais e encarregados de educação 

1. São deveres da associação de pais e encarregados de educação: 

a) Garantir a existência de representantes dos pais e encarregados de educação 

em todos os órgãos do agrupamento onde essa representatividade esteja 

prevista pela lei e nos termos por ela previstos; 

b) Propor nos termos previstos na lei (Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril), 

os representantes dos pais e encarregados de educação para o 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 

do agrupamento, regulamento interno do agrupamento e plano anual de 

atividades; 

e) Indicar anualmente ao diretor, no início de cada ano letivo, os elementos da 

direção; 

f) Estabelecer parcerias com o agrupamento para o desenvolvimento do seu 

PAA e para a promoção de atividades de enriquecimento curricular. 

Secção XXXIII – Representantes da Autarquia 

Artigo 164 – 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 45.º, Lei n.º46/86, de 14 de outubro) 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 43.º, Lei n.º 46/86, de 14 de 

outubro). 

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, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, reforça a participação do município na 

vida da escola, ao determinar que este se faz representar no conselho geral por 

três elementos. 

Artigo 165 – Competências das autarquias 

1. Nos termos definidos na Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, na sua atual redação, 

na Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e ainda segundo a Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, 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 1.º ciclo 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 1.º ciclo do ensino básico e 

jardins-de-infância; 

b) Suportar as despesas com a manutenção e funcionamento da escola dos 2.º 

e 3.º ciclos, no âmbito da 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 1.º ciclo 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 1.º ciclo; 

h) Garantir o fornecimento de materiais didáticos para as escolas do 1.º ciclo 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 166 – 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. 

5. Ser informado sobre todos os assuntos da vida da escola, que sejam inerentes às 

competências da autarquia. 

6. Conhecer o regulamento interno do agrupamento. 

Artigo 167 – Deveres gerais dos representantes da autarquia 

1. Estabelecer parcerias e protocolos de colaboração com o agrupamento. 

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 e Ciência. 

9. Conhecer o regulamento interno do agrupamento. 

Secção XXXIV – Representantes da Comunidade Local 

Artigo 168 – 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 entidades 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 do agrupamento, visando: 

▪ Uma efetiva ligação entre a escola e o meio; 

▪ Uma ligação entre a escola e o mundo do trabalho, numa perspetiva 

pedagógica. 

 


