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Capítulo I -  Disposições gerais 

 Definição e finalidade Artigo 1º.

1. O Regulamento Interno é um documento basilar para a organização e orientação do 

Agrupamento de Escolas de São Martinho 

2. Construído de forma participada por todos os elementos que constituem a comunidade 

educativa, traduz o interesse e o empenho em fazer surgir uma nova escola, mais humana, 

solidária e cooperante. 

3. A comunidade educativa compromete-se assim às seguintes obrigações: 

a) Tomar conhecimento do Regulamento Interno do agrupamento que se encontra 

disponível na página de Internet da escola; 

b) Cumprir o Regulamento Interno do agrupamento e quaisquer outras disposições legais 

aplicáveis, bem como todas as determinações do Diretor, do Conselho Pedagógico, do 

Conselho Administrativo e do Conselho Geral; 

c) Fomentar e criar relações de respeito mútuo, de camaradagem e cooperação no 

trabalho, sempre de forma integrada e articulada entre os três ciclos do ensino básico 

e pré-escolar; 

d) Corresponsabilizar-se pela manutenção das instalações e equipamentos escolares e 

por todo o material que utilizar; 

e) Fazer chegar ao seu responsável direto qualquer crítica, alteração ou sugestão, 

tendente a melhorar o serviço. 

 Complementaridade Artigo 2º.

O Regulamento Interno deve ser considerado como um instrumento complementar das 

disposições contidas nos diplomas legais e demais legislação da administração central. 

 Âmbito da aplicação Artigo 3º.

O presente Regulamento Interno aplica-se a todos os órgãos de gestão, órgãos de apoio, 

órgãos consultivos e membros da comunidade escolar:  

 Estabelecimentos do Agrupamento  Artigo 4º.

1. O Agrupamento de Escolas de São Martinho é formado pelas seguintes escolas: 

a) Escola Básica de São Martinho; 

b) Escola Básica da Costa; 

c) Escola Básica do Olival; 

d) Escola Básica da Lage; 

e) Escola Básica da Ribeira; 

f) Escola Básica da Quelha; 

2. O Agrupamento de Escolas de São Martinho tem a sede na Escola Básica de São Martinho  
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 Constituição da comunidade escolar Artigo 5º.

1. São elementos da comunidade escolar 

a) Pessoal discente; 

b) Pessoal docente; 

c) Pessoal não docente; 

d) Técnicos especializados; 

e) Pais e encarregados de educação dos alunos e respetivas associações.  

 Constituição da comunidade educativa Artigo 6º.

São elementos da comunidade educativa do Agrupamento de Escolas de São Martinho:  

a) Comunidade escolar; 

b) Câmara Municipal de Santo Tirso; 

c) A freguesia de Vila Nova do Campo; 

d) A freguesia de Roriz; 

e) A freguesia de Vilarinho; 

f) Associações de caráter cultural, desportivo, recreativo e social; 

g) Associações empresariais locais; 

h) Forças de segurança; 

i) Agrupamentos de Centros de Saude.   

 Identificação do Agrupamento e suas instituições Artigo 7º.

1. O símbolo e logótipo identificativo do Agrupamento de Escolas de São Martinho exibem a 

forma gráfica e designação seguintes: 

a) Agrupamento de Escolas de São Martinho 

 

b)  
 

2. Os símbolos e logótipos encontram-se disponíveis no site do Agrupamento de Escolas de São 

Martinho em aesmartinho.pt 

3. Todos os documentos internos do Agrupamento de Escolas de São Martinho são 

normalizados e estão disponíveis na plataforma Teams e/ou no site do Agrupamento 

 Objetivos Artigo 8º.

O Regulamento Interno envolve toda a comunidade educativa na persecução de objetivos 

comuns que se passam a descrever: 

a) Contribuir para a criação de um ambiente propício ao desenvolvimento do processo 

educativo, numa perspetiva ampla, integrada e fomentadora da formação integral dos 

jovens; 

b) Consciencializar toda a comunidade no sentido de fazer entender que a formação dos 

jovens é uma tarefa que a todos diz respeito e, como tal, todos têm o dever de dar o 

seu contributo, com responsabilidade e bom senso; 



   

 

 Agrupamento de Escolas de São Martinho 
 

 

Regulamento Interno  Página 9 de 102 

c) Proporcionar um correto desenvolvimento de atividades, letivas e não letivas, que 

propiciem um correto desenvolvimento humano, social, cultural, artístico e 

profissional dos alunos  e pessoal docente e não docente; 

d) Fomentar a articulação entre educação pré-escolar e os três ciclos do ensino básico, de 

modo a que todos se sintam envolvidos no processo educativo;  

e) Contribuir para uma melhor articulação com o meio envolvente, possibilitando a sua 

integração e fomentando o intercâmbio com entidades locais, públicas e privadas; 

f) Consciencializar a comunidade educativa para uma tarefa que, sendo coletiva, só com 

o esforço e a dedicação de todos os intervenientes surtirá efeito. 

 Autonomia Organizacional Artigo 9º.

A autonomia organizacional do Agrupamento de Escolas de S. Martinho estrutura-se de 

acordo com o seguinte organograma. 
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Capítulo II -  Órgãos de administração e gestão 

 Administração e gestão do Agrupamento Artigo 10º.

1. A administração e gestão do Agrupamento de Escolas de São Martinho são asseguradas por 

órgãos próprios, os quais devem orientar a sua ação segundo os princípios fixados na lei e no 

presente Regulamento Interno.  

2. São órgãos de administração e gestão do Agrupamento de Escolas de São Martinho:  

a) Conselho geral; 

b) Diretor; 

c) Conselho pedagógico; 

d) Conselho administrativo. 

Secção I. CONSELHO GERAL 

 Definição Artigo 11º.

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

orientadoras da atividade da escola, assegurando a participação e representação da 

comunidade educativa, com respeito pelos princípios consagrados na Constituição da 

República e na Lei de Bases do Sistema Educativo. 

 Composição Artigo 12º.

O Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de São Martinho é constituído por:  

a) Sete elementos em representação do pessoal docente; 

b) Dois elementos em representação do pessoal não docente; 

c) Quatro elementos em representação dos pais e encarregados de educação; 

d) Três elementos em representação do município; 

e) Três elementos em representação da comunidade local, designadamente de 

instituições, organizações e atividades de caráter económico, social, cultural e 

científico. 

 Competências Artigo 13º.

São competências do Conselho Geral: 

a) Eleger o respetivo presidente, de entre os seus membros; 

b) Eleger o Diretor; 

c) Aprovar o Projeto Educativo do agrupamento, acompanhar e avaliar a sua execução; 

d) Aprovar o Regulamento Interno do agrupamento; 

e) Aprovar o plano anual e plurianual de atividades, verificando a sua conformidade com 

o Projeto Educativo; 

f) Apreciar os relatórios periódicos e o relatório final de execução do Plano Anual de 

Atividades; 

g) Aprovar as propostas de contratos de autonomia; 

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

i) Aprovar o relatório de contas de gerência; 

j) Apreciar os resultados do processo de autoavaliação e avaliação interna do 

agrupamento; 

k) Promover e incentivar o relacionamento com a comunidade educativa; 
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l) Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários; 

m) Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo Diretor, das atividades 

no domínio da ação social escolar; 

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

o) Exercer outras competências compatíveis com o estabelecido na legislação em vigor; 

p) Definir os critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas, científicas, 

culturais e desportivas; 

q) Dirigir recomendações aos restantes órgãos, tendo em conta o desenvolvimento do 

Projeto Educativo do agrupamento e o cumprimento do Plano Anual de Atividades; 

r) Participar, nos termos definidos em diploma próprio, no processo de avaliação do 

desempenho do Diretor; 

s) Decidir os recursos que lhe são dirigidos; 

t) Aprovar o mapa de férias do Diretor. 

2. São competências do presidente do Conselho Geral: 

a) Convocar as reuniões; 

b) Abrir e encerrar as reuniões; 

c) Dirigir os respetivos trabalhos; 

d) Pôr à consideração, discussão e votação todas as propostas e requerimentos que 

forem admitidos; 

e) Dar conhecimento de todas as informações, comunicações, projetos e reclamações 

pertinentes para o bom funcionamento do órgão e cumprimento das suas funções; 

f) Assegurar a publicitação das deliberações aprovadas pelo Conselho Geral, no prazo de 

setenta e duas horas e nos locais a isso destinados; 

g) Representar o Conselho Geral nas relações institucionais ou de trabalho; 

h) Desencadear o processo eleitoral para o Conselho Geral; 

i) Abrir o procedimento concursal para a eleição do Diretor; 

j) Acompanhar o processo eleitoral do Diretor;  

k) Comunicar o resultado da eleição à DGAE; 

l) Conferir posse ao Diretor, SubDiretor e Adjuntos; 

m) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na lei. 

n) O presidente pode, ainda, suspender ou encerrar antecipadamente as reuniões, 

quando circunstâncias excecionais o justifiquem, mediante decisão fundamentada, a 

incluir na ata da reunião. 

 Reunião do Conselho Geral Artigo 14º.

1. O Conselho Geral reúne, ordinariamente, uma vez por trimestre e, extraordinariamente, 

sempre que convocado pelo respetivo presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um 

terço dos seus membros em efetividade de funções ou por solicitação do Diretor.  

2. As reuniões doConselho Geral são marcadas em horário que permita a participação de todos 

os seus membros.  

3. O Conselho Geral é convocado pelo presidente do conselho por correio eletrónico, por 

telefone ou fax ou por carta entregue pessoalmente aos seus membros até 72 horas antes da 

reunião; 

4. As convocatórias de reuniões extraordinárias, que, pela sua urgência, não possam respeitar 

esse prazo de divulgação, são feitas individualmente, por telefone ou por correio eletrónico, 

de forma a garantir a tomada de conhecimento por parte de todos os participantes; 
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5. As reuniões do Conselho Geral tomam caráter deliberativo em primeira convocatória sempre 

que estejam presentes a maioria de elementos com direito a voto. 

6. Não comparecendo o número de membros exigido, é convocada uma nova reunião, com um 

intervalo de, pelo menos, vinte e quatro horas, nos termos do número 4, que se realizará 

com qualquer número de elementos presentes. 

7. Das reuniões é lavrada ata, que depois de lida e aprovada é impressa e assinada pelo 

presidente e secretário e arquivada na secretaria. 

8.  A primeira reunião do Conselho Geral, após o ato eleitoral, é realizada com dois pontos 

únicos na ordem de trabalhos: 

a) Ponto 1- tomada de posse dos membros; 

b) Ponto 2 - escolha das instituições/organizações a integrarem o Conselho Geral 

9. O presidente é eleito por maioria absoluta dos votos dos membros do Conselho Geral, depois 

de eleitos, designados e cooptados todos os seus membros. 

10. No desempenho das suas competências, o Conselho Geral tem a faculdade de requerer aos 

restantes órgãos as informações necessárias para realizar eficazmente o acompanhamento e 

a avaliação do funcionamento da escola e de lhes dirigir recomendações com vista ao 

desenvolvimento do Projeto Educativo do Agrupamento e ao cumprimento do Plano Anual 

de Atividades.  

11. O Conselho Geral pode constituir no seu seio uma comissão, na qual pode delegar as 

competências de acompanhamento da atividade do agrupamento entre as suas reuniões 

ordinárias e constitui-se como uma fração sua, respeitada a  proporcionalidade dos corpos 

que nele têm representação. 

 Designação dos representantes Artigo 15º.

1. Os representantes do pessoal docente são eleitos por todos os docentes e formadores em 

exercício de funções no Agrupamento. 

2. Os representantes do pessoal não docente são eleitos, separadamente pelos respetivos 

corpos. 

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

pais e encarregados de educação doAgrupamento, sob proposta das respetivas organizações 

representativas. 

4. Os representantes do município são designados pela Câmara Municipal, podendo esta 

delegar tal competência nas juntas de freguesia. 

5. As organizações a convidar para indicarem um membro para integrarem o Conselho Geral 

são escolhidas pelos outros membros do Conselho Geral, mediante proposta de alguns dos 

seus membros. 

6. Os representantes da comunidade local são cooptados de entre as instituições/organizações 

de caráter social, desportivo e cultural existentes nas freguesias de abrangência do 

agrupamento. 

 Eleições Artigo 16º.

1. Os representantes referidos no n.º 1 do artigo anterior candidatam-se à eleição, 

apresentando-se em listas separadas. 

2. As listas devem conter a indicação dos candidatos a membros efetivos, em número igual ao 

dos respetivos representantes no Conselho Geral, bem como dos candidatos a membros 

suplentes. 
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3. As listas do pessoal docente devem assegurar, sempre que possível, a representação dos 

diferentes níveis e ciclos de ensino 

4. A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o método de representação 

proporcional da média mais alta de Hondt. 

5. Os atos eleitorais para o Conselho Geral realizam-se até 30 de abril, de acordo com o 

calendário elaborado pelo Diretor e aprovado pelo Conselho Geral. 

6. As convocatórias mencionam o local de afixação das listas candidatas, a hora e o local do 

escrutínio e são afixadas no expositor do átrio da entrada da escola sede e nas restantes 

escolas do Agrupamento. 

7. No caso do pessoal docente as listas integram representantes de todos os ciclos, de acordo 

com a legislação em vigor. 

8. As listas para o Conselho Geral são entregues até 3 dias úteis antes do ato eleitoral, nos 

serviços administrativos, sendo as mesmas afixadas em local definido de acordo com o n.º 6 

do presente artigo. 

9. Os processos eleitorais realizam-se por sufrágio secreto e presencial. 

10. As urnas para os atos eleitorais estão abertas, a funcionar em simultâneo, entre as 9 e as 17 

horas. 

11. Encerradas as urnas e lavrada a respetiva ata, os resultados são afixados de seguida. 

12. As reclamações ou impugnações do processo eleitoral seguem os trâmites constantes no 

Código de Procedimento Administrativo. 

13. A tomada de posse do Conselho Geral é feita perante o presidente do Conselho Geral 

cessante na primeira reunião após a homologação do resultado do ato eleitoral. 

 Mandato Artigo 17º.

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

disposto nos números seguintes. 

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

anos escolares. 

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

perderem a qualidade que determinou a respetiva eleição ou designação. 

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

primeiro candidato não eleito, segundo a respetiva ordem de precedência, na lista a que 

pertencia o titular do mandato, com respeito da legislação em vigor. 

 Regimento Artigo 18º.

O Conselho Geral rege-se por regimento próprio aprovado na sua primeira reunião, já 

completo.   

Secção II. DIRETOR 

 Definição Artigo 19º.

 O Diretor é o órgão responsável pela administração e gestão do Agrupamento nas áreas 

pedagógica, cultural, administrativa e financeira e patrimonial. 

 SubDiretor e Adjuntos do Diretor Artigo 20º.

O Diretor nomeia o SubDiretor e os Adjuntos de entre os docentes do quadro de nomeação 

definitiva com, pelo menos, 5 anos de serviço e se encontrem em exercício de funções no 

agrupamento. 
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 Competências Artigo 21º.

1. Compete ao Diretor submeter à aprovação do Conselho Geral o Projeto Educativo elaborado 

pelo Conselho Pedagógico. 

2. Ouvido o Conselho Pedagógico, compete também ao Diretor: 

a) Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Geral: 

i. As alterações ao Regulamento Interno; 

ii. Os planos anual e plurianual de atividades; 

iii. O relatório anual de atividades; 

iv. As propostas de celebração de contratos de autonomia; 

b) Aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente e não docente, 

ouvido também, no último caso, o município. 

3. No ato de apresentação ao Conselho Geral, o Diretor faz acompanhar os documentos 

referidos na alínea a) do número anterior dos pareceres do Conselho Pedagógico. 

4. Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei ou por este documento, no 

plano da gestão pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial, compete ao 

Diretor, em especial: 

a) Definir o regime de funcionamento do Agrupamento de Escolas; 

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

definidas pelo Conselho Geral; 

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

d) Distribuir o serviço docente e não docente; 

e) Designar os coordenadores/ de estabelecimento; 

f) Propor os candidatos ao cargo de Coordenador de Departamento Curricular e designar 

os diretores de turma; 

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

conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo Conselho Geral; 

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

educativos; 

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

escolas e instituições de formação, autarquias e coletividades, em conformidade com 

os critérios definidos pelo Conselho Geral; 

j) Proceder à seleção e recrutamento do pessoal docente e não docente, nos termos dos 

regimes legais aplicáveis; 

k) Assegurar as condições necessárias à realização da avaliação do desempenho do 

pessoal docente e não docente, nos termos da legislação aplicável; 

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

5. Compete ainda ao Diretor: 

a) Representar a escola; 

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

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

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

docente; 

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

6. O Diretor exerce ainda as competências que lhe forem delegadas pela administração 

educativa e pela Câmara Municipal. 
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7. O Diretor pode delegar e subdelegar no SubDiretor, nos Adjuntos ou nos 

coordenadores/representantes de estabelecimento as competências referidas nos números 

anteriores, com exceção da prevista da/na alínea d) do n.º 5. 

8. Nas suas faltas e impedimentos, o Diretor é substituído pelo subDiretor. 

 Recrutamento Artigo 22º.

1. O Diretor é eleito pelo Conselho Geral. 

2. Para recrutamento do Diretor, desenvolve -se um procedimento concursal, prévio à eleição, 

nos termos do artigo seguinte. 

3. Podem ser opositores ao procedimento concursal referido no número anterior docentes de 

carreira do ensino público ou professores profissionalizados com contrato por tempo 

indeterminado do ensino particular e cooperativo, em ambos os casos com, pelo menos, 

cinco anos de serviço e qualificação para o exercício de funções de administração e gestão 

escolar, nos termos do número seguinte. 

4. Consideram-se qualificados para o exercício de funções de administração e gestão escolar os 

docentes que preencham uma das seguintes condições: 

a) Sejam detentores de habilitação específica para o efeito, nos termos das alíneas b) e c) 

do n.º 1 do artigo 56.º do Estatuto da Carreira Docente dos Educadores de Infância e 

dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário; 

b) Possuam experiência correspondente a, pelo menos, um mandato completo no 

exercício dos cargos de Diretor, SubDiretor ou Adjunto do Diretor, presidente ou vice-

presidente do conselho executivo, executivo ou adjunto do executivo ou membro do 

conselho diretivo e ou executivo, nos termos dos regimes aprovados respetivamente 

pelo presente decreto -lei, pelo Decreto –Lei n.º 115-A/98, de 4 de maio, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, pela Lei n.º 24/99, de 22 de abril, pelo Decreto 

-Lei n.º 172/91, de 10 de maio, e pelo Decreto -Lei n.º 769 -A/76, de 23 de outubro; 

c) Possuam experiência de, pelo menos, três anos como Diretor ou Diretor Pedagógico de 

estabelecimento do ensino particular e cooperativo; 

d) Possuam currículo relevante na área da gestão e administração escolar, como tal 

considerado, em votação secreta, pela maioria dos membros da comissão prevista no 

n.º 4 do artigo 22.º 

5. As candidaturas apresentadas por docentes com o perfil a que se referem as alíneas b), c) e 

d) do número anterior só são consideradas na inexistência ou na insuficiência, por não 

preenchimento de requisitos legais de admissão ao concurso, das candidaturas que reúnam 

os requisitos previstos na alínea a) do número anterior. 

6. O SubDiretor e os Adjuntos são nomeados pelo Diretor de entre os docentes de carreira que 

contem, pelo menos, cinco anos de serviço e se encontrem em exercício de funções no 

Agrupamento. 

 Procedimento concursal Artigo 23º.

1. Não sendo aprovada a recondução do Diretor cessante, o Conselho Geral delibera a abertura 

do procedimento concursal até 60 dias antes do termo do mandato daquele. 

2. O procedimento concursal para preenchimento do cargo de Diretor é obrigatório, urgente e 

de interesse público. 

3. O aviso de abertura do procedimento contém, obrigatoriamente, os seguintes elementos: 

a) O nome do Agrupamento; 

b) Os requisitos de admissão ao procedimento concursal; 
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c) A entidade a quem deve ser apresentado o pedido de admissão ao procedimento, com 

indicação do respetivo prazo de entrega, forma de apresentação, documentos a juntar 

e demais elementos necessários à formalização da candidatura; 

d) Os métodos utilizados para a avaliação da candidatura. 

4. O procedimento concursal é aberto por aviso publicitado do seguinte modo: 

a) Em local apropriado das instalações do Agrupamento; 

b) Na página eletrónica do Agrupamento e na do serviço competente do Ministério da 

Educação; 

c) Por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, e divulgado em órgão de 

imprensa de expansão nacional através de anúncio que contenha referência ao Diário 

da República em que o referido aviso se encontra publicado. 

 Candidatura Artigo 24º.

1. A admissão ao procedimento concursal é efetuada por requerimento acompanhado, para 

além de outros documentos exigidos no aviso de abertura, pelo curriculum vitae e por um 

projeto de intervenção no Agrupamento de Escolas de São Martinho. 

2. É obrigatória a prova documental dos elementos constantes do currículo, com exceção 

daquela que já se encontre arquivada no respetivo processo individual existente no 

Agrupamento de Escolas de São Martinho. 

3. No projeto de intervenção, o candidato identifica os problemas, define a missão, as metas e 

as grandes linhas de orientação da ação, bem como, a explicitação do plano estratégico a 

realizar no mandato. 

 Avaliação das candidaturas Artigo 25º.

1. As candidaturas são apreciadas pela comissão permanente do Conselho Geral ou por uma 

comissão especialmente designada para o efeito por aquele órgão. 

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 23.º, os métodos utilizados para a avaliação das 

candidaturas são aprovados pelo Conselho Geral, sob proposta da sua comissão permanente 

ou da comissão especialmente designada para a apreciação das candidaturas. 

3. Previamente à apreciação das candidaturas, a comissão referida no número anterior procede 

ao exame dos requisitos de admissão ao concurso, excluindo os candidatos que os não 

preencham, sem prejuízo da aplicação do artigo 76.º do Código do Procedimento 

Administrativo. 

4. Das decisões de exclusão da comissão de apreciação das candidaturas cabe recurso, com 

efeito suspensivo, a interpor para o Conselho Geral, no prazo de dois dias úteis e a decidir, 

por maioria qualificada de dois terços dos seus membros em efetividade de funções, no 

prazo de cinco dias úteis. 

5. A comissão que procede à apreciação das candidaturas, além de outros elementos fixados no 

aviso de abertura, considera obrigatoriamente: 

a) A análise do curriculum vitae de cada candidato, designadamente para efeitos de 

apreciação da sua relevância para o exercício das funções de Diretor e o seu mérito;  

b) A análise do projeto de intervenção no Agrupamento de Escolas; 

c) O resultado da entrevista individual realizada com o candidato. 

6. Após a apreciação dos elementos referidos no número anterior, a comissão elabora um 

relatório de avaliação dos candidatos, que é presente ao Conselho Geral, fundamentando, 

relativamente a cada um, as razões que aconselham ou não a sua eleição. 
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7. Sem prejuízo da expressão de um juízo avaliativo sobre as candidaturas em apreciação, a 

comissão não pode, no relatório previsto no número anterior, proceder à seriação dos 

candidatos. 

8. A comissão pode considerar no relatório de avaliação que nenhum dos candidatos reúne 

condições para ser eleito. 

9. Após a entrega do relatório de avaliação ao Conselho Geral, este realiza a sua discussão e 

apreciação, podendo para o efeito, antes de proceder à eleição, por deliberação tomada por 

maioria dos presentes ou a requerimento de pelo menos um terço dos seus membros em 

efetividade de funções, decidir efetuar a audição oral dos candidatos, podendo nesta sede 

serem apreciadas todas as questões relevantes para a eleição. 

10. A notificação da realização da audição oral dos candidatos e as respetivas convocatórias são 

efetuadas com a antecedência de, pelo menos, oito dias úteis. 

11. A falta de comparência do interessado à audição não constitui motivo do seu adiamento, 

podendo o Conselho Geral, se não for apresentada justificação da falta, apreciar essa 

conduta para o efeito do interesse do candidato na eleição. 

12. Da audição é lavrada ata contendo a súmula do ato. 

 Eleição Artigo 26º.

1. Após a discussão e apreciação do relatório e a eventual audição dos candidatos, o Conselho 

Geral procede à eleição do Diretor, considerando-se eleito o candidato que obtenha maioria 

absoluta dos votos dos membros do Conselho Geral em efetividade de funções. 

2. No caso de o candidato ou de nenhum dos candidatos sair vencedor, nos termos do número 

anterior, o Conselho Geral reúne novamente, no prazo máximo de cinco dias úteis, para 

proceder a novo escrutínio, ao qual são admitidos consoante o caso, o candidato único ou os 

dois candidatos mais votados na primeira eleição, sendo considerado eleito aquele que 

obtiver maior número de votos favoráveis, desde que em número não inferior a um terço dos 

membros do Conselho Geral em efetividade de funções. 

3. Sempre que o candidato, no caso de ser único, ou o candidato mais votado, nos restantes 

casos, não obtenha, na votação a que se refere o número anterior, o número mínimo de 

votos nele estabelecido, é o facto comunicado ao serviço competente do Ministério da 

Educação, para os efeitos previstos no artigo 66.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 

4. O resultado da eleição do Diretor é homologado pelo Diretor-Geral da Administração Escolar 

nos 10 dias úteis posteriores à sua comunicação pelo presidente do Conselho Geral, 

considerando-se após esse prazo tacitamente homologado. 

5. A recusa de homologação apenas pode fundamentar-se na violação da lei ou dos 

regulamentos, designadamente do procedimento eleitoral. 

 Impedimentos Artigo 27º.

1. Se algum dos candidatos for membro efetivo do Conselho Geral fica impedido, nos termos da 

lei, de participar nas reuniões ou comissões convocadas para a eleição do Diretor do 

Agrupamento.  

2. A substituição dos elementos referidos no número anterior, só se pode realizar após pedido 

de renúncia ao cargo. 

 Posse Artigo 28º.
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1. O Diretor toma posse perante o  Conselho Geral nos 30 dias subsequentes à homologação 

dos resultados eleitorais pelo Diretor Geral da Administração Escolar, nos termos do n.º 4 do 

artigo 26.º. 

2. O Diretor designa o SubDiretor e os seus Adjuntos no prazo máximo de 30 dias após a sua 

tomada de posse. 

3. O SubDiretor e os Adjuntos do Diretor tomam posse nos 30 dias subsequentes à sua 

designação pelo Diretor. 

 Mandato Artigo 29º.

1. O mandato do Diretor tem a duração de quatro anos. 

2. Até 60 dias antes do termo do mandato do Diretor, o Conselho Geral delibera sobre a 

recondução do Diretor ou a abertura do procedimento concursal tendo em vista a realização 

de nova eleição. 

3. A decisão de recondução do Diretor é tomada por maioria absoluta dos membros do 

Conselho Geral em efetividade de funções, não sendo permitida a sua recondução para um 

terceiro mandato consecutivo. 

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

imediatamente subsequente ao termo do quarto mandato consecutivo. 

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

nos números anteriores, abre-se o procedimento concursal tendo em vista a eleição do 

Diretor, nos termos do artigo 23.º. 

6. O mandato do Diretor pode cessar: 

a) A requerimento do interessado, dirigido ao Diretor-Geral da Administração Escolar, 

com a antecedência mínima de 45 dias, fundamentado em motivos devidamente 

justificados;  

b) No final do ano escolar, por deliberação do Conselho Geral aprovada por maioria de 

dois terços dos membros em efetividade de funções, em caso de manifesta 

desadequação da respetiva gestão, fundada em factos comprovados e informações, 

devidamente fundamentadas, apresentados por qualquer membro do Conselho Geral; 

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

disciplinar de cessação da comissão de serviço, nos termos da lei. 

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

concursal. 

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

mandato do Diretor. 

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

artigos 35.º e 66.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

137/2012, de 2 de julho, quando a cessação do mandato do Diretor ocorra antes do termo 

do período para o qual foi eleito, o subDiretor e os Adjuntos asseguram a administração e 

gestão do Agrupamento de Escolas ou da escola não agrupada até à tomada de posse do 

novo Diretor, devendo o respetivo processo de recrutamento estar concluído no prazo 

máximo de 90 dias. 

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

disposto no artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 137/2012, de 2 de julho, a gestão do Agrupamento de Escolas ou da escola não agrupada 

é assegurada nos termos estabelecidos no artigo 66.º do referido diploma. 
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11. O subDiretor e os Adjuntos podem ser exonerados a todo o tempo por decisão 

fundamentada do Diretor. 

 Regime de exercício de funções Artigo 30º.

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

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

3. O regime de dedicação exclusiva implica a incompatibilidade do cargo dirigente com 

quaisquer outras funções, públicas ou privadas, remuneradas ou não. 

4. Excetuam-se do disposto no número anterior: 

a) A participação em órgãos ou entidades de representação das escolas ou do pessoal 

docente; 

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

Conselho de Ministros ou por despacho do membro do Governo responsável pela área 

da educação; 

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

perceção de remunerações provenientes de direitos de autor; 

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

atividades de idêntica natureza; 

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

organizações não governamentais. 

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

remuneração por trabalho prestado fora do período normal de trabalho. 

6. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o Diretor está obrigado ao cumprimento do 

período normal de trabalho, assim como do dever geral de assiduidade. 

7. O Diretor está dispensado da prestação de serviço letivo, sem prejuízo de, por sua iniciativa, 

o poder prestar na disciplina ou área curricular para a qual possua qualificação profissional. 

 Direitos do Diretor Artigo 31º.

1. O Diretor goza, independentemente do seu vínculo de origem, dos direitos gerais 

reconhecidos aos docentes do Agrupamento de Escolas de São Martinho em que exerça 

funções. 

2. O Diretor conserva o direito ao lugar de origem e ao regime de segurança social por que está 

abrangido, não podendo ser prejudicado na sua carreira profissional por causa do exercício 

das suas funções, relevando para todos os efeitos no lugar de origem o tempo de serviço 

prestado naquele cargo. 

 Direitos específicos Artigo 32º.

1. O Diretor, o SubDiretor e os Adjuntos gozam do direito à formação específica para as suas 

funções em termos a regulamentar por despacho do membro do Governo responsável pela 

área da educação. 

2. O Diretor, o SubDiretor e os Adjuntos mantêm o direito à remuneração base correspondente 

à categoria de origem, sendo -lhes abonado um suplemento remuneratório pelo exercício de 

função, a estabelecer nos termos do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 

 Deveres específicos Artigo 33º.
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1. Para além dos deveres gerais dos trabalhadores que exercem funções públicas aplicáveis ao 

pessoal docente, o Diretor, SubDiretor e os Adjuntos estão sujeitos aos seguintes deveres 

específicos: 

a) Cumprir e fazer cumprir as orientações da administração educativa; 

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

hierárquica competente, sobre todas as questões relevantes referentes aos serviços; 

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

com os legítimos interesses da comunidade educativa. 

 

 

 

 Assessoria ao Diretor Artigo 34º.

1. Para apoio à atividade do Diretor e mediante proposta deste, o Conselho Geral pode 

autorizar a constituição de assessorias técnico-pedagógicas, para as quais são designados 

docentes em exercício de funções no agrupamento. 

2. Os critérios para a constituição e dotação das assessorias referidas no número anterior são 

definidos por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação, em 

função da população escolar e do tipo e regime de funcionamento do agrupamento  

 Comissões Permanentes ou eventuais do Diretor Artigo 35º.

1. Cabe ao Diretor criar comissões de trabalho que entender necessário, com carater 

permanente ou eventual, no âmbito do Projeto Educativo do agrupamento. 

2. As comissões permanentes a funcionar todos os anos letivos têm por base uma ampla 

cobertura de diversas áreas de intervenção no agrupamento, vocacionadas para a 

dinamização de atividades e projetos escolares. 

3. Estão enumeradas as seguintes comissões permanentes: 

a) Projetos escolares; 

b) Plano anual de atividades; 

c) Regulamento Interno; 

d) Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola; 

e) Desporto escolar. 

4. As comissões com caráter permanente regulam-se pelos seguintes princípios gerais: 

a) Cada comissão funciona com, pelo menos, três elementos fixos, sempre que possível 

um de cada ciclo do ensino básico, e podem ser alargados a mais elementos por razões 

de conveniência de serviço; 

b) Cada comissão é dirigida por um presidente designado pelo Diretor; 

c) As comissões com caráter permanente reúnem ordinariamente uma vez por período e 

extraordinariamente sempre que se julgue necessário, convocadas pelo respetivo 

presidente. 

5. Das reuniões é lavrada ata, que depois de lida e aprovada é impressa e assinada pelo 

presidente e secretário e arquivada na secretaria; 

6. O presidente obriga-se a entregar, até ao final de cada período, relatório simplificado, 

referente às atividades desenvolvidas. 

7. São competências específicas da comissão de projetos escolares: 
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a) Analisar propostas de projetos que chegam ao Agrupamento e outros que são 

propostos pelos departamentos curriculares, determinando a sua viabilidade e 

aplicabilidade à estrutura do Agrupamento; 

b) Propor ao Diretor a realização de projetos com interesse pedagógico e científico para o 

Agrupamento que contribuam para a informação e formação da comunidade escolar; 

c) Sugerir a distribuição flexível da carga horária a atribuir para a orientação dos projetos 

escolares, em função da sua especificidade e complexidade;  

d) Promover a interligação com organismos ou associações locais, sempre que tal seja 

pertinente, podendo estabelecer-se parcerias para uma melhor prossecução;  

e)  Promover uma ampla divulgação dos projetos escolares na comunidade educativa.  

8. São competências específicas da comissão de acompanhamento do Plano Anual de 

Atividades: 

a) Acompanhar a realização das atividades que se encontram no plano de atividades; 

b) Sugerir atividades para o plano de atividades. 

9. São competências da comissão de acompanhamento do Regulamento Interno: 

a) Acompanhar e propor alterações ao Regulamento Interno resultantes de alteração da 

lei ou propostas pelos membros da comunidade escolar; 

b) Supervisionar, na generalidade, o cumprimento dos normativos legais constantes no 

Regulamento Interno. 

10. São competências específicas da comissão do Plano de Ação para o Desenvolvimento 

Digital do Agrupamento: 

a) Elaborar, acompanhar e monitorizar a implementação do plano de ação para o 

desenvolvimento digital do Agrupamento;  

b) Promover a transição para o digital, numa perspetiva inclusiva, que invista na 

transversalidade do currículo, em práticas inovadoras e empreendedoras e que 

eduque para a cidadania, com experiências que fomentem a reflexão crítica, o 

cooperativismo, a entreajuda e a autonomia.    

c) Promover as práticas pedagógicas, reforçando a modalidade de projeto, com recurso 

às plataformas digitais e introdução gradual de manuais digitais;  

d) Promover a capacitação digital de alunos e docentes, bem como de outros 

profissionais de educação;  

e) Potenciar os processos de inovação através do digital, bem como dos serviços e 

plataformas usados na comunidade escolar, incluindo as famílias.   

11. Podem ainda ser organizadas comissões de trabalho eventuais relacionadas com o Plano 

Anual de Atividades ou por conveniência de serviço. Entre estas incluem-se as comissões que 

têm a finalidade de dar boa prossecução a projetos escolares. 

Secção III. CONSELHO PEDAGÓGICO 

 Definição Artigo 36º.

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

educativa do agrupamento, nomeadamente nos domínios pedagógico-didáticos, da orientação 

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

 Composição Artigo 37º.

1. Nos termos do artigo n.º 32.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, o Conselho Pedagógico, tem a seguinte composição: 

a) Diretor; 
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b) Coordenador do departamento curricular da educação pré-escolar; 

c) Coordenador do departamento curricular do 1º ciclo; 

d) Coordenador do departamento curricular de línguas; 

e) Coordenador do departamento curricular de ciências humanas e sociais; 

f) Coordenador do departamento curricular de matemática e ciências experimentais; 

g) Coordenador do departamento curricular de expressões; 

h) Coordenador pedagógico do 1º ciclo; 

i) Coordenador pedagógico do 2º ciclo; 

j) Coordenador pedagógico do 3º ciclo; 

k) Coordenador do conselho de núcleos de desenvolvimento educativo; 

l) Coordenador da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva. 
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 Competências Artigo 38º.

1. Nos termos do artigo n.º 32.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, ao Conselho Pedagógico compete: 

a) Elaborar a proposta de Projeto Educativo a submeter pelo Diretor ao Conselho Geral; 

b) Apresentar propostas para a elaboração do Regulamento Interno e dos planos anual e 

plurianual de atividade e emitir parecer sobre os respetivos projetos; 

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

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

e) Definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e 

vocacional, do acompanhamento pedagógico e da avaliação dos alunos; 

f) Propor aos órgãos competentes a criação de áreas disciplinares ou disciplinas de 

conteúdo regional e local, bem como as respetivas estruturas programáticas; 

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

apoios e complementos educativos e das modalidades especiais de educação escolar; 

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

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

âmbito do Agrupamento e em articulação com instituições ou estabelecimentos do 

ensino superior vocacionados para a formação e a investigação; 

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

k) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários; 

l) Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente, de acordo com o disposto 

na legislação aplicável; 

m) Propor mecanismos de avaliação dos desempenhos organizacionais e dos docentes, 

bem como da aprendizagem dos alunos, credíveis e orientados para a melhoria da 

qualidade do serviço de educação prestado e dos resultados das aprendizagens; 

n) Participar, nos termos regulamentados em diploma próprio, no processo de avaliação 

do desempenho do pessoal docente. 

2. Ao Conselho Pedagógico compete ainda, propor os professores que elaboram as informações 

e respetivas provas de equivalência à frequência e provas finais de ciclo a efetuar ao nível da 

escola. 

 Funcionamento Artigo 39º.

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

sempre que seja convocado pelo respetivo presidente, por sua iniciativa, a requerimento de 

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

parecer do Conselho Geral ou do Diretor o justifique. 

2. Nas reuniões plenárias ou de comissões especializadas, designadamente quando a ordem de 

trabalhos verse sobre as matérias previstas nas alíneas a), b), e), f), j) e k) do ponto 1 do 

artigo anterior, podem participar, sem direito a voto, a convite do presidente do Conselho 

Pedagógico, representantes do pessoal não docente, dos pais e encarregados de educação e 

dos alunos. 

3. O Conselho Pedagógico é convocado pelo respetivo presidente por convocatória afixada, 

com 48 horas de antecedência. 

4. As convocatórias de reuniões extraordinárias, que, pela sua urgência, não possam respeitar 

esse prazo de divulgação, são feitas individualmente de forma a garantir a tomada de 

conhecimento por parte de todos os participantes. 
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 Mandatos Artigo 40º.

1. Qualquer um dos cargos eleitos ou designados tem a duração de quatro anos. 

2. A cessação do mandato dos membros do Conselho Pedagógico pode resultar a pedido do 

interessado no final do ano letivo ou ainda por decisão fundamentada do Diretor, e 

comunicada ao Conselho Pedagógico. 

3. As vagas resultantes da cessação do mandato dos membros do Conselho Pedagógico são 

preenchidas por nova eleição ou designação, por parte do Diretor, terminando os seus 

mandatos na data prevista para a conclusão do mandato dos membros substituídos. 

 Comissões permanentes e eventuais do Conselho Pedagógico Artigo 41º.

1. O Conselho Pedagógico pode criar as comissões de trabalho que entender necessário, com 

caráter permanente ou eventual, no âmbito do Projeto Educativo do agrupamento.  

2. As comissões permanentes do Conselho Pedagógico têm a duração de quatro anos letivos, 

correspondentes ao mandato dos membros do Conselho Pedagógico. 

3. As comissões permanentes do Conselho Pedagógico têm por base uma ampla cobertura de 

diversas áreas de intervenção no agrupamento, vocacionadas para a dinamização de 

atividades e projetos escolares. 

4. Estão enumeradas as seguintes comissões permanentes: 

a) Projeto educativo; 

b) Formação; 

c) Secção de avaliação do desempenho docente; 

d) Plano de estudos e desenvolvimento curricular. 

5. As comissões regulam-se pelos seguintes princípios gerais: 

a) Cada comissão funciona com, pelo menos, três elementos fixos, sempre que possível 

um de cada ciclo do ensino básico, e podem ser alargados a mais elementos por razões 

de conveniência de serviço; 

b) O presidente da comissão é um dos docentes designado pelo Diretor; 

c) Especificamente no caso da secção da avaliação do desempenho, esta é formada pelo 

Diretor que a coordena, mais quatro membros do Conselho Pedagógico. 

d) As outras comissões são dirigidas por um coordenador designado pelo Diretor. 

6. As comissões com caráter permanente reúnem ordinariamente uma vez por período e 

extraordinariamente sempre que se julgue necessário. 

7. Das reuniões é lavrada ata que é lida e aprovada pelos presentes; 

8. O presidente da comissão obriga-se a entregar, até ao final do ano letivo, relatório 

simplificado, referente às atividades desenvolvidas durante o ano escolar.  
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9. São competências da comissão do Projeto Educativo: 

a) Elaborar a proposta para o Projeto Educativo do agrupamento; 

b) Acompanhar a aplicação do Projeto Educativo do agrupamento; 

c) Desenvolver estratégias de divulgação do Projeto Educativo do agrupamento junto da 

sua comunidade. 

10. São competências da comissão de formação: 

a) Recolher, junto dos departamentos curriculares, sugestões para a realização de ações 

de formação; 

b) Elaborar e apresentar em Conselho Pedagógico a proposta para o plano de formação 

do Agrupamento; 

c) Acompanhar a realização de atividades de formação de pessoal docente e não 

docente; 

d) Representar o Agrupamento no Centro de Formação do Agrupamento de Escolas, 

através do seu presidente. 

11. São competências da secção de avaliação do desempenho docente: 

a) Aplicar o sistema de avaliação do desempenho tendo em consideração, 

designadamente, o Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas e o serviço 

distribuído ao docente; 

b) Calendarizar e publicitar o canlendário dos procedimentos de avaliação; 

c) Conceber e publicitar o instrumento de registo e avaliação do desenvolvimento das 

atividades realizadas pelos avaliados nas dimensões previstas no artigo 4.º do Decreto 

Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro; 

d) Acompanhar e avaliar todo o processo; 

e) Aprovar a classificação final, harmonizando as propostas dos avaliadores, garantindo a 

aplicação das percentagens de diferenciação dos desempenhos; 

f) Apreciar e decidir as reclamações, nos processos em que atribui a classificação final; 

g) Aprovar o plano de formação previsto na alínea b) do n.º 6 do artigo 23.º, sob proposta 

do avaliador. 

12. São competências da comissão do plano de estudos e desenvolvimento curricular: 

a) Manter atualizado o documento formal que faz a compilação curricular; 

b) Supervisionar a elaboração e avaliação dos planos de turma. 

13. Podem, ainda, ser organizadas comissões de trabalho eventuais relacionadas com a 

conveniência de serviço. 

Secção IV. CONSELHO ADMINISTRATIVO 

 Definição Artigo 42º.

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

agrupamento, nos termos da legislação em vigor. 

 Artigo 33º Composição Artigo 43º.

O Conselho Administrativo tem a seguinte composição: 

a) O Diretor, que preside; 

b) O SubDiretor ou um dos Adjuntos do Diretor, por ele designado para o efeito; 

c) O chefe dos serviços administrativos, ou quem o substitua. 
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 Competências Artigo 44º.

Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei, compete ao Conselho 

Administrativo: 

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

definidas pelo Conselho Geral; 

b) Elaborar o relatório de contas de gerência; 

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

receitas e verificar a  legalidade da gestão financeira; 

d) Zelar pela atualização do cadastro patrimonial. 

 Funcionamento Artigo 45º.

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

sempre que o presidente o convoque por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer dos 

restantes membros. 

2. O Conselho Administrativo é convocado pelo respetivo presidente, com 48 horas de 

antecedência. 

3. As convocatórias de reuniões extraordinárias, que, pela sua urgência, não possam respeitar 

esse prazo de divulgação, são feitas individualmente de forma a garantir a tomada de 

conhecimento por parte de todos os participantes. 

4. Das reuniões é lavrada ata, que depois de lida e aprovada, é impressa e assinada pelo 

presidente e secretário e arquivada na secretaria. 

Secção V. COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO 

 Definição Artigo 46º.

1. A coordenação de cada estabelecimento integrado no Agrupamento de Escolas de São 

Martinho é assegurada por um Coordenador de Estabelecimento. 

2. Na escola sede do agrupamento, bem como nos estabelecimentos de educação que tenham 

menos de três docentes em exercício efetivo de funções, não há lugar à designação do 

Coordenador de Estabelecimento. 

3. O Coordenador de Estabelecimento é designado pelo Diretor, de entre os professores em 

exercício efetivo em cada estabelecimento. 

4. Na escola sede e nos estabelecimentos de educação que tenham menos de três docentes em 

exercício efetivo de funções é designado pelo Diretor, depois de ouvidos os docentes desse 

estabelecimento, um Representante de Estabelecimento. 

 Competências do coordenador/representante de estabelecimento Artigo 47º.

1. Nos termos do artigo n.º 41.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, compete ao Coordenador/Representante de 

Estabelecimento: 

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

b) Cumprir e fazer cumprir as decisões do Diretor e exercer as competências que por este 

lhe forem delegadas; 

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

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

interesses locais e da autarquia nas atividades educativas 

2. Compete ainda ao Coordenador/Representante de estabelecimento: 
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a) Elaborar o inventário de material e do equipamento existente nos respetivos 

estabelecimentos de ensino, com o apoio dos outros docentes;  

b) Propor a aquisição de novo material e equipamento com base nas necessidades do 

estabelecimento de ensino;  

c) Reunir sempre que necessário, com todos os docentes titulares de turma e docentes 

das atividades de enriquecimento curricular (AEC);  

d) Presidir ao Conselho Escolar; 

e) Recolher e entregar nos serviços administrativos, até ao 2º dia útil do mês, os 

seguintes documentos:  

i. Registo de presenças do pessoal docente e não docente dessa escola;  

ii. Mapa do leite;  

iii. Mapas das refeições; 

iv. Outros mapas solicitados pelo Diretor no âmbito dos programas criados pela 

tutela ou protocolados com a autarquia; 

f) Realizar reuniões com a associação de pais do seu estabelecimento de ensino, sempre 

que necessário; 

g) Coordenar todas as atividades relacionadas com a segurança da escola; 

h) No final do ano letivo, entregar ao Diretor um relatório simplificado, relativo ao 

desempenho das suas funções; 

i) Participar no processo de avaliação do pessoal não docente da sua escola. 

 Mandato do Coordenador/Representante de Estabelecimento Artigo 48º.

1. O mandato do Coordenador/Representante de Estabelecimento tem a duração de quatro 

anos letivos e cessa com o mandato do Diretor. 

2. O Coordenador/Representante de Estabelecimento pode ser exonerado a todo o tempo por 

despacho fundamentado do Diretor. 
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Capítulo III -  Organização pedagógica 

Secção I. ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA  

 Definição Artigo 49º.

 Com vista ao desenvolvimento do Projeto Educativo, são fixadas no presente Regulamento 

Interno as estruturas que colaboram com o Conselho Pedagógico e com o Diretor, no sentido 

de assegurar a coordenação, supervisão e acompanhamento das atividades escolares, 

promover o trabalho colaborativo e realizar a avaliação de desempenho do pessoal docente. 

 Objetivos Artigo 50º.

A constituição destas estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica visa, 

nomeadamente: 

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

orientações curriculares e programáticas definidos a nível nacional, bem como o 

desenvolvimento de componentes curriculares por iniciativa do Agrupamento; 

b) A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades de turma ou grupo de 

alunos; 

c) A coordenação pedagógica de cada ciclo; 

d) A avaliação de desempenho do pessoal docente. 

Subsecção I. Departamentos Curriculares 

 Articulação e gestão curricular Artigo 51º.

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

Agrupamento, procurando adequar o currículo às necessidades específicas dos alunos. 

2. No Agrupamento de Escolas de São Martinho a articulação e gestão curricular são 

asseguradas pelos seguintes departamentos curriculares nos quais se encontram 

representados os grupos de recrutamento e áreas disciplinares: 

a) Departamento da Educação Pré-escolar; 

b) Departamento do 1.º Ciclo: 

i. Conselho de ano do 1.º ano de escolaridade; 

ii. Conselho de ano do 2.º ano de escolaridade; 

iii. Conselho de ano do 3.º ano de escolaridade 

iv. Conselho de ano do 4.º ano de escolaridade; 

v. Inglês – 1.º Ciclo do ensino básico. 

c) Departamento das Línguas: 

i. Português - 2.º ciclo do ensino básico; 

ii. Português - 3.º ciclo do ensino básico; 

iii. Francês - 3.º ciclo do ensino básico; 

iv. Inglês - 2.º Ciclo do ensino básico; 

v. Inglês - 3.º Ciclo do ensino básico; 

d) Departamento das Ciências Humanas e Sociais: 

i. História e Geografia de Portugal - 2.º ciclo do ensino básico; 

ii. História - 3.º ciclo do ensino básico; 

iii. Geografia - 3.º ciclo do ensino básico; 
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iv. Educação Moral Religiosa e Católica; 

v. Cidadania e Desenvolvimento; 

vi. Património Local; 

e) Departamento das Matemáticas e Ciências Experimentais: 

i. Ciências Naturais - 2.º ciclo do ensino básico; 

ii. Ciências Naturais - 3.º ciclo do ensino básico; 

iii. Físico-Química - 3.º ciclo do ensino básico; 

iv. Matemática - 2.º ciclo do ensino básico; 

v. Matemática - 3.º ciclo do ensino básico; 

vi. Informática. 

f) Departamento das Expressões: 

i. Educação Visual - 2.º ciclo do ensino básico: 

ii. Educação Tecnológica - 2.º ciclo do ensino básico; 

iii. Educação Musical - 2.º ciclo do ensino básico; 

iv. Educação Visual - 3.º ciclo do ensino básico; 

v. Educação Tecnológica - 3.º ciclo do ensino básico; 

vi. Educação Física - 2.º ciclo do ensino básico; 

vii. Educação Física - 3.º ciclo do ensino básico. 

viii. Educação Especial: 

i. Ofertas complementares: Oficina Bichinho do Teatro (2.º ciclo do ensino 

básico) e Oficina de Audiovisuais (3.º ciclo do ensino básico). 

3. Os docentes que lecionam as ofertas complementares referidas na alínea f) do número 

anterior, reúnem nesse departamento apenas quando são convocados para assuntos 

relacionados com as alíneas a), b), c), d), e) e f). 

 Coordenação Artigo 52º.

1. O Coordenador de Departamento Curricular deve ser um docente de carreira detentor de 

formação especializada nas áreas de supervisão pedagógica, avaliação do desempenho 

docente ou administração educacional. 

2. O Coordenador de Departamento Curricular é eleito pelo respetivo departamento, de entre 

uma lista de três docentes, propostos pelo Diretor para o exercício do cargo, nos termos do 

n.º 5 do artigo 43º do do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 137/2012, de 2 de julho. 

3. Quando não for possível a designação de docentes com os requisitos definidos no número 

anterior, deve respeitar-se o exposto no n.º 6 do artigo 43º do do Decreto-Lei n.º 75/2008, 

de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 

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

número de votos favoráveis dos membros do departamento curricular. 

5. Os coordenadores de departamento curricular são assessorados por subcoordenadores de 

grupo disciplinar, nos 2º e 3º ciclos do ensino básico, ou subcoordenadores de conselho de 

ano, no 1º ciclo do ensino básico. 

 Competências dos departamentos curriculares Artigo 53º.

Compete ao Departamento Curricular: 

a) Planificar e adequar à realidade do Agrupamento a aplicação dos planos de estudo 

estabelecidos ao nível nacional;  
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b) Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das 

disciplinas; 

c) Assegurar, de forma articulada com outras estruturas de orientação educativa do 

agrupamento, a adoção de metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento 

dos planos de estudo do currículo; 

d) Analisar a oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível dos currículos e de 

outras medidas destinadas a melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão; 

e) Elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade de grupos 

de alunos;  

f) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da 

aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das 

aprendizagens; 

g) Identificar necessidades de formação dos docentes; 

h) Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto; 

i) Eleger o Coordenador de Departamento Curricular; 

j) Elaborar o regimento, no prazo máximo de 30 dias, após o início de mandato do seu 

coordenador; 

k) Rever o regimento sempre que for oportuno ou por solicitação de dois terços dos seus 

membros. 

 Competências do Coordenador de Departamento Curricular Artigo 54º.

São competências do Coordenador de Departamento Curricular: 

a) Realizar a supervisão pedagógica; 

b) Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que 

integram o departamento curricular; 

c) Assegurar a coordenação, em colaboração com os subcoordenadores de grupo 

disciplinar/conselho de ano, das orientações curriculares e dos programas de estudo, 

promovendo a adequação dos seus objetivos e conteúdos à situação concreta do 

Agrupamento de Escolas; 

d) Promover a articulação com outras estruturas ou serviços do Agrupamento de Escolas, 

com vista ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica; 

e) Propor ao Conselho Pedagógico a adoção de medidas destinadas a melhorar as 

aprendizagens dos alunos; 

f) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia 

do Agrupamento de Escolas; 

g) Promover a realização de atividades de reflexão e de estudo, visando a melhoria da 

qualidade das práticas educativas; 

h) Promover a concretização de estratégias, metodologias, programas e procedimentos 

avaliativos, de forma concertada em cada ano, ciclo ou curso; 

i) Proceder à avaliação de desempenho do pessoal docente, nos termos da legislação em 

vigor; 

j) Acompanhar e orientar a atividade profissional dos professores da disciplina ou área 

disciplinar, especialmente no período probatório; 

k) Nomear o professor acompanhante do período probatório; 

l) Colaborar na identificação das necessidades de formação dos docentes do seu 

departamento; 

m) Manter um dossier organizado com o seguinte material: 
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i. Regimento do órgão; 

ii. Legislação adequada à função; 

iii. Cópia das informações tratadas no Conselho pedagógico; 

iv. Cópia das convocatórias das reuniões realizadas; 

v. Correspondência; 

vi. Plano anual de atividades do respetivo departamento curricular; 

vii. Previsão das reuniões a efetuar ao longo do ano letivo. 

 Atividades a desenvolver pelo Coordenador de Departamento Curricular  Artigo 55º.

São atividades a desenvolver pelo Coordenador de Departamento Curricular : 

a) Convocar e presidir às reuniões de departamento. 

b) Ser porta-voz do departamento curricular junto do Conselho Pedagógico e Diretor. 

c) Apresentar ao Diretor, até ao dia 31 de agosto, um relatório simplificado, anual, do 

trabalho desenvolvido. 

d) Avaliar os elementos do departamento curricular, podendo delegar essa competência, 

nos termos do n.º 1 do art.º 14.º do  Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de 

fevereiro. 

 Supervisão pedagógica Artigo 56º.

1. Sem prejuízo do disposto no art.º 18.º do Decreto Regulamentar n. º 26/2012, de 21 de 

fevereiro, o Coordenador de Departamento Curricular assiste a uma aula de 45 minutos, por 

ano letivo, dos docentes do seu departamento curricular que se mostrem disponíveis para 

tal. 

2. O coordenador pode delegar esta função nos subcoordenadores de grupo disciplinar. 

3. Após a observação da aula deverá ser elaborado um relatório, segundo modelo a definir pelo 

Conselho Pedagógico; 

4. Os membros da direção podem assistir a qualquer aula, devendo elaborar o relatório referido 

no ponto anterior. 

 Comissões eventuais do departamento curricular Artigo 57º.

No departamento podem ser criadas comissões eventuais de trabalho, de duração variável, 

com objetivo de refletir sobre materiais e práticas pedagógicas das diferentes disciplinas, bem 

como sobre propostas de trabalho emanadas do Conselho Pedagógico. 

 Clubes e projetos no âmbito do departamento curricular Artigo 58º.

1. Os departamentos durriculares podem propor o funcionamento de clubes ou outras 

atividades de complemento curricular. 

2. A proposta é apresentada e aprovada em reunião do Conselho Pedagógico. 

3. Os clubes são coordenados por um professor do departamento. 

4. Cada clube elabora, no início do ano letivo, um regulamento onde são definidas as suas 

normas de funcionamento e os seus objetivos, bem como manter atualizada a lista dos 

alunos inscritos no clube; 

5. No final de cada ano letivo, o professor responsável pelo clube ou atividade de complemento 

educativo, apresenta ao Coordenador de Departamento Curricular um relatório referente ao 

trabalho desenvolvido, podendo solicitar a continuidade do projeto para o ano letivo 

seguinte.  

 Funcionamento Artigo 59º.
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1. Os departamentos curriculares reúnem ordinariamente, pelo menos, duas vezes por período 

e, extraordinariamente, sempre que for necessário, por convocatória do Coordenador de 

Departamento Curricular ou a pedido do Diretor, do Conselho Pedagógico ou de dois terços 

dos seus membros. 

2. O Coordenador de Departamento Curricular pode reunir apenas com alguns membros do seu 

departamento sempre que forem tratados assuntos setoriais. 

3. As reuniões dos departamentos curriculares são convocadas pelo Diretor ou pelo respetivo 

Coordenador de Departamento Curricular, ouvido o Diretor com 48 horas de antecedência 

ou, sendo de carácter extraordinário, com 24 horas de antecedência, desde que seja 

garantida a tomada de conhecimento de todos os seus membros. 

4. As reuniões de departamento curricular não podem estar sobrepostas, salvo com autorização 

do Diretor, quando tal se verifique pertinente e seja de interesse pedagógico. 

5. As convocatórias de reuniões extraordinárias que, pela sua urgência, não possam respeitar 

esse prazo de divulgação, são feitas individualmente de forma a garantir a tomada de 

conhecimento por parte de todos os participantes. 

6. O Coordenador de Departamento Curricular obriga-se a entregar, nos Serviços 

Administrativos, até ao final do ano letivo, relatório simplificado, referente às atividades 

desenvolvidas durante o ano. 

 Mandato Artigo 60º.

1. O cargo de Coordenador de Departamento Curricular tem um mandato de quatro anos e 

cessa com o mandato do Diretor. 

2. Os coordenadores dos departamentos curriculares podem ser exonerados a todo o tempo 

por despacho fundamentado do Diretor, sendo o cargo ocupado por nova eleição, nos 

termos do artigo 52.º deste regulamento. 

Subsecção II. Grupos Disciplinares 

 Composição Artigo 61º.

No caso do 2º e 3º ciclos do ensino básico, nos departamentos curriculares que integram mais 

do que uma disciplina, os docentes são organizados por grupos disciplinares. 

 Competências Artigo 62º.

São competências dos grupos disciplinares: 

a) Planificar as atividades curriculares e extracurriculares e definir os critérios de 

avaliação da disciplina, em conformidade com os documentos definidos pelo 

Ministério da Educação; 

b) Organizar-se de forma a concretizar as atividades propostas para o Plano Anual de 

Atividades; 

c) Refletir sobre casos de insucesso escolar adotando estratégias específicas de 

superação que visem incrementar e valorizar as aprendizagens dos alunos; 

d) Proceder à escolha dos manuais escolares a adotar, sempre que haja indicações neste 

sentido; 

e) Zelar pelas instalações e respetivo material do grupo disciplinar; 

f) Refletir, no final do ano escolar, sobre matérias não lecionadas com vista à 

reestruturação programática, de modo a serem evitadas lacunas na aquisição dos os 

conhecimentos e desenvolvimento de capacidades necessárias à progressão dos 

alunos; 
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g) Definir critérios de avaliação dos alunos, no âmbito disciplinar, de acordo com os 

estipulados pelo Agrupamento. 

 

 

 

 Funcionamento Artigo 63º.

O grupo disciplinar reúne em comissão de trabalho criada no âmbito do departamento 

curricular, que é presidida pelo Subcoordenador de Grupo Disciplinar. 

 Subcoordenador do grupo disciplinar Artigo 64º.

1. O Subcoordenador de Grupo Disciplinar é nomeado pelo Diretor de entre os professores do 

grupo disciplinar e é, sempre que possível, um docente do Quadro de Agrupamento. 

2. O Coordenador de Departamento Curricular é, sempre que possível e cumulativamente 

Subcoordenador de Grupo Disciplinar a que pertence. 

 Competências do Subcoordenador de Grupo Disciplinar  Artigo 65º.

1. São competências do Subcoordenador do Grupo Disciplinar:  

a) Presidir às reuniões nas quais estejam presentes apenas os docentes do seu grupo 

disciplinar; 

b) Organizar o dossier do grupo disciplinar;  

c) Assegurar a articulação entre o grupo disciplinar e o departamento curricular ao qual 

pertence, bem como de outras estruturas educativas; 

d) Promover a troca de experiências e a cooperação entre os professores do grupo 

disciplinar; 

e) Planificar e avaliar as atividades desenvolvidas do grupo disciplinar; 

f) Fazer o levantamento das necessidades do grupo disciplinar e proceder à sua 

requisição; 

g) Apoiar os docentes do grupo disciplinar, principalmente os que se encontram em início 

de carreira, de forma a integrá-los na escola e na comunidade educativa; 

h) Promover a articulação curricular entre os professores da disciplina nos diferentes 

ciclos; 

i) Apresentar ao Coordenador de Departamento Curricular respetivo um relatório 

simplificado, no final do ano letivo, do trabalho desenvolvido. 

2. Para além das competências enumeradas no número anterior, são ainda competências dos 

subcordenadores dos grupos disciplinares dos departamentos curriculares de expressões e 

de matemática e ciências experimentais, as seguintes: 

a) Zelar pela conservação dos espaços que estão sob a sua alçada;  

b) Manter em perfeito funcionamento o material existente nas instalações;  

c) Cuidar da catalogação e atualização dos ficheiros ou arquivos de consulta; 

d) Exigir aos utilizadores a entrega de todo o material em perfeitas condições; 

e) Solicitar a aquisição, substituição ou reparação dos objetos danificados. 

 Mandato do Subcoordenador de Grupo Disciplinar Artigo 66º.

1. O mandato do Subcoordenador de Grupo Disciplinar tem a duração de quatro anos, 

podendo, todavia cessar funções a pedido do próprio, no final do ano letivo ou ainda por 

decisão fundamentada do Diretor, informando o Conselho Pedagógico. 

2. A vaga resultante é preenchida por nova nomeação. 
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Subsecção III. Equipas educativas 

 Equipas educativas Artigo 67º.

1. De forma a garantir a articulação horizontal do currículo são constituidas equipas educativas 

por ano de escolaridade, no caso dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. 

2. Estas equipas educativas são representadas por um porta-voz eleito pelos seus pares na 

primeira reunião, a realizar no início do ano letivo. 

3. Nas dinâmicas de trabalho pedagógico deve desenvolver-se trabalho de natureza 

interdisciplinar e de articulação disciplinar. 

4. Cabe às equipas educativas e aos docentes que as constituem, no quadro da sua 

especialidade, definir as dinâmicas de trabalho pedagógico adequadas, tendo por referência 

as especificidades da turma ou grupo de alunos. 

Subsecção IV. Conselhos de ano  

 Definição Artigo 68º.

1. Os conselhos de ano são as estruturas de orientação educativa responsáveis pela 

organização, acompanhamento e avaliação dos currículos e das atividades a desenvolver com 

os alunos do 1º ciclo do ensino básico. 

2. Estão constituídos os seguintes conselhos de ano: 

a) Conselho de Ano do 1.º Ano; 

b) Conselho de Ano do 2.º Ano; 

c) Conselho de Ano do 3.º Ano; 

d) Conselho de Ano do 4.º Ano. 

 Composição Artigo 69º.

Cada Conselho de Ano é constituído por: 

a) Professores titulares de turmas dos anos de escolaridade respetivos e professores de 

apoio educativo; 

b) Professores que, lecionando em turmas com alunos de dois anos de escolaridade ou 

em turmas que integrem alunos de mais de dois anos de escolaridade, são integrados 

unicamente num dos conselhos de ano existentes, ou tenham, em função das suas 

necessidades, optado por integrar esse conselho de ano; 

c) Professores em funções não letivas que tenham optado por integrar esse conselho. 

 Competências Artigo 70º.

São competências do Conselho de Ano: 

a) Assegurar a continuidade do percurso escolar dos alunos ao longo do 1.º ciclo do 

ensino básico e na sua transição para o 2.º ciclo do ensino básico; 

b) Assegurar a planificação, a organização, o acompanhamento e a avaliação das 

atividades e dos projetos a desenvolver com os alunos, de cada um dos anos de 

escolaridade do 1.º ciclo do ensino básico, de acordo com as orientações do Conselho 

Pedagógico; 

c) Articular com o Professor Titular de Turma e os professores de apoio educativo o 

reajustamento do Projeto de Estudos e Desenvolvimento Curricular ao ano e à turma; 

d) Cooperar com outras estruturas de orientação educativa e com a Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva na gestão adequada de recursos e na 

adoção de medidas pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens; 
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e) Estabelecer critérios de avaliação formativa/sumativa específicos; 

f) Analisar e propor a adoção de manuais escolares para o 1.º ciclo do ensino básico; 

g) Disponibilizar as planificações curriculares anuais e mensais e proceder mensalmente à 

aferição de conteúdos curriculares; 

h) Refletir no final do ano escolar sobre matérias não lecionadas com vista à 

reestruturação programática de modo a serem evitadas lacunas nos conhecimentos 

necessários às progressões dos alunos. 

 Subcoordenador do Conselho de Ano Artigo 71º.

1. O Subcoordenador de Conselho de Ano é nomeado pelo Diretor de entre os professores do 

Conselho de Ano respetivo e é, sempre que possível, um docente do quadro do 

agrupamento. 

2. O Doordenador de Departamento Curricular é, sempre que possível e cumulativamente, 

Subcoordenador de Conselho de Ano a que pertence.. 

 Competências do Subcoordenador do Conselho de Ano Artigo 72º.

São competências do Subcoordenador do Conselho de Ano: 

a) Presidir às reuniões nas quais estejam presentes apenas os docentes do seu conselho 

de ano; 

b) Organizar o dossier do Conselho de Ano; 

c) Apoiar o Coordenador de Departamento Curricular em tudo o que respeita ao seu 

Conselho de Ano; 

d) Apoiar pedagogicamente os restantes elementos do seu Conselho de Ano, no que diz 

respeito a questões específicas; 

e) Assegurar a articulação entre o Conselho de Ano e o Departamento Curricular, no que 

respeita aos conteúdos programáticos no âmbito das várias áreas disciplinares e na 

adoção de medidas pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens; 

f) Apoiar os docentes do Conselho de Ano que coordena, principalmente os que se 

encontram em início de carreira, de forma a integrá-los na escola e na comunidade 

educativa; 

g) Avaliar as atividades propostas no Plano Anual de Atividades; 

h) Elaborar e propor medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das áreas 

disciplinares; 

i) Dinamizar e coordenar a realização de Domínios de Autonomia Curricular; 

j) Submeter ao Coordenador de Departamento Curricular , com assento no Conselho 

Pedagógico, as propostas do Conselho de Ano que coordena. 

 Funcionamento Artigo 73º.

Os conselhos de ano reúnem em comissão de trabalho criada no âmbito do departamento 

curricular do 1.º ciclo do ensino básico presidida pelo Subcoordenador de Conselho de Ano. 

 Mandato Artigo 74º.

1.  O mandato do Subcoordenador do Conselho de Ano tem a duração de um ano e cessa com o 

mandato do Coordenador de Departamento Curricular . 

2. O Subcoordenador do Conselho de Ano pode ser exonerado a qualquer momento por 

despacho fundamentado do Diretor. 

3. A vaga resultante é preenchida por nova nomeação. 

Secção II. ESTRUTURAS DE ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRUPO/TURMA  
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 Organização das atividades de grupo/turma Artigo 75º.

1. Em cada escola, a organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a 

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

a) Educadores de infância titulares de grupo, na educação pré-escolar;  

b) Professores titulares de turma, no 1º ciclo do ensino básico; 

c) Conselhos de turma, nos 2º e 3º ciclos do ensino básico. 

Subsecção I. Coordenação de grupo na educação pré-escolar 

 Competências Artigo 76º.

1. Ao Educador Titular de Grupo, na educação pré-escolar, compete:  

a) Promover nas crianças um bom desenvolvimento cognitivo, socioafetivo e psicomotor; 

b) Analisar a situação do grupo e identificar características específicas das crianças a ter 

em conta no processo de aprendizagem; 

c) Planificar o desenvolvimento das atividades a realizar com as crianças; 

d) Detetar dificuldades, diferentes ritmos de aprendizagem e outras necessidades das 

crianças, colaborando com os serviços especializados de apoio educativo do 

agrupamento; 

e) Colaborar em atividades culturais, desportivas e recreativas que envolvam as crianças 

e a comunidade, tendo em conta as diversidades culturais, étnicas e religiosas; 

f) Propor ações que estimulem o envolvimento dos pais e encarregados de educação no 

percurso escolar das crianças, de acordo com os princípios definidos no Projeto 

Educativo; 

g) Avaliar a evolução das crianças, tendo em conta as orientações curriculares propostas 

para a educação pré-escolar; 

h) Ser o interlocutor privilegiado no relacionamento entre a escola e os pais e 

encarregados de educação, fomentando a sua participação na concretização de ações 

para orientação e acompanhamento das crianças; 

i) Organizar, conservar e manter atualizados todos os documentos e registos 

respeitantes às crianças da sala, assim como todas as informações pertinentes; 

j) Assegurar a supervisão pedagógica e o acompanhamento das atividades de animação 

e de apoio à família no âmbito da educação pré-escolar, garantindo a sua articulação 

com as orientações curriculares; 

k) Preparar informação adequada a disponibilizar aos pais e encarregados de educação, 

relativamente à evolução das crianças no decurso do seu processo de ensino-

aprendizagem; 

l) Manter os encarregados de educação regularmente informados acerca da assiduidade 

e do processo evolutivo dos seus educandos, explicitando as disposições constantes 

nos normativos em vigor; 

m) Reunir com os pais e encarregados de educação; 

n) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na lei; 

o) Elaborar o plano de grupo; 

p) Promover a eleição do Representantes dos Pais e Encarregados de Educação de Grupo 

na reunião do início do ano letivo; 

Subsecção II. Coordenação de turma no 1º ciclo do ensino básico  

 Competências do Professor Titular de Turma  Artigo 77º.
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1. O Professor Titular de Turma tem as seguintes competências: 

a) Analisar a situação da turma e identificar características específicas dos alunos a ter 

em conta no processo ensino-aprendizagem; 

b) Planificar o desenvolvimento das atividades a realizar com os alunos em contexto de 

sala de aula; 

c) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades educativas especiais dos 

alunos, promovendo a articulação com os respetivos serviços especializados de apoio 

educativo, em ordem à sua superação; 

d) Assegurar a adequação do currículo às características específicas dos alunos, 

estabelecendo prioridades, níveis de aprofundamento e sequências adequadas; 

e) Adotar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens dos 

alunos; 

f) Conceber e delinear atividades em complemento do currículo proposto; 

g) Preparar informação adequada a disponibilizar aos pais e encarregados de educação, 

relativa ao processo de aprendizagem e avaliação dos alunos; 

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

digam respeito; 

i) Elaborar e avaliar o Plano de Turma; 

j) Avaliar os alunos, tendo em conta o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, bem como os critérios estabelecidos pelo Conselho Pedagógico; 

k) Decidir relativamente a situações que impliquem a retenção/não aprovação do aluno e 

elaborar o respetivo relatório que identifique as aprendizagens não concretizadas; 

l) Promover ações que estimulem o envolvimento dos pais e encarregados de educação 

no percurso escolar do aluno; 

m) Promover a eleição do Representantes dos Pais e Encarregados de Educação da Turma, 

na reunião do início do ano letivo; 

n) Supervisionar as Atividades de Enriquecimento Curricular, assistindo a uma aula por 

trimestre de cada atividade e reunindo mensalmente com os professores 

responsáveis. 

2. Compete especificamente aos professores titulares de turma do 4º ano de escolaridade 

participar nas reuniões de Conselho de Turma do 5º ano de escolaridade no início do ano 

letivo seguinte, a fim de assegurar a articulação de procedimentos e estratégias 

diferenciadas; 

 Constituição e funcionamento dos conselhos de docentes escolares do 1.º ciclo do Artigo 78º.
ensino básico 

1. Os conselhos de docentes escolares são constituidos por: 

a) Todos os docentes da da respetiva escola; 

b) Delegado e subdelegado dos alunos das turmas do 4.º ano de escolaridade;  

c) Dois representantes dos encarregados de educação; 

d) Docentes de educação especial, no caso de avaliação de alunos abrangidos pelo 

Decreto-Lei n.º 54/ 2018, de 6 de julho; 

e) Serviços de psicologia e orientação, sempre que convocados para se pronunciar sobre 

o acompanhamento feito a alunos da turma. 

2. Os conselhos de docentes escolares são constituídos, para efeitos de avaliação dos alunos, 

apenas pelos elementos referidos nas alíneas a), d) e e) do número anterior. 
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3. Os conselhos de docentes são presididos pelo Coordenador/Representantes de 

Estabelecimento respetivo. 

4. No Conselho de Docentes, podem ainda intervir, sem direito a voto, os serviços com 

competência em matéria de apoio educativo e serviços ou entidades cuja contribuição o 

Conselho Pedagógico considere conveniente; 

5. A classificação final a atribuir em cada área disciplinar é da competência do Professor Titular 

de Turma, do professor de Educação Moral Religosa Católica, quando o aluno estiver 

matriculado, e do professor de Inglês, no caso do 3.º e 4.º anos, ouvido o Conselho de 

Docentes. 

6. As deliberações do Conselho de Docentes devem resultar do consenso dos professores que o 

integram, admitindo-se o recurso ao sistema de votação, quando se verificar a 

impossibilidade de obtenção desse consenso. 

7. No caso de recurso à votação, todos os membros do conselho de docentes devem votar 

nominalmente, não havendo lugar a abstenção, sendo registado em ata o resultado da 

votação. 

8. A deliberação só pode ser tomada por maioria, tendo o presidente do conselho de docentes, 

cooptado entre os membros, voto de qualidade em caso de empate. 

9. Na ata da reunião de conselho de docentes, devem ficar registadas todas as deliberações e a 

respetiva fundamentação. 

Subsecção III. Coordenação de turma nos 2º e 3º ciclos do ensino básico 

 Constituição do Conselho de Turma Artigo 79º.

1. O Conselho de Turma é constituído por: 

a) Todos os professores da turma; 

b) Delegado e subdelegado dos alunos da turma;  

c) Dois representantes dos encarregados de educação; 

d) Docentes de educação especial, no caso de avaliação de alunos abrangidos pelo 

Decreto-Lei n.º 54/ 2018, de 6 de julho; 

e) Serviços de psicologia e orientação, sempre que convocados para se pronunciar sobre 

o acompanhamento feito a alunos da turma. 

2. Quando o Conselho de Turma se reunir por questões de natureza disciplinar, é presidido pelo 

Diretor, sendo convocado também o delegado dos alunos da turma e um representante dos 

pais, designado pela associação de pais e encarregados de educação. 

3. Se não estiver constituída a associação de pais e encarregados de educação, deve estar 

presente o Representante dos Pais e Encarregados de Educação da Turma em causa. 

4. Nas reuniões referidas no ponto dois não podem participar os elementos que detenham 

posição de interessados no procedimento em causa. 

5. O Diretor pode solicitar a presença no Conselho de Turma Disciplinar de técnicos 

especializados ou dos serviços de psicologia e orientação. 

6. Quando o Conselho de Turma se reunir para tratar de assuntos relacionados com a avaliação 

sumativa de cada período escolar, participam apenas os elementos docentes e técnicos 

especializados. 

7. No âmbito da autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos, tendo por 

base princípios de boas práticas de cidadania, após decisão do Conselho Geral e Conselho 

Pedagógico, a alínea b) do ponto 1 do presente artigo é extendida ao primeiro e segundos 

ciclos. 
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 Competências  Artigo 80º.

1.  São competências do Conselho de Turma: 

a) Analisar a situação da turma e identificar características específicas dos alunos a ter 

em conta no processo ensino-aprendizagem; 

b) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades educativas especiais dos 

alunos, promovendo a articulação com a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação 

Inclusiva, em ordem à sua superação; 

c) Assegurar a adequação do currículo às características específicas dos alunos, 

estabelecendo prioridades, níveis de aprofundamento e sequências adequadas; 

d) Adotar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens dos 

alunos; 

e) Conceber e delinear atividades em complemento do currículo proposto; 

f) Preparar informação adequada a disponibilizar aos pais e encarregados de educação, 

relativa ao processo de ensino/aprendizagem e avaliação dos alunos; 

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

digam respeito; 

h) Elaborar e avaliar o plano de turma; 

i) Avaliar os alunos, tendo em conta a concretização das aprendizagens previstas, bem 

como os critérios estabelecidos pelo Conselho Pedagógico; 

j) Decidir relativamente a situações que impliquem retenção do aluno e elaborar o 

respetivo relatório e plano de apoio específico, que identifiquem as aprendizagens não 

concretizadas; 

k) Promover ações que estimulem o envolvimento dos pais e encarregados de educação 

no percurso escolar do aluno; 

l) Elaborar e avaliar o Plano Anual de Atividades da turma em articulação com o previsto 

no Plano Anual de Atividades do Agrupamento; 

m) Assegurar a supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das atividades 

de enriquecimento curricular, garantindo a articulação com as atividades curriculares; 

n) Promover a articulação interdisciplinar, através do desenvolvimento de projetos e 

atividades. 

2. Compete ainda ao Conselho de Turma aprovar as propostas de avaliação do rendimento 

escolar apresentadas por cada professor da turma nas reuniões de avaliação, de acordo com 

os critérios estabelecidos pelo Conselho Pedagógico e respetivo departamento; 

3. Quando convocado com caráter disciplinar, compete ao Conselho de Turma disciplinar emitir 

parecer sobre o relatório do instrutor e formular a proposta de aplicação de medidas 

educativas disciplinares de atividades de integração na comunidade educativa. 

 Funcionamento Artigo 81º.

1. O Conselho de Turma reúne ordinariamente no início do ano letivo, no final de cada período 

e a meio do 1.º e 2.º períodos, e extraordinariamente sempre que for necessário, a pedido 

do Diretor ou Conselho Pedagógico e também a pedido de dois terços dos seus membros. 

2. Consideram-se suficientemente fundamentadas, para todos os efeitos legais, as propostas ou 

as decisões dos professores relativas à avaliação dos alunos quando oralmente apresentadas 

e justificadas perante o Conselho de Turma e sumariamente registadas na ata, as quais se 

consideram ratificadas pelo referido conselho mediante a sua aprovação, caso contrário a 

mesma deve constar na ata. 
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3. O Conselho de Turma é convocado pelo Diretor, com 48 horas de antecedência. 

4. As convocatórias de reuniões extraordinárias, que, pela sua urgência, não possam respeitar 

esse prazo de divulgação, são feitas individualmente de forma a garantir a tomada de 

conhecimento por parte de todos os participantes. 

5. Das reuniões é lavrada ata que é lida e aprovada pelos presentes. 

6. O secretário do Conselho de Turma é nomeado pelo Diretor. 

 Diretor de Turma  Artigo 82º.

A coordenação das atividades do Conselho de Turma é realizada pelo Diretor de Turma, o qual 

é designado pelo Diretor de entre os professores da turma, sendo escolhido, 

preferencialmente, um docente pertencente ao quadro do agrupamento. 

 Competências  Artigo 83º.

São competências do Diretor de Turma: 

a) Assegurar a articulação entre os docentes da turma e os alunos e pais e encarregados 

de educação; 

b) Promover a comunicação e formas de trabalho colaborativo entre professores e 

alunos; 

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

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

especificidade de cada aluno; 

d) Articular as atividades da turma com os pais e encarregados de educação, promovendo 

a sua participação; 

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

e integrador; 

f) Promover a rentabilização dos recursos e serviços existentes na comunidade escolar e 

educativa, mantendo os alunos e encarregados de educação informados da sua 

existência; 

g) Coordenar a elaboração e acompanhar o desenvolvimento do Plano de Turma; 

h) Solicitar, periodicamente, aos membros do Conselho de Turma, informações sobre o 

aproveitamento e comportamento dos alunos; 

i) Informar os alunos sobre todos os assuntos que lhes digam respeito: direitos e 

deveres, organização do seu plano de estudos, processos e planos de avaliação, 

condições de progressão, assiduidade e matrícula; 

j) Preparar a eleição do delegado e subdelegado de turma, criando as condições 

necessárias ao exercício desse direito; 

k) Garantir informação atualizada junto de pais e encarregados de educação acerca da 

integração dos alunos na comunidade escolar, da assiduidade e das atividades 

escolares, explicitando as disposições constantes dos normativos em vigor; 

l) Sensibilizar para a responsabilização dos pais e encarregados de educação no 

permanente acompanhamento dos seus educandos; 

m) Reunir, no início do ano letivo e em horário pós-laboral, com os pais e encarregados de 

educação e proceder à eleição dos respetivos representantes; 

n) Organizar e atualizar o processo individual do aluno; 
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o) Promover um acompanhamento individualizado dos alunos, divulgando junto dos 

professores da turma a informação necessária à sua adequada orientação educativa e 

fomentando a participação dos pais e encarregados de educação na concretização de 

ações para orientação e acompanhamento; 

p) Conservar o processo individual do aluno, facultando a sua consulta, a docentes da 

turma, pais e encarregados de educação e ao próprio aluno, no caso de este ser maior 

de idade; 

q) Coordenar implementação do programa educativo individual e do relatório técnico 

pedagógico; 

r) Propor, na sequência da decisão do Conselho de Turma, medidas de apoio educativo 

adequadas e proceder à respetiva avaliação; 

s) Convocar o Conselho de Turma; 

t) Informar os alunos, no início do ano letivo, sobre a composição e as competências da 

assembleia de delegados e das reuniões da turma; 

u) Apresentar ao Coordenador Pedagógico de Ciclo um relatório simplificado, no final do 

ano letivo do trabalho desenvolvido. 

v) Outras referidas neste Regulamento Interno, nomeadamente as que respeitam a faltas 

dos alunos e seus efeitos. 

Subsecção IV. Coordenação pedagógica de ciclo 

 Definição Artigo 84º.

1. A coordenação pedagógica destina-se a articular e harmonizar as atividades desenvolvidas 

nas turmas do mesmo ciclo de ensino. 

2. A coordenação referida no número anterior é realizada pelo Conselho de Docentes Titulares 

de Turma, no 1.º ciclo do ensino básico, e pelos Conselhos de diretores de Turma, nos 2.º e 

3.º ciclos do ensino básico. 

 Coordenador Pedagógico de ciclo  Artigo 85º.

 O Coordenador Pedagógico de Ciclo é um docente efetivo, nomeado pelo Diretor, Artigo 86º.

de preferência com formação especializada na área da orientação educativa ou coordenação 

pedagógica. 

 Competências  Artigo 87º.

 São competências do Coordenador Pedagógico de Ciclo Artigo 88º.

a) Coordenar a ação do respetivo conselho, articulando estratégias e procedimentos; 

b) Propor ao Conselho Pedagógico a realização de ações de formação no domínio da 

orientação educativa e da coordenação das atividades das turmas; 

c) Submeter ao Conselho Pedagógico as propostas do conselho que coordena; 

d) Reunir com o Diretor sempre que julgue essencial às finalidades que procura; 

e) Apresentar ao Conselho Pedagógico: 

i. Os guiões das reuniões do Conselho de Docente Titulares de Turma/Conselhos 

de Turma; 

ii. A síntese de procedimentos e estratégias adoptados nos conselhos de 

docentes titulares de turma/conselhos de turma, com vista à resolução de 

problemas diagnosticados; 

iii. Participar no processo de calendarização dos provas a nível de escola, em 

articulação com as restantes atividades. 
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f) Manter um dossier organizado com o seguinte material: 

i. Regimento do órgão; 

ii. Plano Anual de Atividades do agrupamento;  

iii. Legislação adequada à função; 

iv. Cópia das informações tratadas no Conselho Pedagógico; 

v. Cópia das convocatórias das reuniões realizadas; 

vi. Correspondência; 

vii. Plano anual das atividades do coordenador; 

viii. Previsão das reuniões a efetuar ao longo do ano letivo; 

ix. Atividades a desenvolver pelo coordenador. 

g) Apresentar ao Diretor um relatório simplificado, até ao final do ano letivo, do trabalho 

desenvolvido. 

 Mandato Artigo 89º.

1. Os coordenadores pedagógicos de ciclo são nomeados para mandatos com duração de 

quatro anos letivos e cessam com o mandato do Diretor.  

2. Os coordenadores pedagógicos de ciclo podem cessar funções, a pedido do interessado, ou 

ainda por decisão fundamentada do Diretor, informando o Conselho Pedagógico. 

 Conselho de Coordenadores/Representantes de Estabelecimento  Artigo 90º.

1. O Conselho de Coordenadores/Representantes de Estabelecimento são constituídos pelos 

diferentes Coordenadores/Representantes de Estabelecimento. 

2. O Conselho de Coordenadores/Representantes de Estabelecimento é presidido pelo 

Coordenador Pedagógico do 1º Ciclo do ensino básico. 

 Conselho de Diretores de Turma  Artigo 91º.

1. O Conselho de Diretores de Turma, nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, é constituído pelos 

diretores de turma do respetivo ciclo do ensino básico 

2. O Conselhos de Diretores de turma é presidido pelo respetivo Coordenador Pedagógico de 

Ciclo. 

 Competências  Artigo 92º.

São competências do Conselho de Diretores de turma, nos 2º e 3º ciclos do ensino básico, e do 

Conselho dos Docentes Titulares de Turma, no caso do 1º ciclo do ensino básico: 

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

orientações do Conselho Pedagógico; 

b) Uniformizar critérios de procedimentos para as reuniões de avaliação; 

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

especializados de apoio educativo na gestão adequada de recursos e na adoção de 

medidas pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens; 

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

e) Identificar necessidades de formação no âmbito da coordenação pedadógica de turma; 

f) Conceber e desencadear mecanismos de formação e apoio aos professores titulares de 

turma/diretores de turma em exercício e aos outros docentes do agrupamento para o 

desempenho dessas funções; 

g) Propor ao Conselho Pedagógico a realização de ações de formação no domínio da 

orientação educativa e na coordenação das atividades das turmas; 

h) Propor sugestões no domínio da avaliação dos alunos. 
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 Funcionamento  Artigo 93º.

1. O Conselho de Coordenadores de Estabelecimento ou Conselho de Diretores de Turma reúne 

ordinariamente no início do ano letivo e nos finais de cada período escolar e 

extraordinariamente sempre que for necessário, a pedido do Diretor ou do Conselho 

Pedagógico e também a pedido de dois terços dos seus membros.  

2. O Conselho de Coordenadores de Estabelecimento ou Conselho de diretores de Turma é 

convocado pelo respetivo Coordenador Pedagógico de Ciclo, com 48 horas de antecedência. 

3. As convocatórias de reuniões extraordinárias, que, pela sua urgência, não possam respeitar 

esse prazo de divulgação, são feitas individualmente de forma a garantir a tomada de 

conhecimento por parte de todos os participantes. 

4. Das reuniões é lavrada ata, que depois de lida e aprovada é impressa e assinada pelo 

presidente e secretário e arquivada nos serviços administrativos. 
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Secção III. PROCESSO INDIVIDUAL DO ALUNO (PIA)  

 Processo individual do aluno Artigo 94º.

1. O percurso escolar do aluno deve ser documentado de forma sistemática no processo 

individual a que se refere o artigo 11.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, que aprova o 

Estatuto do Aluno e Ética Escolar.  

2. O processo individual é atualizado ao longo de todo o seu percurso escolar de modo a 

proporcionar uma visão global do percurso do aluno, facilitando o seu acompanhamento e 

permitindo uma intervenção adequada. 

3. A atualização do processo previsto no número anterior é da responsabilidade do professor 

titular de turma, no 1.º ciclo do ensino básico, e do Diretor de Turma, nos 2.º e 3.º ciclos do 

ensino básico. 

4. O PIA acompanha o aluno ao longo de todo o seu percurso escolar, sendo devolvido aos pais 

ou encarregados de educação ou ao aluno maior de idade, no termo da escolaridade 

obrigatória.  

5. Do processo individual do aluno devem constar todos os elementos que assinalem o seu 

percurso e a sua evolução, designadamente: 

a) Fichas de registo de avaliação, resultantes da avaliação interna e externa, 

nomeadamente os relatórios individuais do aluno das provas de aferição (RIPA); 

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

c) Relatório técnico-pedagógico, programa educativo individual e identificação das áreas 

curriculares específicas, quando aplicável; 

d) Registo da participação em representação dos pares em órgãos da escola e em 

atividades ou projetos, designadamente, culturais, artísticos, desportivos, científicos, 

entre outros de relevante interesse social desenvolvidos no âmbito da escola; 

e) Informações relativas a comportamentos meritórios e medidas disciplinares aplicadas 

e seus efeitos; 

f) Outros que a escola considere adequados.  

6. O PIA constitui-se como registo exclusivo em termos disciplinares. 

7. Têm acesso ao processo individual do aluno, além do próprio, os pais ou encarregados de  

educação, quando aquele for menor, o Professor Titular da Turma ou o Diretor de Turma, os 

titulares dos órgãos de gestão e administração da escola e os funcionários afetos aos serviços 

de gestão de alunos e da ação social escolar.  

8. Podem ainda ter acesso ao PIA, mediante autorização do Diretor e no âmbito do estrito 

cumprimento das respetivas funções, outros professores da escola, os psicólogos e médicos 

escolares ou outros profissionais que trabalhem sob a sua égide e os serviços do Ministério 

da Educação com competências reguladoras do sistema educativo, neste caso após 

comunicação ao Diretor. 

9. A consulta do PIA tem que ser feita sempre na presença do Diretor de Turma e nas seguintes 

condições:  

a) Aluno, pais ou encarregados de educação quando aquele for menor, na hora de 

atendimento do Diretor de Turma; 

b) Os restantes elementos referidos nos pontos 8, após solicitação ao Diretor e em 

horário e local por ele indicado.  

10. As informações contidas no PIA são estritamente confidenciais, encontrando-se vinculados 

ao dever de sigilo todos os membros da comunidade educativa que a elas tenham acesso. 
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Secção IV. OFERTA EDUCATIVA 

 Oferta educativa Artigo 95º.

A oferta educativa dos estabelecimentos que compõem o agrupamento é definida anualmente 

pelo Diretor, depois de ouvido o Conselho Pedagógico, e aprovada em Conselho Geral e pode 

comportar:  

a) Educação pré-escolar; 

b) 1º ciclo do ensino básico; 

c) 2º ciclo do ensino básico; 

d) 3º ciclo do ensino básico; 

e) Outros cursos de carácter vocacional ou profissional; 

f) Outros percursos currículares alternativos autorizados pela tutela. 

 Matriz curricular de escola Artigo 96º.

1. No âmbito do planeamento curricular ao nível da escola e da turma, e considerando as 

decisões previstas no artigo anterior em sede de matriz curricular, no que respeita ao ensino 

básico geral, cabe também à escola decidir, em conformidade com o previsto no artigo 13.º 

do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, a forma como se configuram na matriz, sempre 

que aplicável: 

a) O Apoio ao Estudo; 

b) O Complemento à Educação Artística; 

c) A Oferta Complementar. 

2.  No ensino básico geral, no Curso Básico de Dança dos 2.º e 3.º ciclos e no Curso Básico de 

Música do 3.º ciclo, a componente prevista na alínea c) do número anterior, destinada à 

criação de novas disciplinas, pode: 

a) Estar organizada como disciplina anual, semestral ou trimestral ou com outra 

organização; 

b) Corresponder a disciplinas diferentes em cada ano de escolaridade para a mesma 

turma; 

c) Apresentar diferentes ofertas, optando os alunos por uma delas; 

d) Variar de turma para turma. 

3. A Oferta Complementar, quando objeto de decisão da escola, pode ser lecionada, consoante 

as suas características e a sua integração no currículo, em qualquer dos anos de escolaridade 

do ciclo em que se integra. 

4. Os documentos curriculares das disciplinas criadas no âmbito de Oferta Complementar são 

aprovados pelo conselho pedagógico. 

5. A disciplina de Oferta Complementar nos Cursos Básico de Dança e Básico da Música é criada 

pela escola responsável pela lecionação da componente de formação artística especializada. 

6. No quadro da definição da matriz curricular de escola ou da turma, cabe ainda à escola 

decidir sobre a implementação: 

a) Das opções curriculares adequadas ao seu projeto educativo, considerando, entre 

outras, as previstas no n.º 2 do artigo 19.º do referido decreto-lei; 

b) De Cidadania e Desenvolvimento, nos termos do artigo 11.º 

Secção V. ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA  

 Âmbito Artigo 97º.

Estão definidas as seguintes estruturas de coordenação técnico-pedagógica: 
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a) Núcleos de desenvolvimento educativo; 

b) Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva; 

c) Equipa PTE; 

d) Equipa de acompanhamento, avaliação interna e autoavaliação. 

Subsecção I. Núcleos de desenvolvimento educativo 

 Definição Artigo 98º.

Os núcleos de desenvolvimento educativo são estruturas físicas ou virtuais que suportam a 

concretização, o arquivo e a divulgação de atividades e projetos. 

 Coordenação e composição Artigo 99º.

Os núcleos de desenvolvimento educativo são coordenado por um docente do quadro do 

Agrupamento, preferencialmente professor bibliotecário, designado pelo Diretor. 

 Composição Artigo 100º.

1. São núcleos de desenvolvimento educativo: 

a) Artes & espetáculos (compreendendo os espaços para exposição e criação de eventos 

artísticos); 

b) Auditório; 

c) Biblioteca escolar; 

d) Mediateca; 

e) Sala do futuro; 

f) Ludoteca; 

g) Comunicar a Escola: 

i. Rádio Onda Aberta; 

ii. Intranet; 

iii. Extranet. 

2. O Diretor pode criar outros núcleos no início do ano letivo, conforme as necessidades do 

agrupamento ou sobre proposta dos departamentos e ouvido o Conselho Pedagógico. 

 Competências Artigo 101º.

São competências do Coordenador dos Núcleos de Desenvolvimento Educativo: 

a) Sugerir a aquisição de material técnico-didático tendo em vista a atualização 

tecnológica e o enriquecimento do património escolar; 

b) Assegurar a articulação com a Comisssão Permanente para os Projetos Escolares, com 

a Comissão Permanente para o Plano Anual de Atividades, com os Departamento 

Curriculares e com a EMAEI; 

c) Planificar e propor atividades a desenvolver nos diferentes núcleos e a integrar no 

Plano Anual de Atividades do agrupamento; 

d) Elaborar mecanismos de planificação e acompanhamento das atividades 

desenvolvidas; 

e) Gerir os espaços, garantindo a harmonia e compatibilidade entre as atividades e 

projetos desenvolvidos; 

f) Organizar e divulgar o repositório das produções materiais ou intelectuais criadas em 

resultado da concretização dos projetos escolares; 
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g) Elaborar e apresentar ao Diretor até ao final do ano letivo, um relatório simplificado 

das atividades desenvolvidas, juntamente com o inventário do material existente nos 

diferentes núcleos. 

 Funcionamento Artigo 102º.

1. Os diferentes núcleos estão organizados de acordo com os objetivos de cada um, descritos 

em regimento próprio, e que são articulados com os objetivos dos projetos aprovados pela 

comissão de projetos escolares. 

2. concretiza-se com projetos pedagógicos orientados para diferentes temáticas e que 

contribuam para a formação integral dos alunos. 

 Mandato Artigo 103º.

1. O mandato do coordenador do conselho de núcleos de desenvolvimento educativo, tem a 

duração de quatro anos e cessa com o mandato do Diretor. 

2. O coordenador do conselho de núcleos de desenvolvimento educativo pode cessar funções a 

pedido do interessado, no final do ano letivo ou ainda por pedido fundamentado do Diretor, 

ouvido o Conselho Pedagógico. 

Subsecção II. Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

 Definição Artigo 104º.

1.  A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, que passará a ser designada por 

EMAEI, constitui-se como um recurso organizacional específico de apoio à aprendizagem do 

Agrupamento, perspetivando uma conceção integrada e contínua da abordagem educativa. 

2. A EMAEI, sustentada numa visão holística, contribuirá decisivamente na identificação das 

medidas de suporte à aprendizagem e inclusão em função das características de cada aluno 

nas suas diferentes dimensões (académica, comportamental, social, e emocional). Constitui-

se, ainda, como um recurso agregador e condutor de todo este processo, assegurando a 

participação de todos os intervenientes no processo educativo de cada aluno. 

2. A EMAEI desenvolve a sua atividade nos termos definidos pelo Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 

de julho, na sua atual redação. 

 Composição Artigo 105º.

1. A EMAEI é composta por elementos permanentes e elementos variáveis. 

a) Consideram-se elementos permanentes: 

i. Um dos docentes que coadjuva o Diretor; 

ii. Um docente de educação especial; 

iii. Três membros do Conselho Pedagógico com funções de coordenação 

pedagógica de diferentes níveis de educação e ensino; 

iv. Um psicólogo; 

v. O coordenador de  Educação para a Saúde; 

vi. O coordenador do Gabinete de Apoio ao Aluno. 

b) Consideram-se elementos variáveis: 

i. O Docente Titular de Grupo/Turma ou o Diretor de Turma do aluno; 

ii. O Coordenador de Estabelecimento, consoante o caso; 

iii. Outros docentes do aluno; 

iv. Assistentes operacionais; 

v. Assistentes sociais;  
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vi. Outros técnicos que intervêm com o aluno; 

vii. Os pais ou encarregados de educação. 

2. Cabe ao Diretor designar: 

a) Os elementos permanentes da equipa ou os seus substitutos, caso não exista algum 

dos elementos previstos; 

b) O Coordenador da EMAEI, ouvidos os elementos permanentes; 

c) O local de funcionamento. 

3. Os elementos permanentes, enquanto docentes, pertencem, preferencialmente, ao quadro 

do Agrupamento. 

4. Os elementos permanentes e o coordenador da EMAEI cessam funções com o término do 

mandato do Diretor. 

 Funcionamento Artigo 106º.

1.  O trabalho da EMAEI é desenvolvido em cooperação com todos os órgãos do Agrupamento, 

designadamente com o Diretor, o Conselho Pedagógico e com as estruturas de coordenação 

e supervisão. 

2.  A EMAEI elabora o regimento que orienta o seu funcionamento. 

3.  A EMAEI reúne ordinariamente uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que 

convocada pelo respetivo coordenador ou por solicitação dos elementos que a constituem. 

 Competências Artigo 107º.

1. A EMAEI, sendo um recurso organizacional específico de apoio à aprendizagem e à inclusão, 

deve assegurar a participação de todos os intervenientes no processo educativo, de forma 

alargada e integrada. 

2.  A EMAEI deve promover a apropriação da nova conceção de acesso ao currículo por todos os 

alunos, sustentada no desenho universal da aprendizagem e na abordagem multinível. 

3.  As competências da EMAEI são regidas pelo diploma que lhe confere legitimidade, o 

Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na sua atual redação. 

4.  As linhas de atuação da EMAEI pretendem vincular o Agrupamento a um processo de 

mudança cultural, organizacional e operacional, reconhecendo e assumindo transformações 

na gestão do currículo, nas práticas educativas e na sua monitorização. 

5.  Consideram-se competências específicas da EMAEI: 

a) Promover ações de sensibilização junto da comunidade educativa para a educação 

inclusiva; 

b) Propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar para os alunos com 

necessidades educativas e/ou necessidades de saúde especiais; 

c) Acompanhar, monitorizar e avaliar a eficácia das medidas de suporte à aprendizagem, 

construindo instrumentos para o efeito; 

d) Promover ações e/ou reuniões alargadas e restritas de aconselhamento aos docentes 

na implementação de práticas pedagógicas inclusivas; 

e) Emitir parecer sobre as medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão a mobilizar e, se 

for o caso, elaborar os documentos: relatório técnico-pedagógico e, se aplicável, o 

programa educativo individual e o plano individual de transição, previstos, 

respetivamente, nos artigos 21.º, 24.º e 25.º, do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de 

julho, na sua atual redação, cumprindo os prazos da legislação vigente; 

f) Acompanhar o funcionamento do centro de apoio à aprendizagem nas dimensões 

estrutural, organizacional e pedagógica; 
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g) Mobilizar recursos educativos existentes, com vista a desencadear respostas 

adequadas às necessidades dos alunos (ponto 4, do art.º 17.º, da portaria n.º 223-

A/2018, de 3 de agosto); 

h) Emitir parecer nos casos especiais de progressão (ponto 3, do art.º 33.º, da portaria n.º 

223-A/2018, de 3 de agosto); 

i) Mobilizar os recursos específicos existentes na comunidade para apoio à 

aprendizagem e à inclusão (art.º 11, do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na sua 

atual redação); 

j) Articular e definir o tipo de respostas às necessidades educativas com os recursos 

existentes noutras estruturas e serviços, nomeadamente, nas áreas da educação, da 

saúde, da segurança social, do emprego e formação profissional, entre outras; 

k) Propor a implementação de respostas educativas aos Órgãos de Gestão, que visem o 

sucesso educativo, seguindo os princípios orientadores da educação inclusiva. 

 Competências do coordenador Artigo 108º.

1. São competências do coordenador da EMAEI: 

a) Cumprir e fazer cumprir as deliberações dos órgãos de administração e gestão do 

Agrupamento; 

b) Identificar os elementos variáveis da EMAEI em cada situação em apreço; 

c) Convocar os elementos da equipa (permanentes e variáveis) para as reuniões; 

d) Dirigir as reuniões; 

e) Assegurar a participação dos pais e encarregados de educação nas reuniões da EMAEI 

e na satisfação dos seus direitos (art.º 4º, do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na 

sua atual redação); 

f) Coordenar, acompanhar e supervisionar toda a atividade desenvolvida por esta 

estrutura a nível do Agrupamento; 

g) Promover a articulação com as outras estruturas internas, bem como com a 

comunidade, parceiros externos e serviços; 

h) Promover a divulgação e troca de informação sobre assuntos de interesse para a 

EMAEI; 

i) Apresentar ao Diretor um relatório crítico anual do trabalho desenvolvido. 

 Áreas de atuação tuteladas pela EMAEI Artigo 109º.

1. A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva integra as seguintes áreas de 

atuação, com as quais desenvolve um trabalho articulado e inclusivo: 

a) Centro de Apoio à Aprendizagem  

b) Serviço de Psicologia e Orientação/Mediação Social; 

c) Promoção e Educação para a Saúde; 

d) Gabinete de Apoio ao Aluno 

e) Apoios Educativos; 

f) Ocupação plena dos Alunos. 

 Centro de Apoio à aprendizagem Artigo 110º.

1. O Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) é uma estrutura de apoio agregadora dos recursos 

humanos e materiais, dos saberes e competências do Agrupamento e constitui uma resposta 

organizativa de apoio à inclusão.  

2. O CAA é constituido e Coordenação do CAA 
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a) Docentes de educação especial;  

b) Docentes dos vários ciclos de ensino;  

c) Técnicos especializados;  

d) Assistentes operacionais. 

3.  O CAA é coordenado por um docente da educação especial que o representa na EMAEI; 

4.  O CAA funciona em espaços diversos, devidamente  sinalizados, nas instalações das escolas 

do Agrupamento. 

5. Os serviços do CAA estão disponíveis durante o horário letivo de forma a dar respostas aos 

alunos que dele necessitam. 

6. São competências gerais do CAA:  

a) Apoiar a inclusão das crianças e jovens no grupo/turma e nas rotinas e atividades da 

escola, designadamente através da diversificação de estratégias de acesso ao currículo; 

b) Promover e apoiar o acesso à formação, ao ensino secundário e à integração na vida 

pós- escolar;  

c) Promover e apoiar o acesso à participação social e à vida autónoma; 

d) Suporte aos docentes titulares de grupo/turma; 

e) Complementar, com caráter subsidiário, o trabalho desenvolvido em sala de aula ou 

noutros contextos educativos..  

7. São competências específicas do CAA:  

a) Promover a qualidade da participação dos alunos nos vários contextos de 

aprendizagem.  

b) Apoiar os docentes da turma a que os alunos pertencem.  

c) Desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que facilitem 

aprendizagem, autonomia e adaptação.  

d) Promover a criação de ambientes estruturados, ricos em comunicação e interação, 

fomentadores da aprendizagem. 

e) Apoiar a organização do processo de transição para a vida pós-escolar.  

f) Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e instrumentos de avaliação para as 

diversas componentes do currículo.  

8. As atribuições gerais do CAA são as seguintes:  

a) Promover mudanças qualitativas de processos e produtos de aprendizagem para uma 

implicação efetiva na inclusão e no sucesso escolar;  

b) Promover a participação efetiva, a autodeterminação, a autoestima e a confiança dos 

alunos nas suas capacidades, alargando as suas perspetivas e expetativas de futuro; 

c) Desenvolver a autonomia de aprendizagem dos alunos através de diversos processos, 

nomeadamente, com recurso à autorregulação;  

d) Possibilitar práticas de autorregulação e autoavaliação dos alunos;  

e) Envolver os pais e famílias no acompanhamento e participação no processo ensino e 

aprendizagem;  

f) Articular as atividades desenvolvidas no CAA com o trabalho desenvolvido no âmbito 

das respostas educativas  

9. O CAA, numa abordagem multinível, organiza-se de modo a dar resposta aos objetivos e 

atribuições anteriormente referidas, planificando e participando em reuniões que se 

considerem pertinentes.  

 Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) Artigo 111º.
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1. O Serviço de Psicologia e Oreientação (SPO) é orientado por um técnico especializado e com 

um horário acordado anualmente pelo Diretor.  

2. São competências do SPO, organizadas em três domínios: 

a) Apoio psicopedagógico – avaliar situações relacionadas com problemas de 

desenvolvimento, de aprendizagem e comportamentos, procurando a planificação de 

medidas de intervenção adequadas; 

b) Apoio ao desenvolvimento das relações da comunidade educativa - colaborar com os 

órgãos de gestão, as associações de pais e os serviços de apoio socioeducativo da 

comunidade, dentro da área desta especialidade; 

c) Apoio de ações que visem a promoção do autoconhecimento dos alunos -  desenvolver 

o apoio à definição dos seus projetos de vida e o conhecimento do sistema de 

oportunidades escolares e profissionais. 

3. Os atendimentos são concretizados dentro do horário previsto para o serviço e obedecem a 

marcação prévia. Sem marcação prévia, os pedidos ficam sujeitos à disponibilidade de 

momento. 

4. O encaminhamento dos alunos para o serviço é da responsabilidade da EMAEI, sob proposta 

dos docentes titulares de turma, nos jardins de infância e no 1.º ciclo do ensino básico, do 

Diretor de Turma nos 2º e 3º ciclos, por indicação quer dos encarregados de educação, quer 

dos professores que entregam previamente uma ficha de caracterização da situação. 

5. Se a sinalização for feita pelos professores, os pais tomam conhecimento e autorizam que o 

atendimento seja concretizado. 

6. O Serviço de Psicologia e Orientação promove o desenvolvimento vocacional dos alunos, 

facilitando a sua tomada de decisões mais conscientes e refletidas, em relação às diversas 

opções pós nono ano. 

7. O Serviço de Psicologia e Orientação desenvolve o trabalho previsto no número anterior, de 

acordo com as seguintes orientações: 

a) No primeiro período são aplicados os testes para aferir as aptidões dos alunos; 

b) No segundo período são divulgados os resultados para os alunos conhecerem as 

aptidões reveladas nos testes; 

c) No terceiro período é desenvolvido um trabalho com as turmas nas aulas de Direção 

de Turma, apresentando as grandes áreas opcionais pós nono ano de escolaridade, 

preparando igualmente os alunos para as matrículas. 

8. Todos os alunos do 9.º ano de escolaridade são abrangidos por esse processo. 

9. Nos anos de escolaridade que antecedem o 9.º ano, a orientação vocacional faz-se a nível de 

levantamento de casos de alunos para quem o currículo normal não é uma resposta, sendo, 

por isso, encaminhados para Cursos de caráter vocacional ou profissional. 

10. Os alunos que apresentem diferenciação a nível de perfil, capacidades e funcionalidade e 

sejam sinalizados pela equipa EMAEI ou venham a ser referenciados a nível clínico, 

comprovado por relatório, são trabalhados por uma equipa multifacetada para serem 

analisados de acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade e incluídos numa 

listagem de alunos que os encaminhe para uma diferenciação curricular positiva. 

 Mediação social  Artigo 112º.

1. Este serviço é orientado por um técnico especializado e com um horário acordado 

anualmente pelo Diretor.  

2. São competências da mediação social: 
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a) Conhecer a realidade de forma contexualizada, para melhor atuar e agir para o sucesso 

integral dos alunos; 

b) Compreender as principais variáveis socioeconómicas das famílias, para trabalhar em 

conjunto e partilhar procediemtnos; 

c) Cativar alunos, docentes e famílias para objetivos comuns e partilhados; 

d) Construir uma atuação mais consistente, apostada na prevenção e proatividade; 

e) Procurar melhorar a comunicação e interação com as famílias; 

f) Procurar melhorar progressivamente indicadores de sucesso e de qualidade do 

mesmo. 

 Coordenação da promoção e educação para a saúde (PES)  Artigo 113º.

1. O Coordenador da Promoção e Educação para a Saúde (PES) é um professor profissionalizado 

do quadro de agrupamento, designado pelo Diretor, por quatro anos, tendo em conta a sua 

formação, bem como a experiência no desenvolvimento de projetos e ou atividades no 

âmbito da saúde.  

2. O Coordenador da Educação e Promoção para a Saúde pode ser substituído por decisão 

fundamentada do Diretor ou por pedido justificado do próprio. 

3. São competências do coordenador da educação e promoção para a saúde:  

a) Planificar atividades a desenvolver anualmente, no âmbito da saúde, de acordo com as 

orientações do Conselho Pedagógico e com as necessidades do agrupamento;  

b) Apresentar ao Conselho Pedagógico, por intermédio do coordenador da EAMEI, as 

propostas no âmbito da saúde;  

c) Cooperar com outras estruturas de orientação educativa na gestão adequada de 

recursos e na adoção de medidas destinadas à melhoria da saúde e formação dos 

alunos;  

d) Apoiar e promover a dinamização de projetos na área da saúde; 

e) Estabelecer a ponte entre as entidades de saúde, a Câmara Municipal e o 

Agrupamento; 

f) Responder às solicitações de outros docentes, pessoal não docente, alunos e 

associação de pais, no âmbito da saúde. 

 Apoios Educativos Artigo 114º.

1. Os apoios educativos destinam-se a promover a existência de condições que assegurem a 

plena integração escolar dos alunos, conjugando a sua atividade com as estruturas de 

orientação educativa. 

2. Os apoios educativos são distribuídos pelo Diretor, tendo em conta as recomendações do 

Conselho Pedagógico, ouvida a EMAEI e em função dos créditos horários atribuídos. 

3. Os apoios educativos são supervisionados a nível pedagógico pelos respetivos grupos 

disciplinares e coordenadores de departamento. 

4. Estes serviços têm como atribuições, entre outras: 

a) Apoiar o processo de integração de alunos, envolvendo-os, bem como às famílias e 

professores; 

b) Apoiar os alunos com dificuldades de aprendizagem em algumas disciplinas ou áreas 

curriculares; 

c) Promover a articulação de serviços e recursos facilitadores da integração social e 

escolar das crianças e jovens; 
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d) Articular a sua ação com outros serviços especializados de forma a viabilizar o processo 

de avaliação e definição das medidas do regime educativo especial; 

e) Colaborar em ações comunitárias destinadas a prever e eliminar a fuga à escolaridade 

obrigatória, o abandono escolar precoce e o absentismo sistemático. 

5. Os  critérios para inclusão dos alunos nos apoios são: 

a) Alunos abrangidos pelo Decreto- Lei nº 54/2018 na sua atual redação, mas que não 

beneficiam de relatório comprovativo do grau de dificuldade de aprendizagem; 

b) Alunos referenciados pelos Professores Titulares de Turma, no caso de 1.º ciclo do 

ensino básico, ou diretores de Turma, no caso dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. 

6. Os critérios para a distribuição de serviço aos docentes são: 

a) Os docentes que prestam os apoios educativos são recrutados de entre os docentes 

colocados pelo Ministério de Educação e tendo em conta as horas disponíveis neste 

Agrupamento; 

b) Os docentes que prestam apoio educativo ao 1.º ciclo do ensino básico integram o 

respetivo departamento, sendo este serviço supervisionado pelo respetivo 

coordenador de departamento; 

c) Os docentes que prestam apoio educativo no âmbito disciplinar dos 2.º e 3 .º ciclos do 

ensino básico, integram os respetivos departamentos curriculares, sendo 

supervisionados pelo respetivo coordenador. 

7. Os docentes com serviço  distribuído nesta área têm as seguintes competências: 

a) Providenciar as medidas mais adequadas ao aluno ou grupo de alunos a quem se 

destina o apoio educativo; 

b) Providenciar  as medidas mais adequadas a alunos oriundos do estrangeiro, cuja língua 

materna não é o português ou que tenham muitas dificuldades na transição linguística; 

c) Colaborar com outras estruturas da escola na avaliação e implementação das medidas 

do regime educativo especial previstas no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, a 

aplicar aos alunos com necessidades educativas especiais; 

d) Participar em reuniões escolares, quando solicitados, ou quando acharem pertinente; 

e) Produzir informação avaliativa do trabalho dos alunos, a ser transmitida nos conselhos 

escolares, no caso do 1.º ciclo do ensino básico, e conselhos de turma, nos 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico. 

 Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) Artigo 115º.

1. Os alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico que necessitam de acompanhamento do 

Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) são sinalizados pela EMAEI mediante propostas de: 

a) Conselho de Turma; 

b) Diretor de Turma ; 

c) Encarregado de Educação; 

d)  Sinalizados pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens ou outros parceiros.  

2. O GAA é coordenado por um docente designado pelo Diretor e que coordena a atividade 

desenvolvida pelos tutores que orientam alunos sinalizados para tutoria; 

3. A sinalização de um aluno para acompanhamento por um professor tutor, em sede de 

EMAEI, acontece pelas seguintes razões: 

a) Casos em continuidade do ano anterior; 

b) Alunos oriundos do estrangeiro; 

c) Dificuldades de integração; 

d) Falta de acompanhamento familiar; 
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e) Abandono escolar; 

f) Absentismo; 

g) Dificuldades de aprendizagem; 

h) Problemas disciplinares; 

i) Problemas de saúde. 

4. A designação do professor tutor tem em conta, preferencialmente, os seguintes aspetos: 

a) Facilidade em relacionar-se com os alunos e respetivas famílias; 

b) Capacidade de mediar situações de conflito; 

c) Capacidade de trabalhar em equipa; 

d) Coerência, flexibilidade e persistência; 

e) Capacidade de comprometer os alunos e fazê-los participar, corresponsabilizando-os 

na definição de objetivos; 

f) Capacidade para proporcionar climas de interação em que os alunos se sintam livres 

de se expressarem; 

g) Capacidade de criação de pontes com a comunidade enquadrando, se necessário, 

apoio externo. 

5. Compete ao professor tutor: 

a) Acompanhar de forma individualizada e continuada o processo educativo do aluno; 

b) Facilitar a sua integração na turma e na escola fomentando a sua participação nas 

diversas atividades; 

c) Aconselhar e orientar no estudo e nas tarefas escolares; 

d) Atender às dificuldades de aprendizagem dos alunos para propor, sempre que 

necessário, adaptações, em colaboração com os professores ou com os serviços 

especializados de apoio educativo; 

e) Promover a articulação das atividades escolares com outras atividades formativas; 

f) Ensinar os alunos a expressarem-se, a definirem objetivos, a autoavaliarem-se de 

forma realista e a serem capazes de valorizar e elogiar os outros; 

g) Trabalhar de modo mais direto e personalizado com os alunos que manifestem um 

baixo nível de autoestima ou dificuldade em atingirem os objetivos definidos; 

h) Implicar os pais e encarregados de educação em atividades de controlo do trabalho 

escolar e de integração e orientação dos seus educandos; 

i) Informar, sempre que solicitado, os alunos, pais e encarregados de educação, o Diretor 

de Turma e o Conselho de Turma, sobre as atividades desenvolvidas e a 

correspondente evolução; 

j) Orientar os alunos no sentido de regularizarem o seu comportamento e a sua 

disciplina. 

6. O desempenho das funções anteriormente referidas implica níveis de interação: 

a) Com os alunos: 

i. Explicar as funções e tarefas da tutoria, dando aos alunos a oportunidade de 

participarem na programação de atividades e de exporem os seus pontos de 

vista sobre questões que lhes digam respeito; 

ii. Promover encontros semanais com os alunos de caráter informativo e 

orientador; 

iii. Aplicar metodologias de análise para diagnosticar as características próprias 

dos alunos, de forma a conhecer a situação concreta. 

b) Com os professores: 
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i. Preparar o plano de ação tutorial; 

ii. Colaborar com o Diretor de Turma na definição e readaptação dos objetivos; 

iii. Transmitir aos professores todas as informações sobre os alunos que lhes 

possam ser úteis; 

7. O plano de ação tutorial é um instrumento onde se clarificam os seguintes aspetos: 

a) a equipa educativa implicada; 

b) As linhas de atuação que o professor desenvolve com os alunos e respetiva família; 

c) As medidas para manter uma comunicação eficaz com as famílias, quer com vista ao 

intercâmbio de informação sobre aspetos relevantes para melhorar o processo de 

aprendizagem dos alunos, quer para os orientar e promover a sua cooperação.  

d) As atividades a realizar ao longo de cada período. 

8. O apoio tutorial específico existe como complemento de medidas implementadas pelo 

Agrupamento de Escolas, sendo um recurso adicional visa a diminuição do insucesso escolar 

e do abandono escolar precoce e, consequentemente, a promoção do sucesso educativo. 

9. O apoio tutorial específico destina-se aos alunos que frequentam os 2.º e 3.º do ensino 

básico e que ao longo do ciclos seu percurso escolar acumulem duas ou mais retenções.  

10. O apoio tutorial específico tem como objetivo incrementar o envolvimento dos alunos nas 

atividades educativas, nomeadamente, através do planeamento e da monitorização do seu 

processo de aprendizagem e constitui-se  como um fator importante para a autorregulação 

das aprendizagens, incrementando, desse modo, o bem-estar e a adaptação às expetativas 

académicas e sociais. 

11. O apoio tutorial específico pretende levar os alunos a:  

a) Definir ativamente objetivos;  

b) Decidir sobre estratégias apropriadas;  

c) Planear o seu tempo;  

d) Organizar e priorizar materiais e informação;  

e) Mudar de abordagem de forma flexível;  

f) Monitorizar a sua própria aprendizagem;  

g) Fazer os ajustes necessários em novas situações de aprendizagem 

12. 5. O apoio tutorial específico tem as  seguintes finalidades: 

a) Ser um espaço onde o tutorando define objetivos para o seu percurso escolar;  

b) Ser um espaço onde os tutorandos são, constantemente, ajudados a refletir e a 

modificar o comportamento em função dos dados da avaliação realizada em cada 

momento; 

c) Ser um espaço de ajuda à construção de percursos individuais de mudança com vista à 

melhoria pessoal;  

d) Ser um espaço de acolhimento e compreensão das dificuldades dos tutorando, mas 

também de confrontação sobre os comportamentos realizados para conseguir 

mudanças;  

e) Ser um espaço onde os tutorandos avaliam a eficácia dos seus objetivos (i.e., em que 

medida o esforço e o empenho nos comportamentos está a contribuir para alcançar os 

objetivos). 

13. O Gabinete de Apoio ao Aluno pode ser solicitado no sentido de dar resposta à resolução 

isolada de incientes disciplinares quer sensibilizando os alunos para que corrija o seu 

comportamento, quer na resolução do conflito quer execução de inquéritos disciplinares ou 

concretização de medidadas corretivas. 
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 Ocupação Plena dos Alunos Artigo 116º.

1. O Agrupamento é responsável pela organização e execução das atividades educativas a 

proporcionar aos alunos durante todo o período de tempo em que estes permanecem no 

espaço escolar.  

2. Os tempos registados no horário individual dos alunos são, prioritariamente, preenchidos 

com a realização de atividades letivas, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.  

3. No âmbito da organização de cada ano escolar, incumbe ao Diretor: 

a)  Criar ou favorecer mecanismos de programação e planeamento das atividades 

educativas que, de forma flexível e adequada, proporcionem o aproveitamento dos 

tempos escolares dos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, com prioridade 

para o cumprimento do currículo e dos programas de cada disciplina/área;  

b) Providenciar os recursos humanos, físicos e materiais necessários ao desenvolvimento 

de tais atividades;  

c) Proceder à aprovação de um plano anual de distribuição de serviço docente que 

assegure a ocupação plena dos alunos durante o seu horário letivo, na situação de 

ausência temporária do docente titular de turma ou disciplina; 

4. Em caso de ausência do docente titular de turma ou de disciplina às atividades letivas 

programadas, o Diretor do agrupamento deve providenciar a sua substituição nos seguintes 

termos:  

a) Preferencialmente, mediante permuta da atividade lectiva programada entre os 

docentes da mesma turma ou disciplina, não havendo registo de falta desde que a 

permuta assegure a lecionação das duas aulas em causa; 

b) Mediante lecionação da aula correspondente por um docente de carreira com 

formação adequada e componente letiva incompleta.  

c) Quando não for possível realizar as atividades curriculares nas condições previstas no 

número anterior, devem ser organizadas atividades de enriquecimento e 

complemento curricular que possibilitem a ocupação educativa dos alunos.  

5.  Para efeitos do disposto no número anterior é dada prioridade à atividade específica 

indicada pelo professor da disciplina ou consideradas, entre outras, as seguintes atividades 

educativas:  

a) Atividades em salas de estudo;  

b) Clubes temáticos; 

c) Atividades de uso de tecnologias de informação e comunicação; 

d) Leitura orientada; 

e) Pesquisa bibliográfica orientada;  

f) Atividades desportivas orientadas; 

g) Atividades oficinais, musicais e teatrais.  

6. A   frequência dos alunos nestas atividades é monitorizada e resgitada. 

Subsecção III. Equipa de acompanhamento, avaliação interna e autoavaliação 

 Definição Artigo 117º.

A Equipa de Acompanhamento, Avaliação Interna e Autoavaliação  é parte integrante do 

Agrupamento, no sentido de acompanhar eficazmente o Projeto Educativo do Agrupamento e 

na perspetiva de promoção da qualidade educativa. Caracteriza-se pela idoneidade, 

competência, isenção, responsabilidade e autonomia. 
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 Composição Artigo 118º.

1. A Equipa de Acompanhamento, Avaliação Interna e Autoavaliação  é designada pelo Diretor. 

2. Esta equipa integra docentes dos vários níveis, desde a educação  pré-escolar até ao 3º ciclo 

do ensino básico e é constituída por: 

a) 4 Docentes; 

b) 1 Representante do pessoal não docente; 

c) 1 Representante dos pais/encarregados de educação; 

d) 1 representante dos alunos, eleito em assembleia de alunos. 

3. O representante dos pais/encarregados de educação referido na alínea c) do número 

anterior é designado pelo Diretor, sob proposta da associação de pais da escola-sede. 

 Coordenação Artigo 119º.

O Coordenador é designado pelo Diretor, de entre os docentes Equipa de Acompanhamento, 

Avaliação Interna e Autoavaliação . 

 Competências Artigo 120º.

Compete à Equipa de Acompanhamento, Avaliação Interna e Autoavaliação : 

a) Analisar: 

i. O grau de concretização do Projeto Educativo e modo como se prepara e 

concretiza a educação, o ensino e as aprendizagens das crianças e alunos, 

tendo em conta as suas características específicas; 

ii. Nível de execução de atividades proporcionadoras de climas e ambientes 

educativos capazes de gerarem as condições afetivas e emocionais de vivência 

escolar propícia à interação, à integração social, às aprendizagens e ao 

desenvolvimento integral da personalidade das crianças e alunos; 

iii. Desempenho dos órgãos de administração e gestão das escolas do 

agrupamento, abrangendo o funcionamento das estruturas escolares de 

gestão e de orientação educativa, o funcionamento administrativo, a gestão de 

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

atuação; 

iv. Sucesso escolar, avaliado através da capacidade de promoção da frequência 

escolar e dos resultados do desenvolvimento das aprendizagens escolares dos 

alunos, em particular dos resultados identificados através dos regimes em 

vigor de avaliação das aprendizagens; 

v. Prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade 

educativa. 

 Funcionamento Artigo 121º.

1. A Equipa de Acompanhamento, Avaliação Interna e Autoavaliação  reúne uma vez por 

trimestre, convocada pelo seu coordenador. 

2. A Equipa de Acompanhamento, Avaliação Interna e Autoavaliação  reúne 

extraordinariamente, sempre que seja convocada pelo seu coordenador, por sua iniciativa, a 

requerimento de um terço dos respetivos membros, ou pelo Diretor. 

3. Em caso de ausência sempre que tal se revele necessário, o coordenador da equipa é 

substituído nas suas funções por outro membro da equipa, escolhido na primeira reunião 

anual. 
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4. O coordenador elabora e apresenta ao Diretor até ao final do ano letivo, um relatório 

simplificado das atividades desenvolvidas.  

5. A Equipa de Acompanhamento, Avaliação Interna e Autoavaliação  elabora e apresenta ao 

Diretor até ao mês de outubro o relatório de avaliação do Agrupamento. 

 Mandato Artigo 122º.

1. O mandato de representação da Equipa de Acompanhamento, Avaliação Interna e 

Autoavaliação  é de 4 anos e cessa com o mandato do Diretor. 

O mandato de coordenador da Equipa de Acompanhamento, Avaliação Interna e 

Autoavaliação  tem a duração de 4 anos e cessa com o mandato do Diretor, podendo cessar a 

todo o momento, por decisão do Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico, a pedido do 

interessado, ou mediante proposta fundamentada de dois terços dos membros da equipa. 

Secção VI. OUTRAS ESTRUTURAS 

Subsecção I. Assembleia de alunos 

 Definição Artigo 123º.

A assembleia de alunos é um órgão representante dos discentes, de natureza consultiva, 

formada pelos delegados e subdelegados das turmas dos 2.º, 3.º ciclos e dos 4.º anos de 

escolaridade e sob orientação dos coordenadores dos 1.º, 2º e 3º ciclos.  

 Funcionamento Artigo 124º.

1. A Assembleia de Alunos pode ser pedida por, pelo menos, um terço dos delegados ou 

subdelegados de turma, pelo Coordenador Pedagógico de Ciclo ou pelo Diretor, 

2. A Assembleia de Alunos reune por convocatória feita pelo respetivo Coordenador 

Pedagógico de Ciclo, quando reune por ciclo ou por ano de escolaridade, ou pelo Diretor. 

3. Apenas o Diretor pode convocar a Assembleia Geral de Alunos 

4. Não podem ser eleitos ou continuar a representar os alunos na Assembleia de Alunos 

aqueles a quem seja ou tenha sido aplicada, nos últimos dois anos escolares, qualquer 

medida disciplinar sancionatória 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.  

5. Das reuniões, é elaborada uma ata que resuma os assuntos tratados e o teor dos pareceres 

elaborados, o qual fica à guarda do Diretor.  
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Subsecção II. Associação de pais e encarregados de educação 

 Finalidades Artigo 125º.

1. O direito de participação dos pais na vida da escola processa-se de acordo com o disposto na 

Lei de Bases do Sistema Educativo e no Decreto-Lei n.º 372/90, alterado pelo Dec. Lei nº 

80/1999 e pela Lei nº 80/2006, e concretiza-se através da organização e da colaboração em 

iniciativas visando a promoção da melhoria da qualidade e da humanização das escolas, em 

ações motivadoras de aprendizagens e da assiduidade dos alunos e em projetos de 

desenvolvimento socioeducativo da escola. 

2. As associações de pais e encarregados de educação das diferentes escolas do Agrupamento 

são organizações representativas dos pais e encarregados de educação dos alunos e o seu 

funcionamento estão definidos nos respetivos estatutos.  

3. As cópias dos estatutos das associações de pais e encarregados de educação estão 

depositados na Secretaria-Geral do Ministério da Educação, devendo ser disponibilizada uma 

cópia nos Serviços Administrativos do Agrupamento. 

 Direitos Artigo 126º.

1. Constituem direitos das associações de pais ao nível do Agrupamento: 

a) Participar, nos termos do regime de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e do ensino básico, na definição da 

política educativa do agrupamento; 

b) Participar, nos termos da lei, na administração e gestão dos estabelecimentos de 

educação ou de ensino, bem como intervir na organização das atividades de 

complemento curricular, de desporto escolar e de ligação escola-meio; 

c) Reunir com os órgãos de administração e gestão do estabelecimento de educação ou 

de ensino em que esteja inscrita a generalidade dos filhos e educandos dos seus 

associados, designadamente para acompanhar a participação dos pais nas atividades 

da escola; 

d) Distribuir a documentação de interesse das associações de pais e afixá-la em locais 

destinados para o efeito no estabelecimento de educação ou de ensino; 

e) Beneficiar de apoio documental a facultar pelo agrupamento ou pelos serviços 

competentes da tutela; 

f) Estar representadas nos órgãos consultivos no domínio da educação, ao nível local; 

g) Participar na elaboração e acompanhamento de planos locais de educação; 

h) Iniciar e intervir em processos judiciais e em procedimentos administrativos quanto a 

interesses dos seus associados, nos termos da lei. 

 Deveres Artigo 127º.

1. Constituem deveres das associações de pais ao nível do agrupamento: 

a) Promover junto dos seus associados a adequada utilização dos serviços e recursos 

educativos; 

b) Contribuir para o desenvolvimento de um bom ambiente de trabalho entre docentes, 

pais, encarregados de educação e alunos; 

c) Contribuir para o desenvolvimento do interesse dos pais ou encarregados de educação 

e seus filhos pelos problemas sociais, culturais e educacionais; 

d) Contribuir para a resolução dos problemas relativos ao bem-estar, segurança e 

utilização dos tempos livres dos alunos; 
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e) Pugnar pela qualidade e liberdade de ensino; 

f) Colaborar com as autoridades e entidades locais no âmbito dos presentes estatutos. 

g) Comunicar ao Diretor, logo após as eleições, a composição dos respetivos órgãos 

sociais e, logo que conhecida, a perda da qualidade ou alteração dos pressupostos que 

determinaram a eleição de qualquer dos seus representantes nos órgãos de 

administração e gestão do agrupamento, promovendo a sua imediata substituição. 

h) Colaborar na construção do Projeto Educativo do Agrupamento; 

i) Dinamizar ações de formação para os pais e encarregados de educação; 

j) Colaborar nas ações que favoreçam a inter-relação escola-comunidade; 

k) Formular pareceres e sugestões que lhe forem solicitados ou que considere oportunos; 

l) Fazer-se representar no Conselho Geral do Agrupamento por quatro elementos eleitos 

ou designados; 

 Funcionamento Artigo 128º.

O modo de funcionamento da associação de pais é definido em regimento próprio elaborado e 

aprovado de acordo com a Lei Geral. 

 Acesso às instalações do Agrupamento Artigo 129º.

1. Os órgãos de administração e gestão dos estabelecimentos de educação constituintes do 

agrupamento disponibilizam, nos termos da lei, locais próprios de dimensão adequada para a 

distribuição ou afixação de documentação de interesse das associações de pais. 

2. Tendo em conta o desenvolvimento dos planos de atividades, os membros dos órgãos das 

associações de pais e encarregados de educação têm acesso às instalações dos 

estabelecimentos de educação, sempre que solicitem com antecedência e desde que não 

colida ou perturbe o normal funcionamento das atividades escolares. 
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Capítulo IV -  COMUNIDADE EDUCATIVA  

Secção I. NORMAS ESPECÍFICAS PARA OS MEMBROS DA COMUNIDADE ESCOLAR  

Subsecção I. Alunos 

 Direitos Artigo 130º.

 Nos termos do artigo 7º da Lei nº 51/2012, de 5 de setembro, são direitos do aluno: 

a) Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade educativa, 

não podendo, em caso algum, ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, 

sexo, orientação sexual, idade, identidade de género, condição económica, cultural ou 

social ou convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas; 

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; 

c) Durante o período da manhã, os alunos das escolas do primeiro ciclo têm direito a uma 

pausa de trinta minutos. Nesta pausa, os alunos podem fazer o lanche da manhã, 

assim como desenvolver atividades de mobilidade corporal. Estas atividades são 

acompanhadas/supervisionadas pelo professor titular de turma. 

d) Escolher, através dos seus pais ou encarregados de educação, de um Projeto Educativo 

que lhe proporcione as condições para o seu pleno desenvolvimento físico, intelectual, 

moral, cultural e cívico; 

e) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no 

trabalho e no desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido; 

f) Ver reconhecido o empenho em ações meritórias, designadamente o voluntariado em 

favor da comunidade em que está inserido ou da sociedade em geral, praticadas na 

escola ou fora dela, e ser estimulado nesse sentido; 

g) 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; 

h) 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 dificultem o acesso à escola ou o processo de ensino; 

i) Usufruir de prémios ou apoios e meios complementares que reconheçam e distingam 

o mérito; 

j) Beneficiar de outros apoios específicos adequados às suas necessidades escolares ou à 

sua aprendizagem, 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, beneficiando, designadamente, da especial proteção consagrada na lei penal 

para os membros da comunidade escolar;  

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 garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu 

processo individual, de natureza pessoal ou familiar; 
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n) Participar, através dos seus representantes, nos termos da lei, nos órgãos de 

administração e gestão da escola, na criação e execução do respetivo Projeto 

Educativo, bem como na elaboração do Regulamento Interno; 

o) Eleger os seus representantes para os órgãos, cargos e demais funções de 

representação no âmbito da escola: 

i. Eleger o delegado e o subdelegado; 

ii. Destituir o delegado ou subdelegado de turma sempre que haja motivo 

justificado e a maioria da turma assim o entenda;  

iii. O delegado e subdelegado da turma têm o direito de solicitar a realização de 

reuniões da turma com o respetivo Diretor de Turma ou, com o professor 

titular de turma, para apreciação de matérias relacionadas com o 

funcionamento da turma, sem prejuízo do cumprimento das atividades letivas. 

iv. Por iniciativa dos alunos ou por própria iniciativa, o Diretor de Turma ou o 

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. 

p) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da escola e ser ouvido 

pelos professores, diretores de turma e órgãos de administração e gestão da escola em 

todos os assuntos que justificadamente forem do seu interesse; 

q) Organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e ocupação de tempos 

livres; 

r) Ser informado sobre o Regulamento Interno da escola e, por meios a definir por esta e 

em termos adequados à sua idade e ao ano frequentado, sobre todos os assuntos que 

justificadamente sejam do seu interesse, nomeadamente sobre o modo de 

organização do plano de estudos ou curso, o programa e objetivos essenciais de cada 

disciplina ou área disciplinar e os processos e critérios de avaliação, bem como sobre a 

matrícula, o abono de família e apoios socioeducativos, as normas de utilização e de 

segurança dos materiais e equipamentos e das instalações, incluindo o plano de 

emergência, e, em geral, sobre todas as atividades e iniciativas relativas ao Projeto 

Educativo da escola; 

s) Participar nas demais atividades da escola nos termos da lei e do respetivo 

Regulamento Interno; 

t) Participar no processo de avaliação através de mecanismos de auto e heteroavaliação; 

u) Beneficiar de medidas, a definir pela escola, adequadas à recuperação da 

aprendizagem nas situações de ausência devidamente justificada às atividades 

escolares; 

v) A fruição dos direitos consagrados nas alíneas g), h) e r) anteriormente referidas pode 

ser, no todo ou em parte, temporariamente vedada em consequência de medida 

disciplinar corretiva ou sancionatória aplicada ao aluno, nos termos previstos no 

Estatuto do Aluno; 

w) Nenhum aluno pode prejudicar o direito à educação dos demais; 

x) Ter docentes assíduos e pontuais;  

y) Utilizar os seguintes serviços ou espaços cumprindo as suas regras de utilização: 

Biblioteca, sala ou espaço de convívio ou recreio, campo de jogos, papelaria, bufete, 

cantina, telefone, reprografia, serviços administrativos; 

z) Receber integralmente as aulas que constam do seu currículo escolar; 
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aa) Ser ajudado na resolução dos seus problemas escolares e pessoais; 

bb) Utilizar o telefone no P.B.X. mediante intervenção da funcionária; 

 Direitos dos alunos com Português língua não materna Artigo 131º.

1. Os alunos de português língua não materna são aqueles que ingressam no sistema escolar 

português, oriundos de países estrangeiros cuja língua oficial não é o português ou que não 

tenham tido o português como língua de escolarização.  

2. São medidas de acolhimento: 

a) Realização de um teste sociolinguístico para traçar o perfil do aluno; 

b) Realização de um teste diagnóstico para determinar o nível de proficiência do aluno 

c) Formação de uma equipa multidisciplinar/multilingue para organizar o processo 

individual e escolar do aluno com referência à língua materna e/ou outras; 

d) Os alunos que se encontram em nível avançado (B2 e C1) devem frequentar as aulas 

de Português com o currículo normal; Os alunos que se encontrem em nível de 

iniciação (A1 ou A2) ou intermédio (B1) devem frequentar o PLNM, que substitui as 

aulas de Português, com a mesma carga horária desta: 

i. Para frequentar as aulas de PLNM, os alunos devem ser agrupados por nível de 

proficiência linguística e não por ciclo de ensino, devendo os materiais 

didáticos serem adequados à faixa etária dos alunos; 

ii. O professor de PLNM deve dedicar 45 minutos da carga horária semanal a 

trabalhar a língua portuguesa enquanto língua veicular das restantes 

disciplinas; 

e) Cada grupo de nível de proficiência deve ser constituído, no mínimo, por dez alunos, 

podendo juntar-se alunos de vários níveis para atingir o número de alunos referido; 

i. No caso de não haver alunos suficientes para formar esta turma, os alunos 

frequentam igualmente a disciplina de PLNM, ainda que inseridos na aula de 

Português, podendo, adicionalmente, beneficiar de aulas de apoio de PLNM; 

ii. Os alunos de nacionalidade brasileira, tendo português como língua materna, 

não devem ser inseridos em língua não materna 

f) Os alunos de PLNM que obtenham aprovação, no final do ano letivo à disciplina, 

transitam obrigatoriamente para o nível seguinte de proficiência linguística. 

 Deveres  Artigo 132º.

1. Nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro são deveres do aluno: 

a) Estudar, aplicando -se, de forma adequada à sua idade, necessidades educativas e ao 

ano de escolaridade que frequenta, na sua educação e formação integral; 

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

âmbito das atividades escolares; 

c) Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino; 

d) Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa, não 

podendo, em caso algum, ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, sexo, 

orientação sexual, idade, identidade de género, condição económica, cultural ou 

social, ou convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas. 

e) Guardar lealdade para com todos os membros da comunidade educativa; 

f) Respeitar a autoridade e as instruções dos professores e do pessoal não docente; 

g) Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na escola 

de todos os alunos; 
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h) Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola, bem como 

nas demais atividades organizativas que requeiram a participação dos alunos; 

i) Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da comunidade 

educativa, não praticando quaisquer atos, designadamente violentos, 

independentemente do local ou dos meios utilizados, que atentem contra a 

integridade física, moral ou patrimonial dos professores, pessoal não docente e alunos; 

j) Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de 

acordo com as circunstâncias de perigo para a integridade física e psicológica dos 

mesmos; 

k) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático, 

mobiliário e espaços verdes da escola, fazendo uso correto dos mesmos; 

l) Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa; 

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

de educação ou da direção da escola; 

n) Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a colaboração; 

o) Conhecer e cumprir o presente Regulamento Interno e subscrever declaração anual de 

aceitação do mesmo; 

p) Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial drogas, tabaco e bebidas 

alcoólicas, nem promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo das 

mesmas; 

q) Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou 

engenhos passíveis de, objetivamente, perturbarem o normal funcionamento das 

atividades letivas, ou poderem causar danos físicos ou psicológicos aos alunos ou a 

qualquer outro membro da comunidade educativa; 

r) Não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente, telemóveis, 

equipamentos, programas ou aplicações informáticas, nos locais onde decorram aulas 

ou outras atividades formativas ou reuniões de órgãos ou estruturas da escola em que 

participe, 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. A utilização dos meios referidos noutras situações 

fica ao critério do encarregado de educação, não se responsabilizando a escola por 

danos ou furtos relacionados com os equipamentos. 

s) Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não letivas, sem 

autorização prévia dos professores, dos responsáveis pela direção da escola ou 

supervisão dos trabalhos ou atividades em curso, bem como, quando for o caso, de 

qualquer membro da comunidade escolar ou educativa cuja imagem possa, ainda que 

involuntariamente, ficar registada; 

t) Não difundir, na escola ou fora dela, nomeadamente, via Internet ou através de outros 

meios de comunicação, sons ou imagens captados nos momentos letivos e não letivos, 

sem autorização do Diretor da escola; 

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

v) Apresentar -se com vestuário que se revele adequado, em função da idade, à 

dignidade do espaço e à especificidade das atividades escolares, no respeito pelas 

regras estabelecidas na escola; 
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w) Reparar os danos por si causados a qualquer membro da comunidade educativa ou em 

equipamentos ou instalações da escola ou outras onde decorram quaisquer atividades 

decorrentes da vida escolar e, não sendo possível ou suficiente a reparação, 

indemnizar os lesados relativamente aos prejuízos causados. 

2.  Outros deveres gerais dos alunos: 

a) Conhecer e cumprir o código de conduta do Agrupamento; 

b) Informar-se sobre normas e legislação que lhe digam respeito; 

c) Fazer-se sempre acompanhar do cartão de identidade escola, apresentando-o sempre 

que lhe seja solicitado; 

d) Informar o Encarregado de Educação dos resultados da sua aprendizagem; 

e) Trazer diariamente o material indispensável à realização dos trabalhos escolares, fazer 

os trabalhos de casa e estudar as lições todos os dias; 

f) Sair da sala de aula ou circular na escola sem empurrões, correrias ou gritos; 

g) Comunicar ao Diretor de Turma qualquer deficiência que observe nos serviços; 

h) Não utilizar linguagem grosseira ou ofensiva; 

i) Ter o máximo cuidado com a conservação do cartão, de forma a que esteja sempre 

legível; 

j) Caso se perca o cartão deve dirigir-se de imediato aos serviços administrativos para 

que lhe seja atribuído um novo, mediante o seu pagamento; 

k) Os jogos com bola só são permitidos nos campos de jogo, fora dos tempos letivos de 

Educação Física e Desporto Escolar. 

3. Deveres relativos ao comportamento na sala de aula: 

a) Ao toque da campainha dirigir-se ordenadamente para a sala de aula. 

b) Não perturbar as aulas, mantendo-se atento e interessado, evitando assim ser 

chamado à atenção; 

c) Dirigir-se ao lugar que lhe foi destinado e não arrastar as cadeiras quando se senta ou 

levanta; 

d) Apresentar a sua opinião na sua vez, respeitando as  intervenções dos colegas; 

e) Participar em todos os trabalhos e atividades da aula propostos pelo docente; 

f) Não deitar papeis no chão e colaborar na manutenção da limpeza; 

g) Não mastigar pastilhas elásticas; 

h) Não ter o telemóvel ligado durante as aulas, salvo em situações devidamente 

autorizadas pelos docentes; 

i) Deixar a cadeira arrumada no respetivo lugar e colaborar na manutenção da 

arrumação e conservação do mobiliário. 

4. Deveres relativos ao comportamento nos pavilhões e recreios: 

a) Não permanecer junto às salas de aula durante o período em que estas decorrem; 

b) Não permanecer na zona do pavilhão gimnodesportivo quando decorrem atividades 

letivas; 

c) Não andar nos corredores, a não ser que haja necessidade de ir à secretaria, 

reprografia, biblioteca, WC ou de usar o telefone; 

d) Não escrever nas paredes (interiores e exteriores); 

e) Não andar de bicicleta no recreio; 

f) Não são permitidos jogos a dinheiro. 

5. Deveres relativos ao comportamento nas entradas e saídas da escola: 
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a) Entrar e sair do recinto escolar utilizando o portão principal passando o cartão 

magnético no identificador; 

b) Não permanecer junto à porta principal da escola, utilizando-a apenas para se dirigir à 

Secretaria ou Receção. 

c) As escadas junto à sala dos professores só podem ser utilizadas pelos alunos quando se 

dirigem à secretaria, telefone ou em situações de emergência. 
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6. Deveres relativos à utilização das salas de aula: 

a) Não utilizar as superfícies das mesas para escrever ou desenhar; 

b) Usar o caixote dos papéis para depositar o lixo; 

c) Usar as cadeiras para se sentar corretamente;  

d) Não mexer nos estores; 

e) Não escrever nas paredes ou portas; 

f) Evitar o contato com os vidros das janelas ou portas. 

7. Deveres relativos à utilização das instalações escolares: 

a) Ajudar a conservar as instalações limpas; 

b) Não escrever nas paredes ou portas  

c) Todo o prejuízo causado nas instalações escolares é da inteira responsabilidade do(s) 

infrator(es), é comunicado ao(s) respetivo(s) encarregado(s) de educação e é pago ou 

não conforme as circunstâncias e a gravidade do prejuízo. 

d) Todo o prejuízo causado intencionalmente nas instalações é ainda alvo de 

procedimento disciplinar. 

8.  Deveres relativos à utilização das instalações sanitárias: 

a) Servir-se das instalações sanitárias e deixá-las como se fosse o próximo a utilizá-las. 

9. Deveres relativos à utilização do material didático: 

a) Usar de acordo com as instruções dadas pelos professores ou pelos funcionários de 

apoio; 

b) Trazer sempre o material necessário à execução das tarefas em todas as disciplinas; 

10. Deveres relativos à pontualidade: 

a) Ser pontual a todas as aulas e outras atividades escolares; 

b) Aguardar disciplinadamente junto da sala de aula a chegada do professor e só 

abandonar  o local depois de o funcionário de serviço autorizar; 

c) Justificar, qualquer atraso junto do professor. 

11. Todos têm o dever de contribuir para: 

a) A conservação dos jardins; 

b) O asseio de toda a Escola, deitando os detritos, os papéis e outros materiais nos 

recipientes próprios; 

c) A conservação do material escolar, do mobiliário e do próprio edifício. 

 Dever de assiduidade Artigo 133º.

1. A frequência e assiduidade estão regulamentadas pelo artigo 13º da Lei n.º 51/2012, de 5 de 

setembro. 

2. Os pais ou encarregados de educação dos alunos menores de idade são responsáveis, 

conjuntamente com estes, pelos deveres de assiduidade e pontualidade. 

3. O conceito de falta está regulamentado pelo artigo 14.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de 

setembro. 

4. As faltas resultantes da aplicação da ordem de saída da sala de aula, ou de medidas 

disciplinares sancionatórias, consideram-se faltas injustificadas. 
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5. Faltas de material: 

a) Sempre que o aluno não apresenta o material necessário e fundamental ao decorrer 

das atividades letivas procede-se do seguinte modo:  

i. as faltas de material são registadas na aplicação dos sumários eletrónicos; 

ii. registando-se três faltas de material, o Diretor de Turma contacta o 

encarregado de educação, informa-o da situação e alerta-o para o facto da 

falta de material se repercutir no aproveitamento do aluno; 

iii. Após a terceira falta de material na disciplina de educação física, o professor 

pode marcar falta injustificada; 

iv. Nas outras disciplinas, as faltas de material são inseridas nas informações das 

reuniões intercalares e nas informações do final do período. 

6. A justificação das faltas está regulamentada pelo artigo 16º da Lei n.º 51/2012, de 5 de 

setembro. 

7. As faltas aos testes de avaliação só podem ser justificadas por atestado médico, 

comprovativo de consulta médica ou por falecimento de familiar próximo ou outro motivo 

válido, podendo a sua validade ser questionada junto do encarregado de educação. Sempre 

que tal aconteça o aluno realiza o teste de avaliação na aula seguinte. 

8. Em caso da justificação não ser considerada válida, não é dada oportunidade de fazer novo 

teste, devendo essa situação repercutir-se na avaliação final. 

9. As faltas injustificadas estão regulamentadas pelo artigo 17º da Lei n.º 51/2012, de 5 de 

setembro. 

a) As faltas são injustificadas quando: 

i. Não tenha sido apresentada justificação; 

ii. A justificação tenha sido apresentada fora do prazo; 

iii. A justificação não tenha sido aceite; 

iv. A marcação da falta resulte da aplicação da ordem de saída da sala de aula ou 

de medida disciplinar sancionatória. 

b) As faltas injustificadas são comunicadas aos pais ou encarregados de educação ou, 

quando maior de idade, ao aluno, no prazo máximo de três dias úteis, pelo meio mais 

expedito. 

10.  O excesso grave de faltas está regulamentado pelo artigo 18º da Lei n.º 51/2012, de 5 de 

setembro: 

a) No 1º ciclo do ensino básico o aluno não pode dar mais de dez faltas injustificadas; 

b) No 2º e 3º ciclo as faltas injustificadas não podem exceder o dobro do número de 

tempos letivos semanais, por disciplina; 

i. Quando for atingido metade do limite de faltas injustificadas, os pais ou 

encarregados de educação, são convocados, pelo meio mais expedito, pelo 

Diretor de Turma ou pelo professor titular de turma; 

ii. A notificação anterior deve alertar para as consequências da violação do limite 

de faltas injustificadas e procurar encontrar uma solução que permita garantir 

o cumprimento efetivo do dever de assiduidade;  
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iii. Caso se revele impraticável o referido na alínea anterior, por motivos não 

imputáveis à escola, e sempre que a gravidade especial da situação o 

justifique, a respetiva comissão de proteção de crianças e jovens deve ser 

informada do excesso de faltas do aluno, assim como dos procedimentos e 

diligências até então adotados pela escola, procurando em conjunto soluções 

para ultrapassar a sua falta de assiduidade. 

11.  Os efeitos da ultrapassagem do limite de faltas injustificadas, está regulamentado pelo 

artigo 19º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 

12.  Sempre que um aluno ultrapasse o limite de faltas injustificadas a uma ou mais disciplina é 

obrigado a cumprir um plano de trabalho, elaborado pelos professores dessas disciplinas que 

incide sobre as aprendizagens não concretizadas nesse período em que ultrapassou o 

referido limite de faltas e que permita recuperar o atraso das aprendizagens. 

a) O recurso às Atividades de Recuperação das Aprendizagens (ARA) previsto no número 

anterior apenas pode ocorrer uma única vez no decurso de cada ano letivo. 

b) O cumprimento das ARA pelo aluno realiza-se em período suplementar ao horário 

letivo, devendo seguir-se os seguintes procedimentos: 

i. A contabilização das faltas injustificadas acima do limite estabelecido é 

comunicada pelo Diretor de Turma ao professor da(s) disciplina(s), na reunião 

do Conselho de Turma para realização avaliação do 2.º período; 

ii. Compete ao(s) professor(es) a elaboração das ARA e a sua entrega ao Diretor 

de Turma, no prazo de cinco dias úteis; 

iii. O Diretor de Turma tem cinco dias úteis para notificar o(s) Encarregado de 

Educação; 

iv. O(s) aluno(s) cumprem as atividades previstas nas duas primeiras semanas do 

3º período; 

v. Cabe ao Diretor de Turma estabelecer o horário de cumprimento das tarefas 

previstas e entregar, em registo próprio, esse horário aos funcionários da 

BE/CR, no caso dos alunos do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico ou ao 

Coordenador/Representante de Estabelecimento no caso do 1.º ciclo do 

ensino básico; 

vi. Cabe ao(s) aluno(s) executar as tarefas/atividades estabelecidas na ARA, na 

BE/CR, acompanhado, sempre que possível, por um professor que aí exerça 

funções; 

vii. A presença do aluno deve ser registada em documento próprio, disponilizado 

no espaço onde se realiza o ARA; 

viii. Compete ao(s) professo(es) da(s) disciplina(s) a supervisão semanal do 

trabalho realizado pelo aluno no âmbito da sua área disciplinar; 

ix. Compete ao Diretor de Turma ou Professor Titular de Turma a supervisão da 

frequência dos alunos nestas atividades; 

x. As tarefas são executadas, em cada disciplina, num período de tempo igual ao 

número de faltas excedidas; 

c) O previsto no número anterior não isenta o aluno da obrigação de cumprir o horário 

letivo da turma em que se encontra inserido; 
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d) Compete ao professor titular da disciplina avaliar o trabalho desenvolvido pelo aluno, 

elaborando, para o efeito, o respetivo relatório que é entregue ao Diretor de Turma ou 

Coordenador/Representante de Estabelecimento para posterior avaliação da situação 

escolar do aluno em sede do Conselho de Turma/Conselho de Docente de Escola; 

e) Sempre que cesse o incumprimento do dever de assiduidade por parte do aluno, o 

Conselho de Turma ou Conselho de Docentes de Escola de avaliação do final do ano 

letivo pronuncia-se, em definitivo, sobre o efeito da ultrapassagem do limite de faltas 

injustificadas verificado; 

f) Após o estabelecimento da ARA, a manutenção da situação do incumprimento do 

dever de assiduidade, por parte do aluno, determina que o Diretor, na iminência de 

abandono escolar, possa propor a frequência de um percurso curricular alternativo no 

interior da escola; 

g) O incumprimento reiterado do dever de assiduidade determina a retenção/não 

progressão no ano de escolaridade que o aluno frequenta. 

13. Nas atividades de apoio ou complementares de inscrição ou de frequência facultativa a 

ultrapassagem do triplo de faltas injustificadas dos tempos letivos semanais dessas 

atividades, implica a imediata exclusão do aluno das atividades em causa. 

 Dever de pontualidade Artigo 134º.

1. Sempre que um aluno chegar atrasado procede-se do seguinte modo: 

a) A falta de atraso é registada eletrónicamente na aplicação para registo de sumários; 

b) O Diretor de Turma ao fim de cinco faltas assinaladas na folha de registo deve 

contactar o respetivo encarregado de educação; 

2. Três faltas de pontualidade registadas na mesma disciplina resulta na marcação de uma falta 

injustificada de presença. 

 Medidas disciplinares Artigo 135º.

1. A qualificação de infração disciplinar está regulamentada pelo artigo 23.º da Lei n.º 51/2012, 

de 5 de setembro. 

a) O professor ou membro do pessoal não docente que presencie ou tenha 

conhecimento de comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar deve 

participá-los imediatamente ao Diretor; 

b) O aluno que presencie comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar 

deve comunicá-los imediatamente ao professor titular de turma/Diretor de Turma o 

qual, no caso de as considerar graves ou muito graves, os participa, no prazo de um dia 

útil, ao Diretor do agrupamento. 

2. As finalidades das medidas disciplinares e a determinação da medida disciplinar estão 

regulamentadas pelos artigos 24.º e 25.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 

3. As medidas disciplinares corretivas estão regulamentadas pelo artigo 26º da Lei nº 51/2012: 

a) Ordem de saída da sala de aula é da exclusiva competência do professor respetivo e 

implica: 

i. A marcação de falta injustificada ao aluno; 

ii. A permanência do aluno na escola, e o seu encaminhamento Gabinete de 

Apoio ao Aluno ou para a Biblioteca/Centro de Recursos com uma tarefa 

específica para executar durante o período de tempo que estiver fora da sala 

de aula;  
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iii. A participação por escrito ao Diretor de Turma, no prazo máximo de 2 dias 

úteis; 

iv. Posteriormente, o Diretor de Turma comunica por escrito ao encarregado de 

educação; 

v. A aplicação no mesmo ano letivo e ao mesmo aluno desta medida corretiva 

pela terceira vez `por parte do mesmo professor, ou pela quinta vez, 

independentemente do professor que a aplicou, implica uma análise da 

situação em Conselho de Turma;  

b) Atividades de integração na escola:  

i. A reparação dos danos provocados; 

ii. A participação nas tarefas de limpeza da escola; 

iii. A prestação de serviços de jardinagem; 

iv. A realização de tarefas na cantina; 

v. A colaboração em atividades na biblioteca; 

c) Condicionamento no acesso a certos espaços escolares ou utilização de certos 

equipamentos: 

i. Inibição de acesso a atividades extracurriculares, no caso do aluno participar 

em alguma até ao limite máximo de um mês; 

ii. Condicionar o acesso do aluno à biblioteca escolar para requisição de qualquer 

tipo de material, exceto aqueles que sejam necessários para a realização de 

tarefas escolares, até ao limite máximo de um mês; 

iii. Condicionar o acesso do aluno ao centro de recursos para a realização de 

qualquer tipo de atividade, exceto os afetos às atividades letivas, até ao limite 

máximo de um mês; 

d) Mudança de turma. 

4. A aplicação das três medidas disciplinares corretivas anteriores são da competência do 

Diretor do agrupamento, que para o efeito, procede sempre à audição do Diretor de Turma 

ou do Professor Titular de turma da turma a que o aluno pertença, bem como do professor 

tutor caso exista. 

5. A aplicação das medidas disciplinares corretivas anteriormente descritas é comunicada ao 

encarregado de educação do aluno. 

6. As medidas disciplinares sancionatórias estão regulamentadas pelo artigo 28.º da Lei n.º 

51/2012, de 5 de setembro, podendo estas ser: 

a) Repreensão registada da competência do professor, quando a infração for praticada na 

sala de aula, ou do Diretor nas restantes situações e 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. 

b) Suspensão até três dias aplicada pelo Diretor do agrupamento, garantidos que estejam 

os direitos de audiência e defesa do visado e sempre justificada nos atos que a 

suportam. Compete ainda ao Diretor do agrupamento, ouvidos os pais ou o 

encarregado de educação do aluno, fixar os termos e condições em que a aplicação da 

medida é executada, garantindo ao aluno um plano de atividades pedagógicas a 

realizar. 
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c) Suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis, 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 

responsabilidade de se pronunciar relativamente aqueles factos, como da defesa 

elaborada, sendo competente para a sua aplicação o Diretor, que pode previamente 

ouvir o Conselho de Turma. Compete ainda ao Diretor da escola, ouvidos, os pais ou 

encarregados de educação do aluno, quando menor de idade, fixar os termos e 

condições em que a aplicação da medida referida no ponto anterior, seja executada, 

garantindo ao aluno um plano pedagógico de atividades pedagógicas a realizar, 

coresponsabilizando-os pela sua execução e acompanhamento, podendo igualmente 

se assim o entender, e para aquele efeito, estabelecer eventuais parcerias ou celebrar 

protocolos com entidades públicas ou privadas. O não cumprimento do plano de 

atividades pedagógicas pode dar lugar à instrução de novo procedimento disciplinar, 

considerando-se a recusa circunstância agravante. 

d) A transferência de escola e a expulsão da escola, compete ao Delegado regional de 

educação e reporta-se à prática de factos notoriamente impeditivos do 

prosseguimento do processo de ensino-aprendizagem dos restantes alunos da escola, 

ou do normal, relacionamento com algum ou alguns dos membros da comunidade 

educativa. 

7. A cumulação de medidas disciplinares está regulamentada pelo artigo 29.º da Lei n.º 

51/2012, de 5 de setembro. 

 Procedimento disciplinar Artigo 136º.

1. A tramitação do processo disciplinar está regulamentada pelo artigo 30.º da Lei n.º 51/2012, 

de 5 de setembro. 

2. A suspensão preventiva do aluno está regulamentada pelo artigo 32.º da Lei n.º 51/2012, de 

5 de setembro: 

a) As faltas dadas pelo aluno durante a suspensão preventiva são consideradas 

injustificadas, no caso do aluno vir a ser condenado. No caso de o aluno não ser 

condenado as faltas são para todos os efeitos consideradas justificadas. 

b) No caso de o aluno não ser condenado todas as avaliações entretanto ocorridas na 

turma têm que ser facultadas ao aluno. 

3. Decisão final do procedimento disciplinar está regulamentado pelo artigo 33.º da Lei n.º 

51/2012, de 5 de setembro. 

4. Execução das medidas corretivas ou disciplinares sancionatórias está regulamentado pelo 

artigo 34.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 

5. O recurso hierárquico está regulamentado pelo artigo 36.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de 

setembro. 

6. A salvaguarda da convivência escolar está regulamentada pelo artigo 37.º da Lei n.º 51/2012, 

de 5 de setembro . 

7. A responsabilidade civil e criminal está regulamentada pelo artigo 38.º da Lei n.º 51/2012, de 

5 de setembro . 

8. A responsabilidade dos pais e encarregados de educação está regulamentado pelo artigo 43.º 

da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro . 

9. Incumprimento dos pais e encarregados de educação está regulamentado pelos artigos 44.º 

e 45.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro . 
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Subsecção II. Pessoal docente  

 Autoridade do professor Artigo 137º.

1. A autoridade do professor exerce-se dentro e fora da sala de aula, no âmbito das instalações 

escolares ou fora dela no exercício das suas funções. 

2. Os professores gozam de especial proteção da lei penal relativamente aos crimes cometidos 

contra a sua pessoa ou o seu património, no exercício das suas funções ou por causa delas, 

sendo a pena aplicável ao crime respetivo agravada em um terço nos seus limites mínimo e 

máximo. 

3. Do pessoal docente depende o processo de educação para o que deve ter as condições de 

trabalho que lhe permitam uma entrega plena às suas funções. 

4. A vida na escola exige-lhe empenho e dedicação. 

 Direitos  Artigo 138º.

São direitos do pessoal docente: 

a) Ser tratado e respeitado com lealdade; 

b) Ter um ambiente de trabalho agradável; 

c) Ter acesso a toda a legislação inerente à sua profissão; 

d) Ser devidamente elucidado pelos órgãos competentes sobre qualquer problema 

alusivo à sua vida profissional; 

e) Ser atendido nas suas solicitações e esclarecido nas suas dúvidas ou sobre os direitos e 

deveres que lhe assistem, por quem de direito na estrutura escolar; 

f) Ser consultado antes de ser indigitado para qualquer cargo ou tarefa específica, depois 

ouvido nas suas razões; 

g) Ter conhecimento prévio de toda a documentação sujeita a discussão; 

h) Ter acesso a toda a documentação que não seja classificada emanada do ministério da 

tutela e departamentos afins, que, para o efeito, é afixada em local apropriado; 

i) Ser apoiado, no exercício das suas atividades, pelo Doordenador de Departamento 

Curricular, Subcoordenador de Grupo Disciplinar, colegas, órgãos de gestão e por 

todos aqueles a quem cabe o dever de informar e colaborar; 

j) Receber informação atualizada sobre atividades sindicais em placar próprio na sala dos 

professores; 

k) Apresentar propostas ou meras sugestões aos órgãos de gestão, diretamente ou por 

intermédio do respetivo Coordenador de Departamento Curricular , Subcoordenador 

de Grupo Disciplinar ou Diretor de Turma; 

l) Ter salas de aula em completo estado de arrumação e limpeza; 

m) Ter à sua disposição o material didático em condições de poder ser utilizado; 

n) Beneficiar e participar em ações de formação que concorram para o seu 

enriquecimento profissional; 

o) Ser informado das inovações pedagógicas que forem introduzidas e dispor de 

condições para a sua aplicabilidade; 

p) Ter um horário que não tenha um excessivo número de disciplinas e/ou níveis de 

ensino assim como hiatos; 

q) Que lhe sejam atribuídas turmas de modo a dar continuidade a projetos; 

r) Intervir e participar nos órgãos de gestão democrática da escola. 

 Deveres  Artigo 139º.
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1. São deveres gerais do pessoal docente: 

a) Conhecer o Regulamento Interno do Agrupamento; 

b) Dar a conhecer aos alunos o Regulamento Interno da Agrupamento, no início do ano 

letivo, sendo tratado com mais pormenor com o Diretor de Turma; 

c) Abster-se de emitir opiniões, junto dos alunos, sobre a atuação de outros docentes; 

d) Ser cuidadoso na linguagem, nas atitudes e nas relações humanas; 

e) Procurar conviver com os membros da comunidades educativa dentro de um espírito 

de camaradagem e civismo; 

f) Consultar diariamente os placares na sala dos professores; 

g) Usar de lealdade para com os restantes membros da comunidade educativa, 

respeitando-os nas suas pessoas, ideias, bens e funções; 

h) Ser assíduo e pontual; 

i) Participar ativamente  na vida escolar; 

j) Não limitar a ação educativa à sala de aula 

k) Planificar e executar aulas didática e pedagogicamente adequadas; 

l) Colaborar com os colegas e com os restantes membros da comunidade escolar; 

m) Fornecer ao Diretor de Turma todas as informações que este lhe solicitar acerca do 

comportamento e aproveitamento dos alunos; 

n) Marcar falta de presença sempre que o aluno não compareça às aulas; 

o) Participar ao Diretor de Turma, no prazo de dois dias úteis, fazendo relatório 

circunstanciado da ocorrência, sempre que  a um aluno seja marcada falta por motivos 

disciplinares; 

p) Resolver com bom senso e com espírito de tolerância os problemas que surjam no 

contacto com os alunos ou com outros membros da comunidade escolar; 

q) Desenvolver nos alunos o sentido de responsabilidade, com vista à sua formação 

integral e incutir-lhes a ideia de respeito pela pessoa humana e pela natureza; 

r) Não permitir a saída dos alunos da sala de aula, antes do toque de saída; 

s) Zelar pelas instalações e material da escola; 

t) Desenvolver nos alunos o gosto pela escola, defesa e conservação do seu património. 

u) Participar ativamente nas programações dos departamentos curriculares, nas 

planificações das disciplinas e dos níveis que leciona, em todas as atividades inerentes 

ao seu departamento, assim como nos planos de atividades do agrupamento; 

v) Comparecer nas reuniões para as quais foi convocado, nos termos da legislação em 

vigor; 

w) Colaborar na organização e na dinamização de atividades extracurriculares, 

nomeadamente festas escolares, comemorações e visitas de estudo; 

x) Promover medidas de caráter pedagógico que estimulem o harmonioso 

desenvolvimento da educação, quer nas atividades na sala de aula, quer nas demais 

atividades da escola; 

y) Não marcar dois testes ou mais no mesmo dia e evitar a marcação de mais de três 

testes por semana no 1.º, 2.º ciclos do ensino básico. 

2. São deveres relativos ao funcionamento das aulas: 

a) Ser o primeiro a entrar e o último a sair da sala de aula e não deixar os alunos dentro 

da mesma; 

b) Ter o cuidado, depois de sair, de deixar a porta devidamente fechada, comunicando ao 

funcionário de serviço no setor todas as anomalias encontradas; 
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c) Providenciar, da forma que julgar mais conveniente, no sentido de que, antes de sair, o 

quadro fique devidamente apagado e a sala limpa; 

d) Não abandonar a sala durante o decorrer da aula, salvo motivo muito especial, que é 

comunicado imediatamente. Neste caso, não se ausenta sem que previamente tome 

os cuidados indispensáveis para assegurar a ordem dentro da sala durante a sua 

ausência acidental; 

e) Não permitir a saída dos alunos durante o decorrer da aula, salvo em casos muito 

especiais, a julgar pelo próprio docente; 

f) Não permitir que os alunos mexam nos estores, devendo estes ser manuseados pelo 

próprio professor; 

g) Não trocar de sala, exceto, quando o julgar absolutamente necessário, devendo 

entender-se previamente com o colega implicado na troca, participando a permuta ao 

respetivo funcionário; 

h) Não terminar as aulas antes do toque, mesmo naquelas em que se realiza teste de 

avaliação. 

 Assiduidade Artigo 140º.

1. A presença do professor no seu local de trabalho é confirmada pelas normas a seguir 

indicadas: 

a) Na aula – na aplicação eletrónica para registo de presenças e sumários; 

b) No exercício de cargos – na aplicação eletrónica para registo de presenças e sumários; 

c) Nas reuniões – pela assinatura das atas ou rubrica em documento próprio; 

d) Noutras atividades – pela rubrica em documento próprio. 

2. Falta é a ausência do docente durante a totalidade ou parte do período diário de presença 

obrigatória no estabelecimento de educação ou de ensino, no desempenho de atividade das 

componentes letiva e não letiva, ou em local a que deva deslocar-se no exercício de tais 

funções. 

3. As faltas dadas a tempos registados no horário individual do docente são referenciadas a: 

a) Períodos de uma hora, tratando-se de docentes da educação pré-escolar e do 1.º ciclo 

do ensino básico; 

b) Períodos de quarenta e cinco minutos, tratando-se de docentes dos 2.º e 3.º ciclos do 

ensino básico. 

c) A ausência do docente a um dos tempos de uma aula de noventa minutos de duração, 

corresponde a um período de 45 minutos. 

4. É considerado um dia de falta a ausência a um número de horas igual ao quociente da divisão 

por cinco do número de horas de serviço docente que deva ser obrigatoriamente registado 

no horário semanal do docente. 

5. É ainda considerada falta a um dia: 

a) A ausência do docente a serviço de exames; 

b) A ausência do docente a reuniões que visem a avaliação sumativa de alunos. 

6. A ausência a outras reuniões de natureza pedagógica convocadas nos termos da lei é 

considerada falta do docente a dois tempos letivos, salvo se for o único serviço marcado para 

o docente nesse dia que resultará na marcação de falta correspondente a dia. 

7. As faltas por períodos inferiores a um dia são adicionadas no decurso do ano escolar para 

efeitos do disposto no n.º 11.  

8. A falta ao serviço letivo que dependa de autorização apenas pode ser permitida quando o 

docente tenha apresentado ao Diretor da escola o plano da aula a que pretende faltar. 
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9. As faltas a serviço de exames, bem como a reuniões que visem a avaliação sumativa de 

alunos, apenas podem ser justificadas por casamento, por nascimento, maternidade e 

paternidade, por falecimento de familiar, por doença, por doença prolongada, por acidente 

em serviço, por isolamento profilático e para cumprimento de obrigações legais, tal como 

regulado na lei. 

10. O docente, no caso de faltar a reuniões de avaliação, entrega antecipadamente as 

propostas de nível, de modo a não prejudicar a realização das reuniões. 

11. O docente pode faltar um dia útil por mês, por conta do período de férias, até ao limite de 

sete dias úteis por ano.  

12. As faltas previstas no número anterior quando dadas por docente em período probatório 

apenas podem ser descontadas nas férias do próprio ano. 

13. O docente que pretenda faltar ao abrigo do disposto no número 11 deve solicitar, com a 

antecedência mínima de três dias úteis, autorização escrita ao Diretor, ou se tal não for 

comprovadamente possível, no próprio dia, por participação oral, que deve ser reduzida a 

escrito no dia em que o docente regresse ao serviço. 

14. As faltas a tempos letivos por conta do período de férias são computadas nos termos 

previstos do n.º 5 do artigo 94.º do ECD republicado pelo Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de 

fevereiro, e regulamentado pelo Decreto Regulamentar n.º 26/012, de 21 de fevereiro, até 

ao limite de quatro dias, a partir do qual são consideradas faltas a um dia. 

15. Para efeitos de aplicação do disposto no Estatuto da Carreira Docente, consideram-se 

ausências equiparadas a prestação efetiva de serviço, para além das consagradas em 

legislação própria, ainda as seguintes: 

a) Assistência a filhos menores; 

b) Doença; 

c) Doença prolongada; 

d) Prestação de provas de avaliação por trabalhador-estudante abrangido pelo n.º 1 do 

artigo 101.º do ECD; 

e) Licença sabática e equiparação a bolseiro; 

f) Dispensas para formação nos termos do artigo 109.º do ECD; 

g) Exercício do direito à greve; 

h) Prestação de provas de concurso. 

16. As faltas por doença devem ser comunicadas pelo professor ou por interposta pessoa, no 

próprio dia, ou excecionalmente no dia seguinte, indicando o local onde se encontra e 

apresentar o documento comprovativo no prazo de 5 dias a contar do segundo dia de 

doença. 

17. Ao pessoal docente podem ser concedidas dispensas de serviço docente para participação 

em atividades de formação destinadas à respetiva atualização, nas condições a regulamentar 

por portaria do membro do Governo responsável pela área da educação, com as 

especialidades previstas nos números seguintes. 

18. As dispensas para formação da iniciativa de serviços centrais, regionais ou do Agrupamento 

de Escolas ou escola não agrupada a que o docente pertence são concedidas 

preferencialmente na componente não letiva do horário do docente. 

19. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a formação de iniciativa do docente é 

autorizada durante os períodos de interrupção da atividade letiva. 
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20. Quando for comprovadamente inviável ou insuficiente a utilização das interrupções letivas, 

a formação a que se refere o número anterior pode ser realizada nos períodos destinados ao 

exercício da componente não letiva nas seguintes condições:  

a) Tratando-se de educadores de infância; 

b) Nos restantes casos, até ao limite de dez horas por ano escolar. 

21. A dispensa a que se refere o número anterior não pode exceder, por ano escolar, cinco dias 

úteis seguidos ou oito interpolados. 

22. Os docentes podem ausentar-se pela necessidade de tratamento ambulatório, realização 

de consultas médicos e exames complementares de diagnóstico, que não possam efetuar-se 

fora do período normal de trabalho e só pelo tempo estritamente necessário.  

23. O disposto no número anterior é extensível à assistência ao cônjuge ou equiparado, 

ascendentes, descendentes, adotando, adotados e enteados, menores ou deficientes, 

quando comprovadamente o seja a pessoa mais adequada para o fazer. 

24. Os professores que beneficiem do disposto no n.º anterior apresentam, na secretaria, logo 

após o seu regresso, o documento comprovativo da sua presença nos locais onde se 

realizaram aquelas consultas ou exames.  

25. Para efeitos de organização das faltas nos serviços administrativos, devem os 

coordenadores de estabelecimento, na sexta-feira de cada semana, entregar no 

Agrupamento os pedidos/justificações de faltas ocorridas na sua escola referentes a essa 

semana. 

26. Nos casos de período de faltas justificado por atestado médico, devem os coordenadores 

de estabelecimento informar o Agrupamento no dia do seu início. 

27. No caso de falta com pedido antecipado obrigatório, deve o docente interessado formalizar 

esse mesmo pedido no agrupamento. 

Subsecção III. Pessoal não docente  

 Direitos dos assistentes técnicos Artigo 141º.

1. Para além dos direitos e deveres consagrados na lei e das normas legais aplicáveis ao pessoal 

não docente são ainda direitos e deveres dos assistentes técnicos, enquanto membros da 

comunidade escolar, os que se passam a referir nos pontos seguintes. 
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2. São direitos dos assistentes técnicos: 

a) Ser tratado com respeito e consideração; 

b) Participar na vida escolar, pela forma e dentro dos limites fixados na lei; 

c) Usar outros serviços, nomeadamente bufete e telefone, nas mesmas condições que os 

restantes elementos do agrupamento; 

d) Ser ouvido sobre assuntos que lhe digam respeito; 

e) Beneficiar e participar em ações de formação que concorram para o seu 

aperfeiçoamento profissional e dos seus serviços; 

f) Ser informado da legislação do seu interesse e das normas em vigor na escola; 

g) Usufruir de instalações e equipamentos com as condições necessárias ao bom 

exercício das suas funções; 

h) Dispor de um expositor em local apropriado. 

3. São deveres dos assistentes técnicos: 

a) Participar na vida da escola; 

b) Colaborar para a unidade e boa imagem da escola e dos serviços; 

c) Colaborar com o órgão de gestão, diretores de turma, professores e restante pessoal 

na resolução de assuntos do interesse da comunidade escolar; 

d) Manter-se atento e informado sobre a legislação que lhe diga respeito, bem como 

aquela sobre a qual tem de fornecer informações, elementos ou esclarecimentos; 

e) atender e informar corretamente tanto os elementos da comunidade escolar como o 

público em geral, sobre assuntos do seu interesse; 

f) Conservar as instalações e equipamento que utiliza em bom estado; 

g) Ser assíduo e pontual; 

h) Cumprir as instruções emanadas do Diretor e dos seus superiores hierárquicos; 

i) Guardar sigilo profissional. 

 Direitos dos assistentes operacionais Artigo 142º.

São direitos dos assistentes operacionais: 

a) Ser tratado com lealdade e respeito pela sua pessoa, ideias e bens e também pelas 

suas funções, por todos os membros da comunidade escolar; 

b) Ser atendido nas suas solicitações e esclarecido nas suas dúvidas pelos  órgãos de 

gestão, serviços administrativos e outros; 

c) Ter condições materiais que lhe permitam executar cabalmente as suas tarefas; 

d) Beneficiar de apoio e compreensão; 

e) Participar na vida da escola, pela forma e na medida previstas na lei; 

f) Ser escutado nas suas sugestões e críticas que se prendem com as suas tarefas; 

g) Ser informado sobre a legislação, normas e assuntos que lhe digam respeito; 

h) Usar os serviços, nomeadamente de bufete e telefone, nas mesmas condições que os 

restantes membros da escola; 

i) Participar em ações de formação que visem o seu aperfeiçoamento profissional.  

 Deveres dos assistentes operacionais Artigo 143º.

São deveres dos assistentes operacionais: 

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

incentivando o respeito pelas regras de convivência; 

b) Cumprir as tarefas que lhe foram distribuídas; 

c) Ser assíduo e pontual; 
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d) Incentivar o respeito pelas regras de convivência e ser afável no trato e correto nas 

relações com os outros membros da comunidade escolar, mormente com os alunos, e 

com todas as pessoas que se dirijam à escola; 

e) Resolver com bom senso, tolerância e compreensão os problemas que surjam no 

contacto com os alunos, não recorrendo à coação ou a outras vias reprováveis para 

resolver conflitos; 

f) Informar o Diretor de Turma ou Professor Titular de Turma ou, na sua ausência, o 

Diretor, sempre que se verifique um comportamento menos digno de um aluno; 

g) Zelar pela limpeza, conservação e arrumação das instalações, mobiliário e material 

escolar, participando superiormente todos os casos de deterioração ou extravio; 

h) Respeitar os outros membros da comunidade escolar nas suas pessoas, ideias, bens e 

funções, promovendo um bom ambiente educativo; 

i) Exercer vigilância sobre alunos não ocupados em atividades escolares, evitando que 

perturbem o normal funcionamento das aulas, danifiquem instalações, árvores, 

arbustos, plantas ou bens, pratiquem brincadeiras ou jogos que façam perigar a sua 

integridade física ou a dos outros, ou abandonem extemporaneamente o recinto 

escolar; 

j) Impedir a entrada na escola a pessoas estranhas ou que pelo seu porte e conduta se 

presume irão perturbá-la; 

k) Antes de cada aula, dotar a sala do material necessário previamente requisitado pelo 

professor; 

l) Não divulgar, para o exterior, diretrizes internas da escola; 

m) Colaborar no acompanhamento e integração dos alunos na comunidade educativa; 

n) Prevenir e resolver problemas comportamentais e de aprendizagem 

o) São deveres da tarefeira os mesmos do pessoal auxiliar da ação educativa, exceto no 

que diz respeito a faltas e vencimento, que têm regulamentação específica. 

 Assiduidade do pessoal não docente Artigo 144º.

1. A presença do pessoal não docente no seu local de trabalho é confirmada pelas normas a 

seguir indicadas: 

a) No serviço – pelo registo de presença através de cartão eletrónico na Escola Básica de 

São Martinho do Campo e por assinatura em livro próprio, nas restantes escolas; 

b) Nas reuniões – pela assinatura em documento próprio. 

2. O pessoal não docente pode faltar um dia útil por mês, por conta do período de férias. 

3. Cumulativa e excecionalmente, mediante autorização do Diretor, pode o funcionário faltar 

seis dias em cada ano civil, com perda de vencimento e de tempo de serviço. 

4. As faltas por doença devem ser comunicadas pelo funcionário ou por interposta pessoa, no 

próprio dia, ou excecionalmente no dia seguinte, indicando o local onde se encontra e 

apresentar o documento comprovativo no prazo de cinco dias, a contar do segundo dia de 

doença. 

5. O pessoal não docente poderá ausentar-se ao serviço para realização de consultas médicas 

ou de exames complementares de diagnóstico do próprio ou do cônjuge, ascendentes, 

descendentes e equiparados, sempre que não possam realizar-se fora do horário de trabalho 

(artigos 52.º e 53.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31de março). 
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6. O pessoal não docente que beneficie do disposto no número anterior apresenta, nos Serviços 

Administrativos ou ao Coordenador de Estabelecimento, logo após o seu regresso, o 

documento comprovativo da sua presença nos locais onde se realizaram aquelas consultas 

ou exames. Tais ausências referidas neste artigo são consideradas, para todos os efeitos 

legais, como serviço efetivo. 

7. O Coordenador/Representante de Estabelecimento fará chegar essa justificação aos serviços 

administrativos até dois dias após a respetiva falta. 

 Direitos das tarefeiras Artigo 145º.

São direitos das tarefeiras os mesmos dos assistentes operacionais, exceto no que diz respeito 

a faltas e vencimento, que têm regulamentação específica. 

Subsecção IV. Pais e Encarregados de Educação  

Os pais e encarregados de educação dos alunos não podem alhear-se do processo educativo, 

pelo que têm direitos e deveres, que se passam a especificar nos pontos seguintes. 

 Direitos Artigo 146º.

São direitos dos pais e encarregados de educação: 

a) Participar, individual e coletivamente, na vida da escola; 

b) Conhecer o Regulamento Interno; 

c) Ser informado do comportamento e aproveitamento do seu educando, quer após cada 

um dos momentos de avaliação, quer no dia e hora fixados no horário do Diretor de 

Turma ou do professor titular para o efeito; 

d) Ter acesso a qualquer tipo de informação relacionada com o ciclo de estudos do seu 

educando; nomeadamente ao processo individual do seu educando, podendo 

consultá-lo na secretaria/escola do 1º ciclo na presença de um funcionário 

administrativo ou do professor titular de turma/Diretor de Turma, não podendo em 

caso algum fazer fotocópias do mesmo.  

e) Ser avisado pelo Diretor de Turma/professor titular de turma acerca das faltas dadas 

pelo seu educando; 

f) Ser bem recebido por todas as pessoas ao serviço da escola; 

g) Recorrer ao Diretor sempre que o assunto a tratar ultrapasse a competência do Diretor 

de Turma/professor titular de turma; 

h) Poder reclamar da avaliação feita ao seu educando, nos termos e dentro dos prazos 

previstos na legislação em vigor; 

i) Ser informado sobre a legislação e normas que lhe digam respeito; 

j)  Expressar por escrito em impresso próprio, o seu parecer sobre a proposta de 

retenção repetida do seu educando, exceto no 9º ano, sendo para isso convocado pelo 

professor titular de turma/Diretor de Turma. 

 Deveres Artigo 147º.

1. São deveres dos pais e encarregado de educação: 

a) Acompanhar ativamente a vida escolar do seu educando; 

b) Promover a articulação entre a educação na família e o ensino na escola; 

c) Diligenciar para que o seu educando beneficie, efetivamente, dos seus direitos e 

cumpra rigorosamente os deveres que lhe incumbem, nos termos do presente 

Estatuto, procedendo com correção no seu comportamento e empenho no processo 

de ensino; 
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d) Contribuir para a criação e execução do Projeto Educativo e do Regulamento Interno 

do Agrupamento e participar na vida da escola; 

e) Cooperar com os professores no desempenho da sua missão pedagógica, em especial 

quando para tal forem solicitados, colaborando no processo de ensino dos seus 

educandos; 

f) Reconhecer e respeitar a autoridade dos professores no exercício da sua profissão e 

incutir nos seus filhos ou educandos o dever de respeito para com os professores, o 

pessoal não docente e os colegas da escola, contribuindo para a preservação da 

disciplina e harmonia da comunidade educativa; 

g) Contribuir para o correto apuramento dos factos em procedimento de índole 

disciplinar instaurado ao seu educando, participando nos atos e procedimentos para os 

quais for notificado e, sendo aplicada a este medida corretiva ou medida disciplinar 

sancionatória, diligenciar para que a mesma prossiga os objetivos de reforço da sua 

formação cívica, do desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua 

capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade 

educativa e do seu sentido de responsabilidade; 

h) Contribuir para a preservação da segurança e integridade física e psicológica de todos 

os que participam na vida da escola; 

i) Integrar ativamente a comunidade educativa no desempenho das demais 

responsabilidades desta, em especial informando-a e informando-se sobre todas as 

matérias relevantes no processo educativo dos seus educandos; 

j) Comparecer na escola sempre que tal se revele necessário ou quando para tal for 

solicitado; 

k) Conhecer o presente Estatuto, bem como o Regulamento Interno do Agrupamento e 

subscrever declaração anual de aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto 

ao seu cumprimento integral; 

l) Indemnizar a escola relativamente a danos patrimoniais causados pelo seu educando; 

m) Manter constantemente atualizados os seus contactos telefónico, endereço postal e 

eletrónico, bem como os do seu educando, quando diferentes, informando a escola 

em caso de alteração. 

2. Os pais ou encarregados de educação são responsáveis pelos deveres dos seus filhos e 

educandos, em especial quanto à assiduidade, pontualidade e disciplina. 

3. O incumprimento dos deveres por parte dos pais ou encarregados de educação está 

regulamentado pelo artigo 44º da Lei nº 51/2012. 

Subsecção V. Autarquia e outros membros da comunidade 

 Direitos e deveres Artigo 148º.

Estes organismos têm corresponsabilização na formação dos jovens, na sua educação e na sua 

correção cívica. São ainda parte fundamental na criação de mecanismos que venham a ocupar 

os jovens em momentos livres, sejam eles letivos ou não letivos. 

Subsecção VI. Técnicos Especializados 

 Direitos e deveres Artigo 149º.

Os direitos e deveres dos técnicos especializados são os consagrados na legislação e de acordo 

com a sua especificidade. 
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Capítulo V -  Avaliação 

Secção I. ALUNOS 

 Instrumentos de Avaliação Artigo 150º.

1. O professor, no decurso do processo ensino aprendizagem, deve variar os instrumentos de 

avaliação quer na componente oral, escrita ou prática. 

2. No agrupamento, vigoram os seguintes critérios quanto à marcação das provas escritas: 

a) Nos 2º e 3º ciclos do ensino básico, a marcação dos testes é definida, 

preferencialmente, no início de cada período letivo, e nunca com menos de 3 dias úteis 

de antecedência, exceto se o professor entender que a marcação prévia é prejudicial 

ao aproveitamento da turma. 

b) Não deve exceder, sempre que possível, as três provas escritas por semana nos 

primeiro e no segundo ciclo, sendo que não se pode realizar mais do que uma ficha por 

dia, salvo em situações devidamente justificadas ao Diretor de Turma; 

c) As provas escritas são calendarizadas na reunião do Conselho de Turma registadas, 

pelos respetivos docentes, na aplicação eletrónica; 

d) As disciplinas lecionadas num único bloco semanal têm prioridade na marcação das 

provas escritas; 

e) Nas provas práticas, nas diversas disciplinas, não se aplicam as regras definidas 

anteriormente. 

 Retenção Artigo 151º.

1. As medidas referentes a uma retenção ou não aprovação estão regulamentadas pelo artigo 

32.º do Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto. 

2. A disciplina de EMRC nos três ciclos e as disciplinas de oferta complementar nos 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico, bem como de Apoio ao Estudo, no caso do 1.º ciclo do ensino básico, 

não são avaliadas para efeito de progressão de ano de escolaridade nem para conclusão de 

ciclo de ensino. 

 Avaliação externa Artigo 152º.

As provas de avaliação externa estão regulamentadas na legislação em vigor e no manual de 

procedimentos administrativos. 

Subsecção VII. Quadro de mérito e quadro de excelência  

 Quadro de Honra Artigo 153º.

Com vista ao reconhecimento do mérito, da dedicação e do esforço no trabalho e no 

desempenho escolar, estabelece-se os seguintes quadros de honra: 

a) Quadro de Mérito: 

i. Artístico; 

ii. Desportivo; 

iii. Cidadania/Solidariedade; 

b) Quadro de Excelência: 

 Quadro de Mérito Artigo 154º.
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a) No final do ano letivo são atribuidos aos alunos os prémios previstos na alínea a) do 

artigo anterior, para cada ano de escolaridade do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, por 

uma comissão constituída para o efeito e sob proposta fundamentada dos conselhos 

de turma.    

b) A comissão referida na alínea anterior é constituída por: 

i. Diretor, que a preside; 

ii. Responsável pela área disciplinar ou subdiretor ou adjunto quando esta estiver 

a cargo do Diretor;  

iii. Coordenador Pedagógico do 2.º Ciclo; 

iv. Coordenador Pedagógico do 3.º Ciclo; 

v. Coordenador dos Projetos Escolares; 

vi. Coordenador do Departamento Curricular de Expressões. 

 Quadro de Excelência Artigo 155º.

a) Com periodicidade trimestral, no final de cada período, são registados os três 

melhores alunos do 4.º ao 9.º anos de escolaridade do ensino básico, atendendo às 

classificações atribuídas no final do respetivo período 

b) A ordenação será feita tendo por base a média classificações atríbuidas ao aluno nas 

disciplinas em que está inscrito, com a exceção da disciplina de Educação Moral e 

Religiosa (opcional) e das disciplinas de oferta de escola, por não serem considerada 

para a progressão dos alunos). 

c) Em caso de empate, procede-se da seguinte forma: 

i. No 1.º e 2.º períodos letivos, são referenciados todos os alunos empatados, 

mesmo que para tal sejam indicados mais do que três alunos; 

ii. No final do ano letivo, os alunos são desempatados recorrendo em primeiro 

lugar à média das disciplinas, incluindo as ofertas de escola, depois 

comparando as médias dos períodos anteriores, começando pelo 2.º período. 

Se, ainda assim, subsistir o empate são todos contemplados com os alunos 

contemplados tal como acongtece no 1.º e 2.º período; 

d) O quadro de honra é afixado na entrada principal da escola sede. 

e) Os alunos referenciados no quadro de honra do último trimestre recebem um diploma 

e um prémio simbólico, no início do ano seguinte, facto que constará do processo 

individual do aluno e da respetiva caderneta de mérito. 

Secção II. PESSOAL DOCENTE  

 Avaliação do pessoal docente Artigo 156º.

O estatuto da carreira docente encontra-se republicado pelo Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de 

fevereiro, e regulamentado pelo Decreto Regulamentar n.º 26/2012 ,de 21 de fevereiro. 

Secção III. PESSOAL NÃO DOCENTE 

 Avaliação de desempenho do pessoal não docente Artigo 157º.

Os princípios orientadores do processo de avaliação estão definidos pelo SIADAP 3 Lei n.º 66-B 

2007, de 28 de dezembro. 
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Capítulo VI -  ORGANIZAÇÃO E NORMAS DE 

FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E ESPAÇOS ESCOLARES 

Secção I. SERVIÇOS E ESPAÇOS ESCOLARES  

Subsecção I. Normas gerais 

 Definição Artigo 158º.

Consideram-se espaços escolares e serviços, todas as instalações e recursos humanos a eles 

ligados que contribuam para o desenvolvimento da função educativa e formativa do 

Agrupamento, nos planos pedagógico, cultural e administrativo. 

 Gestão dos espaços escolares Artigo 159º.

1. De acordo com o estabelecido por Lei, a gestão dos espaços escolares e serviços é da 

responsabilidade do Diretor, cabendo ao mesmo, no âmbito das suas competências, zelar 

pela sua manutenção e integridade. 

2. A distribuição dos espaços e a implementação de novos serviços deve ser feita no início do 

ano letivo, ou quando se julgar conveniente, desde que existam razões devidamente 

fundamentadas sobre a sua pertinência e necessidade, tendo em consideração os projetos e 

atividades a desenvolver. 

 Princípios orientadores Artigo 160º.

Os princípios que regem a gestão dos espaços escolares e dos serviços são os que a Lei 

consagra e ainda os seguintes: 

a) Primazia dos fatores de ordem pedagógica sobre os de ordem administrativa; 

b) Adequação à função educativa do Agrupamento e à implementação do Projeto 

Educativo; 

c) Articulação com os restantes organismos da administração educativa, outras escolas e 

o Município; 

d) Acesso aos espaços, instalações e serviços por parte de elementos da comunidade 

local, de acordo com as normas e condicionantes definidas. 

 Critérios de constituição Artigo 161º.

1. Os espaços escolares definidos são: 

a) Salas de aula comuns; 

b) Salas de aula específicas, nomeadamente os laboratórios, as salas de Educação Visual, 

de Educação Tecnológica, de Educação Musical, oficinas e instalações desportivas; 

c) Sala de informática; 

d) Sala de diretores de turma; 

e) Salas de convívio de alunos, funcionários e professores; 

f) Zona de recreio e lazer; 

g) Bibliotecas/Centro de Recursos; 

h) Centro de Apoio à aprendizagem; 

i) Gabinete de Apoio ao Aluno; 

j) Auditório; 
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k) Outras salas adstritas ao funcionamento das atividades de complemento e de 

enriquecimento curricular; 

l) Refeitórios; 

m) Bufete; 

n) Papelaria; 

o) Reprografia; 

p) Salas de apoio e organização administrativa e funcional do Agrupamento. 

2. Na  sede  do  agrupamento,  funcionam  os  seguintes serviços: 

a) Direção; 

b) Serviços administrativos/ação social escolar; 

c) Bufete e bar dos professores; 

d) Refeitório; 

e) Papelaria; 

f) Reprografia; 

g) SPO. 

3. As prioridades na utilização dos espaços e serviços da escola ficam assim definidas: 

a) Alunos, docentes e funcionários em atividades que os envolvam diretamente; 

b) Atividades ligadas aos serviços da escola; 

c) Pais e encarregados de educação; 

d) Comunidade local; 

e)  Outros. 

 Organização e funcionamento Artigo 162º.

1. A definição dos serviços existentes e a criar depende do Diretor, de acordo com a sua 

natureza, devendo estes estar bem identificados, de maneira a facilitar o seu acesso. 

2. Os  diferentes serviços e espaços escolares têm regimentos de funcionamento, da 

responsabilidade do Diretor ou em quem ele delegar, onde devem constar os seguintes 

pontos: 

a) Horário de funcionamento; 

b) Normas de acesso e conduta; 

c) Mecanismo de requisição de serviço; 

d) Gestão de equipamentos, incluindo a comunicação de estragos e 

aquisições/reposições. 

3. A requisição de material, equipamentos ou serviços é feita em documento próprio, do qual  

constam, pelo menos, a identificação do requerente, equipamento/material a requisitar, 

sala, data e hora onde é utilizado. 

 Cedência de instalações, serviços e equipamentos à comunidade Artigo 163º.

1. A cedência de instalações e equipamentos a outros membros da comunidade não pode 

perturbar o normal funcionamento das atividades letivas. 

2. A cedência de instalações e equipamentos é autorizada pelo Diretor, sem prejuízo das 

competências da Câmara Municipal de Santo Tirso. 

3. O Diretor pode, pela cedência de utilização dos espaços, instalações escolares e 

equipamentos, exigir uma compensação e passar um documento comprovativo da mesma, 

em função da utilização realizada. 

  



   

 

 Agrupamento de Escolas de São Martinho 
 

 

Regulamento Interno  Página 86 de 102 

Secção II. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

Subsecção I. Administração Escolar 

 Funcionamento Artigo 164º.

1. Os serviços de administração escolar prestam apoio ao funcionamento do Agrupamento nas 

áreas de expediente, arquivo, gestão de pessoal e alunos, aprovisionamento, património, 

tesouraria e contabilidade. 

2. Os funcionários destes serviços respondem perante o chefe dos serviços administrativos e 

este perante o Diretor. 

Subsecção II. Ação Social Escolar 

 Finalidade Artigo 165º.

1. A Ação Social Escolar integra vários setores do Agrupamento: 

a) Auxílios económicos diretos; 

b) Serviço de transportes escolares, em colaboração com CMST; 

c) Serviço de refeitório, bufete, papelaria e seguro escolar 

2. Estes serviços são regidos por estatuto próprio e estão sujeitos a regras definidas pelo 

Ministério da Educação e Autarquia. 

 Funcionamento Artigo 166º.

1. Todos os alunos em condições de beneficiar dos serviços de transportes escolares fazem a 

sua inscrição no final do ano letivo utilizando para o efeito impresso próprio. 

2. Os preços praticados pelo refeitório e bufete decorrem dos benefícios estabelecidos pela 

ASE. 

 Definição e composição Artigo 167º.

1. Os serviços de ação social escolar incluídos nos serviços de administração do Agrupamento 

destinam-se, primordialmente, a satisfazer as necessidades dos alunos pertencentes a 

agregados familiares cuja condição socioeconómica não lhes permita suportar integralmente 

os encargos decorrentes da educação; 

2. Constituem apoios no âmbito da ação social escolar: apoios alimentares (distribuição diária e 

gratuita do leite, fornecimento de refeições gratuitas ou comparticipadas), transportes 

escolares, o alojamento, os auxílios económicos (manuais, material escolar, atividades de 

complemento curricular, tecnologias de apoio para alunos com medidas de suporte à 

aprendizagem e inclusão), a prevenção de acidentes e o seguro escolar, regendo-se pela lei 

geral, normas e procedimentos da ação social escolar do município de Santo Tirso. 

3. Estes serviços são coordenados pelo Diretor ou por quem ele delegar e orientados pelo 

Coordenora Técnica do Agrupamento. 

 Competências Artigo 168º.

Compete à ASE: 

a) Atender professores, alunos e encarregados de educação que solicitem informações 

sobre os serviços; 

b) Colaborar com a autarquia, na organização da rede de transportes escolares e na 

organização dos processos da ação social escolar; 

c) Criar as condições necessárias ao funcionamento do refeitório, bufete, papelaria e 

seguro escolar; 
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d) Organizar e supervisionar o funcionamento daqueles serviços; 

e) Divulgar, organizar, analisar e propor a atribuição de subsídios aos alunos que a eles se 

candidatem, de acordo com o estabelecido na lei; 

f) Assegurar o preenchimento de mapas, no âmbito da ação social escolar; 

g) Assegurar atividades relacionadas com o aprovisionamento e economato; 

h) Assegurar  o  preenchimento  de  mapas,  no  âmbito  dos  apoios  concedidos  à 

componente de apoio à família dos alunos da educação pré-escolar. 

 Subsídios de Estudo Artigo 169º.

1. A atribuição do subsídio é feita de acordo com o escalão do abono de família atribuído pela 

segurança social.  

2. Os prazos para requerimento de subsídios são estipulados por lei e são afixados no placar da 

entrada dos edifícios escolares e dada informação aos encarregados de educação. 

3. É dado conhecimento da lista de alunos a subsidiar através de afixação da mesma nos locais 

habituais. 

4. Os encarregados de educação que se sintam lesados na atribuição dos subsídios, podem 

recorrer das decisões tomadas, no prazo de oito dias após a afixação da lista. 

5. Alterações nas condições económicas do agregado familiar devem ser comunicadas ao órgão 

de gestão para que este investigue da possibilidade de atribuição ou anulação do subsídio. 

6.  Falsas declarações são objeto de procedimento legal, com consequente corte imediato do 

subsídio. 

 Transportes Artigo 170º.

1. A organização, financiamento e controle do funcionamento dos transportes escolares 

constituem competências da Autarquia pelo que deve esta garantir o serviço de transporte 

aos alunos dos ensinos básico e secundário de acordo com a legislação em vigor. 

2. Compete à A.S.E., no âmbito dos transportes escolares: 

a) Colaboração com a Câmara Municipal em ordem à  elaboração do Plano de 

Transportes Escolares; 

b) Divulgação das condições e prazos de atribuição do subsídio de transporte escolar aos 

alunos. 

3. Em caso de extravio ou deterioração, é da responsabilidade dos pais/encarregados de 

educação a aquisição da 2ª via do cartão. 

 Seguro Escolar Artigo 171º.

1. Todos os alunos matriculados neste Agrupamento estão abrangidos pelo seguro escolar cujas 

normas fundamentais se enunciam seguidamente. Os Serviços de Ação Social Escolar 

facultam aos interessados todos os esclarecimentos complementares necessários. 

2. Considera-se acidente escolar o que ocorra durante as atividades programadas pela escola 

ou no percurso casa-escola-casa, dentro do período considerado necessário para o aluno 

efetuar esse percurso. 

3. O seguro escolar funciona em regime de complementaridade do sistema/subsistema público 

de saúde e apenas cobre danos pessoais do aluno. 

4. Apenas está coberta pelo seguro escolar a assistência prestada em estabelecimentos de 

saúde públicos, com exceção dos casos de impossibilidade de tratamento naqueles 

estabelecimentos, devidamente comprovados pelos respetivos serviços. 
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5. Sempre que ocorra um acidente escolar, o aluno/professor/funcionário deve dirigir-se aos 

serviços de ação social escolar e comunicar a ocorrência. Sempre que recorra aos serviços de 

saúde deve fazer-se acompanhar pelo cartão de beneficiário da assistência ou de ficha de 

identificação do aluno entregue pelos serviços de ação social escolar. 

6. Nos casos de prescrição de medicamentos, deve ser apresentado nos serviços de ação social 

escolar o recibo das despesas efetuadas, acompanhado de cópia do receituário médico, a fim 

de ser reembolsado da parte não suportada pelo sistema/subsistema de assistência. 

7. Nos casos de atropelamento, o seguro escolar assume os primeiros socorros e aguarda 

decisão judicial relativamente à culpa dos intervenientes, pelo que é indispensável que o 

encarregado de educação apresente participação do acidente no Tribunal Judicial da 

Comarca para ser definida responsabilidade do acidente. Neste tipo de acidente, a não 

participação   ao   tribunal  implica que o seguro escolar não assuma quaisquer 

responsabilidades decorrentes desse mesmo acidente. 

 Leite e outros suprimentos alimentares Artigo 172º.

1. O programa de leite escolar, conforme a legislação em vigor, é da competência do 

Agrupamento, ao qual cabe providenciar o fornecimento do leite escolar e outros alimentos 

nutritivos, tendo em atenção a necessidade de dar resposta adequada às efetivas 

necessidades e ao consumo das crianças que frequentam os estabelecimentos de educação 

pré-escolar e dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico da rede pública; 

2. Deve ser distribuído pelos funcionários e consumido pelos alunos na sala de aula ou 

refeitório assegurando todos os cuidados necessários em matéria de higiene, conservação e 

garantir as suas boas condições. 

Subsecção III. Outros serviços de apoio à ação educativa 

 Refeitório/Bufete Artigo 173º.

1. O bufete e refeitórios das escolas do Agrupamento destinam-se a satisfazer as necessidades 

da comunidade escolar em alimentação. 

2. A alimentação a fornecer nestas estruturas deve ter em conta as regras da alimentação 

racional, incluindo as respeitantes à higiene das instalações, dos utensílios, dos géneros 

alimentares e do pessoal. 

3. O serviço de bufete faz-se através do sistema de pagamento por cartão eletrónico, segundo a 

ordem de chegada. 

4. Nos refeitórios é, semanalmente, afixada a ementa das refeições a servir na semana 

seguinte. 
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5. Só pode usufruir das suas refeições no refeitório quem tiver adquirido a refeição: 

a) As refeições devem ser adquiridas em data anterior pelo aluno ou encarregado de 

educação; 

b) A aquisição da senha no próprio dia está sujeita a uma taxa adicional; 

c) A aquisição no próprio dia só pode ser feita até às 10 horas. 

6. A ementa pode estar sujeita a alterações de última hora. 

7. Em casos excecionais, devidamente justificados, pode ser servida uma refeição do tipo 

"dieta", devendo a mesma ser solicitada, preferencialmente com um dia de antecedência, ou 

por impossibilidade devidamente comprovada, até às 10h do próprio dia. 

8. A espera para o almoço no refeitório faz-se em fila única. 

9. Após a refeição, os utilizadores devem colocar no carro de transporte o respetivo tabuleiro 

utilizado, com todos os utensílios de que se serviram. 

10. Na cozinha, é interdita a entrada/permanência de pessoas estranhas ao serviço. 

11. O horário dos refeitórios/bufetes é definido, no início de cada ano letivo e devidamente 

divulgado à comunidade escolar. 

 Papelaria Artigo 174º.

1. A papelaria/loja do aluno existentes nas escolas do Agrupamento, destinam-se a satisfazer as  

necessidades  da comunidade  escolar  no  que  diz respeito  ao material escolar  de primeira 

necessidade. 

2. O  regime  de  funcionamento  da  papelaria  é  definido,  no  início  de  cada  ano  letivo,  e 

devidamente divulgado à comunidade escolar. 

 Reprografia Artigo 175º.

1. O serviço de reprodução de documentos destina-se, primordialmente, aos materiais para 

utilização escolar, sendo os pedidos para uso particular autorizados desde que não 

prejudiquem a realização dos primeiros. 

2. Todos  os  serviços  de  reprodução de documentos são prestados mediante requisição com 

uma antecedência de, pelo menos, 24 horas. 

3. A reprodução de documentos indispensáveis é custeada pelo orçamento da escola, sendo os 

restantes trabalhos pagos no ato de entrega, segundo as taxas em vigor para documentos 

complementares ou para documentos particulares, salvo autorização especial do Diretor que 

pode isentar certos trabalhos deste pagamento ou no caso das ofertas educativas 

profissionalizantes. 

4. Consideram-se indispensáveis os documentos relativos a: 

a) Funcionamento do Conselho Geral, órgão de gestão, Conselho Pedagógico, Conselho 

Administrativo e conselho dos diretores de turma; 

b) Funcionamento das estruturas e subestruturas de orientação educativa; 

c) Documentos para avaliação dos alunos 

d) Material pedagógico de apoio; 

e) Apoio documental às associações de pais. 

5. As tarifas a cobrar pelos serviços prestados são estipuladas por despacho do Diretor. 

6. O horário da Reprografia é definido, no início de cada ano letivo, e devidamente divulgado à 

comunidade escolar. 
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Secção III. ACESSO  E  CIRCULAÇÃO NOS  RECINTOS  ESCOLARES  DO AGRUPAMENTO 

 Acesso e Circulação Artigo 176º.

1.  O acesso à Escola Básica de São Martinho é feito mediante a leitura do cartão eletrónico da 

escola. 

2.  O acesso à Escola Básica de São Martinho é feito pela  portaria: 

a) As entradas e saídas devem ser controladas pelo respetivo funcionário que é 

responsável pela identificação documental dos utentes; 

b) Os alunos devem fazer-se acompanhar do respetivo cartão eletrónico com o qual 

devem passar nos respetivos controladores; 

c) Os alunos, durante os turnos letivos, não se podem ausentar do recinto escolar a não 

ser devidamente autorizados pelo encarregado de educação ou pela direção da escola; 

d) O acesso pelo 1º ciclo só pode ser autorizado no horário que se encontra anexo a este 

regulamento. Fora desse horário têm de entrar pela porta principal da Escola Básica de 

São Martinho do Campo. 

e) Qualquer infração a esta regra é comunicada ao encarregado de educação; 

f) Depois de entregarem um cartão de Identificação e preencherem uma folha de 

entrada, os visitantes podem entrar, desde que acompanhados do cartão do visitante, 

fornecido pelo porteiro e que, no ato de saída, devolvem ao mesmo, recolhendo o 

cartão de identificação. 

3. O acesso de viaturas de fornecedores e da recolha do lixo só é facultado pelo tempo 

estritamente necessário. 

4. As vias de circulação, no recinto escolar, devem estar constantemente desimpedidas, para 

permitir, sempre que necessário, o acesso de viaturas de socorro a todas as partes da Escola. 

5. Os utentes devem obedecer às indicações do funcionário nos portões. 

6. Os alunos, pessoal docente e pessoal não docente devem fazer-se acompanhar de 

documento que permita a sua rápida identificação, respetivamente, cartão de estudante, 

cartão de professor e cartão de funcionário. 

7. Os elementos dos serviços do Ministério da Educação e do Município, que se desloquem em 

serviço, ficam isentos de apresentar o bilhete de identidade/cartão de cidadão, desde que 

comprovem a sua condição ou desde que os funcionários incumbidos de controlar as saídas e 

entradas nos recintos escolares do Agrupamento, sejam avisados da sua presença pelo órgão 

de gestão. 

8. Não é permitida a entrada de pessoas nos recintos escolares do Agrupamento que, pelo seu 

comportamento, se presuma que irão perturbar o normal funcionamento do 

estabelecimento escolar. 

9. A entrada nas salas de aula é sempre interdita a pessoas estranhas aos serviços do Ministério 

da Educação, durante os tempos letivos, salvo se a sua presença for considerada importante 

e necessária pelo Diretor de Turma ou pelo docente titular de turma. 

10. Não é permitida a entrada de viaturas no recinto escolar durante as atividades letivas, 

exceto em operações de carga, descarga e socorro que, pela sua natureza, não possam ser 

efetuadas de outro modo, sendo a sua entrada feita preferencialmente pelo portão de 

serviço. 

11. Dentro do recinto escolar toda e qualquer viatura deve circular a velocidades reduzidas e 

que não ponha em perigo a circulação das pessoas, a quem deve ser dada prioridade na 

circulação. 
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12. É proibida a circulação no interior dos recintos escolares do agrupamento de veículos 

motorizados e não motorizados de duas rodas, devendo estes ficar estacionados no exterior 

do recinto ou espaço a eles destinados. 

13. O horário da portaria é definido, no início de cada ano letivo e devidamente divulgado à 

comunidade escolar. 

 Acesso e Circulação (Escolas do 1º ciclo e Jardins-de-Infância) Artigo 177º.

1. O acesso normal às escolas e jardins-de-infância do Agrupamento faz-se pelo respetivo 

portão principal, salvo as necessárias exceções. 

2. A portaria das escolas e jardins-de-infância é assegurada pelos  assistentes operacionais nos 

momentos de entrada e saída dos alunos. 

3. Não é permitida a entrada de pessoas que não estejam devidamente identificadas. 

4. Durante o período letivo, o acesso às salas de aula por parte dos encarregados de educação 

só pode ser efetuado, mediante autorização do educador ou professor titular da turma. 

5. O horário da portaria é definido, no início de cada ano letivo, e devidamente divulgado à 

comunidade escolar. 

 Receção Artigo 178º.

1. Aos funcionários de serviço na receção da escola sede  compete: 

a) Indagar os visitantes sobre o assunto que pretendem tratar e prestar os 

esclarecimentos necessários; 

b) Encaminhar todos os que tenham assuntos a tratar no gabinete do órgão de gestão, 

dos diretores de turma, nos serviços de administração escolar ou ao SPO; 

c) Solicitar a presença de um assistente operacional para acompanhar os visitantes que 

se dirijam ao órgão de gestão ou a qualquer outro local da escola para que estejam 

autorizados; 

d) Receber as chamadas telefónicas vindas do exterior e encaminhá-las para os devidos 

setores; 

e) Receber os pedidos, proceder à marcação e fazer o registo das chamadas para o 

exterior; 

f) Guardar os objetos que tenham sido encontrados abandonados na escola e entregá-

los a quem provar que lhe pertencem. 

2. Nas escolas do Agrupamento são registados os números de telefone dos destinatários, bem 

como os serviços e pessoas contactadas e os responsáveis pelos contactos de todos os 

telefonemas solicitados. 

3. O horário da receção/telefone é definido, no início de cada ano letivo e devidamente 

divulgado à comunidade escolar. 
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Secção IV. SEGURANÇA 

 Normas gerais Artigo 179º.

1. É da responsabilidade de toda a comunidade escolar a manutenção das boas condições de 

higiene, funcionalidade das instalações e equipamentos. 

2. Sempre que resultem estragos de bens enquadrados no articulado anterior, provenientes da 

sua utilização incorreta ou de atos de destruição premeditada, devem ser apuradas as 

responsabilidades desses factos, visando a reparação dos danos causados. 

3. Para dar resposta às questões que ponham em causa a segurança da comunidade educativa 

das escolas, existem planos de evacuação/planos de emergência, da responsabilidade do 

Diretor. 

4. Em cada edifício escolar, deve ser afixada a respetiva planta com referência aos percursos de 

evacuação de combate a incêndio. 

5. O Diretor coordena a ligação com os elementos do projeto escola segura, nos termos da lei. 

6. É dever de toda a comunidade escolar alertar quem de direito para a presença de estranhos 

no recinto escolar. 

7. A Escola dispõe de um plano e de normas de evacuação, que devem ser do conhecimento 

geral, sendo realizados exercícios/simulacros ao longo do ano letivo, com a colaboração das 

entidades competentes. 

8. No recinto escolar, os alunos são proibidos de usar a violência, preservando-se deste modo a 

integridade física dos elementos da comunidade escolar. 

9. Não é permitida a utilização ou transporte de objetos que pela sua natureza ou 

características possam colocar em perigo a integridade física ou perturbar o regular 

funcionamento das Escolas do Agrupamento. 

10. Em caso de acidente, deve o Diretor ou coordenador/representante de escola ser o 

primeiro a tomar conhecimento e a chamar os serviços de urgência e dar conhecimento ao 

encarregado de educação. 

 Utilização dos cacifos Artigo 180º.

1. Na escola sede disponibilizam-se cacifos para os alunos para a guarda de livros e outro 

material a utilizar durante o dia, de acordo com regras a publicitar no início de cada ano. 

2. É da responsabilidade do aluno a aquisição de um aloquete para aplicar nos cacifos 

3. Os alunos devem evitar colocar nos cacifos roupas, máquinas, telemóveis ou outros materiais 

de grande valor, uma vez que a respetiva escola não se responsabiliza, em circunstância 

alguma, pelo desaparecimento ou furto dos mesmos. 



   

 

 Agrupamento de Escolas de São Martinho 
 

 

Regulamento Interno  Página 93 de 102 

Capítulo VII -  FUNCIONAMENTO GERAL DO AGRUPAMENTO 

Secção I. REGIME DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Subsecção I.  Organização das atividades letivas e das escolas 

 Horário  da  atividade  letiva  e  de  funcionamento  das  escolas  do agrupamento Artigo 181º.

1. A Escola Básica de São Martinho funciona em regime normal, decorrendo o perído de aulas 

entre as 8h15m e as 16h45m . 

2. O horário das restantes escolas básicas do Agrupamento é definido pelo Diretor, ouvidos os 

coordenadores/representante do estabelecimento de ensino e o Conselho Pedagógico, no 

início do ano letivo. 

 Funcionamento das atividades Artigo 182º.

Na escola sede, vigoram as seguintes normas quanto ao funcionamento das atividades: 

a) Os tempos letivos são regulados por sinal sonoro, acionado automaticamente; 

b) Após o toque de entrada, devem docentes e alunos dirigir-se para as respetivas salas 

de aula; 

c) Se o professor não comparecer, os alunos devem, dirigir-se ordeiramente, 

acompanhados pelo funcionário para a biblioteca/Centro de Recursos e/ou sala do 

aluno; 

d) O registo das presenças e sumários é efetuado eletronicamente no computador 

disponível na sala de aula; 

e) O professor deve ser o primeiro a entrar e o último a abandonar a sala; 

f) É obrigatória a marcação de faltas a todos os alunos que não estejam presentes na 

aula; 

g) A saída da sala deve ser ordeira, assegurando-se o professor e cada aluno de que 

deixou a sala nas devidas condições para a aula seguinte. 

 Calendário escolar Artigo 183º.

1. O calendário escolar definido para o Agrupamento pelos órgãos competentes, no respeito 

pelas normas nacionais, deve ter em consideração: 

a) Início e fim de cada período letivo; 

b) Semanas letivas em cada período; 

c) Início e fim de cada interrupção letiva. 

2. Qualquer mudança registada no calendário escolar deve ser dada a conhecer à comunidade 

escolar, na forma mais conveniente e eficaz, pelo Diretor. 

Subsecção II. Reuniões 

 Conceito e duração Artigo 184º.

1. Para além das reuniões regulamentadas por lei, são permitidas outras de qualquer setor do 

Agrupamento, mas sempre relacionadas com os interesses deste e com prévia autorização 

do Diretor. 
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2.  Sempre que se realizem reuniões de natureza pedagógica que decorram de necessidades 

ocasionais e que não possam ser realizadas nos termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 82.º do 

ECD, as reuniões têm a duração de dois tempos, correspondendo a 90 minutos, nos caso dos 

docentes do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, e 120 minutos, no caso da educação pré-escolar 

e do 1.º ciclo do ensino básico. 

 

 Convocatórias, listas de presenças e atas Artigo 185º.

1. As convocatórias para as reuniões das estruturas de gestão do Agrupamento são elaboradas 

pelos responsáveis pelos respetivos órgãos e entregues nos Serviços Administrativos para 

registo e autenticação. 

2. As convocatórias para reuniões ordinárias são feitas com uma antecedência mínima de 48 

horas, salvo nos casos extraordinários previstos na lei ou referidos neste Regulamente 

Interno. 

3. Para todos os efeitos legais, todos as convocatórias podem ser feitas através do e-mail 

institucional do agrupamento Agrupamento. 

4. Sempre que possível, e com o conhecimento de todos os intervenientes, deve-se privilegiar o 

suporte eletrónico nas convocatórias através do e-mail institucional do agrupamento.No ato 

de registo, a convocatória já assinada pelo responsável é numerada, pelos Serviços 

Administrativos, com um número sequencial por ano civil, verificada, tendo em conta a 

disponibilidade, e autenticada pelo Diretor. 

5. Depois de registada, a convocatória é divulgada pelos Serviços Administrativos no placard da 

salas dos professores, sem prejuizo do responsável pela mesma a difundir por outros meios, 

nomeadamente na plataforma digital ou por correio eletrónico ou físico. 

6. No final da reunião, a folha de presenças devidamente assinada por todos os presentes é 

entregue nos Serviços Administrativos pelo responsável ou pelo seu secretário, com a 

referência a vermelho das falhas registadas. 

7. A ata deverá ser entregue devidamente assinada por presidente e secretário, até 72 horas 

após a conclusão da reunião, no caso desta ter sido aprovada no mesmo dia, ou 48 horas 

após a aprovação na reunião seguinte. 

8. Depois de lida, aprovada e assinada pelo Diretor, a ata é digitalizada e arquivada em dossier 

próprio ou no servidor, conforme o caso.   

 Ordens de serviço, comunicações e outras informações Artigo 186º.

1. A informação respeitante aos professores é afixada na sala de professores, no setor a ela 

especificamente destinado e através da plataforma digital. Passados oito dias, esta 

informação é arquivada. 

2. A informação sindical tem um local próprio para ser afixada, na sala de professores. 

3. A informação respeitante aos alunos é afixada nos espaços próprios existentes nas escolas do 

Agrupamento e através da plataforma digital. 

4. A informação respeitante ao pessoal não docente é afixada na sala a ele destinada e através 

da plataforma digital. 

5. A informação relativa ao público é afixada nos átrios das escolas ou noutro local de fácil 

visibilidade e através do site da escola e das rede sociais. 

6. Sempre que o Diretor julgar conveniente, a informação é lida nas salas de aula e rubricada 

pelo professor. 
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7. Quando se tratar de uma informação para conhecimento individual, é apresentada ao 

próprio e por este rubricada. 

 Critérios de constituição de grupos/turmas Artigo 187º.

1. Prioridades na organização dos horários: 

a) Regime normal para as turmas do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico; 

b) Turnos desdobrados para as turmas dos 2º e 3º ciclos, mais centradas no turno da 

manhã; 

c) Equipas docentes prioritariamente por anos de escolaridade; 

d) Os professores especializados colocados em Quadro de Escola (grupos 910, 920 e 930) 

devem desenvolver o seu trabalho com alunos abrangidos pela medida seletivas e/ou 

adicionais, previstas no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na sua atual redação, 

articulados com os docentes titulares de turma na educação pré-escolar e no 1.º ciclo 

do ensino básico, e responsáveis pelas diversas disciplinas, no caso dos 2.º e 3.º ciclos 

do ensino básico; 

e) Continuidade ao trabalho desenvolvido no ano letivo transato, pelos professores 

colocados em apoio educativo aos alunos, mantendo a ligação ao grupo de trabalho 

e/ou alunos apoiados; 

f) Equilíbrio na distribuição dos tempos letivos, entre aulas teóricas e práticas; 

g) Otimização dos horários com os espaços físicos; 

h) Otimização dos horários dos alunos de modo a terem, sempre que possível, duas 

manhãs ou duas tardes sem atividades letivas (2º e 3º ciclo); 

i) Otimização dos horários dos professores e dos alunos de modo a terem uma tarde 

livre por ano de escolaridade para permitir a realização de reuniões de Conselho de 

Turma (2º e 3º ciclo); 

j) Nos dias mistos evitar ultrapassar os 8 tempos letivos; 

k) As disciplinas de Línguas Estrangeiras e Educação Física são obrigatoriamente 

lecionados em dias não consecutivos; 

l) A carga horária dos alunos com medidas seletivas ou adicionais deverá incidir, 

preferencialmente, no período da manhã; 

m) A lecionação da disciplina de Oficina “Bichinho do Teatro” e Tecnologias de Informação 

e comunicação, nos 5.º e 6.º anos de escolaridade , bem como, a lecionação de 

Educação Tecnológica e Tecnologias de Informação e Comunicação, nos 7.º, 8.º e  9.º 

anos de escolaridade é efetuada por semestres, sendo articulada entre os docentes 

destas disicplinas; 

n) Nas disciplinas de Ciências Naturais e Ciências Físico-químicas (3.º ciclo) haverá 

desdobramento das turmas, para possibiitar a realização de atividades experimentais 

mais acompanhadas; 

o) A escola disponibliza uma hora por turma e ano de escolaridade, sendo considerada 

Oferta Complementar. 

2. Prioridades na constituição das turmas:  

a) Cumprir o número mínimo de alunos por grupo/turma previsto na legislação para o 

pré-escolar e para os três ciclos do ensino básico e, quando for atingido o máximo e o 

número de alunos por ano for superior, devem equilibar-se as turmas; 

b) As turmas que ultrapassarem o número máximo legal, por questões pedagógicas ou de 

distribuição de serviço, devem ser apresentadas a Conselho Pedgaógico para 

aprovação; 
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c) Em Educação Moral e Religiosa Católica (nos três ciclos), sempre que surgirem casos 

pontuais de alunos não inscritos numa turma, quando este tempo não for ao início ou 

final de cada turno, devem os mesmos serem encaminhados para o Centro de 

Recursos, onde haverá um controlo de presenças 

d) Anualmente a base de dados com a listagem dos alunos do Educação Especial deve ser 

revista e registada em ata do Conselho Pedagógico para que as turmas que possam ser 

reduzidas em função da sua problemática; 

e) As escolas em que  ultrapassem o número definido para turmas que integrem alunos 

do com indicação de turma reduzida podem ocorrer se esse número for ligeiramente 

ultrapassado, não justificando a abertura de mais uma turma, pelo que devem ficar 

referenciados e aprovados em Conselho Pedagógico;  

f) Atender às recomendações dos conselhos de turma feitas na última ata do ano letivo 

anterior; 

g) Dar continuidade às turmas. O pedido de separação do grupo turma, deverá ser 

devidamente justificado e analisado em Conselho Pedagógico; 

h) Sempre que possível deve evitar-se  a formação de turmas com mais de um ano de 

escolaridade (no 1º ciclo), mas compreensível em escolas com poucos alunos; 

i) Fica aberta a possibilidade de criar turmas de percurso curricular alternativo, desde 

que autorizadas superiormente; 

j) Excecionalmente, em alternativa e devidamente justificado em Conselho Pedagógico e 

autorizado pelos encarregados de educação, podem surgir turmas de nível, desde que 

sejam adotadas medidas adequadas de acompanhamento dos referidos alunos. 

3. Prioridades na distribuição de serviço: 

a) O mínimo de professores por turma, sendo possível um docente lecionar mais do que 

uma disciplina; 

b) Equipas docentes por ano de escolaridade e que preferencialmente transitem 

anualmente com as turmas, exceto quando o professor pedir expressamente a quebra 

da continuidade alegando razões pertinentes 

c) Na distribuição de serviço atender prioritariamente: ao número de horas letivas do 

docente; ao desempenho de cargos para que foi eleito ou nomeado; possibilidade de 

dar continuidade às turmas; ao  envolvimento em projetos significativos para a escola; 

à graduação na docência; 

d) Atribuição do cargo de Diretor de Turma a docentes com perfil adequado garantindo a 

continuidade do cargo ao longo do ciclo, mas libertando sempre que possível docentes 

de português e matemática para poderem ocupar essas horas em apoios educativos e 

reforçarem o trabalho com os alunos, sobretudo nos anos em que há exames 

nacionais; 

e) Sempre que possível o docente que leciona Educação Visual e Educação Tecnológica 

no 2.º ciclo deve ser o mesmo; 

f) Caso dos professores do  Educação Especial: 

i. Os professores especializados devem desenvolver o seu trabalho com alunos 

abrangidos pelas medidas de suporte à aprendizagem, nomedadmente 

medidas adicionais e/ou seletivas; 

ii. Os professores que continuam no agrupamento devem, preferencialmente, 

dar continuidade ao trabalho desenvolvido no ano transato, mantendo a 

ligação ao grupo de trabalho e/ou alunos apoiados; 
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g) A componente não letiva no estabelecimento deve ser de três horas, sendo ocupadas 

em atividades autorizadas pela legislação. No caso do pré-escolar, as educadoras 

cumprem este serviço no apoio à família, sendo a carga horária distribuída pelos cinco 

dias da semana.No caso do primeiro ciclo estas horas são lecionadas em apoio ao 

estudo e supervisão pedagógica; 

h) Os docentes com mais de sete turmas devem ver reduzida numa hora a componente 

não letiva. 

 Substituição de docentes no 1.º CEB Artigo 188º.

1. Nas ausências inferiores a cinco dias os professores titulares de turma serão substituídos do 

seguinte modo, por ordem decrescente: 

a) Bolsa de substituição de docentes, caso exista; 

b) Substituição pelo professor do apoio  educativo que acompanha a turma; 

c) Substituição por outro professor do apoio  educativo; 

d) Distribuição dos alunos pelas turmas dos restantes professores; 

e) Colaboração/apoio da assistente operacional  (informação e autorização expressa da 

Direção). 

Subsecção III. Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

 Definição Artigo 189º.

1. O programa das Atividades de Enriquecimento Curricular, iniciativa do Ministério da 

Educação desde o ano letivo de 2006/07, de acordo com a legislação em vigor, constitui- se 

como um conjunto de atividades que se desenvolvem, fora da componente letiva 

predominantemente, para além do tempo letivo dos alunos. 

2. Estas atividades são de oferta obrigatória, inscrição facultativa e frequência obrigatória, a 

partir do momento em que o encarregado de educação inscreve o seu educando, e 

pretendem fomentar o desenvolvimento das crianças tendo em vista o sucesso escolar 

futuro, garantindo tempos pedagogicamente ricos e complementares das aprendizagens 

associadas à aquisição das competências básicas. 

 Organização Artigo 190º.

A planificação das AEC é da responsabilidade dos grupos disciplinares correspondentes      

devendo ser tidas em conta as orientações programáticas bem como outras diretrizes 

produzidas pelo Ministério da Educação. 

 Funcionamento Artigo 191º.

1. As AEC funcionam em todas as escolas básicas do Agrupamento de Escolas de São Martinho. 

2.  As atividades decorrem, preferencialmente, após o tempo das atividades letivas das turmas 

com horário normal. 

3. O horário das atividades é definido pelo Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico. 

Subsecção IV. Componente de apoio à família na educação pré-escolar 

 Definição Artigo 192º.

O tempo das atividades de animação e apoio à família é marcado por um processo educativo 

informal, tratando-se de um tempo em que a criança escolhe o que deseja fazer, não havendo 

a preocupação de proporcionar aprendizagens estruturadas como acontece em atividade 

educativa letiva. 
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  Organização Artigo 193º.

A planificação das atividades de apoio à família é da responsabilidade dos órgãos competentes 

do agrupamento, em articulação com a Câmara Municipal de Santo Tirso, de acordo com a 

legislação em vigor, envolvendo, obrigatoriamente, a programação, acompanhamento e a 

supervisão pedagógica dos educadores de infância responsáveis pelo grupo. 

 Funcionamento Artigo 194º.

1. Funciona para os jardins-de-infância do agrupamento. 

2. Destina-se a apoiar as famílias com necessidades e cujo horário seja compatível com o 

horário do acolhimento e prolongamento dos jardins-de-infância. 

3. Decorrem diariamente antes e após as atividades letivas. 

4. Funcionam igualmente nas interrupções letivas e conforme o calendário estipulado pela 

Câmara Municipal de Santo Tirso, de acordo com as necessidades das famílias. 

Subsecção V. Visitas de estudo/intercâmbios 

 Definição Artigo 195º.

1. A visita de estudo é toda e qualquer atividade decorrente do Projeto Educativo de 

Agrupamento e enquadrável no âmbito do desenvolvimento de projetos de turma, quando 

realizada fora do espaço físico da escola e ou da sala de aula. 

2. Devem constar do Plano Anual de Atividades da Escola: 

a) Mediante projetos a apresentar pelos coordenadores dos departamentos curriculares, 

coordenadores/representantes de estabelecimento e dos diretores de turma ao 

Conselho Pedagógico que apreciará a sua adequação como estratégia pedagógico-

didática, tendo em conta os programas curriculares das disciplinas envolvidas e a sua 

adequação ao Projeto Educativo; 

b) Após parecer do Conselho Pedagógico e aprovação do Diretor. 

3. Do plano organizacional da visita de estudo deve constar: 

a) Turma(s) e Disciplina(s) envolvida(s); 

b) Razões justificativas da visita 

c) Objetivos da visita; 

d) Local e data; 

e) Hora e local de partida e de chegada; 

f) Pessoa responsável e/ou acompanhantes dos aluno:  

i. Jardins e 1º e ciclo do ensino básico: 1 adulto por cada 10 alunos; 

ii. No 2º e 3º ciclo do ensino básico: 1 adulto por cada 15 alunos; 

g) Orçamento previsto; 

h) Guiões de exploração do(s) local(ais) a visitar; 

i) Aprendizagens e resultados esperados; 

j) Proposta de atividades para os alunos não envolvidos, mas cujos professores faltarão 

em virtude da participação na visita; 

4. Apresentação de um relatório final no prazo de 15 dias onde se faça a avaliação da visita. 

5. A aplicação do regime de assiduidade é o normal, sendo eventuais faltas justificadas nos 

termos da lei. 

6. O aluno só pode participar na visita de estudo com autorização escrita pelo encarregado de 

educação. 

7. A aprovação das visitas de estudo obedece aos seguintes critérios: 
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a) Integrar como estratégia pedagógica “aulas de campo” destinadas a promover a 

melhoria das condições de aprendizagem; 

b) Disponibilidade da verba correspondente ao orçamento previsto para que sejam 

sempre que possível gratuitas; 

c) Caráter interdisciplinar; 

d) Não interferir de modo significativo no funcionamento normal das aulas de disciplinas 

não envolvidas; 

e) Efetuarem-se apenas no primeiro e segundo períodos. Quando efetuadas no terceiro 

período, as visitas carecem de autorização especial do Diretor ouvido o Conselho 

Pedagógico; 

f) As escolas do 1º ciclo/JI podem realizar uma visita de estudo por escola/ano de 

escolaridade. No caso dos 2º e 3º ciclos podem realizar uma visita de estudo por ano 

de escolaridade.  

g) Se se pretender fazer mais do que uma visita de estudo por ano letivo, esta deverá ser 

aprovada pelo Conselho Pedagógico. 

8. Cabe ao responsável pela visita de estudo todo o trabalho de preparação e realização da 

mesma, nomeadamente: 

a) Comunicar, em impresso próprio e com o mínimo de oito dias de antecedência, ao 

Diretor; 

b) Dar a conhecer, com a devida antecedência, a planificação da visita a todos os 

Encarregados de Educação, solicitando destes a respetiva autorização através do 

Diretor de Turma; 

c) Fornecer ao Diretor, com 48 horas de antecedência, a lista dos alunos que não 

participam na visita de estudo, acompanhada pela estratégia alternativa. 

9. As visitas de estudo efetuadas em horário letivo são em tudo consideradas tempos letivos. 

Daí que: 

a) O professor responsável e o(s) professor(es) acompanhante(s) devem sumariar na(s) 

turma(s) envolvida(s); 

b) Ao(s) professor(es) nas condições referidas em a) e que por força do seu horário letivo 

tenham que faltar às aulas de turmas não envolvidas nas visitas de estudo, ser-lhes-á 

marcada falta nessas turmas; 

c) O funcionário, uma vez prevenido, escreve no registo: “Serviço Oficial”, regista a falta 

no mapa diário que é presente ao Diretor, que a justifica. 

 Visitas de estudo ao estrangeiro Artigo 196º.

1. As visitas de estudo ao estrangeiro podem ocorrer em duas situações distintas, a saber: 

a) Visita de estudo dos finalistas, em período de interrupção letiva, integrada no Plano 

Anual de Atividades, e artiliculação com a associação de pais; 

b) Decorrentes de projetos de âmbito internacional, desde que integradas no Plano Anual 

de Atividades e em concordância com a legislação em vigor. 

2. Nestas circunstâncias, os alunos estão cobertos pelo seguro escolar, sendo igualmente 

reforçada essa assistência em viagem por um seguro próprio da agência de viagens ou outro 

que se venha a realizar para o efeito. 

Subsecção VI. Permuta de aulas entre professores 

 Permutas de aulas entre professores Artigo 197º.
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1. Em caso de necessidade de faltar a uma ou mais aulas com conhecimento prévio e atempado 

desse facto, existe a possibilidade de permuta de aulas entre professores, não havendo nesse 

caso lugar a marcação de falta nas seguintes condições: 

a) Pode ser feita uma permuta entre professores da mesma turma, desde que os dois 

professores estejam de acordo e por iniciativa do professor que pretende faltar, sob 

proposta ao Diretor; 

b) A permuta só é efetiva após aprovação pelo Diretor. 

2. Excecionalmente por ausência do docente, quando a permuta não for possível, pode o 

professor repor as aulas, mediante proposta fundamentada à direção, segundo estas 

possibilidades: 

a) Nos dias de horários mistos dos alunos e sempre que esse horário não atinja o número 

máximo de horas previstas na lei; 

b) Numa manha ou tarde livre, sendo devida e atempadamente informados os 

encarregados de educação. 

Subsecção VII. Serviços com regulamento próprio 

 Serviços com regulamento próprio  Artigo 198º.

1. Os serviços administrativos, o centro de recursos, o desporto escolar, o pavilhão 

gimnodesportivo e restantes serviços têm regulamentos próprios. 

2. O funcionamento do sistema GIAE tem, igualmente, regulamento próprio. 

Subsecção VIII. Serviços com horário próprio 

 Serviços com horário próprio Artigo 199º.

A portaria, o telefone, a secretaria, a reprografia, a biblioteca, a papelaria, a entrada pelo 

portão do 1º ciclo, a cantina, o bufete dos alunos e o bufete dos professores têm horários 

específicos que se encontram em anexo. 
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Capítulo VIII -  REFERENDO 

  Objeto Artigo 200º.

O referendo só pode ter por objeto questões de relevante interesse para a comunidade 

escolar. 

 Âmbito Artigo 201º.

1. O referendo, em harmonia com o tema da questão a referendar, pode abranger todo o 

agrupamento, como pode ser restrito a uma das escolas do agrupamento. 

2. Do mesmo modo, e no mesmo pressuposto, pode ainda reduzir-se a cada um dos elementos 

da comunidade escolar: pessoal docente, pessoal não docente, alunos e encarregados de 

educação. 

 Iniciativa Artigo 202º.

A decisão do referendo é da competência do Conselho Geral, podendo ser também proposto 

a este órgão pelo Diretor ou pelo Conselho Pedagógico. 

 Formulação Artigo 203º.

1. Nenhum referendo pode comportar mais do que duas questões. 

2. As questões são formuladas em termos de sim ou não, com objetividade, clareza e precisão e 

sem sugerirem, direta ou indiretamente, o sentido da resposta. 

 Discussão e votação da proposta Artigo 204º.

Recebida a proposta, e verificadas que estejam as condições legais para a sua aceitação, o 

Conselho Geral discute e vota-a, sendo exigida a maioria qualificada de dois terços dos votos 

dos membros do Conselho Geral para a sua aprovação. 

 Convocatória Artigo 205º.

1. Compete ao Conselho Geral convocar o referendo, a realizar no prazo máximo de trinta dias 

após a data da aprovação da proposta. 

2. A convocatória deverá integrar as perguntas formuladas, a data da realização do referendo e 

as normas práticas necessárias ao ato. 

 Acompanhamento e fiscalização do processo Artigo 206º.

O Conselho Geral designa três dos seus elementos que são responsáveis pelo 

acompanhamento e fiscalização da legalidade de todo o processo referendário, constituindo 

a mesa, contando os votos, elaborando a ata e publicitando os resultados finais. 

 Direito de sufrágio Artigo 207º.

O direito de sufrágio é direto, secreto e presencial. 

 Eficácia Artigo 208º.

A eficácia do referendo só se torna vinculativa sob condição de terem votado metade mais 

um dos votantes inscritos nos registos dos participantes ao ato referendário. 
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Capítulo IX -  DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Regimentos dos órgãos do agrupamento Artigo 209º.

Os órgãos do agrupamento e as estruturas de coordenação e supervisão elaboram e aprovam 

os seus regimentos, que são apensos ao presente Regulamento Interno. 

 Norma revogatória Artigo 210º.

São revogadas todas as disposições internas que contrariem o presente Regulamento. 

 Publicidade Artigo 211º.

1. O  Regulamento  Interno  é  publicitado  na  página  eletrónica  do  agrupamento  e  está 

disponível em local adequado em todos os estabelecimentos do agrupamento. 

2. Do presente regulamento são elaborados sínteses por ciclo de ensino para os alunos, pais e 

encarregados de educação 

 Revisão do Regulamento Interno Artigo 212º.

O Regulamento Interno pode ser revisto a todo o tempo pelo Conselho Geral ou sob proposta 

do Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico, devendo as alterações serem aprovadas por 

maioria absoluta dos membros do Conselho Geral. 

 Omissões Artigo 213º.

A resolução de casos omissos é feita no respeito pelas competências definidas na lei, cabendo 

a sua decisão aos órgãos de administração e gestão do agrupamento, na sequência da análise 

das situações em concreto. 

 Entrada em vigor Artigo 214º.

O Regulamento Interno entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação pelo Conselho 

Geral.  

 

 

 

 

 

Este Regulamento Interno foi aprovado em 27 de outubro de 2021, na Reunião de Conselho 

Geral 

 

O Presidente do Conselho Geral 

 

_______________________________ 

 


