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INTRODUÇÃO 
 

No quadro da autonomia e da administração e gestão 

das escolas, de acordo com o Decreto-Lei 137/2012, 

de 2 de julho, que procede à segunda alteração ao 

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

Decreto-Lei n.º 224/2009, de 11 de setembro, e que 

aprova o regime de autonomia, administração e ges-

tão dos estabelecimentos públicos da educação pré-

escolar e dos ensinos básico e secundário, reformula-

se o Regulamento Interno do Agrupamento de Esco-

las Morgado Mateus. 

Pese embora não se deva esquecer a natureza instru-

mental de um regulamento, ele só faz sentido quando 

entendemos a escola como um espaço de relaciona-

mento e desenvolvimento pessoal e profissional, bem 

como um lugar de pensamento e de preparação para a 

mudança, tornando-se, assim, fundamental que de-

terminadas normas de funcionamento se clarifiquem 

e se objetivem na definição dos papéis e responsabi-

lidades que cabem a cada um dos elementos da co-

munidade educativa, através do seu regulamento 

interno. O presente regulamento deve ser conhecido 

por todos os elementos da comunidade educativa.  

 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º 

(Âmbito de Aplicação) 

 

1. O presente Regulamento Interno define o regime 

de funcionamento do Agrupamento de Escolas Mor-

gado Mateus, de cada um dos seus órgãos de direção, 

administração e gestão, das suas estruturas de coor-

denação educativa e supervisão pedagógica, dos seus 

serviços, bem como um conjunto de normas a aplicar 

a toda a comunidade escolar, instituições associadas e 

utentes externos dos espaços escolares, com vista ao 

bom funcionamento do Agrupamento e consecução 

dos objetivos estabelecidos no seu Projeto Educativo. 

2. O Agrupamento de Escolas Morgado Mateus é 

constituído pela Escola Secundária Morgado Mateus 

- escola sede do Agrupamento, freguesia de Mateus, 

pela Escola Básica de segundo e terceiro ciclos Mon-

senhor Jerónimo do Amaral (de ora em diante desig-

nada EB 2,3 Monsenhor Jerónimo do Amaral), pela 

Escola Básica de Vila Real n.º7, União de Freguesias 

de Vila Real, pela Escola Básica Abade de Mouçós, 

freguesia de Mouçós, pela Escola Básica do Douro, 

freguesia de Andães, e pelos jardins de infância em 

funcionamento nas freguesias de Arroios, Mateus e S. 

Tomé do Castelo/Justes. 

 

Artigo 2.º 

(Princípios Orientadores) 

 

1. Os princípios e valores constantes do Projeto Edu-

cativo, bem como a legislação em vigor são os refe-

renciais orientadores do presente Regulamento Inter-

no.  

2. Toda a atividade do Agrupamento desenvolve-se 

de acordo com os seguintes princípios:  

2.1. Promover o sucesso e prevenir o abandono 

escolar dos alunos e desenvolver a qualidade do ser-

viço público de educação, em geral, e das aprendiza-

gens e dos resultados escolares, em particular; 

2.2. Promover a equidade social, criando condi-

ções para a concretização da igualdade de oportuni-

dades para todos;  

2.3. Assegurar as melhores condições de estudo e 

de trabalho, de realização e de desenvolvimento pes-

soal e profissional;  

2.4. Cumprir e fazer cumprir os direitos e os de-

veres constantes das leis, normas ou regulamentos e 

manter a disciplina;  

2.5. Observar o primado dos critérios de natureza 

pedagógica sobre os critérios de natureza administra-

tiva nos limites de uma gestão eficiente dos recursos 

disponíveis para o desenvolvimento da sua missão;  

2.6. Assegurar a estabilidade e a transparência da 

gestão e administração escolar, designadamente atra-

vés dos adequados meios de comunicação e informa-

ção;  

2.7. Proporcionar condições para a participação 

dos membros da comunidade educativa e promover a 

sua iniciativa.  

3. Atentos às especificidades de cada estabelecimen-

to do agrupamento, no início de cada ano letivo, o 

diretor, em conjunto com os respetivos responsáveis, 

definirão normas de funcionamento dos estabeleci-

mentos. 
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CAPÍTULO II - DO AGRUPAMENTO 

Artigo 3.º 

(Objetivos Gerais do Agrupamento) 

 

1. O Agrupamento tem como objetivos:  

1.1.  Melhorar a qualidade do sucesso escolar;  

1.2.  Implicar e comprometer os alunos nas toma-

das de decisão;  

1.3.  Operacionalizar a articulação e sequenciali-

dade entre os vários níveis de ensino;  

1.4. Detetar precocidades, dificuldades ou outras 

necessidades do aluno, com vista a promover a me-

lhor orientação e encaminhamento;  

1.5.  Realizar projetos/atividades que potenciem as 

aprendizagens dos alunos e a articulação no Agrupa-

mento;  

1.6. Desenvolver as interações entre a escola e a 

comunidade educativa; 

1.7. Melhorar o desempenho profissional do pes-

soal docente e não docente;  

1.8. Melhorar as instalações/equipamentos das es-

colas do Agrupamento;  

1.9. Promover uma autoavaliação reflexiva e par-

ticipada do Agrupamento que contribua para a sua 

melhoria.  

 

Artigo 4.º 

(Estratégias Globais) 

 

1. Para atingir os seus objetivos, o conjunto de esco-

las do Agrupamento desenvolve estratégias múltiplas:  

1.1. Diversificação de métodos e técnicas de en-

sino/aprendizagem, atendendo, tanto quanto possível, 

à personalidade de cada aluno 

1.2. Realização de atividades de enriquecimento 

curricular, diretamente orientadas para o engrande-

cimento cultural e cívico, para a iniciação de uma 

língua estrangeira, para a educação física e desporti-

va, para a educação artística e para a inserção dos 

alunos na comunidade. 

1.3. Implementação de apoios e complementos 

educativos:  

1.3.1. Aulas de apoio educativo;  

1.3.2. Apoio a alunos com necessidades educa-

tivas especiais: adequações curriculares individuais, 

adequações no processo de avaliação, currículo espe-

cífico individual, tecnologias de apoio;  

1.4. Orientação pré-profissional;  

1.5. Atividades extracurriculares.  

2. Participação em projetos diversos.  

3. Constituição de turmas, de acordo com critérios 

pedagógicos previamente definidos pelas instâncias 

competentes.  

4. Elaboração de horários, tendo em conta os alunos, 

os espaços, a rede municipal dos transportes escola-

res, os professores e as indicações definidas pelo 

Ministério da Educação e Ciência, conselho pedagó-

gico e Conselho Geral.  

5. Elaboração de protocolos ou parcerias com insti-

tuições que visem o complemento da atividade esco-

lar.  

 

CAPÍTULO III - DAS INSTALAÇÕES 

ESCOLARES 

Artigo 5.º 

(Responsáveis) 

 

As instalações escolares têm um corpo de pessoal 

próprio e responsável que as abrirá e encerrará, de 

acordo com o horário estabelecido  

 

Artigo 6.º 

(Atividades Prioritárias) 

 

Os estabelecimentos de educação e ensino do Agru-

pamento destinam-se, prioritariamente, à prática leti-

va e a outras práticas de caráter pedagógico (previstas 

no capítulo II). 

 

Artigo 7.º 

(Atividades Interditas) 

 

1. As instalações das escolas do Agrupamento fica-

rão vedadas a:  

1.1. Manifestações de caráter político/partidário 

ou religioso, salvo quando devidamente autorizadas 

pelo diretor ou pelo município de Vila Real ouvido o 

diretor;  

1.2. Prática de quaisquer jogos de azar, indepen-

dentemente das suas características ou finalidades;  

1.3. Comercialização de quaisquer tipos de arti-

gos;  

1.4. Utilização inadequada de quaisquer utensílios 

ou materiais que danifiquem as instalações ou inco-

modem a comunidade escolar;  
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1.5. Transporte e uso de quaisquer tipos de armas 

defensivas ou ofensivas;  

1.6. Gravações magnéticas ou outras que preten-

dam registar a vida escolar, a não ser quando devi-

damente autorizadas pelo diretor;  

1.7. Consumo ou venda de substâncias aditivas, 

em especial drogas, tabaco e bebidas alcoólicas;  

1.8. A afixação de qualquer tipo de cartaz ou 

anúncio de caráter não didático e sem estar relacio-

nado com a escola, salvo quando autorizado pelo 

diretor.  

 

Artigo 8.º 

(Normas de Segurança) 

 

1. Para responder com eficácia às exigências de 

segurança do espaço escolar, são de observação obri-

gatória as seguintes medidas:  

1.1. Verificação e manutenção periódica das ins-

talações e equipamentos escolares;  

1.2. Manutenção de extintores em zonas de maior 

risco de incêndio, cumprindo as normas legalmente 

estabelecidas, sem descurar o estabelecido no Plano 

de Emergência;  

1.3. Manutenção dos acessos livres de obstáculos 

e de objetos, de modo a evitar acidentes e facilitar a 

circulação nos percursos para o exterior dos edifícios, 

bem como nos espaços envolventes;  

1.4. Dinamização de atividades periódicas de sen-

sibilização sobre a problemática da segurança em 

geral e da segurança contra incêndios em particular;  

1.5. Promoção de atividades periódicas de fogo 

simulado, coordenadas pelo delegado de segurança 

ou em colaboração com os organismos de proteção 

civil ou bombeiros locais;  

1.6. Elaboração ou atualização e divulgação dos 

Planos de Emergência e Prevenção dos diversos esta-

belecimentos de educação e ensino do Agrupamento.  

 

CAPÍTULO IV - DO ACESSO AOS 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E 

CIRCULAÇÃO INTERNA 

Artigo 9.º 

(Acesso aos Estabelecimentos de Ensino e Utiliza-

ção das Instalações Escolares) 

 

1. Têm acesso aos estabelecimentos de educação e 

ensino os respetivos alunos e o pessoal docente e não 

docente que neles exerce a sua atividade profissional.  

2. Os alunos que frequentam a Escola Secundária 

Morgado Mateus e a Escola EB 2,3 Monsenhor Jeró-

nimo Amaral, são obrigados a ter consigo, de forma 

permanente, o respetivo cartão eletrónico de estudan-

te.  

3. Têm, igualmente, acesso aos estabelecimentos de 

educação e ensino os pais e encarregados de educa-

ção dos alunos ou qualquer outra pessoa que neles 

tenha assuntos de interesse a tratar, devendo, nestes 

casos, ser solicitado, pelo pessoal de serviço na porta-

ria, nos estabelecimentos em que existe, ou funcioná-

rio responsável, nos restantes, a identificação das 

pessoas em questão, bem como dos assuntos a tratar.  

4. Não é permitido, sem autorização prévia, o acesso 

dos pais e encarregados de educação, ou qualquer 

outra pessoa estranha à comunidade educativa, às 

salas de aula, enquanto estiverem a decorrer ativida-

des letivas.  

6. É vedada a entrada, em todos os estabelecimentos 

de educação e ensino do Agrupamento, a veículos 

motorizados, exceto quando em serviço de abasteci-

mento ou transportando deficientes, ou devidamente 

autorizados. 

7. A utilização das instalações das EB1 e Jardins de 

Infância, por parte da comunidade local, carece de 

autorização do Município de Vila Real, após audição 

do diretor.  

8. A utilização das instalações da Escola Secundária 

Morgado Mateus e da Escola EB 2,3 Monsenhor 

Jerónimo do Amaral carecem de autorização do dire-

tor.  

9. A utilização dos pavilhões gimnodesportivos obe-

dece a regimento próprio, proposto pelo grupo de 

Educação Física e aprovado pelo diretor.  

 

Artigo 10.º 

(Entradas e Saídas) 

 

1. As entradas e saídas em cada um dos estabeleci-

mentos de educação e ensino do Agrupamento fa-

zem-se pelo portão da entrada principal.  

2. Não é permitido aos alunos a saída da escola du-

rante o período de aulas, salvo quando devidamente 

autorizados, por escrito, pelos encarregados de edu-

cação.  
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Artigo 11.º 

(Circulação no Interior dos Edifícios) 

 

1. Sem prejuízo do disposto nos pontos seguintes, 

consideram-se vedadas aos alunos, na generalidade 

das situações que não envolvem uma componente 

letiva, a entrada, a circulação ou a permanência no 

interior dos edifícios.  

2. De forma condicionada, a entrada, a circulação ou 

a permanência no interior do bloco administrativo da 

Escola Morgado Mateus e da Escola EB 2,3 Monse-

nhor Jerónimo do Amaral serão permitidas aos alunos 

sempre que os mesmos tenham necessidade de recor-

rer a algum dos serviços, cujo acesso implique a uti-

lização desse espaço – serviços administrativos, tele-

fone público, reprografia, biblioteca, sala multiusos, 

auditórios, estúdio/câmara escura e direção/ Coorde-

nação de Estabelecimento.  

3. A entrada e circulação serão permitidas aos alu-

nos, sem qualquer tipo de restrições, nos espaços que 

lhes estão destinados de forma parcial ou por inteiro 

– papelaria, bar e sala de convívio.  

 

CAPÍTULO V - DO FUNCIONAMENTO 

DAS ESCOLAS 

Artigo 12.º 

(Horários) 

 

1. Os horários de todos os estabelecimentos de edu-

cação e ensino deste agrupamento serão definidos, 

anualmente, antes do início das atividades letivas, 

ajustáveis em função da rede de transporte escolar e 

homologados pelo diretor, sendo afixados nos estabe-

lecimentos em locais visíveis e de fácil acesso, de 

acordo com os critérios definidos pelo Conselho Pe-

dagógico e ouvido o Conselho Geral. 

 

Artigo 13.º 

(Aulas) 

 

1. Os horários do 1º, 2º, 3º ciclos e ensino secundário 

organizam-se de acordo com a legislação em vigor 

2. As aulas cuja duração seja de dois tempos letivos 

consecutivos devem ocorrer sem qualquer interrup-

ção.  

3. O horário diário e respetivos intervalos será defi-

nido, pelo diretor, no início do ano letivo e afixado 

nos locais habituais.  

4. Quando o professor, por motivo de força maior, 

não puder comparecer no seu horário de aula, tem a 

possibilidade, desde que devidamente autorizado por 

escrito, pelo diretor, de permutar com outro docente.  

5. Em cada aula, o professor deve rubricar o livro de 

ponto/registo informático e registar nele o número e o 

sumário da lição que está a ministrar, bem como as 

faltas dos alunos.  

5.1. A numeração das lições é referenciada a pe-

ríodos de quarenta e cinco minutos,  

5.2. No 1.º Ciclo as lições são referenciadas a um 

período de um dia letivo.  

6. Cada professor não deve dar por terminada uma 

aula antes do toque de saída, ou da hora prevista na 

educação pré-escolar e no 1º ciclo, nem conceder 

dispensa aos alunos ou permitir que estes saiam mais 

cedo, a não ser por motivo devidamente justificado. 

Deve haver a preocupação de deixar a sala arrumada 

e limpa.  

7. Quando o professor pretender deslocar-se, com a 

sua turma, para o centro de recursos (biblioteca, audi-

tório e multiusos) e salas de informática, deverá fazer 

marcação junto dos funcionários responsáveis por 

esses espaços e acompanhar sempre os alunos.  

 

Artigo 14.º 

(Aulas e Atividades no Exterior) 

 

1. As aulas e atividades, sob acompanhamento do 

professor, a efetuar fora do recinto escolar, carecem 

de autorização do diretor, se as mesmas não estive-

rem incluídas no Plano Anual de Atividades ou não 

se enquadrarem no Projeto de Desenvolvimento Cur-

ricular de Agrupamento, Plano de Trabalho de Turma 

ou Projeto Educativo e de autorização escrita dos 

encarregados de educação dos alunos implicados.  

2. Os alunos não autorizados a participar nessas au-

las ou atividades, independentemente do seu número, 

por turma, devem ser alvo de atividades na escola.  

3. Aos alunos referidos no ponto anterior que não 

compareçam na escola, nos dias e horas para que 

estão calendarizadas essas aulas ou atividades, devem 

ser marcadas faltas de presença.  

4. Sempre que possível, as atividades letivas dos 

professores acompanhantes devem ser asseguradas.  

 

 

 



Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

5 
 

CAPÍTULO VI - ÓRGÃOS DE DIREÇÃO, 

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

SECÇÃO 1 - CONSELHO GERAL 

Artigo 15.º 

(Conselho Geral) 

 

O conselho geral é o órgão de direção estratégica 

responsável pela definição das linhas orientadoras da 

atividade da escola, assegurando a participação e 

representação da comunidade educativa, nos termos e 

para os efeitos do nº 4 do artigo 48º da Lei de Bases 

do Sistema Educativo. 

 

Artigo 16.º 

(Composição) 

 

1. O conselho geral é constituído por 21 elementos: 

1.1. Sete representantes do pessoal docente;  

1.2. Dois representantes do pessoal não docente;  

1.3. Dois representantes dos alunos  

1.4. Quatro representantes dos pais e encarrega-

dos de educação, estando, sempre que possível, re-

presentados todos os níveis de ensino;  

1.5. Três representantes do Município de Vila 

Real;  

1.6. Três representantes da comunidade local, de-

signadamente de instituições e organizações de cará-

ter cultural, ambiental, científico ou económico, com 

relevo para o Projeto Educativo do Agrupamento  

2. O diretor participa nas reuniões do conselho geral, 

sem direito a voto.  

 

Artigo 17.º 

(Competências) 

 

1. Ao conselho geral compete:  

1.1. Eleger o respetivo presidente, de entre os 

seus membros;  

1.2. Eleger o diretor, nos termos dos artigos 21º e 

23.º do decreto-lei nº 137/2012;  

1.3. Aprovar o Projeto Educativo do Agrupamen-

to e acompanhar e avaliar a sua execução;  

1.4. Aprovar o Regulamento Interno do Agrupa-

mento;  

1.5. Aprovar os Planos Anual e Plurianual de Ati-

vidades;  

1.6. Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o 

relatório final de execução do Plano Anual de Ativi-

dades;  

1.7. Aprovar as propostas de contratos de auto-

nomia;  

1.8. Definir as linhas orientadoras para a elabora-

ção do orçamento;  

1.9. Definir as linhas orientadoras do planeamen-

to e execução, pelo diretor, das atividades no domínio 

da ação social escolar;  

1.10. Aprovar o relatório de contas da gerência;  

1.11. Apreciar os resultados do processo de auto-

avaliação do Agrupamento;  

1.12. Pronunciar-se sobre os critérios de organi-

zação dos horários;  

1.13. Acompanhar a ação dos demais órgãos de 

administração e gestão;  

1.14. Promover o relacionamento com a comuni-

dade educativa;  

1.15. Definir os critérios para a participação da 

escola em atividades pedagógicas, científicas, cultu-

rais e desportivas;  

1.16. Dirigir recomendações aos restantes órgãos, 

tendo em vista o desenvolvimento do projeto educa-

tivo e o cumprimento do plano anual de atividades;  

1.17. Participar, nos termos definidos em diplo-

ma próprio, no processo de avaliação do desempenho 

do diretor;  

1.18. Decidir os recursos que lhe são dirigidos  

1.19. Aprovar o mapa de férias do diretor.  

2. No desempenho das suas competências, o conse-

lho geral tem a faculdade de requerer aos restantes 

órgãos as informações necessárias para realizar efi-

cazmente o acompanhamento e a avaliação do funci-

onamento do Agrupamento.  

3. O conselho geral pode constituir no seu seio uma 

comissão permanente, na qual pode delegar as com-

petências de acompanhamento da atividade do Agru-

pamento entre as suas reuniões ordinárias.  

4. A comissão permanente constitui-se como uma 

fração do conselho geral, respeitada a proporcionali-

dade dos corpos que nele têm representação.  

 

Artigo 18.º 

(Reunião do Conselho Geral) 

 

O conselho geral reúne, ordinariamente, uma vez por 

trimestre e, extraordinariamente, sempre que convo-

cado pelo respetivo presidente, por sua iniciativa, a 
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requerimento de um terço dos seus membros em efe-

tividade de funções ou por solicitação do diretor. 

 

Artigo 19.º 

(Designação de Representantes) 

 

1. Os representantes do pessoal docente do pessoal 

não docente e dos alunos no conselho geral são elei-

tos por distintos corpos eleitorais, constituídos respe-

tivamente, pelo pessoal docente e formadores, pelo 

pessoal não docente em exercício efetivo de funções 

nos estabelecimentos de educação e ensino do Agru-

pamento e pelos alunos do terceiro ciclo do ensino 

básico e do ensino secundário.  

2. Os representantes dos pais e encarregados de edu-

cação são eleitos em assembleia geral de pais e encar-

regados de educação, de acordo com o procedimento 

constante deste Regulamento:  

2.1. Sob proposta das respetivas organizações re-

presentativas, quando existam, as quais devem fazer 

chegar as listas candidatas ao presidente do conselho 

geral até 5 dias úteis antes da data das eleições;  

2.2. Quando não existirem organizações represen-

tativas, as listas candidatas devem ser entregues pelo 

primeiro candidato ao presidente do conselho geral, 

até 5 dias úteis antes da data das eleições;  

2.3. No caso de não se candidatar nenhuma lista, 

nas condições previstas na alínea anterior, poderão 

estas ser formadas na própria assembleia.  

3. Os representantes do município são designados 

pela Câmara Municipal de Vila Real.  

4. Os representantes de instituições e organizações 

de caráter cultural, ambiental, científico ou económi-

co, com relevo para o projeto educativo do agrupa-

mento, são cooptados pelos membros do conselho 

geral, na primeira reunião. 

 

Artigo 20.º 

(Eleições) 

 

1. Os representantes do pessoal docente, do pessoal 

não docente, alunos e dos pais e encarregados de 

educação candidatam-se em listas separadas.  

2. As listas devem conter a indicação dos candidatos 

a membros efetivos, em número igual ao dos respeti-

vos representantes no conselho geral, bem como dos 

candidatos a membros suplentes, também em número 

igual a metade dos respetivos representantes nesse 

órgão. As listas do pessoal docente devem assegurar 

uma representação proporcional dos diferentes níveis 

e ciclos de ensino, as listas referidas no ponto 1 são 

entregues ao presidente do conselho geral, ou quem o 

substitua, até cinco dias úteis antes da abertura do 

período de votação, devendo por ele ser rubricadas e 

mandadas afixar nos locais mencionados na convoca-

tória da assembleia. 

3. As assembleias eleitorais são convocadas pelo 

presidente do conselho geral, ou por quem legalmen-

te o substitua.  

4. As convocatórias devem mencionar as normas 

práticas do processo eleitoral, locais de afixação das 

listas de candidatos e hora e local ou locais de escru-

tínio, devendo ser afixadas com uma antecedência de 

dez dias úteis, nos locais habituais e na página da 

Internet do Agrupamento.  

5. As eleições são realizadas por escrutínio secreto e 

voto presencial.  

6. No caso do pessoal docente, não docente e alunos:  

6.1. As listas devem ser apresentadas pelo pri-

meiro candidato das mesmas, onde conste, o nome, 

categoria e nível/Ciclo de ensino, quando aplicável, 

bem como declarações individuais de concordância 

de todos os seus elementos;  

6.2. Cada lista pode indicar até dois represen-

tantes para procederem ao acompanhamento de todos 

os atos da eleição, os quais assinam a ata do ato elei-

toral;  

6.3. O ato eleitoral é presidido pelo presidente 

do conselho geral;  

6.4. O período de votação decorre, ininterrup-

tamente, durante um espaço temporal nunca inferior a 

oito horas, a menos que antes tenham votado todos os 

eleitores;  

6.5. A abertura das urnas é efetuada perante os 

elementos das listas candidatas e perante a respetiva 

assembleia eleitoral, lavrando-se ata a ser assinada 

pelos elementos da mesa de voto;  

6.6. A conversão dos votos em mandatos faz-se 

de acordo com o método de representação proporcio-

nal da média mais alta de Hondt.  

6.6.1. Na aplicação do método de Hondt, caso 

reste um mandato para distribuir e os termos seguin-

tes da série forem iguais e de listas diferentes, o man-

dato cabe à lista que tiver obtido menor número de 

votos.  

6.6.2. Sempre que, por aplicação do método 

referido no número anterior, não resultar apurado um 

docente da Educação Pré-Escolar ou do 1.º Ciclo do 
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Ensino Básico, o último mandato é atribuído ao pri-

meiro candidato da lista mais votada que preencha tal 

requisito.  

7. No caso dos pais e encarregados de educação:  

7.1. A mesa de eleição na assembleia-geral, 

convocada para o efeito, será constituída pelo presi-

dente do conselho geral, que a preside, pelos presi-

dentes das respetivas organizações representativas, 

por um membro de cada lista, e por um secretário 

indicado pela assembleia-geral.  

7.2. A conversão dos votos em mandatos faz-se 

de acordo com o método de representação proporcio-

nal da média mais alta de Hondt. Na aplicação do 

método de Hondt, caso reste um mandato para distri-

buir e os termos seguintes da série forem iguais e de 

listas diferentes, o mandato cabe à lista que tiver 

obtido menor número de votos.  

 

Artigo 21.º 

(Mandato) 

 

1. O mandato dos membros do conselho geral tem a 

duração de quatro anos, sem prejuízo do disposto nos 

números seguintes.  

2. O mandato dos representantes dos pais e encarre-

gados de educação tem a duração de dois anos esco-

lares.  

3. Os membros do conselho geral perderão o manda-

to desde que após a eleição, sejam colocados em 

situação que os torne inelegíveis ou relativamente aos 

quais se tornem conhecidos elementos supervenientes 

reveladores de uma situação de inelegibilidade já 

existente, mas não detetada previamente à eleição.  

4. As vagas resultantes da cessação do mandato dos 

membros eleitos são preenchidas pelo primeiro can-

didato não eleito, segundo a respetiva ordem de pre-

cedência na lista a que pertencia o titular do mandato.  

5. O mandato de qualquer membro pode cessar a 

requerimento do interessado, dirigido ao presidente 

do conselho geral, com a antecedência mínima de 30 

dias, fundamentado em motivos devidamente justifi-

cados.  

 

SECÇÃO 2 - DIRETOR 

Artigo 22.º 

(Diretor) 

 

O diretor é o órgão de administração e gestão do 

agrupamento de escolas nas áreas pedagógica, cultu-

ral, administrativa, financeira e patrimonial. 

 

Artigo 23.º 

(Subdiretor e Adjuntos do Diretor) 

 

1. O diretor é coadjuvado no exercício das suas fun-

ções por um subdiretor e até três adjuntos.  

2. O número de adjuntos do diretor é fixado em fun-

ção da dimensão do agrupamento e da complexidade 

e diversidade da sua oferta educativa, nomeadamente 

dos níveis e ciclos de ensino e das tipologias de cur-

sos que leciona.  

 

Artigo 24.º 

(Competências) 

 

1. Compete ao diretor submeter à aprovação do con-

selho geral o projeto educativo elaborado pelo conse-

lho pedagógico.  

2. Ouvido o conselho pedagógico, compete também 

ao diretor:  

2.1. Elaborar e submeter à aprovação do conselho 

geral:  

2.1.1. As alterações ao regulamento interno;  

2.1.2. Os planos anual e plurianual de ativida-

des;  

2.1.3. O relatório anual de atividades;  

2.1.4. As propostas de celebração de contratos 

de autonomia.  

3. Aprovar o plano de formação e de atualização do 

pessoal docente e não docente, ouvido também, no 

último caso, o município. 

4. No ato de apresentação ao conselho geral, o dire-

tor faz acompanhar os documentos referidos no ponto 

2.1. do número anterior dos pareceres do conselho 

pedagógico.  

5. Sem prejuízo das competências que lhe sejam 

cometidas por lei ou regulamento interno, no plano 

da gestão pedagógica, cultural, administrativa, finan-

ceira e patrimonial, compete ao diretor, em especial:  

5.1. Definir o regime de funcionamento do agru-

pamento;  

5.2. Elaborar o projeto de orçamento, em confor-

midade com as linhas orientadoras definidas pelo 

conselho geral;  

5.3. Superintender na constituição de turmas e na 

elaboração de horários  

5.4. Distribuir o serviço docente e não docente;  
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5.5. Designar os coordenadores de escola ou esta-

belecimento da educação pré-escolar;  

5.6. Propor os candidatos ao cargo de coordena-

dor de departamento curricular, nos termos definidos 

na lei, e designar os diretores de turma e respetivo 

coordenador;  

5.7. Planear e assegurar a execução das atividades 

no domínio da ação social escolar, em conformidade 

com as linhas orientadoras definidas pelo conselho 

geral;  

5.8. Gerir as instalações, espaços e equipamentos, 

bem como os outros recursos educativos;  

5.9. 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  

5.10. Proceder à seleção e recrutamento do pes-

soal docente, nos termos dos regimes legais aplicá-

veis;  

5.11. Assegurar as condições necessárias à reali-

zação da avaliação do desempenho do pessoal docen-

te e não docente, nos termos da legislação aplicável  

5.12. Dirigir superiormente os serviços adminis-

trativos, técnicos e técnico-pedagógicos.  

5.13. Solicitar, sempre que entender por útil ou 

necessário, a presença de outros elementos dos servi-

ços técnico-pedagógicos, para além do designado, 

nas reuniões do conselho pedagógico.  

6. Compete ainda ao diretor:  

6.1. Representar o agrupamento;  

6.2. Exercer o poder hierárquico em relação ao 

pessoal docente e não docente;  

6.3. Exercer o poder disciplinar em relação aos 

alunos;  

6.4. Intervir nos termos da lei no processo de ava-

liação de desempenho do pessoal docente;  

6.5. Proceder nos termos da lei à avaliação de de-

sempenho do pessoal não docente.  

7. O diretor exerce ainda as competências que lhe 

forem delegadas pela administração educativa e pela 

Câmara Municipal de Vila Real.  

8. O diretor pode delegar e subdelegar no subdiretor 

e nos adjuntos as competências referidas nos números 

anteriores, com exceção da prevista no ponto 5.4.  

9. Nas suas faltas e impedimentos, o diretor é substi-

tuído pelo subdiretor.  

 

 

Artigo 25.º 

(Recrutamento) 

 

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 particu-

lar e cooperativo, em ambos os casos com, pelo me-

nos, cinco anos de serviço e qualificação para o exer-

cício 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 docen-

tes que preencham uma das seguintes condições:  

4.1. 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 Ensi-

nos Básico e Secundário;  

4.2. Possuam experiência correspondente a, pelo 

menos, um mandato completo no exercício dos car-

gos de diretor ou adjunto do diretor, presidente ou 

vice-presidente do conselho executivo; diretor execu-

tivo ou adjunto do diretor executivo; ou membro do 

conselho diretivo, nos termos dos regimes previstos 

respetivamente no Decreto-Lei 137/2012 de 2 de 

julho, no Decreto-Lei n.º 115 - A/98, de 4 de maio, 

Decreto-Lei 75/2008 de 22 de abril, alterado, por 

apreciação parlamentar, pela Lei n.º 24/99, de 22 de 

abril, no Decreto -Lei n.º 172/91, de 10 de maio, e no 

Decreto-Lei n.º 769 -A/76, de 23 de outubro;  

4.3. Possuam experiência de pelo menos três anos 

como diretor ou diretor pedagógico de estabeleci-

mento do ensino particular e cooperativo  

4.4. Possuam currículo relevante na área da ges-

tão e administração escolar, como tal considerado, 

em votação secreta, pela maioria dos membros da 

comissão prevista no n.º 4 do artigo 22.º do Dec Lei 

137/2012.  

5. As candidaturas apresentadas por docentes com o 

perfil a que se referem os pontos 4.2, 4.3 e 4.4 do 

número anterior só são consideradas na inexistência 

ou na insuficiência, por não preenchimento de requi-

sitos legais de admissão ao concurso, das candidatu-

ras que reúnam os requisitos previstos no ponto 4.1 
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do número anterior.  

6. O subdiretor e os adjuntos são nomeados pelo 

diretor de entre docentes de carreira que contem pelo 

menos cinco anos de serviço e se encontrem em exer-

cício de funções no Agrupamento.  

 

Artigo 26.º 

(Procedimento Concursal) 

 

1. O procedimento concursal referido no artigo ante-

rior é aberto por aviso publicitado do seguinte modo:  

1.1 Em local apropriado das instalações do agru-

pamento.  

1.2 Na página eletrónica do agrupamento e na do 

serviço competente do Ministério da Educação e 

Ciência;  

1.3 Por aviso publicado na 2.ª série do Diário da 

República e divulgado em órgão de imprensa de ex-

pansão nacional através de anúncio que contenha 

referência ao Diário da República em que o referido 

aviso se encontra publicado.  

2. No ato de apresentação da sua candidatura os 

candidatos fazem entrega do seu curriculum vitae, e 

de um projeto de intervenção no agrupamento.  

3. Com o objetivo de proceder à apreciação das can-

didaturas, o conselho geral incumbe a sua comissão 

permanente ou uma comissão especialmente designa-

da para o efeito de elaborar um relatório de avaliação. 

4. Para efeitos da avaliação das candidaturas, a co-

missão referida no número anterior considera obriga-

toriamente:  

4.1. A análise do curriculum vitae de cada candi-

dato, designadamente para efeitos de apreciação da 

sua relevância para o exercício das funções de diretor 

e do seu mérito;  

4.2. A análise do projeto de intervenção no agru-

pamento;  

4.3. O resultado de entrevista individual realizada 

com o candidato.  

 

Artigo 27.º 

(Eleição) 

 

1. O conselho geral procede à discussão e apreciação 

do relatório referido no artigo anterior, podendo na 

sequência dessa apreciação decidir proceder à audi-

ção dos candidatos.  

2. 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 fun-

ções.  

3. No caso de o candidato ou de nenhum dos candi-

datos 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 con-

selho geral em efetividade de funções.  

4. 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 ante-

rior, o número mínimo de votos nele estabelecido, é o 

facto comunicado ao serviço competente do Ministé-

rio da Educação e Ciência, para os efeitos previstos 

na lei.  

5. O resultado da eleição do diretor é homologado 

pelo diretor-geral da Administração Escolar nos 10 

dias úteis posteriores à sua comunicação pelo presi-

dente do conselho geral, considerando-se após esse 

prazo tacitamente homologado.  

6. A recusa de homologação apenas pode fundamen-

tar-se na violação da lei ou dos regulamentos, desig-

nadamente do procedimento eleitoral.  

 

Artigo 28.º 

(Posse) 

 

1. O diretor toma posse perante o conselho geral nos 

30 dias subsequentes à homologação dos resultados 

eleitorais pelo diretor-geral da Administração Esco-

lar.  

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 dire-

tor.  

 

Artigo 29.º 

(Mandato) 

 

1. O mandato do diretor tem a duração de quatro 

anos.  
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2. Até 60 dias antes do termo do mandato do diretor, 

o conselho geral delibera sobre a recondução do dire-

tor 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 consecuti-

vo.  

5. Não sendo ou não podendo ser aprovada a recon-

dução do diretor de acordo com o disposto nos núme-

ros anteriores, abre-se o procedimento concursal ten-

do em vista a eleição do diretor, nos termos dos arti-

gos anteriores.  

6. O mandato do diretor pode cessar:  

6.1. A requerimento do interessado, dirigido ao 

diretor-geral de Administração Escolar, com a ante-

cedência mínima de 45 dias, fundamentado em moti-

vos devidamente justificados;  

6.2. 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;  

6.3. Na sequência de processo disciplinar que te-

nha 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. O subdiretor e os adjuntos podem ser exonerados 

a todo o tempo por decisão fundamentada do diretor.  

 

Artigo 30.º 

(Exercício de Funções) 

 

1. O diretor exerce as funções em regime de comis-

são de serviço.  

2. O exercício das funções de diretor faz-se em re-

gime de dedicação exclusiva.  

3. O regime de dedicação exclusiva implica a in-

compatibilidade do cargo dirigente com quaisquer 

outras funções, públicas ou privadas, remuneradas ou 

não.  

4. Excetuam -se do disposto no número anterior:  

4.1. A participação em órgãos ou entidades de re-

presentação das escolas ou do pessoal docente;  

4.2. 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;  

4.3. A atividade de criação artística e literária, 

bem como quaisquer outras de que resulte a perceção 

de remunerações provenientes de direitos de autor;  

4.4. A realização de conferências, palestras, ações 

de formação de curta duração e outras atividades de 

idêntica natureza;  

4.5. O voluntariado, bem como a atividade desen-

volvida no quadro de associações ou organizações 

não governamentais.  

5. O diretor está isento de horário de trabalho, não 

lhe sendo, por isso, devida qualquer remuneração por 

trabalho prestado fora do período normal de trabalho.  

6. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o 

diretor está obrigado ao cumprimento do período 

normal de trabalho, assim como do dever geral de 

assiduidade. 

7. O diretor está dispensado da prestação de serviço 

letivo, sem prejuízo de, por sua iniciativa, o poder 

prestar na disciplina ou área curricular para a qual 

possua qualificação profissional.  

 

Artigo 31.º 

(Direitos do Diretor) 

 

O diretor goza, independentemente do seu vínculo de 

origem, dos direitos gerais reconhecidos aos docentes 

do Agrupamento. O diretor conserva o direito ao 

lugar de origem e ao regime de segurança social por 

que está abrangido, não podendo ser prejudicado na 

sua carreira profissional por causa do exercício das 

suas funções, relevando para todos os efeitos no lugar 

de origem o tempo de serviço prestado naquele cargo. 

 

Artigo 32.º 

(Direitos e Deveres Específicos do Diretor, Subdi-

retor e Adjuntos) 

 

1. O diretor, o subdiretor e os adjuntos gozam do 

direito à formação específica para as suas funções em 

termos regulamentados por despacho do membro do 
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Governo responsável pela área da educação.  

2. O diretor, o subdiretor e os adjuntos mantêm o 

direito à remuneração base correspondente à catego-

ria de origem, sendo-lhes abonado um suplemento 

remuneratório pelo exercício de função, conforme o 

estabelecido no decreto regulamentar nº. 1- B/2009.  

3. Para além dos deveres gerais dos funcionários e 

agentes da administração pública aplicáveis ao pes-

soal docente, o diretor e os adjuntos estão sujeitos aos 

seguintes deveres específicos:  

3.1. Cumprir e fazer cumprir as orientações da 

administração educativa;  

3.2. Manter permanentemente informada a admi-

nistração educativa, através da via hierárquica com-

petente, sobre todas as questões relevantes referentes 

aos serviços;  

3.3. Assegurar a conformidade dos atos pratica-

dos pelo pessoal com o estatuído na lei e com os legí-

timos interesses da comunidade educativa.  

 

Artigo 33.º 

(Assessoria da Direção) 

 

1. Para apoio à atividade do diretor e mediante pro-

posta deste, o conselho geral pode autorizar a consti-

tuição de assessorias técnico-pedagógicas, para as 

quais são designados docentes em exercício de fun-

ções no Agrupamento.  

2. Os critérios para a constituição e dotação das as-

sessorias referidas no número anterior são definidos 

por despacho do membro do Governo responsável 

pela área da educação.  

 

SECÇÃO 3 - CONSELHO PEDAGÓGICO 

Artigo 34.º 

(Conselho Pedagógico) 

 

O conselho pedagógico é o órgão de coordenação, 

supervisão pedagógica e orientação educativa do 

agrupamento, nomeadamente nos domínios pedagó-

gicos - didático, da orientação e acompanhamento 

dos alunos e da formação inicial e contínua do pesso-

al docente e não docente. 

 

Artigo 35.º 

(Composição) 

 

1. O conselho pedagógico tem a seguinte composi-

ção:  

1.1. Diretor que, por inerência, o preside;  

1.2. Coordenador do Departamento de Educação 

Pré-Escolar;  

1.3. Coordenador do Departamento do 1.º Ciclo;  

1.4. Coordenador do Departamento de Línguas;  

1.5. Coordenador do Departamento de Matemáti-

ca e Ciências Experimentais;  

1.6. Coordenador do Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas;  

1.7. Coordenador do Departamento de Expres-

sões;  

1.8. Coordenador do 2.º Ciclo;  

1.9. Coordenador do 3.º Ciclo;  

1.10. Coordenador do Ensino Secundário;  

1.11. Duas professoras bibliotecárias 

1.12. Coordenador dos Cursos de Educação e 

Formação, Cursos Vocacionais e Ensino Profissional;  

1.13. Coordenador de projetos; 

1.14. Coordenadora dos serviços especializados 

de educação especial 

1.15. Coordenador do desporto escolar.  

 

Artigo 36.º 

(Designação dos Representantes) 

 

1. Apesar de a atual legislação não contemplar a 

presença de representantes dos pais, por indicação do 

diretor podem fazer parte do conselho pedagógico 

representantes dos pais a título consultivo, no máxi-

mo de dois elementos.  

2. Todos os elementos são designados pelo diretor à 

exceção dos coordenadores de departamento e das 

professoras bibliotecárias.  

3. Os representantes do pessoal docente no conselho 

geral não podem ser membros do conselho pedagógi-

co.  

 

Artigo 37.º 

(Mandato) 

 

1. O mandato dos membros do conselho pedagógico 

é de quatro anos e cessa com o mandato do diretor;  

2. Os membros do conselho pedagógico são substitu-

ídos no seu cargo se, entretanto, perderem a qualida-

de que determinou a respetiva designação.  
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Artigo 38.º 

 

(Competências) 

 

1. Sem prejuízo das competências que lhe sejam 

cometidas por lei, ao conselho pedagógico compete:  

1.1. Elaborar o seu próprio regimento.  

1.2. Elaborar a proposta de projeto educativo a 

submeter pelo diretor ao conselho geral;  

1.3. Apresentar propostas para a elaboração do 

regulamento interno e dos planos anual e plurianual 

de atividade e emitir parecer sobre os respetivos pro-

jetos;  

1.4. Emitir parecer sobre as propostas de celebra-

ção de contratos de autonomia;  

1.5. Elaborar e aprovar o plano de formação e de 

atualização do pessoal docente;  

1.6. Definir critérios gerais nos domínios da in-

formação e da orientação escolar e vocacional, do 

acompanhamento pedagógico e da avaliação dos 

alunos;  

1.7. Propor aos órgãos competentes a criação de 

áreas disciplinares ou disciplinas de conteúdo regio-

nal e local, bem como as respetivas estruturas pro-

gramáticas;  

1.8. Definir princípios gerais nos domínios da ar-

ticulação e diversificação curricular, dos apoios e 

complementos educativos e das modalidades especi-

ais de educação escolar;  

1.9. Adotar os manuais escolares, ouvidos os de-

partamentos curriculares;  

1.10. Propor o desenvolvimento de experiências 

de inovação pedagógica e de formação, no âmbito do 

agrupamento de escolas ou escola não agrupada e em 

articulação com instituições ou estabelecimentos do 

ensino superior vocacionados para a formação e a 

investigação;  

1.11. Promover e apoiar iniciativas de natureza 

formativa e cultural;  

1.12. Definir os critérios gerais a que deve obe-

decer a elaboração dos horários;  

1.13. Definir os requisitos para a contratação de 

pessoal docente, de acordo com o disposto na legisla-

ção aplicável;  

1.14. Propor mecanismos de avaliação dos de-

sempenhos organizacionais e dos docentes, bem co-

mo da aprendizagem dos alunos, credíveis e orienta-

dos para a melhoria da qualidade do serviço de edu-

cação prestado e dos resultados das aprendizagens;  

1.15. Participar, nos termos regulamentados em 

diploma próprio, no processo de avaliação do desem-

penho do pessoal docente.  

 

Artigo 39.º 

(Funcionamento) 

 

1. O conselho pedagógico reúne ordinariamente uma 

vez por mês e extraordinariamente sempre que seja 

convocado pelo respetivo presidente, por sua iniciati-

va, 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 especiali-

zadas, designadamente quando a ordem de trabalhos 

verse sobre as matérias previstas nos números 1.2, 

1.3, 1.6, 1.7, 1.11 e 1.12 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.  

 

SECÇÃO 4 - CONSELHO ADMINISTRATIVO 

Artigo 40.º 

(Conselho Administrativo) 

 

O conselho administrativo é o órgão deliberativo em 

matéria administrativo-financeira do agrupamento, 

nos termos da legislação em vigor. 

 

Artigo 41.º 

(Composição) 

 

1. O conselho administrativo é composto pelo dire-

tor, pelo subdiretor ou um dos adjuntos do diretor, 

por ele designado para o efeito e pelo chefe dos ser-

viços de administração ou quem o substitua.  

2. O conselho administrativo é presidido pelo dire-

tor.  

 

Artigo 42.º 

(Competências) 

 

1. Ao conselho administrativo compete:  

1.1. Aprovar o projeto de orçamento anual, em 

conformidade com as linhas orientadoras definidas 

pelo conselho geral;  

1.2. Elaborar o relatório de contas de gerência;  
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1.3. Autorizar a realização de despesas e o respe-

tivo pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e 

verificar a legalidade da gestão financeira;  

1.4. Zelar pela atualização do cadastro patrimoni-

al;  

1.5. Exercer as demais competências que lhe es-

tão legalmente cometidas;  

1.6. Elaborar o seu próprio regimento.  

 

Artigo 43.º 

(Funcionamento) 

 

O conselho administrativo reúne, ordinariamente, 

uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que 

o presidente o convoque, por sua iniciativa ou a re-

querimento de qualquer dos restantes membros. 

 

CAPÍTULO VII - COORDENAÇÃO DE 

ESCOLA OU DE ESTABELECIMENTO DE 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

Artigo 44.º 

(Coordenador) 

 

1. A coordenação de cada estabelecimento de educa-

ção pré-escolar ou de escola integrada no agrupamen-

to é assegurada por um coordenador.  

2. Nas escolas que tenham menos de três docentes 

em exercício efetivo de funções, não há lugar à de-

signação de coordenador, sendo a coordenação asse-

gurada diretamente pelo diretor que poderá delegar 

competências referidas no artigo seguinte  

3. O coordenador é designado pelo diretor, de entre 

os professores em exercício efetivo de funções na 

escola ou estabelecimento de educação pré-escolar.  

4. O mandato do coordenador de estabelecimento 

tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato 

do diretor.  

5. O coordenador de estabelecimento pode ser exo-

nerado a todo o tempo por despacho fundamentado 

do diretor.  

 

Artigo 45.º 

(Competências) 

 

1. Compete, ao coordenador de escola ou estabele-

cimento de educação pré-escolar ou escola integrada 

no agrupamento:  

1.1. Coordenar as atividades educativas em arti-

culação com o diretor;  

1.2. Cumprir e fazer cumprir as decisões do dire-

tor e exercer as competências que por este lhe forem 

delegadas;  

1.3. Transmitir as informações relativas a pessoal 

docente e não docente e aos alunos;  

1.4. Promover e incentivar a participação dos pais 

e encarregados de educação, e do Município de Vila 

Real, nas atividades educativas.  

 

 

CAPÍTULO VIII - ESTRUTURAS DE 

COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO 

SECÇÃO 1 - ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO 

EDUCATIVA E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 

 

Artigo 46.º 

(Definição e Finalidades) 

 

1. Com vista ao desenvolvimento do projeto educa-

tivo, são fixadas no regulamento interno as estruturas 

que colaboram com o conselho pedagógico e com o 

diretor, no sentido de assegurar a coordenação, su-

pervisão e acompanhamento das atividades escolares, 

promover o trabalho colaborativo e realizar a avalia-

ção de desempenho do pessoal docente.  

2. A constituição de estruturas de coordenação edu-

cativa e supervisão pedagógica visa, nomeadamente:  

2.1. A articulação e gestão curricular na aplicação 

do currículo nacional e dos programas e orientações 

curriculares e programáticas definidos a nível nacio-

nal, bem como o desenvolvimento de componentes 

curriculares por iniciativa do agrupamento;  

2.2. A organização, o acompanhamento e a avali-

ação das atividades de turma ou grupo de alunos;  

2.3. A coordenação pedagógica de cada ano, ciclo 

ou curso;  

2.4. A avaliação de desempenho do pessoal do-

cente.  

3. São estruturas de coordenação e supervisão:  

3.1. os departamentos curriculares;  

3.2. as substruturas de departamento;  

3.3. o conselho de turma, no 2.º e 3.º Ciclos e se-

cundário;  

3.4. o conselho de diretores de turma, do 2.º e 3.º 
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ciclos e secundário;  

3.5. a equipa responsável dos projetos de desen-

volvimento educativo;  

3.6. a equipa Plano Tecnológico da Educação 

(PTE); 

3.7. os serviços especializados de educação espe-

cial.  

 

Artigo 47.º 

(Articulação e Gestão Curricular) 

 

1. A articulação e gestão curricular devem promover 

a cooperação entre os docentes do Agrupamento, 

procurando adequar o currículo às necessidades espe-

cíficas dos alunos.  

2. A articulação e gestão curricular são asseguradas 

por departamentos curriculares nos quais se encon-

tram representados os grupos de recrutamento e áreas 

disciplinares, de acordo com os cursos lecionados e o 

número de docentes.  

3. O número de departamentos curriculares é defini-

do no artigo 49.º.  

4. O coordenador de departamento curricular deve 

ser um docente de carreira detentor de formação es-

pecializada nas áreas de supervisão pedagógica, ava-

liação do desempenho docente ou administração edu-

cacional.  

5. Quando não for possível a designação de docentes 

com os requisitos definidos no número anterior, por 

não existirem ou não existirem em número suficiente 

para dar cumprimento ao estabelecido na legislação 

em vigor, podem ser designados docentes segundo a 

seguinte ordem de prioridade:  

5.1. Docentes com experiência profissional, de 

pelo menos um ano, de supervisão pedagógica na 

formação inicial, na profissionalização ou na forma-

ção em exercício ou na profissionalização ou na for-

mação em serviço de docentes;  

5.2. Docentes com experiência de pelo menos um 

mandato de coordenador de departamento curricular 

ou de outras estruturas de coordenação educativa 

previstas no regulamento interno, delegado de grupo 

disciplinar ou representante de grupo de recrutamen-

to; 

5.3. Docentes que, não reunindo os requisitos an-

teriores, sejam considerados competentes para o 

exercício da função.  

6. O coordenador de departamento é eleito pelo res-

petivo departamento, de entre uma lista de três do-

centes, propostos pelo diretor para o exercício do 

cargo.  

7. Para efeitos do disposto no número anterior con-

sidera -se eleito o docente que reúna o maior número 

de votos favoráveis dos membros do departamento 

curricular.  

 

Artigo 48.º 

(Departamentos Curriculares) 

 

Os departamentos curriculares constituem a estrutura 

de articulação e gestão curricular a quem incumbe 

especialmente o desenvolvimento de medidas que 

reforcem a articulação interdisciplinar na aplicação 

dos planos de estudo definidos a nível nacional, bem 

como, no desenvolvimento de componentes curricu-

lares, por iniciativa do Agrupamento. 

 

Artigo 49.º 

(Organização dos Departamentos Curriculares) 

 

1. São estruturas de articulação e gestão curricular:  

1.1. Departamento da Educação Pré-Escolar;  

1.2. Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico;  

1.4. Departamento de Línguas; 

1.5. Departamento de Matemática e Ciências Ex-

perimentais;  

1.6. Departamento de Ciências Sociais e Huma-

nas;  

1.7. Departamento de Expressões;  

1.7.1. Os docentes do grupo de recrutamento 

de educação especial (910, 920, 930), integrados no 

Departamento de Expressões para efeitos de avalia-

ção, farão parte dos Serviços Especializados de Edu-

cação Especial do Agrupamento e estarão representa-

dos no conselho pedagógico.  

 

Artigo 50.º 

(Competências dos Departamentos Curriculares) 

 

1. Compete ao departamento curricular:  

1.1. Planificar e adequar à realidade da escola a 

aplicação dos planos de estudo estabelecidos a nível 

nacional;  

1.2. Elaborar e aplicar medidas de reforço no do-

mínio das didáticas específicas das disciplinas;  

1.3. Assegurar, de forma articulada com outras 

estruturas de orientação educativa da escola, a adoção 

de metodologias específicas destinadas ao desenvol-
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vimento quer dos planos de estudo quer das possíveis 

componentes de âmbito local do currículo;  

1.4. Elaborar propostas curriculares diversifica-

das, em função da especificidade de grupos de alu-

nos;  

1.5. Colaborar com os diretores de turma na ela-

boração de programas específicos integrados nas 

atividades e medidas de apoio educativo estabeleci-

das no contexto do sistema de avaliação dos alunos;  

1.6. Coordenar as atividades pedagógicas a de-

senvolver pelos professores do departamento, no 

domínio da implementação dos planos curriculares e 

das novas áreas curriculares não disciplinares, bem 

como de outras atividades educativas constantes do 

Projeto Educativo, do Projeto de Desenvolvimento 

Curricular e do Plano Anual de Atividades do Agru-

pamento;  

1.7. Assegurar a coordenação de procedimentos e 

formas de atuação nos domínios da aplicação de es-

tratégias de diferenciação pedagógica e de avaliação 

das aprendizagens;  

1.8. Determinar as aprendizagens e competências 

essenciais a serem adquiridas pelos alunos, bem co-

mo as experiências educativas que a estes devem ser 

proporcionadas;  

1.9. Desenvolver, em conjugação com os serviços 

de psicologia e orientação e os diretores de turma, 

medidas nos domínios da orientação, acompanha-

mento e avaliação dos alunos, visando contribuir para 

o seu sucesso educativo;  

1.10. Analisar a oportunidade ou a conveniência 

de adoção de medidas de gestão flexível dos currícu-

los e de outras medidas destinadas a melhorar as 

aprendizagens e a prevenir a exclusão;  

1.11. Colaborar com o conselho pedagógico na 

construção do Projeto Educativo e do Projeto de De-

senvolvimento Curricular de Agrupamento, bem 

como na conceção de programas e na apreciação de 

projetos interdisciplinares ou para a concretização da 

área de projeto;  

1.12. Identificar necessidades de formação dos 

docentes;  

1.13. Elaborar e avaliar a planificação anual do 

departamento, tendo em vista a concretização do 

Projeto Educativo e do Projeto de Desenvolvimento 

Curricular do Agrupamento;  

1.14. Analisar e refletir sobre as práticas educati-

vas e o seu contexto, nomeadamente a adoção de 

modelos pedagógicos, de métodos de ensino e de 

avaliação, de materiais de ensino/aprendizagem e 

manuais escolares; 

1.15. Elaborar estudos ou pareceres relativos a 

programas, metodologias, organização curricular e 

processos e critérios de avaliação de docentes e dis-

centes;  

1.16. Elaborar propostas de matrizes e critérios 

de correção das provas globais, e ou, exames de 

equivalência à frequência;  

1.17. Elaborar e aprovar o seu próprio regimento.  

 

Artigo 51.º 

(Funcionamento dos Departamentos Curriculares) 

 

1. Os departamentos curriculares reúnem-se, ordina-

riamente, no início do ano letivo e final de cada perí-

odo, no horário proporcionado para o efeito, no início 

do ano letivo, pelo diretor.  

2. O departamento curricular reúne extraordinaria-

mente sempre que seja convocado pelo respetivo 

coordenador, por sua iniciativa ou a requerimento de 

pelo menos um terço dos seus membros em efetivi-

dade de funções.  

3. Os departamentos poderão criar grupos de traba-

lho interdepartamentais, para o desenvolvimento de 

atividades conjuntas, nomeadamente no âmbito dos 

pontos 1.1., 1.3. e 1.7. do artigo anterior. Os grupos 

de trabalho deverão ter um limite temporal definido 

para efetuar as tarefas que lhes forem atribuídas.  

 

Artigo 52.º 

(Coordenação dos Departamentos Curriculares) 

 

1. O mandato dos coordenadores de departamento 

tem a duração 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, após consulta do respetivo 

departamento  

 

Artigo 53.º 

(Competências do Coordenador de Departamento 

Curricular) 

 

1. Compete ao coordenador de departamento curri-

cular:  

1.1. Representar os professores do departamento 

no conselho pedagógico, atuando como elo de liga-
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ção entre este órgão e o departamento curricular;  

1.2. Apresentar, ao conselho pedagógico e ao di-

retor, as propostas para a elaboração dos documentos 

estruturantes do agrupamento, emanadas do seu de-

partamento;  

1.3. Apresentar ao conselho pedagógico propostas 

de agrupamentos flexíveis de tempos letivos sema-

nais para as diferentes disciplinas;  

1.4. Promover a articulação com outras estruturas 

de orientação educativa, nomeadamente, na análise e 

desenvolvimento de medidas de orientação e diferen-

ciação pedagógica, em função da especificidade dos 

alunos ou de grupos de alunos;  

1.6. Promover a realização de atividades de inves-

tigação, de reflexão e de estudo, visando a melhoria 

da qualidade das práticas educativas; 

1.7. Elaborar o mapa anual das necessidades de 

formação dos docentes do departamento;  

1.8. Propor ao conselho pedagógico a designação 

dos professores responsáveis pelo acompanhamento 

do estágio de mestrado e dos orientadores de prática 

pedagógica das licenciaturas em ensino e do ramo da 

formação educacional;  

1.9. Apresentar, em departamento, instrumentos 

de planificação e avaliação das atividades do mesmo;  

1.10. Participar, nos termos da lei, na avaliação 

do pessoal docente;  

1.11. Apresentar ao diretor um relatório crítico, 

do trabalho anual desenvolvido.  

 

SECÇÃO 2 - OUTRAS ESTRUTURAS DE 

COORDENAÇÃO 

Artigo 54.º 

(Definição e Finalidades) 

 

Para organizar, acompanhar e avaliar atividades das 

turmas e realizar a coordenação e acompanhamento 

de projetos são ainda criadas outras estruturas de 

coordenação. 

 

Artigo 55.º 

(Substruturas de Coordenação Pedagógica) 

 

Quando for considerado indispensável pelo departa-

mento a existência de substruturas/grupos ano (1º 

CEB), as mesmas serão criadas pelo diretor, mediante 

parecer prévio do coordenador do departamento, 

ouvido o conselho pedagógico, as quais se ocuparão 

da orientação e coordenação pedagógica dos profes-

sores da disciplina curricular/ano, assim como da 

planificação das atividades letivas e não letivas dessa 

disciplina/ano. 

 

Artigo 56.º 

(Composição das Substruturas) 

 

1. Cada substrutura é composta por todos os profes-

sores da respetiva disciplina/ano de escolaridade.  

2. A substrutura é coordenada pelo respetivo coor-

denador de departamento, o qual poderá delegar essa 

função num docente que designará.  

 

Artigo 57.º 

(Competências das Substruturas) 

 

1. Às substruturas de coordenação pedagógica com-

pete:  

1.1. Cooperar com o coordenador do respetivo 

departamento na planificação e adequação, à realida-

de do agrupamento, da aplicação dos planos de estu-

do estabelecidos a nível nacional;  

1.2. Planificar as atividades pedagógicas, tendo 

em conta os objetivos do Projeto Educativo e Projeto 

de Desenvolvimento Curricular do Agrupamento e as 

competências essenciais para cada ano de escolarida-

de;  

1.3. Promover a troca de experiências e a coope-

ração entre os professores da disciplina/ano;  

1.4. Concertar estratégias de atuação entre os pro-

fessores das áreas curriculares e os professores que 

lecionam aulas de apoio pedagógico acrescido;  

1.5. Apoiar os professores com menor experiên-

cia profissional.  

 

Artigo 58.º 

(Funcionamento das Substruturas) 

 

A substrutura reúne sempre que seja convocado pelo 

respetivo coordenador, por sua iniciativa, a requeri-

mento do coordenador de departamento ou de pelo 

menos um terço dos seus membros em efetividade de 

funções. 

 

Artigo 59.º 

(Organização das Atividades de Turma) 

 

1. A organização, o acompanhamento e a avaliação 
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das atividades a desenvolver na sala com as crianças, 

na Educação Pré-Escolar, ou na turma, com os alunos 

do Ensino Básico e a articulação entre a escola e a 

família são da responsabilidade:  

1.1. Dos educadores de infância, na Educação 

Pré-Escolar;  

1.2. Dos professores titulares das turmas, no 1.º 

Ciclo do Ensino Básico;  

1.3. Do conselho de turma, nos 2.º e 3.º Ciclos do 

Ensino Básico, ensino secundário com a seguinte 

constituição: os professores da turma, dois represen-

tantes dos pais e encarregados de educação, um re-

presentante dos alunos no caso do 3º ciclo do ensino 

básico e do ensino secundário 

2. Compete aos educadores de infância, sem prejuízo 

de outras competências que lhes estejam atribuídas na 

lei, ou neste Regulamento:  

2.1. Planificar as atividades na sala do jardim de 

infância, de acordo com as Orientações Curriculares 

para a Educação Pré-Escolar, elaborando o PAPT;  

2.2. Promover a aprendizagem e o desenvolvi-

mento da criança em estreita colaboração com a fa-

mília;  

2.3. Proporcionar à criança, em conjunto com o 

professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico, uma situa-

ção de transição facilitadora da continuidade educati-

va.  

3. Aos professores titulares de turma e ao conselho 

de turma compete:  

3.1. Analisar a situação da turma e identificar ca-

racterísticas específicas dos alunos a ter em conta no 

processo de ensino/aprendizagem, elaborando o 

PAPT;  

3.2. Planificar o desenvolvimento das atividades a 

realizar com os alunos em contexto de sala de aula;  

3.3. Identificar diferentes ritmos de aprendizagem 

e necessidades educativas especiais dos alunos, pro-

movendo a articulação com os respetivos serviços 

técnico-pedagógicos, em ordem à sua superação;  

3.4. Assegurar a adequação do currículo às carac-

terísticas específicas dos alunos, estabelecendo prio-

ridades, níveis de aprofundamento e sequências ade-

quadas;  

3.5. Adotar estratégias de diferenciação pedagó-

gica que favoreçam as aprendizagens dos alunos;  

3.6. Conceber e delinear atividades em comple-

mento do currículo proposto;  

3.7. Preparar informação adequada, a disponibili-

zar aos pais e encarregados de educação, relativa ao 

processo de aprendizagem e avaliação dos alunos.  

 

Artigo 60.º 

(Conselho de Turma) 

 

O conselho de turma é a estrutura de coordenação 

educativa responsável, nos 2.º e 3.º ciclos do ensino 

básico e no ensino secundário pela organização, 

acompanhamento e avaliação das atividades a desen-

volver com os alunos, em contexto de sala de aula, 

bem como, pela articulação entre a escola e as famí-

lias. 

 

Artigo 61.º 

(Composição do Conselho de Turma) 

 

O conselho de turma é constituído por todos os pro-

fessores da turma, pelo delegado dos alunos da tur-

ma, (nas turmas do 3.º ciclo e secundário) e por dois 

representantes dos pais e encarregados de educação 

dos alunos da turma, eleitos entre os seus pares, no 

início de cada ano letivo. 

 

Artigo 62.º 

(Funcionamento do Conselho de Turma) 

 

1. O conselho de turma reúne, ordinariamente, no 

início do ano letivo, num momento intermédio do 1º 

e do 2º períodos escolares para reuniões intercalares 

de avaliação dos alunos ou de coordenação pedagógi-

ca e no final dos períodos escolares. 

2. O conselho de turma reúne, extraordinariamente, 

sempre que um motivo de natureza pedagógica ou 

disciplinar o justifique.  

3. O conselho de turma é presidido pelo respetivo 

diretor de turma, designado pelo diretor, de entre os 

professores da mesma e, sempre que possível, perten-

cente ao quadro do Agrupamento. 

4. Para coordenar o trabalho do conselho de turma, o 

diretor designa um diretor de turma de entre os pro-

fessores da mesma, sempre que possível pertencente 

ao quadro de agrupamento, tendo em conta os seguin-

tes critérios: 

4.1 Lecionar, preferencialmente, à totalidade dos 

alunos da turma; 

4.2. Ter competência pedagógica e capacidade de 

relacionamento; 

4.3. Privilegiar a continuidade pedagógica. 

5. Para o conselho de turma de natureza disciplinar o 
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diretor de turma pode solicitar a presença de um téc-

nico dos serviços técnico-pedagógicos.  

6. As pessoas que, de forma direta ou indireta, dete-

nham uma posição de interessados no objeto de apre-

ciação do conselho de turma disciplinar não podem 

nele participar, aplicando-se, com as devidas adapta-

ções, o que se dispõe no Código do Procedimento 

Administrativo sobre garantias de imparcialidade.  

7. A não comparência dos representantes dos pais e 

encarregados de educação ou dos alunos, quando 

devidamente notificados, não impede o conselho de 

turma disciplinar de reunir e deliberar.  

8. Quando o conselho de turma se reunir para tratar 

de assuntos relacionados com exames e avaliação 

final de cada período escolar, apenas estarão presen-

tes os elementos docentes.  

 

Artigo 63.º 

(Competências do Conselho de Turma) 

 

1. Sem prejuízo do enunciado no número 3, do arti-

go 59.º, do presente Regulamento Interno, ao conse-

lho de turma, compete ainda:  

1.1. Articular as atividades dos professores da 

turma com as substruturas curriculares e departamen-

tos, designadamente no que se refere ao planeamento 

e coordenação de atividades interdisciplinares a nível 

da turma;  

1.2. Calendarizar os testes de avaliação, assegu-

rando que não haja mais de 3 testes por semana, um 

por dia e preferencialmente com um dia de intervalo. 

Todas as exceções carecem de autorização do diretor.  

1.3. Dar parecer sobre todas as questões de natu-

reza pedagógica e disciplinar que à turma digam res-

peito;  

1.4. Analisar, em colaboração com o conselho de 

diretores de turma, os problemas de integração dos 

alunos e o relacionamento entre professores e alunos 

da turma;  

1.5. Colaborar nas ações que favoreçam a inter-

relação da escola com a comunidade;  

1.6. Promover ações que estimulem o envolvi-

mento dos pais e encarregados de educação no per-

curso escolar dos alunos;  

1.7. Planificar e articular o desenvolvimento das 

áreas curriculares;  

1.8. Aprovar as propostas de avaliação dos alunos 

apresentadas por cada professor da turma nas reuni-

ões de avaliação, a realizar no final de cada período 

letivo e de acordo com os critérios estabelecidos pelo 

conselho pedagógico;  

1.9. Proceder, no final de cada ano letivo, a uma 

avaliação do trabalho realizado e efetuar o planea-

mento do ano letivo seguinte;  

1.10. Propor a atribuição das menções de com-

portamento meritório e de excelência.  

 

Artigo 64.º 

(Competências do Diretor de Turma) 

 

1. Sem prejuízo de outras competências específicas 

que possam ocorrer da aplicação dos normativos 

legais em vigor, mormente no que se refere à avalia-

ção dos alunos ao diretor de turma compete:  

2.1. Assegurar a articulação entre os professores 

da turma, os alunos, pais e encarregados de educação;  

2.2. Promover a comunicação e formas de traba-

lho cooperativo entre professores e alunos;  

2.3. Coordenar, em colaboração com os docentes 

da turma, a adequação de atividades, conteúdos, es-

tratégias e métodos de trabalho à situação concreta do 

grupo e à especificidade de cada aluno;  

2.4. Garantir aos professores da turma a existên-

cia de meios e documentos de trabalho e a orientação 

necessária ao desempenho das atividades próprias da 

ação educativa; 

2.5. Coordenar o processo de avaliação dos alu-

nos, garantindo o seu caráter globalizante e integra-

dor;   

2.6. Garantir uma informação atualizada junto 

dos pais e encarregados de educação acerca da inte-

gração dos alunos na comunidade escolar, do apro-

veitamento escolar, das faltas a aulas, das atividades 

escolares e do comportamento;  

2.7. Apresentar ao diretor um relatório crítico, do 

trabalho anual desenvolvido.  

2.8. Orientar a elaboração e organizar o Plano de 

Acompanhamento Pedagógico Individual.  

2.9. Organizar e responsabilizar-se pelo processo 

individual do aluno, a que terão acesso o Coordena-

dor de Estabelecimento, o Conselho de Turma, quan-

do formalmente reunido, e o núcleo de Apoio Educa-

tivo após autorização do Diretor de Turma. A sua 

consulta poderá ainda ser facultada ao aluno e respe-

tivo encarregado de educação, quando para tal for 

solicitado;  

2.10. Apoiar na organização do processo de ma-

trícula;  
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2.11. Convocar a assembleia de Encarregados de 

Educação da turma, sempre que entender necessário 

para resolver situações da turma; 

 

Artigo 65.º 

(Conselho de Diretores de Turma) 

 

O conselho de diretores de turma é a estrutura educa-

tiva que, ao nível dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Bási-

co e Ensino secundário assegura a coordenação de 

cada ciclo, tendo por finalidade a articulação das 

atividades das turmas. 

 

Artigo 66.º 

(Composição) 

 

1. Para promover a coordenação pedagógica de cada 

ciclo, são criados quatro conselhos de diretores de 

turma, um por cada ciclo/nível de ensino e ofertas 

qualificantes. 

2. Cada conselho de diretores de turma é constituído 

pelos diretores de turma de cada ciclo/nível de ensino 

e ofertas qualificantes 

3. Cada conselho de diretores de turma é coordenado 

pelo coordenador respetivo, designado pelo diretor, 

de entre os membros do conselho. 

 

Artigo 67.º 

(Competências) 

 

1. Constituem competências do conselho de direto-

res de turma:  

1.1. Planificar as atividades e projetos a desenvol-

ver, de acordo com as orientações do Conselho Peda-

gógico, colaborando na elaboração e avaliação do 

Plano Anual de Atividades, tendo em vista a concre-

tização do Projeto Educativo do Agrupamento;  

1.2. Articular a elaboração dos Planos de Acompa-

nhamento Pedagógico de Turma e promover a sua 

reanálise, face aos resultados das avaliações finais de 

período, com vista à introdução de eventuais reajus-

tamentos ou apresentação de propostas/ recomenda-

ções de ações a desenvolver; 

1.3. Dinamizar e coordenar a realização de projetos 

interdisciplinares das turmas; 

1.4. Assegurar a articulação das atividades das tur-

mas por anos de escolaridade e ciclos;  

1.5. Cooperar com outras estruturas de coordena-

ção e com os serviços especializados de apoio educa-

tivo na gestão adequada de recursos e na adoção de 

medidas pedagógicas destinadas a melhorar as apren-

dizagens;  

1.6. Articular a relação entre a escola e as famílias 

assegurada pelos diretores de turma;  

1.7. Colaborar com o Conselho Pedagógico na ela-

boração do Projeto Educativo e do Regulamento In-

terno do Agrupamento;  

1.8. Preparar as reuniões de avaliação de final de 

período e de ano e do processo de renovação de ma-

trículas;  

1.9. Colaborar com o Conselho Pedagógico na iden-

tificação das necessidades de formação no âmbito da 

coordenação das atividades das turmas. 

 

Artigo 68.º 

(Funcionamento) 

 

1. O conselho de diretores de turma reúne, ordinari-

amente, no início do ano letivo e no final de cada um 

dos períodos, antes das reuniões de avaliação sumati-

va dos alunos.  

2. O conselho de diretores de turma reúne, extraor-

dinariamente, sempre que para tal seja convocado 

pelo coordenador, por sua iniciativa ou a requerimen-

to de pelo menos um terço dos seus membros em 

efetividade de funções.  

 

Artigo 69.º  

(Coordenadores de Diretores de Turma) 

 

1. A coordenação das atividades dos diretores de 

turma é assegurada preferencialmente por um profes-

sor do quadro de agrupamento, designado pelo dire-

tor, de entre os diretores de turma do 2.º ciclo, do 3.º 

ciclo e do ensino secundário. 

2. O mandato do coordenador de diretores de turma 

tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato 

do diretor ou a pedido do próprio sempre que devi-

damente justificado. 

3. O coordenador de diretores de turma pode ser 

exonerado a todo o tempo por despacho fundamenta-

do do diretor. 

4. O coordenador de diretores de turma exerce as 

funções de coordenação no âmbito da componente 

não letiva do respetivo horário semanal e do número 

de horas correspondente, preferencialmente, a parte 

da redução da componente letiva, de acordo com o 

disposto no artigo 79.º do ECD. 
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5. Participa no processo de avaliação do desempenho 

do diretor de turma. 

6. O coordenador de diretores de turma é avaliado 

pelo diretor do agrupamento.  

 

Artigo 70.º 

(Competências do Coordenador de Ciclo) 

 

1. Sem prejuízo de outras competências definidas no 

presente regulamento, ao coordenador de Ciclo com-

pete:  

1.1. Coordenar a ação do respetivo conselho, arti-

culando estratégias e procedimentos;  

1.2. Submeter ao conselho pedagógico as propos-

tas do conselho que coordena;  

1.3. Apresentar ao diretor um relatório crítico, do 

trabalho anual desenvolvido.  

 

Artigo 71.º 

(Equipa Responsável dos Projetos de Desenvolvi-

mento Educativo) 

 

Para efetuar a coordenação, dinamização e avaliação 

dos projetos, em desenvolvimento no agrupamento, 

que abrangem todos os ciclos é criada uma equipa 

responsável de projetos. 

 

Artigo 72.º 

(Composição da Equipa Responsável dos Projetos 

de Desenvolvimento Educativo) 

 

1. A equipa responsável dos projetos de desenvolvi-

mento educativo é formada pelo coordenador da 

equipa, pelos coordenadores de departamento, pelos 

professores bibliotecários, e pelo diretor ou um dos 

adjuntos por ele designado. 

2. A equipa responsável dos projetos de desenvolvi-

mento educativo é coordenada por um professor de-

signado pelo diretor.  

 

Artigo 73.º 

(Competências da Equipa Responsável dos Proje-

tos de Desenvolvimento Educativo) 

 

1. À equipa responsável dos projetos de desenvolvi-

mento educativo compete:  

1.1. Diagnosticar áreas prioritárias de interven-

ção;  

1.2. Coordenar as propostas de projetos em parce-

ria;  

1.3. Reunir com os intervenientes/proponentes de 

projetos, com vista a inventariar necessidades, coor-

denar atividades e avaliar resultados;  

1.4. Divulgar os projetos;  

1.5. Promover, sempre que possível, a articulação 

dos projetos entre todos os níveis de ensino;  

1.6. Identificar fontes complementares de finan-

ciamento dos diferentes projetos.  

 

Artigo 74.º 

(Competências do Coordenador) 

 

1. Ao coordenador da equipa responsável de projetos 

de desenvolvimento educativo compete:  

1.1. Implementar medidas que promovam o de-

senvolvimento dos projetos de forma articulada entre 

os níveis de educação e ensino;  

1.2. Solicitar aos responsáveis, relatório das ativi-

dades desenvolvidas;  

1.3. Apresentar ao diretor um relatório crítico, do 

trabalho anual desenvolvido.  

 

Artigo 75.º 

(Funcionamento da Equipa Responsável dos Pro-

jetos de Desenvolvimento Educativo) 

 

1. A equipa responsável dos projetos de desenvolvi-

mento educativo reúne, ordinariamente, no início do 

ano letivo e no final de cada um dos semestres.  

2. A equipa responsável dos projetos de desenvolvi-

mento educativo reúne, extraordinariamente, sempre 

que para tal seja convocado pelo coordenador, por 

sua iniciativa ou a requerimento de pelo menos um 

terço dos seus membros em efetividade de funções.  

 

Artigo 76.º 

(Equipa PTE) 

 

A equipa PTE é uma estrutura de coordenação e 

acompanhamento dos projetos do Plano Tecnológico 

da Educação, ao nível do agrupamento. 

 

Artigo 77.º 

(Funções da Equipa PTE) 

 

1. Constituem funções da equipa PTE:  

1.1. Elaborar no Agrupamento um plano de ação 

anual para as Tecnologias da Informação e Comuni-
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cação (TIC). Este plano visa promover a utilização 

das TIC nas atividades letivas e não letivas, rentabili-

zando os meios informáticos disponíveis e generali-

zando a sua utilização por todos os elementos da 

comunidade educativa e  deverá ser concebido no 

quadro do Projeto Educativo do Agrupamento, inte-

grando o Plano Anual de Atividades, em estreita arti-

culação com o plano de formação;  

1.2. Contribuir para a elaboração dos instrumen-

tos de autonomia definidos no artigo 9.º do Decreto-

Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, integrando a estraté-

gia TIC na estratégia global do agrupamento;  

1.3. Coordenar e acompanhar a execução dos pro-

jetos do PTE e de projetos e iniciativas próprias na 

área de TIC na educação, em articulação com os ser-

viços regionais de educação e com o apoio das redes 

de parceiros regionais; 

1.4. Promover e apoiar a integração das TIC no 

ensino, na aprendizagem, na gestão e na segurança ao 

nível do Agrupamento;  

1.5. Colaborar no levantamento de necessidades 

de formação e certificação em TIC de docentes e não 

docentes;  

1.6. Fomentar a criação e participação dos docen-

tes em redes colaborativas de trabalho com outros 

docentes ou agentes da comunidade educativa;  

1.7. Zelar pelo funcionamento dos equipamentos 

e sistemas tecnológicos instalados, sendo o interlocu-

tor junto do centro de apoio tecnológico às escolas e 

das empresas que prestem serviços de manutenção 

aos equipamentos;  

1.8. Articular com os técnicos da Câmara Muni-

cipal de Vila Real que apoiam as escolas do 1.º ciclo 

do ensino básico do agrupamento.  

 

Artigo 78.º 

(Composição) 

 

1. A equipa PTE é coordenada, por inerência de 

funções, pelo diretor, podendo este delegar num do-

cente do agrupamento que reúna as competências a 

nível pedagógico, técnico e de gestão adequadas ao 

exercício das funções de coordenação global dos 

projetos do PTE, ao nível do agrupamento.  

2. O diretor designa os restantes membros da equipa 

PTE de entre:  

2.1. Os docentes que reúnam competências a ní-

vel pedagógico, de gestão e técnico para a implemen-

tação dos projetos do PTE e para a coordenação de 

outros projetos e atividades TIC a nível do agrupa-

mento;  

2.2. O chefe dos serviços de administração esco-

lar, ou quem o substitua;  

2.3. Estagiários dos Cursos Tecnológicos e dos 

Cursos Profissionais nas áreas tecnológicas e outros 

alunos com competências TIC relevantes;  

2.4. Não docentes com competências TIC rele-

vantes.  

3. O número de membros da equipa PTE é definido 

pelo diretor, tendo em conta as características do 

agrupamento e a necessidade de execução eficaz de 

cada um dos projetos do PTE.  

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a 

equipa PTE deverá incluir:  

4.1. Um responsável pela componente pedagógica 

do PTE que represente e articule com os coordenado-

res de departamento curricular e outros coordenado-

res de estruturas de coordenação;  

4.2. Um responsável pela componente técnica do 

PTE, que represente e articule com o diretor de insta-

lações e o responsável pela segurança no estabeleci-

mento de ensino;  

4.3. Os professores bibliotecários.  

4.4. Poderão ser atribuídos aos docentes designa-

dos no ponto 2 tempos da componente não letiva de 

estabelecimento ou horas de redução da componente 

letiva previstas no artigo 79.º do ECD para o exercí-

cio das funções atribuídas. 

 

CAPÍTULO IX - SERVIÇOS 

SECÇÃO 1 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, 

TÉCNICOS E TÉCNICO-PEDAGÓGICOS 

 

Artigo 79.º 

(Definição e Âmbito) 

 

O Agrupamento de Escolas Morgado Mateus dispõe 

de serviços administrativos, técnicos e técnico-

pedagógicos que funcionam na dependência do dire-

tor. 

 

Artigo 80.º 

(Serviços Administrativos Técnicos e Técnico-

Pedagógicos) 

 

Os serviços técnicos compreendem as áreas da gestão 
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de edifícios, instalações e equipamentos e os serviços 

técnico-pedagógicos as áreas do apoio socioeducati-

vo, orientação vocacional e biblioteca. 

 

Artigo 81.º 

(Serviços Administrativos) 

 

1. Os serviços administrativos devem estar dotados 

de pessoal, instalações e equipamentos necessários ao 

seu bom funcionamento, bem como de livro de re-

clamações.  

2. Os serviços administrativos são chefiados por um 

coordenador técnico nos termos da legislação aplicá-

vel.  

3. As normas de requisição deste serviço e as regras 

do uso das suas instalações e equipamentos serão 

afixadas em local apropriado.  

4. Compete aos serviços administrativos:  

4.1. Adquirir nos termos da lei, e depois de auto-

rizados pelo conselho administrativo, os materiais, 

equipamentos e serviços requisitados pelos diversos 

setores do agrupamento;  

4.2. Expor em local público normas para preen-

chimento de documentos;  

4.3. Executar e fornecer aos diversos setores os 

impressos de requisição a que se refere o presente 

regulamento;  

4.4. Aceitar e encaminhar os impressos de justifi-

cação de faltas dos docentes e do pessoal não docen-

te;  

4.5. Enviar a correspondência entre a comunidade 

escolar e o exterior;  

4.7. Encaminhar a correspondência recebida para 

os respetivos destinatários; 

4.8. Abrir a correspondência oficial que não seja 

classificada, e submetê-la a despacho do diretor;  

4.9. Prestar assistência administrativa à associa-

ção de pais e encarregados de educação;  

4.10. Manter arquivos com a legislação e normas 

aplicadas ao processo educativo e aos seus agentes, 

de forma a serem consultados fácil e rapidamente;  

4.11. Manter atualizado o inventário dos equipa-

mentos sob sua responsabilidade;  

4.12. Cumprir todas as disposições previstas na 

lei para o funcionamento dos serviços;  

4.13. Afixar, em local visível, o horário de funci-

onamento dos serviços.  

5. Os serviços administrativos poderão estar organi-

zados por áreas ou processos, de acordo com propos-

ta do coordenador técnico, aprovada pelo diretor.  

 

Artigo 82.º 

(Delegado de Segurança) 

 

O delegado de segurança será um professor, designa-

do pelo diretor, que assegurará a gestão do sistema de 

segurança do Agrupamento, a articulação com o pro-

grama Escola Segura, bem como, o estabelecimento 

de contactos com as forças de segurança, os encarre-

gados de educação e o Gabinete de Segurança do 

Ministério da Educação. 

 

Artigo 83.º 

(Atribuições do Delegado de Segurança) 

 

1. Ao delegado de segurança compete:  

1.1. Apresentar propostas de parcerias;  

1.2. Conhecer e dialogar com a comunidade edu-

cativa;  

1.3. Efetuar o registo das ocorrências no sistema 

eletrónico de comunicações de ocorrências;  

1.4. Efetuar a comunicação imediata de situações 

mais gravosas verificadas num contexto de violência, 

ameaça, acidente ou morte;  

1.5. Elaborar um plano de prevenção que vise:  

1.5.1. Identificar, prevenir e reduzir os riscos de 

ocorrência de incêndios e garantir a permanente ope-

racionalidade dos meios, dispositivos e equipamentos 

ligados à segurança contra incêndio;  

1.5.2. Definir as regras de segurança, de explo-

ração e de comportamento a adotar;  

1.5.3. E que inclua, obrigatoriamente:  

1.5.3.1. Informações relativas ao estabeleci-

mento e às pessoas que compõe a estrutura interna de 

segurança;  

1.5.3.2. Plantas de segurança;  

1.5.3.3. Programas de conservação e manuten-

ção (de equipamentos e instalações técnicas e equi-

pamentos desportivos);  

1.5.3.4. Caderno de registo da segurança.  

1.6. Elaborar um plano de emergência, tendo por 

objetivo a preparação e a organização dos meios pró-

prios das escolas, que vise:  

1.6.1. Circunscrever os sinistros e limitar os seus 

danos, sistematizar a evacuação enquadrada dos ocu-

pantes e facilitar a intervenção dos bombeiros;  

1.6.2. Incluir, obrigatoriamente:  

1.6.2.1. Informações relativas à organização da 
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segurança;  

1.6.2.2. O plano de atuação que, com base no 

conhecimento prévio dos riscos existentes nas esco-

las, contempla a organização e a pormenorização das 

ações e procedimentos a adotar numa situação de 

emergência;  

1.6.2.3. O plano de evacuação que estabelece 

os procedimentos a observar por todo o pessoal do 

estabelecimento, docente e não docente, relativos à 

articulação das operações destinadas a garantir a eva-

cuação ordenada, total ou parcial, rápida e segura dos 

ocupantes para o exterior no caso de ocorrência de 

situações consideradas perigosas.  

1.7. Promover programas de informação e sensi-

bilização de todos sobre a conduta e as regras de 

segurança a ter em conta, no âmbito da prevenção de 

riscos naturais e tecnológicos;  

1.8. Elaborar e executar um plano de formação e 

treino para os elementos da estrutura interna de segu-

rança do Agrupamento;  

1.9. Organizar obrigatoriamente, pelo menos, du-

as vezes por ano exercícios de evacuação para treino 

de todos os ocupantes das escolas;  

1.10. Elaborar um plano de formação no âmbito 

da resolução de situações de conflito, da indisciplina 

e da violência, e também no âmbito da promoção de 

comportamentos seguros – no que diz respeito à au-

toproteção em caso de acidente – para professores e 

funcionários e um plano de formação para alunos;  

1.11. Promover uma cultura cívica de segurança 

através da promoção dos valores de cidadania e ci-

vismo e da educação para a prevenção e autoprote-

ção.  

 

Artigo 84.º 

(Serviços Especializados de Educação Especial) 

 

1. Os Serviços Especializados de Educação Especial 

destinam-se a promover a existência de condições 

que assegurem a plena integração escolar dos alunos, 

devendo conjugar a sua atividade com as estruturas 

de orientação educativa existentes no agrupamento e 

com outras entidades em resultado de parceri-

as/protocolos celebrados.  

2. Os Serviços Especializados de Educação Especial 

abrangem os docentes, pertencentes ao grupo 910, 

920 e 930, bem como todos os outros que exercem 

funções na educação especial e se encontram envol-

vidos no conjunto de estratégias e atividades conce-

bidas para o apoio aos alunos com Necessidades 

Educativas Especiais (NEE), do Agrupamento.  

3. O enquadramento, objetivos e princípios orienta-

dores, dos Serviços Especializados de Educação Es-

pecial têm como referência a legislação em vigor, 

designadamente o Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de 

janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 

21/2008 de 12 de maio.  

4. Os Serviços Especializados de Educação Especial 

são coordenados por um dos docentes, que os inte-

gram, designado pelo diretor.  

5. Aos serviços compete:  

5.1. Colaborar com o órgão de direção na dete-

ção, referenciação e avaliação de crianças e jovens 

que eventualmente possam vir a necessitar de respos-

tas educativas no âmbito da educação especial; 

5.2. Colaborar com o órgão de direção no desen-

volvimento de parcerias com instituições particulares 

de solidariedade social, centros de recursos especiali-

zados e outros serviços da comunidade;  

5.3. Colaborar no desenvolvimento das medidas 

previstas no Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, 

relativos a alunos com NEE.  

5.4. Organizar o processo individual dos alunos 

com NEE, em articulação com o professor titular de 

turma.  

5.5. Elaborar as normas de funcionamento inter-

no.  

 

Artigo 85.º 

(Competências do coordenador dos serviços espe-

cializados de educação especial) 

 

1. São competências do coordenador dos serviços 

especializados de educação especial (SEEE): 

1.1. Convocar, presidir e coordenar as reuniões 

dos SEEE. 

1.2. Promover o cumprimento das orientações ou 

deliberações do diretor e do conselho pedagógico. 

1.3. Organizar um dossiê com a documentação 

dos SEEE. 

1.4. Apresentar ao diretor um relatório anual so-

bre o trabalho desenvolvido. 

 

Artigo 86.º 

(Critérios de distribuição de serviço dos docentes 

de educação especial) 

 

1. Para a distribuição de serviço dos docentes de 
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educação especial serão tidos em conta: 

1.1. Continuidade pedagógica 

1.2. Formação/experiência em áreas específicas 

1.3. Rentabilização dos recursos especializados 

existentes na escola/turma 

1.4. Formação inicial 

 

Artigo 87.º 

(Competências do Docente de Educação Especial) 

 

1. Os docentes de educação especial são um recurso 

fundamental na organização e planeamento dos apoi-

os educativos a disponibilizar aos alunos com Neces-

sidades Educativas Especiais (NEE).  

2. Aos docentes que prestam apoio educativo especi-

alizado nas escolas do Agrupamento compete:  

2.1. Colaborar na sensibilização da comunidade 

educativa para o direito que as crianças e os jovens 

com NEE têm de frequentar o ensino regular;  

2.2. Elaborar com o encarregado de educação, o 

educador de infância, o professor titular de turma no 

1.º ciclo e o diretor de turma no 2.º e 3.º Ciclo e se-

cundário o Programa Educativo Individual (PEI) dos 

alunos com NEE;  

2.3. Colaborar no desenvolvimento das medidas 

educativas previstas no Decreto-Lei nº 3/2008 de 7 de 

janeiro relativas aos alunos com NEE;  

2.4. Elaborar no final do ano letivo um relatório 

circunstanciado, resultante da aplicação das medidas 

educativas, conjuntamente com o educador de infân-

cia, professor do 1.º Ciclo ou diretor de turma e ou-

tros técnicos que acompanham o processo educativo 

do aluno;  

2.5. Lecionar as áreas curriculares específicas 

(leitura e escrita em Braille, orientação e mobilidade, 

treino de visão e atividade motora adaptada), bem 

como os conteúdos conducentes à autonomia pessoal 

e social dos alunos, definidos no Currículo Específico 

Individual. É, ainda, da responsabilidade destes do-

centes o apoio à utilização de materiais didáticos 

adaptados;  

2.6. Identificar, com toda a comunidade educati-

va, as soluções e recursos humanos e técnicos neces-

sários à criação de condições que visem uma efetiva 

igualdade de oportunidades;  

2.7. Colaborar na identificação das necessidades 

de formação dos docentes;  

2.8. Colaborar na articulação de todos os serviços 

e entidades que intervêm no processo de apoio aos 

alunos com NEE;  

2.9. Promover a colaboração dos pais e encarre-

gados de educação no processo educativo dos seus 

educandos;  

2.10. Enquadrar o auxiliar de ação educativa no 

trabalho a desenvolver com os de alunos com NEE; 

2.11. Definir e clarificar as tarefas a desenvolver 

de acordo com a planificação pedagógica.  

 

Artigo 88.º 

(Serviço de Psicologia e Orientação) 

 

1. O Serviço de Psicologia e Orientação, também 

designado pela sigla SPO, como disposto no Decreto-

Lei n.º 190/91, de 17 de maio de 1991, é uma unida-

de especializada de apoio educativo, integrada na 

rede escolar deste Agrupamento que desenvolve a sua 

ação nos estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e 

dos Ensinos Básicos de 1º, 2.º e 3.º Ciclos, ensino 

secundário e profissional.  

2. Para o exercício das suas funções e de forma a 

garantir o funcionamento correto, o SPO deve possuir 

um gabinete, com localização apropriada na escola 

sede do Agrupamento, devendo esse espaço possuir:  

2.1. Meios necessários a garantir a confidenciali-

dade dos seus utentes;  

2.2. Recursos institucionais materiais e logísticos 

de funcionamento;  

2.3. Materiais originais de avaliação psicométrica.  

3. O seu corpo técnico deverá impreterivelmente ser 

constituído por, pelo menos, um técnico, licenciado 

em psicologia e membro efetivo da Ordem dos Psicó-

logos Portugueses de acordo com a Lei n.º 57/2008 

de 4 de fevereiro de 2008, sendo este, em situação de 

singularidade, o principal responsável e coordenador 

do Serviço, existindo mais do que um técnico e nas 

mesmas condições contratuais, o seu coordenador 

será nomeado pelo diretor.  

4. O técnico (psicólogo) depende, em termos orgâni-

cos do diretor, sem prejuízo da sua autonomia técnica 

e do respeito pela sua deontologia profissional previs-

ta no artigo 75º, da Lei n.º 57/2008, de 4 de setembro.  

5. O horário a cumprir é acordado com o diretor no 

início de cada ano letivo, devendo ser afixado em 

local público. O horário deverá ser ajustado à dispo-

nibilidade dos alunos sem prejuízo do estipulado na 

lei.  

6. O coordenador do SPO, deverá no início de cada 

ano letivo, elaborar um Plano Anual de Atividades, 
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devidamente estruturado e calendarizado (tema, obje-

tivos gerais e específicos, data e local de realização), 

em harmonia com o disposto no Projeto Educativo, 

Projeto Curricular e Plano Anual de Atividades do 

Agrupamento. No final de cada ano letivo deverá 

ainda elaborar um relatório final das atividades de-

senvolvidas. Ambos os documentos devem ser sub-

metidos à aprovação do conselho pedagógico e, pos-

teriormente, arquivados na sede do SPO.  

7. O psicólogo trabalha em estreita colaboração com 

os educadores/professores coordenadores, titulares de 

turma/diretores de turma em avaliação ou acompa-

nhamento psicológico, podendo integrar, por convite 

do diretor, diferentes estruturas, nomeadamente o 

conselho pedagógico.  

8. O SPO deve possuir um regimento de funciona-

mento interno, que deve ser revisto anualmente e 

pode ser alterado pelo coordenador em exercício e 

devidamente aprovado pelo diretor.  

 

Artigo 89.º 

(Atribuições e Competências do Serviço de Psico-

logia e Orientação) 

 

1. As funções do Serviço de Psicologia e Orientação 

(SPO) deverão estar de acordo com as funções a de-

sempenhar pelo psicólogo escolar em contexto edu-

cativo:  

1.1. Apoio psicológico e psicopedagógico a alu-

nos, assistentes operacionais, administrativos e do-

centes;  

1.3. Apoio no desenvolvimento do sistema de re-

lações interpessoais no interior do Agrupamento e 

entre este e a comunidade;  

1.4. Colaborar na elaboração de projetos e respos-

tas de promoção do sucesso escolar e combate ao 

insucesso, absentismo e abandono escolar;  

1.5. Realizar ações de orientação e reorientação 

escolar, vocacional e profissional;  

1.6. Colaborar na definição do plano anual de 

formação dos docentes do agrupamento e participar 

na definição de ações a realizar com pais, encarrega-

dos de educação, pessoal administrativo e assistentes 

operacionais, de acordo com as necessidades mais 

prementes do Agrupamento.  

1.7. Colaborar em todas as ações comunitárias 

destinadas a eliminar e prevenir a fuga à escolaridade 

obrigatória, o abandono precoce e o absentismo sis-

temático.  

2. O SPO é o órgão responsável pela elabora-

ção/coordenação do programa anual de orientação 

escolar, vocacional e profissional a todos os alunos 

que o solicitem, (prioritariamente do 3.º Ciclo. Este 

processo deve articular-se com as ofertas formativas 

da comunidade envolvente: Instituto do Emprego e 

Formação Profissional, Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro, escolas secundárias/ profissio-

nais e outros.  

3. Conforme disposto nos artigos 6º, 7º, 12.º e 20º do 

despacho conjunto nº 453/2004 o psicólogo articula-

se e participa ativamente na organização, acompa-

nhamento e desenvolvimento dos Cursos de Educa-

ção e Formação (CEF) e cursos profissionais do 

agrupamento, como forma de colmatar as necessida-

des formativas da região e de combate ao insucesso, 

absentismo e abandono escolar.  

 

Artigo 90.º 

(Modalidades de Atendimento 

 em Apoio Psicológico) 

 

1. O SPO atua junto dos alunos das escolas perten-

centes ao Agrupamento de Escolas Morgado Mateus, 

de acordo com a sua disponibilidade e a urgência da 

intervenção.  

2. Os acompanhamentos psicopedagógicos apenas 

podem ser efetuados na sequência de uma resposta à 

referenciação de acordo com o artigo 5º e 6º do Dec. 

Lei 3/2008 de 7 de janeiro, ou após um pedido de 

reapreciação em que se reconsidere a pertinência de 

atuação desta valência.  

3. O Serviço de Psicologia integra a equipa técnico-

pedagógica no processo de avaliação conforme o 

disposto na legislação vigente, procedendo à avalia-

ção psicológica de alunos.  

4. Sempre que solicitado formalmente por escrito e 

exclusivamente pelo responsável da sinalização, o 

psicólogo deverá elaborar um relatório da avaliação 

ou acompanhamento psicológico dos alunos. Nos 

casos de alunos com NEE, os resultados das avalia-

ções deverão ser comunicados à responsável docente 

de educação especial. O psicólogo poderá ainda envi-

ar o relatório de avaliação ou acompanhamento psi-

cológico para técnicos de saúde, serviço social ou 

outros, após anuência, por escrito, do encarregado de 

educação.  

5. Sempre que os alunos não compareçam às sessões 

de acompanhamento/apoio psicológico três vezes 
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consecutivas, sem justificação, ou quando o encarre-

gado de educação não autorize a comparência do 

aluno no SPO, estes não são avaliados/ acompanha-

dos, devendo emitir-se um documento a incluir no 

processo individual do aluno, com essa mesma in-

formação.  

6. Todos os documentos produzidos/utilizados no 

SPO, como por exemplo, relatórios, autorização do 

encarregado de educação e relatórios psicopedagógi-

cos contínuos e finais, de encaminhamento, avaliação 

e intervenção do aluno, devem constituir um processo 

individual do aluno específico e para uso exclusivo 

do SPO. O referido processo deve ser conservado 

pelo menos durante 5 anos em suporte de papel e, 

sempre que possível, em suporte digital. 

 

Artigo 91.º 

(Relações Funcionais 

com Serviços da Comunidade) 

 

1. O SPO assegura o apoio ao desenvolvimento do 

sistema de relações entre a escola e a comunidade, 

articulando a sua ação com outros serviços especiali-

zados:  

1.1. Educação;  

1.2. Saúde;  

1.3. Segurança Social;  

1.4. Formação Profissional;  

1.5. Ensino Superior;  

1.6. Município de Vila Real;  

1.7. Empresas  

1.8. Outros que o coordenador ache pertinentes.  

 

Artigo 92.º 

(Biblioteca Escolar) 

 

1. A Biblioteca Escolar (BE) é uma estrutura desti-

nada a apoiar a leitura, a investigação e a informação, 

a promover a literacia e a multiculturalidade, a abrir 

novos horizontes aos seus utilizadores e a contribuir 

para a sua formação como cidadãos informados, nu-

ma escola que se pretende virada para o sucesso edu-

cativo, apostando cada vez mais num ensino de qua-

lidade.  

2. No Agrupamento existem 4 bibliotecas escolares:  

2.1. A Biblioteca da Escola Secundária Morgado 

Mateus;  

2.2. A biblioteca da EB 2,3 Monsenhor Jerónimo 

do Amaral;  

2.3. A biblioteca da Escola Básica de Vila Real 

n.º7; 

2.4. A biblioteca da Escola Básica de Abade de 

Mouçós. 

3. A organização e gestão das bibliotecas escolares 

do agrupamento cabe a uma equipa educativa, com 

competências nos domínios pedagógico, de gestão de 

projetos, de gestão da informação e das ciências do-

cumentais. Deverão os serviços dispor de assistentes 

operacionais necessários.  

4. O horário de funcionamento das bibliotecas esco-

lares é coincidente com o horário escolar assegurando 

o serviço de biblioteca para todos os alunos.  

 

Artigo 93.º 

(Objetivos da Biblioteca) 

 

1. A utilização da Biblioteca Escolar/Centro de Re-

cursos Educativos (BE/CRE) deve prosseguir os se-

guintes objetivos:  

1.1. Apoiar e promover os objetivos do projeto 

educativo do agrupamento;  

1.2. Tornar possível a utilização plena dos recur-

sos pedagógicos do agrupamento;  

1.3. Partilhar os recursos existentes, dissolvendo 

assimetrias no acesso aos livros.  

1.4. Dotar o agrupamento de um fundo documen-

tal adequado às necessidades das diferentes áreas 

disciplinares, não disciplinares e projetos de trabalho;  

1.6. Criar e manter o hábito e o prazer da leitura e 

da aprendizagem; 

1.7. Apoiar a aprendizagem e prática de compe-

tências de leitura, avaliação crítica e utilização da 

informação, independentemente da sua natureza ou 

suporte;  

1.8. Proporcionar oportunidades de utilização e 

produção de informação que possibilitem a aquisição, 

compreensão e aplicação de conhecimentos, bem 

como o desenvolvimento do espírito crítico, da atitu-

de científica e filosófica, da imaginação e da criativi-

dade;  

1.9. Permitir o acesso a recursos locais, regionais 

e globais e a oportunidades que confrontem os alunos 

com ideias, experiências e opiniões diversificadas;  

1.10. Desenvolver atividades que favoreçam a 

sensibilidade e a consciência de questões sociais e 

culturais;  

1.11. Integrar os materiais impressos, audiovisu-

ais e informáticos para favorecer a constituição de 
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núcleos documentais organizados;  

1.12. Apoiar os professores na planificação de 

projetos e atividades educativas diversificadas;  

1.13. Estimular nos alunos o prazer de ler e o in-

teresse pela cultura nacional e universal;  

1.14. Associar a leitura, os livros e a biblioteca à 

ocupação de tempos livres.  

 

Artigo 94.º 

(Política Documental) 

 

1. A política documental será definida pela equipa 

da BE, depois de ouvidos o diretor e o conselho pe-

dagógico e deve estar de acordo com:  

1.1. O currículo nacional, Projeto Educativo do 

Agrupamento, as necessidades educativas especiais, a 

origem multicultural dos alunos, as áreas extra curri-

culares e lúdicas e deve ainda atender ao número de 

alunos por ciclo;  

1.2. O equilíbrio entre todos os suportes, de uma 

maneira geral, deve tender para a proporcionalidade 

de 3 para 1, relativamente ao material livro e não 

livro;  

1.3. As orientações da Rede de Bibliotecas Esco-

lares (RBE) e do Plano Nacional de Leitura (PNL).  

2. Para a concretização do acima referido, será ela-

borada uma política de desenvolvimento da coleção e 

o respetivo plano anual de aquisições.  

3. Todos os documentos adquiridos ou oferecidos 

serão alvo de registo e receberão o respetivo trata-

mento documental, de acordo com o definido na 

normalização da Classificação Decimal Universal 

(CDU), devendo ficar acessíveis à pesquisa, no catá-

logo da BE/CRE.  

 

Artigo 95.º 

(Professor Bibliotecário e Equipa Educativa) 

 

1. O professor bibliotecário é colocado por concurso, 

segundo a legislação vigente. 

2. Ao professor bibliotecário serão atribuídas horas 

de redução de componente letiva, de acordo com o 

legalmente estabelecido. 

3. O mandato do coordenador da biblioteca tem a 

duração de quatro anos, podendo cessar, a todo o 

tempo por despacho fundamentado do diretor. 

4. Os docentes que integrem a equipa educativa de-

verão ser nomeados, pelo diretor, de entre os docen-

tes do Agrupamento que apresentem um perfil funci-

onal que se aproxime das seguintes competências:  

4.1. Competências na área do planeamento e ges-

tão (planificação de atividades, gestão do fundo do-

cumental, organização da informação, serviços de 

referência e fontes de informação, difusão da infor-

mação e marketing, gestão de recursos humanos, 

materiais e financeiros);  

4.2. Competências na área das literacias, em par-

ticular nas da leitura e da informação;  

4.3. Competências no desenvolvimento do traba-

lho em rede;  

4.4. Competências na área da avaliação;  

4.5. Competências de trabalho em equipa.  

5. O mandato dos elementos da equipa poderá ser 

plurianual para viabilizar a continuidade dos projetos.  

6. A organização e gestão da biblioteca da Escola 

Básica de Vila Real nº 7 é da responsabilidade do 

professor bibliotecário em funções na EB 2,3 Monse-

nhor Jerónimo do Amaral; 

7. A organização e gestão da biblioteca da Escola 

Básica de Abade de Mouçós é da responsabilidade do 

professor bibliotecário em funções na Escola Secun-

dária Morgado de Mateus;  

 

Artigo 96.º 

(Funções e Competências da Equipa Educativa 

BE/CRE) 

 

1. Sem prejuízo de outras competências definidas no 

presente Regulamento, ao coordenador da biblioteca 

compete:  

1.1. Promover a articulação das atividades da bi-

blioteca com os objetivos do Projeto Educativo, Pro-

jeto Curricular de Agrupamento e dos Planos de Tra-

balho de Turma;  

1.2. Assegurar a gestão da biblioteca e dos recur-

sos humanos e materiais a ela afetos;  

1.3. Definir e operacionalizar, em articulação com 

o diretor, as estratégias e atividades de política do-

cumental das bibliotecas do Agrupamento;  

1.4. Coordenar uma equipa, previamente definida 

com o diretor;  

1.5. Favorecer o desenvolvimento das literacias, 

designadamente da leitura e da informação, e apoiar o 

desenvolvimento curricular;  

1.6. Coordenar a elaboração e implementação do 

regimento, do plano de ação e plano anual de ativida-
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des da BE, a submeter ao conselho pedagógico;  

1.7. Coordenar a equipa para a elaboração da po-

lítica documental da escola;  

1.8. Gerir os recursos financeiros para a execução 

do plano anual de atividades da BE;  

1.9. Executar a política documental e a de aquisi-

ção;  

1.10. Elaborar, com o apoio da equipa educativa 

e apresentar ao diretor e conselho pedagógico o rela-

tório anual de atividades da BE, a enviar ao Gabinete 

da Rede de Bibliotecas Escolares.  

1.11. Promover o uso da biblioteca e dos seus re-

cursos dentro e fora da escola;  

1.12. Delegar funções nos membros da equipa 

educativa, com o acordo do diretor e o conselho pe-

dagógico;  

1.13. Elaborar a proposta de regimen-

to/regulamento da BE/CRE;  

1.14. Realizar articulação com os departamentos 

e os vários níveis de ensino;  

1.15. Representar a BE no conselho pedagógico.  

2. São competências dos docentes da equipa:  

2.2. Participar na dinamização da BE/CRE; 

2.3. Colaborar com o coordenador, contribuindo 

para a execução do plano de ação e plano anual de 

atividades da BE;  

2.4. Dar apoio aos utentes;  

2.5. Desempenhar outras funções, a designar pelo 

coordenador.  

2.4.1. Professor responsável pela implementa-

ção do Plano Nacional de Leitura (PNL)  

3. São competências dos assistentes operacionais:  

3.1. Vigilância do espaço;  

3.2. Atendimento aos utentes, apoio na pesquisa, 

formação do utilizador, difusão da informação e for-

necimento dos documentos;  

3.3. Controlo da leitura presencial, do empréstimo 

domiciliário e para as aulas;  

3.4. Colaboração no funcionamento e tratamento 

técnico dos documentos da BE/CRE (secretariado e 

catalogação/etiquetagem, caso tenham formação);  

3.5. Zelar pela organização, o bom estado e a 

limpeza dos documentos e das instalações.  

 

Artigo 97.º 

(Dinâmica de Funcionamento) 

 

1. Entre as BE e os educadores /docentes/ departa-

mentos devem ser implementadas dinâmicas de arti-

culação e cooperação que visem a promoção da leitu-

ra e do conhecimento, devendo haver, no âmbito do 

PNL, uma estratégia de ação articulada entre todos os 

níveis de ensino.  

2. Entre as BE do agrupamento devem ser imple-

mentadas dinâmicas de ação, tais como:  

2.1. Formalização de reuniões conjuntas;  

2.2. Apoio mútuo, a nível técnico e pedagógico;  

2.3. Promoção conjunta de projetos transversais 

ou que envolvam a comunidade.  

3. Poderão existir docentes colaboradores da biblio-

teca, em número a definir pelo diretor, ouvido o co-

ordenador da biblioteca, de acordo com os critérios a 

definir no regimento/regulamento da biblioteca.  

4. As BE do agrupamento devem estar recetivas a 

estabelecer relações de cooperação com a Biblioteca 

Municipal e restantes bibliotecas escolares concelhi-

as, no sentido de partilhar recursos e animações pe-

dagógicas.  

 

Artigo 98.º 

(Centros de Recursos Educativos) 

 

1. Estas estruturas são abertas à comunidade educa-

tiva.  

2. Os centros de recursos são constituídos pelos se-

guintes espaços:  

2.1. Bibliotecas escolares  

2.2. Auditórios  

2.3. Sala multiusos  

2.4. Estúdio com câmara escura  

3. Os materiais/equipamentos multimédia do Centro 

de Recursos Educativos (CRE) só podem ser utiliza-

dos para fins educativos.  

4. Os materiais/equipamentos multimédia do CRE 

são da responsabilidade do diretor, coordenador da 

equipa PTE ou de um funcionário designado pelo 

diretor.  

5. Os alunos só poderão aceder a qualquer espaço do 

CRE, mediante a presença de um funcionário ou um 

professor.  

6. Os utilizadores do CRE terão de cumprir as nor-

mas de funcionamento previsto em regimento pró-

prio.  
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SECÇÃO 2 - SERVIÇOS ESCOLARES 

Artigo 99.º 

(Serviços Escolares) 

 

1. São considerados serviços escolares:  

1.1. Serviço de Ação Social Escolar  

1.2. Serviço de bar/bufete;  

1.3. Serviço de cantina/refeitório;  

1.4. Serviço de reprografia;  

1.5. Serviço de papelaria;  

1.6. Serviço de telefone.  

 

Artigo 100.º 

(Serviço de Ação Social Escolar) 

 

1. Os Serviços de Ação Social Escolar (SASE) pres-

tam apoio aos alunos no que respeita à atribuição de 

subsídios para alimentação, leite escolar, livros, ma-

terial escolar e o seguro escolar, colaborando com o 

Município de Vila Real no funcionamento da rede de 

transportes escolares.  

2. Compete ao SASE:  

2.1. Cumprir todas as disposições previstas na lei 

para o funcionamento dos serviços;  

2.2. Controlar todos os aspetos relativos a auxí-

lios económicos, manuais e materiais escolares, ali-

mentação, leite escolar, saúde, transportes e seguro 

escolar;  

2.3. Proceder, em articulação com os assistentes 

operacionais a desempenhar funções no refeitório, à 

elaboração das ementas diárias, garantindo a qualida-

de das mesmas.  

3. As condições e prazos para requerimento de sub-

sídios são estipulados por lei e devidamente publici-

tados, através de afixação junto ao SASE.  

4. A lista dos alunos a subsidiar e a indicação dos 

respetivos escalões é afixada junto ao SASE, na sala 

dos diretores de turma  

5. Das listas afixadas cabe recurso para o diretor, no 

prazo de oito dias úteis, após a afixação das listas.  

6. Sempre que se altere a situação económica do 

agregado familiar, devem os encarregados de educa-

ção comunicar tal facto ao respetivo diretor de turma 

ou professor titular de turma, para que este diligencie, 

junto do SASE, da possibilidade de atribuição de 

subsídio ou cessação do mesmo.  

7. A Ação Social Escolar, no 1.º ciclo, compete à 

Câmara Municipal de Vila Real, por força da lei em 

vigor.  

 

Artigo 101.º 

(Cartão Magnético) 

 

1. O cartão magnético em uso na Escola EB 2,3 

Monsenhor Jerónimo do Amaral e Escola Secundária 

Morgado Mateus cumpre as funções de identificação 

do titular, controle de entradas e saídas, pagamento 

de bens e serviços.  

2. A emissão do cartão magnético é da responsabili-

dade do agupamento.  

3. O cartão magnético é pessoal e intransmissível, 

sendo o seu uso da responsabilidade do titular do 

cartão.  

4. A utilização do cartão por terceiros leva à sua 

apreensão.  

5. Os carregamentos são automaticamente creditados 

no cartão magnético.  

6. O saldo do cartão magnético não reclamado, até 30 

dias após o fim do vínculo com o agrupamento, re-

verterá a favor do orçamento privativo. 

 

Artigo 102.º 

(Bar / Bufete) 

 

1. Os bufetes constituem um recurso fundamental 

para a saúde e bem-estar da população escolar. A 

existência de um bufete saudável na escola implica, 

por vezes, uma dura mas imprescindível mudança 

nos hábitos arreigados do consumo e da oferta. O 

bufete deve oferecer ao público alimentos variados, 

com qualidade e equilíbrio nutricional.  

2. O preço dos produtos deve estar afixado em local 

visível.  

3. A aquisição dos produtos faz-se prioritariamente 

mediante a apresentação do cartão eletrónico, a en-

tregar ao funcionário de serviço no momento da 

compra.  

4. Os utentes devem formar fila para serem atendi-

dos.  

5. Apenas a presença marca lugar nesta ou noutra 

qualquer fila.  

6. O horário do bufete deve estar afixado em local 

visível, junto às suas instalações, e ser registado na 

caderneta do aluno, no início de cada ano letivo.  
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7. Poderão ter acesso aos bufetes todos os elementos 

da comunidade escolar do Agrupamento não havendo 

lugar a situações de exceção relativamente a regras a 

aplicar.  

 

Artigo 103.º 

(Cantina / Refeitório) 

 

1. O refeitório, tal como os bufetes, constituem um 

recurso fundamental para a saúde e bem-estar da 

população escolar, pelo que da organização da emen-

ta do refeitório devem resultar refeições variadas, 

contemplando a relação equilíbrio nutricio-

nal/qualidade.  

2. No último dia de cada semana, deve ser colocada 

na página web do agrupamento e exposta, nas insta-

lações do refeitório, a ementa para a semana seguinte.  

3. O acesso às refeições faz-se mediante a apresenta-

ção do cartão eletrónico com validação da refeição.  

4. Têm prioridade na fila de acesso às refeições os 

professores e alunos com necessidades especiais.  

5. O horário de funcionamento do refeitório deve 

estar exposto, em local visível, junto às suas instala-

ções e ser registado, no início do ano letivo, na ca-

derneta do aluno.  

6. Tem acesso ao refeitório toda a comunidade esco-

lar do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus, 

não havendo lugar a situações de exceção relativa-

mente a regras ou preços a aplicar aos elementos da 

comunidade escolar. 

7. Situações pontuais, relativas a outros utentes serão 

decididas pelo diretor. 

8. A elaboração e afixação das ementas, no pré-

escolar e 1.º ciclo, compete à Câmara Municipal de 

Vila Real.  

 

Artigo 104.º 

(Reprografia) 

 

1. O horário de funcionamento da reprografia, tal 

como o nome dos funcionários responsáveis pelo 

serviço, devem estar afixados em local visível, junto 

às suas instalações, devendo este ser definido no iní-

cio de cada ano escolar de forma a servir toda a co-

munidade escolar  

2. O preçário de reprodução de originais deve estar 

afixado em local visível para toda a comunidade es-

colar  

3. A aquisição de reprodução e encadernação será 

feita mediante a apresentação do respetivo cartão 

eletrónico.  

4. Os originais para reprodução devem ser entregues 

com 24 horas de antecedência.  

5. Não é permitida, de acordo com a lei, a reprodu-

ção de obras integrais.  

6. Sendo imperativo guardar sigilo dos trabalhos 

reproduzidos, em tempo letivo apenas é permitida a 

entrada ao interior da sala de reprografia às seguintes 

entidades:  

6.1. Elementos da direção;  

6.2. Pessoal dos serviços administrativos;  

6.3. Coordenador operacional.  

7. Poderão servir-se do serviço de reprografia da 

Escola Secundária Morgado Mateus e da EB 2,3 

Monsenhor Jerónimo do Amaral todos os professo-

res, funcionários, alunos, dos estabelecimentos de 

educação e ensino do Agrupamento, pais, encarrega-

dos de educação e respetiva associação, não havendo 

lugar a situações de exceção relativamente a regras 

ou preços a aplicar.  

 

Artigo 105.º 

(Papelaria) 

 

1. O Serviço de papelaria deve ter o seu horário de 

funcionamento e o nome dos funcionários responsá-

veis pelo serviço afixados em local visível, junto das 

suas instalações, os quais deverão ser registados, no 

início do ano letivo, na caderneta dos alunos.  

2. A papelaria deve ter para venda produtos adapta-

dos às necessidades dos alunos e, o mais possível, a 

preços abaixo dos praticados no mercado. Todos os 

artigos são pagos através do cartão eletrónico sendo 

emitidos os respetivos recibos.  

3. O horário de funcionamento da papelaria é defini-

do no início de cada ano letivo, de forma a servir toda 

a comunidade escolar e ser afixado em local visível.  

4. Têm acesso ao serviço de papelaria todos os ele-

mentos da comunidade escolar do agrupamento, não 

havendo lugar a situações de exceção relativamente a 

regras ou preços a aplicar.  

 

Artigo 106.º 

(Telefone/telemóvel/tabletes etc.) 

 

1. É vedado, a todos os educadores/professores que 

exercem funções em jardins de infância e escolas do 

1.º, 2º e 3º ciclos e ensino secundário na área do 
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agrupamento, o uso do telemóvel durante a atividade 

letiva.  

2. Nos jardins de infância e nas escolas do 1.º, 2º, 3º 

ciclos e secundário, a gestão da utilização do telefone 

é da responsabilidade do respetivo educador/ profes-

sor ou do coordenador de estabelecimento, sendo o 

seu uso exclusivamente para fins relacionados com o 

funcionamento dos serviços. Desta utilização deverá 

proceder ao respetivo registo em função das orienta-

ções dadas. 

 

SECÇÃO 3 - RECURSOS EDUCATIVOS 

Artigo 107.º 

(Audiovisuais/Multimédia) 

 

1. Os materiais audiovisuais/multimédia, nos jardins 

de infância e nas escolas do 1.º ciclo estão a cargo, 

respetivamente, dos coordenadores de estabelecimen-

to. Na Escola Secundária Morgado Mateus e na EB 

2,3 Monsenhor Jerónimo do Amaral estão sob o cui-

dado do diretor que poderá delegar essa responsabili-

dade num funcionário.  

2. A requisição dos audiovisuais/multimédia deve 

ser efetuada através de impresso próprio e com 24 

horas de antecedência. Os impressos de requisição 

encontram-se, ao dispor dos interessados, em pasta 

própria, nas secretárias das funcionárias de cada um 

dos edifícios de salas de aula. O material audiovi-

sual/multimédia afeto a determinado grupo discipli-

nar é da responsabilidade desse grupo.  

3. Sempre que um professor, de outro grupo disci-

plinar, queira utilizar algum do equipamento referido 

no ponto anterior, deverá contactar com o professor 

ao cuidado de quem esse material se encontre ou em 

cuja sala de aula está colocado.  

4. O inventário dos materiais audiovisu-

ais/multimédia estará a cargo dos funcionários de 

cada pavilhão ou setor, sob supervisão do coordena-

dor de departamento, cabendo-lhe a este, a promoção 

de formas de rentabilização dos recursos existentes.  

 

Artigo 108.º 

(Materiais Didáticos) 

 

1. Os materiais didáticos, nos jardins de infância e 

nas escolas do 1.º Ciclo, estão a cargo das educado-

ras, professores e dos coordenadores do estabeleci-

mento; na Escola Secundária Morgado Mateus e na 

EB 2,3 Monsenhor Jerónimo do Amaral, os materiais 

didáticos dos diversos grupos disciplinares ou depar-

tamentos curriculares estão a cargo dos respetivos 

coordenadores de departamento curricular.  

2. O diretor deve atribuir a um funcionário, a guarda 

e conservação dos materiais didáticos dos departa-

mentos sempre que tal se justifique.  

3. Os elementos do pessoal não docente a quem fo-

rem atribuídas essas funções devem fazer um inven-

tário, do material à sua guarda, a entregar no final de 

cada ano letivo, devidamente atualizado  

4. Os inventários dos materiais didáticos devem ser 

entregues ao diretor, sendo esses documentos, poste-

riormente, arquivados na secretaria, ficando uma 

cópia dos mesmos no gabinete do órgão de direção e 

nos dossiers dos respetivos departamentos.  

 

Artigo 109.º 

(Manuais Escolares) 

 

1. Os auxílios económicos constituem uma modali-

dade de apoio socioeducativo destinado aos alunos 

inseridos em agregados familiares cuja situação eco-

nómica determina necessidade para fazer face aos 

encargos com refeições, livros e outro material esco-

lar, atividades de complemento curricular e alojamen-

to, relacionados com o prosseguimento da escolari-

dade, sendo que, para os alunos do ensino básico, 

deve privilegiar-se, quanto aos manuais escolares, os 

auxílios em espécie, através de empréstimo domici-

liário de longa duração.  

2. Existe no agrupamento uma bolsa de manuais 

escolares, gerida pelos serviços administrativos, no-

meadamente pelo SASE, destinada a apoiar os alunos 

que sejam considerados carenciados. 

3. A bolsa a que se refere o número anterior é consti-

tuída pelos manuais escolares devolvidos pelos alu-

nos que deles foram beneficiários e que se encontrem 

em estado de conservação adequado à sua reutiliza-

ção, de acordo com as especificidades das disciplinas 

a que respeitam e o tipo de utilização para que foram 

concebidos, bem como por aqueles que sejam doados 

à escola, designadamente por intermédio do provedor 

dos alunos, por outros alunos, por intercâmbio entre 

escolas ou sejam adquiridos com verbas próprias ou, 

para o efeito, postas à disposição por quaisquer enti-

dades públicas ou privadas. 

4. Para os efeitos previstos no presente artigo, os 

alunos beneficiários de apoio em manuais escolares, 
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bem como o encarregado de educação do aluno me-

nor, obrigam-se a conservá-los em bom estado, res-

ponsabilizando-se pelo seu eventual extravio ou dete-

rioração, ressalvado o desgaste proveniente do seu 

uso normal, prudente e adequado, face ao tipo de uso 

e disciplinas para que foram concebidos e do decurso 

do tempo, obrigando-se ainda a devolvê-los ao agru-

pamento, nos termos estabelecidos no artigo seguinte. 

5. A devolução ao agrupamento dos manuais escola-

res postos à disposição do aluno ou cuja aquisição foi 

comparticipada pela ação social escolar ocorre no 

final do ciclo de estudos, relativamente a todos os 

manuais escolares correspondentes aos anos de esco-

laridade do ciclo em que o aluno beneficiou do apoio. 

6. O dever de restituição a que se refere o presente 

artigo recai sobre o encarregado de educação ou no 

aluno, quando maior, e ocorre nos oito dias úteis 

subsequentes ao da afixação das pautas de avaliação 

do ano e ciclo de escolaridade frequentado pelo alu-

no, só sendo exigível àqueles que concluíram os 2.º e 

3.º ciclos do ensino básico e o ensino secundário, 

relativamente aos manuais escolares cujo nível de 

atualização possibilite a respetiva reutilização. 

7. Sempre que se verifique a retenção do aluno bene-

ficiário no ensino básico ou a não aprovação em dis-

ciplinas do ensino secundário, mantém-se o direito a 

conservar na sua posse os manuais escolares relativos 

ao ciclo ou disciplinas em causa até à respetiva con-

clusão. 

8. A não restituição dos manuais escolares, nos ter-

mos dos números anteriores, ou a sua devolução em 

estado de conservação que, por causa imputável ao 

aluno, impossibilite a sua reutilização, implicam a 

impossibilidade de atribuição deste tipo de apoio no 

ano letivo seguinte. 

9. No ato da receção dos manuais escolares é emiti-

do pelo agrupamento o correspondente recibo de 

quitação, com o averbamento sobre o estado de con-

servação dos mesmos, o qual, em caso de mudança 

de escola, deve ser exibido no novo estabelecimento 

de ensino, para os efeitos previstos no número ante-

rior. 

10. Para os efeitos de candidatura a apoios socioedu-

cativos em qualquer ciclo ou nível de ensino, desig-

nadamente em situação de mudança de escola, pode 

qualquer aluno que tenha frequentado a escola sem 

apoios na modalidade a que se refere o presente des-

pacho solicitar a emissão de declaração comprovativa 

da sua situação. 

11. O empréstimo de manuais escolares traduz-se na 

disponibilização desses manuais, a título devolutivo, 

aos alunos do ensino básico, relativamente aos quais 

não se aplique qualquer dos escalões A e B, por um 

período de tempo correspondente ao ano letivo para 

que o manual foi cedido mais o número de anos res-

tantes de duração de ciclo de estudos respetivo.  

12. O empréstimo abrange todos os manuais escolares 

que sejam passíveis de reutilização nomeadamente os 

das disciplinas de Educação Física e Educação Visual 

e Educação Tecnológica, sendo os manuais das res-

tantes disciplinas definidas pelo conselho pedagógico 

de reutilizáveis ou não.  

13. Os auxílios económicos relativos aos manuais do 

1.º ciclo são da responsabilidade da Câmara Munici-

pal de Vila Real, por força da lei em vigor.  

 

 

CAPÍTULO X - COMPONENTES DA 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA 

 

SECÇÃO 1 - APOIO PEDAGÓGICO AOS ALUNOS 

Artigo 110.º 

(Conceito de Apoio Pedagógico) 

 

1. Entende-se por apoio pedagógico o conjunto das 

estratégias e atividades concebidas e realizadas na 

escola no âmbito curricular e extracurricular, incluin-

do aquelas que são desenvolvidas no seu exterior, que 

contribuam para que os alunos adquiram os conheci-

mentos e as competências e desenvolvam as capaci-

dades, atitudes e valores consagrados nos currículos 

em vigor.  

2. O conceito acima exposto abrange programas 

específicos no âmbito das disciplinas ou áreas disci-

plinares, atividades de apoio pedagógico acrescido, 

programas de natureza interdisciplinar ou transdisci-

plinar, programas ou currículos alternativos, ativida-

des de complemento curricular, bem como qualquer 

programa, medida e organização pedagógica que a 

escola entenda útil para possibilitar o sucesso educa-

tivo.  
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Artigo 111.º 

(Âmbito do Apoio Pedagógico) 

 

1. O apoio pedagógico aplica-se, em termos prioritá-

rios, aos alunos que cumprem a escolaridade obriga-

tória e que revelem dificuldades intelectuais compro-

vadas ou carências acentuadas de aprendizagem, em 

qualquer área curricular. 

2. As atividades de apoio pedagógico devem, sempre 

que possível, ser planeadas, realizadas e avaliadas em 

diálogo com os pais ou encarregados de educação.  

3. As atividades de apoio pedagógico são de inscri-

ção facultativa, proposta do conselho de turma, com 

autorização do encarregado de educação e de fre-

quência obrigatória, devendo ser projetadas atenden-

do às necessidades do aluno ou do grupo de alunos.  

4. Os alunos são imediatamente excluídos da fre-

quência das atividades de apoio pedagógico após a 

terceira falta injustificada, sendo que o diretor de 

turma deverá informar o encarregado de educação, 

após a primeira ausência do aluno.  

 

Artigo 112.º 

(Direção e Gestão do Apoio) 

 

1. Compete ao diretor, ouvido o conselho pedagógi-

co, assegurar a direção e gestão do apoio pedagógico.  

2. As diversas modalidades de apoio pedagógico aos 

alunos são organizadas, realizadas e avaliadas pelos 

diferentes órgãos intervenientes no processo, segundo 

os critérios da adequação aos problemas diagnostica-

dos, a relação objetivos/recursos disponíveis e os 

efeitos positivos nas aprendizagens.  

3. Os órgãos e intervenientes no processo de organi-

zação, gestão e avaliação do apoio pedagógico são 

pessoal e institucionalmente responsáveis pelo uso 

dos recursos disponibilizados.  

 

Artigo 113.º 

(Avaliação do Apoio Pedagógico) 

 

1. O apoio pedagógico deve ser objeto de uma avali-

ação contínua, participada e formativa e de uma ava-

liação global no final do ano letivo, a ser realizada 

sob a coordenação do conselho pedagógico.  

2. A avaliação deve fornecer elementos que permi-

tam ajuizar da qualidade dos processos de apoio e da 

qualidade dos resultados obtidos.  

 

Artigo 114.º 

(Modalidades e Estratégias Gerais de Apoio Peda-

gógico) 

 

1. Tendo em conta as necessidades dos alunos, os 

recursos da escola e os objetivos a atingir, este apoio 

abrange as seguintes modalidades e estratégias:  

1.1. O ensino diferenciado, no interior da sala de 

aula, integrando o mesmo currículo;  

1.2. Aulas de apoio pedagógico acrescido;  

1.3. O grupo de nível de caráter temporário;  

1.4. Os diferentes modos de organização da ges-

tão de espaços e tempos letivos;  

1.5. As salas de estudo acompanhado, visando a 

resolução de problemas de aprendizagem e o apoio à 

realização dos trabalhos escolares;  

1.6. Os programas específicos elaborados pelo 

professor;  

1.7. Os programas de entreajuda dos alunos do 

mesmo ou de diferentes ciclos de ensino;  

1.8. Assessorias nas diferentes disciplinas;  

1.9. Tutoria.  

 

Artigo 115.º 

(Apoio Pedagógico Acrescido) 

 

1. As aulas de apoio pedagógico acrescido são uma 

estratégia de exceção a utilizar depois de implemen-

tadas, sem resultado, as outras modalidades de apoio.  

2. São facultadas a pequenos grupos, no máximo de 

10 alunos, ou individualmente, a alunos que se en-

contrem nas seguintes situações:  

2.1. Portadores de deficiência física ou intelectual 

devidamente comprovada através de relatório da 

equipa multiprofissional ou através de relatório mé-

dico do centro de saúde, ouvidos outros profissionais, 

se o diretor o julgar necessário;  

2.2. Não terem sido lecionados, no ano letivo an-

terior, pelo menos dois terços do número de aulas 

curriculares previstas;  

2.3. Não terem sido ministrados conteúdos reco-

nhecidamente significativos dos programas;  

2.4. Manifestarem carências de aprendizagem em 

Português e Matemática; 

2.5. Revelem, por quaisquer outros motivos, difi-

culdades ou carências de aprendizagem que se tor-

nem impeditivas de um desenvolvimento adequado 

do processo de ensino/aprendizagem.  

2.6. Sejam provenientes de círculos de imigração. 
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3. Os alunos não devem frequentar esta modalidade 

de apoio a mais que duas disciplinas em simultâneo, 

cabendo ao Conselho de Turma decidir as disciplinas 

prioritárias no caso de o aluno ser proposto para mais 

do que duas aulas de apoio pedagógico acrescido.  

4. Após o levantamento da situação, o diretor, ouvi-

do o conselho pedagógico, definirá o apoio pedagó-

gico educativo a ser facultado aos alunos carencia-

dos, tendo em conta:  

4.1. As disponibilidades em termos de espaço, 

atendendo a que a aplicação do crédito não poderá 

alterar a capacidade de cada escola definida pela rede 

escolar;  

4.2. Definição de prioridades das situações em 

causa;  

4.3. Determinação do número total de aulas su-

plementares a atribuir para cada situação, bem como 

do número de aulas semanais;  

4.4. Indigitação dos professores que prestarão o 

apoio, se possível com preparação pedagógica e di-

dática adequada.  

5. Para prestar este tipo de apoio pedagógico, o Dire-

tor indigita professores tendo em conta os seguintes 

critérios:  

5.1. Ser o professor da disciplina, na turma;  

5.2. Ser professor do mesmo grupo disciplinar;  

5.3. Outro, preferencialmente, em completamento 

de horário.  

6. Nos momentos de avaliação intercalar e de final 

de período ou ano escolar, devem os professores cur-

riculares indicar os alunos que, em seu entender, 

devem beneficiar dessa medida de educação compen-

satória, elaborando para o efeito listas ordenadas de 

prioridades.  

7. Caso o professor de apoio verifique, após 10 mi-

nutos do toque de entrada, que nenhum aluno compa-

rece a essa atividade, deve comunicar a ocorrência ao 

Diretor de Turma.  

8. É da responsabilidade do professor que leciona as 

aulas de apoio pedagógico acrescido a elaboração de 

relatórios intermédios e final, a apresentar ao Conse-

lho de Turma que deve fornecer elementos que per-

mitam ajuizar da qualidade dos processos de apoio e 

dos resultados obtidos, decidindo pela continuidade 

ou término da aula de apoio pedagógico acrescido. 

9. No final de cada período os alunos que beneficiam 

deste tipo de apoio devem fazer a sua autoavaliação 

de caráter qualitativo em impresso em uso na escola.  

10. Até ao dia 10 de julho de cada ano letivo e após a 

avaliação global, deve ser entregue ao Diretor, pelos 

coordenadores de ciclo, um relatório em que se des-

crevem os processos utilizados e os resultados alcan-

çados.  

11. Este relatório é apresentado, para apreciação, ao 

conselho pedagógico.  

12. O encarregado de educação deve ser informado, 

frequentemente, dos resultados da aplicação desta 

modalidade de apoio.  

13. As faltas às atividades de apoio educativo/apoio 

ao estudo são marcadas pelo docente e deverão ser 

comunicadas ao encarregado de educação do aluno 

pelo diretor de turma, nos 2.º e 3.º ciclo, através da 

caderneta escolar. 

14. Compete ao encarregado de educação justificar as 

faltas ao apoio educativo/apoio ao estudo ao diretor 

de turma nos 2.º e 3.º ciclo, nos termos da legislação 

em vigor. 

15. A justificação da falta ao apoio educativo/apoio 

ao estudo deve ser feita através da caderneta escolar, 

até ao 3.º dia útil subsequente à verificação da mes-

ma. 

16. Ultrapassado o limite de 3 faltas injustificadas, o 

aluno fica excluído das atividades de apoio educati-

vo/apoio ao estudo, devendo o diretor de turma in-

formar o respetivo encarregado de educação 

 

Artigo 116 

(Assessorias) 

 

1. A assessoria é a modalidade de apoio que consiste 

na lecionação de aula por professores do mesmo gru-

po disciplinar.  

2. A assessoria pode destinar-se a um grupo de alu-

nos com dificuldades e perfeitamente identificado ou 

à turma, de acordo com o plano estabelecido pelo 

docente titular da disciplina na turma;  

3. A assessoria deve ser objeto de uma avaliação 

contínua, participada e formativa e de uma avaliação 

global no final do ano letivo a ser realizada sob a 

coordenação dos vários responsáveis.  

4. É da responsabilidade dos dois docentes a elabo-

ração de relatórios intermédios e final, a apresentar 

ao conselho de turma que deve fornecer elementos 

que permitam ajuizar da qualidade dos processos de 

apoio e dos resultados obtidos.  
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Artigo 117.º 

(Tutoria) 

 

1. As tutorias visam: 

1.1 Acompanhar de forma personalizada o pro-

cesso educativo de um grupo restrito de alunos;  

1.2 Aconselhar e orientar no estudo e nas tare-

fas escolares;  

1.3 Desenvolver a sua autonomia e responsabi-

lidade;  

1.4 Facilitar a integração na escola;  

1.5 Atenuar eventuais situações de conflito.  

2. O perfil do aluno que beneficia de um programa 

de tutoria deve ter em conta os objetivos específicos 

definidos no número 1, bem como outros aspetos, 

nomeadamente pouco acompanhamento da família. 

3. O número de alunos a acompanhar por cada pro-

fessor tutor não deverá exceder os três, em simultâ-

neo, caso não seja possível fazê-lo individualmente. 

4. O tempo de acompanhamento do aluno será de-

terminado em função das necessidades avaliadas pelo 

professor tutor e pelo conselho de turma. 

 

Artigo 118.º 

(Competências do Professor Tutor) 

 

1. O professor tutor é o responsável pelo acompa-

nhamento de forma individualizada do processo edu-

cativo de um grupo de alunos ao longo do seu percur-

so escolar.  

2. O professor tutor é um professor, preferencial-

mente com formação especializada em orientação 

educativa, reconhecida pelas suas capacidades de 

relacionamento com os alunos.  

3. Aos professores tutores compete:  

3.1. Promover medidas de apoio aos alunos, tendo 

em vista a sua integração na escola e na turma e o 

aconselhamento e orientação no estudo e nas tarefas 

escolares;  

3.2. Promover a articulação das atividades escola-

res dos alunos com outras atividades formativas.  

3.3. Articular a sua ação com o Diretor de Turma 

da turma a que pertencem os alunos que acompanha.  

3.4. Realizar a sua atividade de forma articulada 

com a família, com os serviços especializados de 

apoio educativo e com outras estruturas de orientação 

educativa.  

3.5. Articular a sua ação com o psicólogo, quando 

o houver.  

 

Artigo 119.º 

(Salas de apoio/exame) 

 

1. A sala de apoio/exame é um espaço de apoio às 

disciplinas submetidas a avaliação externa, destinado 

ao grupo/turma.  

2. Tem, ainda, como objetivo habituar os alunos a 

responder às questões dos testes de exame, tendo em 

conta os critérios de correção definidos pelo Instituto 

de Avaliação Educativa (IAVE).  

 

SECÇÃO 2 - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À 

FAMÍLIA E DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

Artigo 120.º 

(Atividades de Animação e de Apoio à Família) 

 

1. As atividades de animação e de apoio à família 

(AAAF), no âmbito da educação pré-escolar, devem 

ser objeto de planificação pelos órgãos competentes 

do Agrupamento, tendo em conta as necessidades dos 

alunos e das famílias, articulando com os municípios 

da respetiva área, a sua realização.  

2. A planificação das atividades de animação e de 

apoio à família deve envolver obrigatoriamente os 

educadores titulares de grupo.  

3. É da competência dos educadores titulares de 

grupo assegurar a supervisão pedagógica e o acom-

panhamento da execução das atividades de animação 

e de apoio à família, tendo em vista garantir a quali-

dade das atividades, bem como a articulação com as 

atividades curriculares.  

 

Artigo 121.º 

(Componente de Apoio à Família) 

 

1. Quando as necessidades das famílias o justifique, 

pode ser oferecida uma componente de apoio à famí-

lia no 1.º ciclo do ensino básico, a assegurar por enti-

dades, como associações de pais, Município de Vila 

Real ou instituições particulares de solidariedade 

social que promovam este tipo de resposta social, 

mediante acordo com o agrupamento.  

2. A componente de apoio à família no 1.º ciclo do 

ensino básico destina-se a assegurar o acompanha-

mento dos alunos antes e ou depois das atividades 

curriculares e de enriquecimento, e ou durante os 

períodos de interrupção das atividades letivas.  
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Artigo 122.º 

(Atividades de Enriquecimento Curricular) 

 

1. As atividades de enriquecimento curricular no 1.º 

ciclo do ensino básico são selecionadas de acordo 

com os objetivos definidos no projeto educativo do 

agrupamento e devem constar do respetivo plano 

anual de atividades.  

2. As atividades de enriquecimento curricular consti-

tuem um conjunto de atividades não curriculares que 

se desenvolvem, para além do tempo letivo dos alu-

nos e que são de frequência gratuita.  

3. Consideram-se atividades de enriquecimento cur-

ricular no 1.º ciclo do ensino básico as que incidam 

nos domínios desportivo, artístico, científico, tecno-

lógico e das tecnologias da informação e comunica-

ção, de ligação da escola com o meio, de solidarieda-

de e voluntariado e da dimensão europeia da educa-

ção, nomeadamente:  

3.1. Ensino do Inglês;  

3.2. Ensino de outras línguas estrangeiras;  

3.3. Atividade física e desportiva;  

3.4. Ensino da música;  

3.5. Outras expressões artísticas;  

3.6. Outras atividades que incidam nos domínios 

identificados.  

4. A planificação das atividades de enriquecimento 

curricular deve envolver obrigatoriamente os profes-

sores titulares de turma.  

5. É da competência dos professores titulares de 

turma assegurar a supervisão pedagógica e o acom-

panhamento da execução das atividades de enrique-

cimento curricular, tendo em vista garantir a qualida-

de das atividades, bem como a articulação com as 

atividades curriculares.  

6. A frequência das atividades de enriquecimento 

curricular depende da inscrição por parte dos encar-

regados de educação. Uma vez realizada a inscrição, 

os encarregados de educação assumem um compro-

misso de honra de que os seus educandos frequentam 

as atividades de enriquecimento curricular até ao 

final do ano letivo.  

7. No 2.º e 3.º ciclos do Ensino básico e secundário 

as atividades de enriquecimento curricular constituem 

um conjunto de atividades não curriculares que se 

desenvolvem, predominantemente, para além do 

tempo letivo dos alunos e que são de frequência gra-

tuita e facultativa. Uma vez realizada a inscrição, os 

encarregados de educação assumem um compromisso 

de honra de que os seus educandos frequentam as 

atividades de enriquecimento curricular até ao final 

do período de vigência da mesma.  

8. Em casos devidamente justificados como, desig-

nadamente, realização de projetos pedagógicos espe-

ciais em determinadas áreas disciplinares ou discipli-

nas, bem como sempre que ocorram interrupções na 

atividade letiva, podem as atividades de enriqueci-

mento curricular ser desenvolvidas dentro do tempo 

letivo.  

9. As atividades de enriquecimento curricular têm 

uma natureza supletiva, eminentemente lúdica, cultu-

ral e formativa.  

10. A fim de proporcionar e facilitar a formação inte-

gral e a realização pessoal do aluno, as atividades de 

enriquecimento curricular a desenvolver são, desig-

nadamente:  

10.1. De caráter desportivo;  

10.2. De caráter artístico;  

10.3. De caráter tecnológico;  

10.4. De caráter lúdico/didático.  

10.5. De formação pluridimensional;  

10.6. De solidariedade e voluntariado;  

10.7. De ligação da escola com o meio;  

10.8. De desenvolvimento da dimensão europeia 

na educação.  

11. A organização das atividades de enriquecimento 

curricular apresenta, como fator estruturante, um 

grupo nuclear, de livre designação, que pode integrar 

alunos, professores, associações de alunos, especia-

listas e outros membros da comunidade.  

12. A proposta de projeto de cada grupo nuclear é 

apresentada ao conselho pedagógico e deve conter a 

indicação do responsável e a descrição da natureza e 

objetivos do projeto, da forma de organização inter-

na, das atividades a desenvolver, do tempo semanal 

necessário, do número de participantes, dos recursos 

materiais e humanos necessários e das formas e mo-

mentos de avaliação das atividades.  

13. O conjunto de projetos apresenta-se sob a forma 

de um programa que deve constituir parte integrante 

do plano anual de atividades do agrupamento.  

14. A iniciativa de realização dos projetos de ativida-

des de enriquecimento curricular pode partir de pro-

fessores e alunos, da biblioteca escolar, dos órgãos de 

direção, administração e gestão do agrupamento, da 

associação de pais e encarregados de educação bem 

como das demais entidades previstas na lei. 
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15. Dentro de cada grupo nuclear, deve ser promovido 

um relacionamento informal entre os participantes 

que livremente se comprometem a desenvolver as 

atividades que constituem o projeto, assegurando a 

prossecução dos respetivos objetivos.  

16. Cada grupo nuclear elabora o seu próprio regi-

mento interno com a participação dos seus membros.  

17. A inscrição no grupo nuclear é livre e a sua fre-

quência é regulada nos termos do respetivo regimento 

interno.  

18. O número de participantes de cada grupo nuclear 

deve ser definido em função do adequado desenvol-

vimento das atividades.  

19. Compete aos docentes envolvidos no mesmo pro-

jeto proceder:  

19.1. À estruturação do projeto a apresentar ao 

conselho pedagógico;  

19.2. À planificação das atividades previstas no 

projeto;  

19.3. Ao acompanhamento das ações;  

19.4. À avaliação dos resultados.  

20. Ao conselho pedagógico compete:  

20.1. Apreciar e pronunciar-se sobre as propostas 

de atividades de enriquecimento curricular apresenta-

das pelos grupos nucleares;  

20.2. Decidir sobre o tipo e o número de ativida-

des de enriquecimento curricular que deverão inte-

grar o Plano Anual de Atividades do Agrupamento, 

adequando-as às condições de espaço e tempo reais e 

atendendo aos alunos a que se destinam;  

20.3. Decidir sobre a viabilidade de qualquer pro-

jeto de atividades de enriquecimento curricular que 

seja proposto por elementos exteriores à escola, no-

meadamente especialistas ou outros membros da 

comunidade;  

20.4. Avaliar o cumprimento e os resultados do 

programa de atividades de enriquecimento curri-

cular.  

21. Ao diretor compete:  

21.1. Coordenar a execução do programa de ati-

vidades de enriquecimento curricular inseridas no 

Plano Anual de Atividades do Agrupamento;  

21.2. Considerar, em estreita colaboração com os 

responsáveis de cada grupo nuclear, quais os recursos 

materiais e humanos necessários à implementação 

das atividades de enriquecimento curricular, dinami-

zar a colaboração com outras entidades e coordenar a 

angariação de meios dentro e fora do quadro do or-

çamento da escola;  

21.3. Informar o conselho pedagógico, no final 

do ano letivo, dos resultados de todas as atividades de 

enriquecimento curricular desenvolvidas, possibili-

tando eventuais reformulações.  

22. Compete ao responsável por cada grupo nuclear 

elaborar, anualmente, relatório de avaliação a entre-

gar ao diretor, tendo em consideração a apreciação do 

trabalho realizado em função dos objetivos estabele-

cidos, e o grau de envolvimento e interesse manifes-

tado pelos participantes na concretização das ativida-

des.  

 

Artigo 123.º 

(Coordenador das Atividades de Enriquecimento 

Curricular) 

 

1. O coordenador das atividades de enriquecimento 

curricular, no 1.º ciclo, é nomeado anualmente pelo 

diretor, de entre os docentes do 1.º ciclo.  

2. Compete ao coordenador das atividades de enri-

quecimento curricular:  

2.1. Fazer a supervisão global das atividades, em 

coordenação com um elemento da Direção, a fim de 

assegurar a articulação das atividades com o Plano 

Anual de Atividades do Agrupamento.  

2.2. Supervisionar a articulação entre os docentes 

titulares de turma e os professores das atividades;  

2.3. Apresentar sugestões aos órgãos de direção e 

gestão sobre o funcionamento das mesmas;  

2.4. Elaborar e apresentar relatórios periódicos, 

ao diretor, da execução das atividades.  

3. Ao coordenador será atribuído, pelo diretor, um 

crédito de horas da componente não letiva para o 

exercício das suas funções.  

 

Artigo 124.º 

(Visitas de Estudo, Intercâmbios Escolares, Pas-

seios Escolares e Colónias de Férias) 

 

1. As visitas de estudo fazem parte do Plano Anual 

de Atividades do Agrupamento e devem ser encara-

das no âmbito do desenvolvimento do Plano de Tra-

balho de Turma.  

2. As visitas de estudo devem ser:  

2.1. Orientadas para proporcionar experiências 

práticas, e preferencialmente interdisciplinares, que 

complementem conteúdos programáticos lecionados;  

2.2. Planificadas com rigor, logo no início do ano 

letivo, em termos de objetivos/competências a alcan-
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çar, atividades a desenvolver, recursos a solici-

tar/utilizar, destinatários preferenciais, colaboradores 

possíveis/desejáveis, sua calendarização, etc.;  

2.3. Enriquecidas através de roteiros pormenori-

zados, destinados a alunos, professores e demais 

acompanhantes;  

2.4. Formalizadas através de ofício do Agrupa-

mento, enviado às instituições a visitar, solicitando a 

devida autorização;  

2.5. Custeada através da entrega antecipada, por 

parte dos alunos, da quantia estipulada, no 2.º e 3.º 

ciclos e secundário;  

2.5.1. As visitas de estudo destinadas aos alunos 

do 1º, 2º e 3º ciclos e ensino secundário, programadas 

no âmbito das atividades curriculares e constantes do 

Plano Anual de Atividades, poderão ser compartici-

padas para os alunos comparticipados pela ação soci-

al escolar, de acordo com a legislação vigente à data 

da sua realização. 

2.6. Na educação pré-escolar e no 1.º ciclo o 

transporte dos alunos comparticipados pela ação so-

cial escolar deverá ser pago, de acordo com a legisla-

ção vigente à data da visita, com verbas disponibili-

zadas pela Câmara Municipal de Vila Real, ou solici-

tado à mesma com a devida antecedência.  

3. Na organização de uma visita de estudo deverão 

ser observados alguns princípios organizativos a sa-

ber:  

3.1. Aprovação pelos conselhos de turma, depar-

tamentos curriculares e conselho pedagógico do pro-

jeto de visita de estudo e do qual constará:  

3.1.1. Justificação da visita;  

3.1.2. Objetivos específicos;  

3.1.3. Guiões de exploração dos local(ais)a visi-

tar;  

3.1.4. Aprendizagens e resultados esperados;  

3.1.5. Regime de avaliação dos alunos e do pro-

jeto;  

3.1.6. Calendarização e roteiro da visita;  

3.1.7. Docentes a envolver - 1 docente por cada 

15 alunos, no mínimo 2 docentes por visita;  

3.2. Aplicação do regime de assiduidade dos alu-

nos (sendo realizadas em tempo letivo, os alunos 

estão sujeitos ao regime normal de assiduidade, sen-

do eventuais faltas justificadas nos termos da lei);  

3.3. O caráter multidisciplinar da visita;  

3.4. Autorização e corresponsabilização das famí-

lias (obrigatória no caso de visitas com duração supe-

rior à das atividades letivas previstas para aquele 

dia);  

3.5. Cobertura pelo Seguro Escolar (e por seguro 

de viagem e estadia, obrigatório no caso de visita ao 

estrangeiro);  

3.6. Declaração de autorização de saída para o es-

trangeiro expressa pelo encarregado de educação 

(pelo pai e pela mãe no caso de pais separados de 

facto/divorciados);  

3.7. Autorização expressa do diretor, formulada 

nos 30 dias úteis anteriores ao início de visita com 

duração superior a 3 dias, em território nacional, e de 

qualquer visita ao estrangeiro.  

3.8. Entrega de documento de avaliação ao diretor 

de turma e ao diretor, no prazo de 15 dias após a sua 

realização;  

4. Decorrente do conceito e dos princípios organiza-

tivos acima referidos, torna-se claro que as visitas de 

estudo (em território nacional e estrangeiro) só pode-

rão realizar-se durante o tempo letivo se envolverem 

todos os alunos das turmas com cujos projetos curri-

culares se articulam, não sendo aceitável a exclusão 

de qualquer aluno por razões económicas. A não 

participação de um(a) aluno(a) neste tipo de atividade 

deverá ser assumida e fundamentada por escrito pelos 

pais e ou encarregados de educação.  

5. Cabe à entidade organizadora da visita e ao trans-

portador assegurar e garantir as condições de segu-

rança de acordo com a lei em vigor.  

6. A organização de intercâmbios escolares seguirá 

os mesmos princípios pedagógicos e organizativos 

atrás referidos. Os intercâmbios escolares podem 

revestir duas modalidades, segundo o momento da 

sua realização:  

6.1. Em períodos de interrupção das atividades le-

tivas:  

6.1.1. Os grupos podem ser constituídos por 

alunos de uma ou mais turmas que devem ser acom-

panhados por docentes na proporção de um para cada 

10 alunos dos 1º e 2.º ciclos e de um para 15 alunos 

do 3.º ciclo e secundário.  

6.2. Em período letivo:  

6.2.1. Os intercâmbios não devem exceder 7 

dias úteis e, nesta situação, os grupos participantes 

devem abranger todos os alunos de uma mesma tur-

ma e os professores acompanhantes não podem ser 

mais do que três.  

6.3. Todas as propostas de intercâmbio devem 

conter a indicação do professor acompanhante que é 

responsável pela viagem.  
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6.4. O professor responsável deverá ter 5 ou mais 

anos de exercício efetivo de funções docentes e a sua 

designação deverá ser objeto de parecer favorável do 

Conselho Pedagógico.  

7. O agrupamento pode ainda candidatar-se a proje-

tos de intercâmbio escolar no âmbito do programa 

Sócrates – ação Comenius, que exigem aprovação a 

nível nacional e europeu.  

8. Nestes intercâmbios, que decorrem num período 

mínimo de 14 dias (incluindo as viagens) participa 

um mínimo de 10 alunos, com 14 anos de idade ou 

mais.  

9. Para além das visitas de estudo organizadas de 

acordo com as orientações acima referidas, poderá o 

agrupamento, em parceria com a associação de pais e 

outros agentes educativos, realizar outras atividades 

formativas fora do recinto escolar, desde que devi-

damente enquadradas pelo Projeto Educativo do 

Agrupamento e inseridas no Plano Anual de Ativida-

des e sem prejuízo das atividades letivas. Estão neste 

caso os " Passeios Escolares", as " Semanas de Cam-

po", as "Colónias de Férias ", e os " Cursos de ve-

rão". 

10. Sendo atividades devidamente programadas e 

inseridas no Plano Anual de Atividades estão abran-

gidas pelo Seguro Escolar.  

11. Sendo da iniciativa da comunidade educativa e 

não se realizando em tempo letivo, não carecem da 

autorização do diretor.  

 

Artigo 125.º 

(Projetos, Concursos e Prémios) 

 

A participação em projetos e concursos, após a apro-

vação em conselho pedagógico, deverá ter sempre o 

máximo apoio e o estímulo dos coordenadores de 

ciclo, dos coordenadores dos departamentos curricu-

lares junto dos demais professores, respetivos alunos 

e da comunidade escolar. 

 

SECÇÃO 3 - CURSOS PROFISSIONAIS 

Artigo 126.º 

 (Cursos Profissionais) 

 

1. Os Cursos Profissionais, regulamentados pelo 

Decreto-Lei 74/2004 e pela Portaria n.º 74-A/2013, 

estão vocacionados para a qualificação inicial dos 

alunos, privilegiando a sua inserção no mercado de 

trabalho e permitindo também o prosseguimento de 

estudos.  

2. A avaliação dos alunos que frequentam este per-

curso integra a realização de formação em contexto 

de trabalho, de acordo com o regulamento anexo a 

este documento e que dele é parte integrante.  

3. A avaliação inclui ainda uma PAP - prova de ava-

liação profissional - nos termos definidos em regula-

mento próprio, anexo a este documento e que dele é 

parte integrante.  

 

SECÇÃO 4 - ATIVIDADES CONJUNTAS 

Artigo 127.º 

(Atividades Conjuntas) 

 

1. No âmbito do Agrupamento, e como forma de 

fomentar a construção de percursos escolares inte-

grados e a articulação curricular entre níveis e ciclos 

educativos, podem ser implementados projetos de 

atividades com envolvimento conjunto de alunos e 

profissionais (docentes e não docentes) de todos ou 

de alguns dos diversos estabelecimentos de educação 

e ensino que compõem o mesmo.  

1.1. Os projetos referidos no ponto anterior de-

vem privilegiar a consecução das metas constantes no 

projeto educativo.  

2. Em cada ano letivo, a implementação de um qual-

quer projeto de atividades conjuntas requer a sua 

aprovação prévia pelo conselho pedagógico, no início 

do ano letivo, cabendo a responsabilidade da sua 

elaboração aos educadores ou professores envolvidos 

nas atividades que, em cada projeto, visa dar lugar.  

3. As atividades conjuntas que tais projetos farão 

surgir, podem ser desenvolvidas em qualquer dos 

estabelecimentos de educação e ensino do agrupa-

mento, sempre durante o horário habitual de funcio-

namento dos mesmos, competindo aos educadores ou 

professores envolvidos a responsabilidade da sua 

programação e avaliação.  

4. Sempre que dessas atividades conjuntas resulte a 

necessária deslocação dos alunos, devem ser acaute-

lados os necessários transportes, em colaboração com 

o Município de Vila Real.  
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SECÇÃO 5 - AVALIAÇÃO DOS ALUNOS 

Artigo 128.º 

(Enquadramento) 

 

1. Âmbito:  

1.1. O presente dispositivo de avaliação aplica-se 

a todos os alunos que frequentam os estabelecimentos 

de educação e ensino do Agrupamento de Escolas 

Morgado de Mateus e estabelece os princípios, crité-

rios e procedimentos a observar na avaliação das 

aprendizagens e metas, assim como os seus efeitos.  

2. Finalidades:  

2.1. A avaliação é um elemento integrante e regu-

lador da prática educativa, permitindo uma recolha 

sistemática de informações que, uma vez analisadas, 

apoiam a tomada de decisões adequadas à promoção 

da qualidade das aprendizagens.  

2.2. A avaliação visa:  

2.2.1. Apoiar o processo educativo, de modo a 

sustentar o sucesso de todos os alunos, permitindo o 

reajustamento dos projetos curriculares de escola e os 

planos de trabalho de turma, nomeadamente, quanto à 

seleção de metodologias e recursos, em função das 

necessidades educativas dos alunos; 

2.2.2. Certificar as diversas aprendizagens e me-

tas adquiridas pelo aluno no final de cada ciclo e à 

saída do ensino básico e secundário, através da avali-

ação sumativa interna e externa;  

2.2.3. Contribuir para melhorar a qualidade do 

sistema educativo, possibilitando a tomada de deci-

sões para o seu aperfeiçoamento e promovendo uma 

maior confiança social no seu funcionamento;  

2.2.4. A tomada de consciência da ação para a 

adequação do processo educativo às necessidades das 

crianças e do grupo e ao seu desenvolvimento;  

2.2.5. Constituir-se como um processo de refle-

xão através do qual o educador vai observando, pos-

sibilitando o estabelecimento da progressão das 

aprendizagens a desenvolver com cada criança, tor-

nando-se um suporte do planeamento.  

3. Objeto:  

3.1. A avaliação incide sobre as aprendizagens e 

metas definidas no currículo nacional para as diversas 

áreas e disciplinas, de cada ciclo e nas orientações 

curriculares definidas para a educação pré-escolar 

como 1ª etapa da Educação Básica, expressas no 

Projeto de Desenvolvimento Curricular de Agrupa-

mento e no Plano de Trabalho de Turma, por ano de 

escolaridade;  

3.2. As aprendizagens de caráter transversal ou de 

natureza instrumental, nomeadamente no âmbito da 

educação para a cidadania, da compreensão e expres-

são em língua portuguesa ou da utilização das tecno-

logias da informação e comunicação, constituem 

objeto de avaliação em todas as disciplinas e áreas 

curriculares.  

4. Princípios orientadores:  

4.1. Consistência entre os processos de avaliação 

e as aprendizagens e metas pretendidas, de acordo 

com os contextos em que ocorrem;  

4.2. Utilização de técnicas e instrumentos diversi-

ficados;  

4.3. Primazia da avaliação formativa, com a valo-

rização dos processos de autoavaliação regulada e sua 

articulação com os momentos de avaliação sumativa;  

4.4. Valorização da evolução do aluno, nomea-

damente, ao longo de cada ciclo e no desenvolvimen-

to das capacidades das crianças e das aprendizagens 

na educação pré-escolar;  

4.5. Transparência e rigor do processo de avalia-

ção, nomeadamente, através da clarificação e da ex-

plicitação dos critérios adotados;  

4.6. Diversificação dos intervenientes no processo 

de avaliação;  

4.7. Abrangência - a avaliação, sendo uma com-

ponente do currículo, deve ter em conta atividades 

letivas de complemento/enriquecimento curricular, 

devidamente estruturadas e acompanhadas;  

4.8. Caráter globalizante - a educação encara a 

pessoa/aluno no seu todo, perseguindo objeti-

vos/metas de âmbitos diversos, mas complementares, 

e abarcando conteúdos conceptuais, procedimentais e 

atitudinais;  

4.9. Respeito pela individualidade do aluno - so-

bretudo, no que concerne ao seu universo sociocultu-

ral, à sua idade, ao seu estádio de desenvolvimento e 

à sua personalidade - que se refletem, no desempenho 

discente, nomeadamente, ao nível de espontaneidade, 

(des)inibição, inserção em grupos de trabalho, nível e 

ritmo de raciocínio/execução;  

4.10. A promoção da autonomia e do sentido de 

responsabilidade – que implica apostar, na medida do 

possível, na negociação, professor/aluno, de tarefas, 

metodologias/procedimentos, prazos, enfatizando a 

autorregulação. 

5.1. Intervêm no processo de avaliação:  
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5.1.1. Os docentes;  

5.1.2. Os alunos, nomeadamente através da sua 

autoavaliação, nos termos definidos na lei;  

5.1.3. O departamento da educação pré-escolar, 

e o conselho de turma/conselho titulares de turma no 

1.º ciclo, no 2.º e 3.º ciclos e secundário;  

5.1.4. Os encarregados de educação, nos termos 

definidos na lei;  

5.1.5. Os serviços especializados de apoio edu-

cativo;  

5.1.6. A administração educativa.  

5.2. A avaliação é da responsabilidade do profes-

sor titular de turma, do departamento, do conselho de 

turma, dos órgãos de direção e gestão do agrupamen-

to e da administração educativa.  

5.3. O agrupamento deve assegurar as condições 

de participação dos alunos e dos encarregados de 

educação, dos serviços com competência em matéria 

de apoio educativo e dos demais intervenientes.  

 

Artigo 129.º 

(Processo de Avaliação) 

 

1. Modalidades de avaliação:  

1.1. A avaliação diagnóstica conduz à adoção de 

estratégias de diferenciação pedagógica e contribui 

para elaborar, adequar e reformular o Plano de Traba-

lho de Turma, facilitando a integração escolar do 

aluno, apoiando a orientação escolar e vocacional. 

Pode ocorrer em qualquer momento do ano letivo 

quando articulada com a avaliação formativa.  

1.2. A avaliação formativa é a principal modali-

dade de avaliação do ensino básico e secundário, 

assume caráter contínuo e sistemático e visa a regula-

ção do ensino e da aprendizagem, recorrendo a uma 

variedade de instrumentos de recolha de informação, 

de acordo com a natureza das aprendizagens e dos 

contextos em que ocorrem.  

1.2.1. A avaliação formativa fornece ao profes-

sor/educador, ao aluno, ao encarregado de educação e 

aos restantes intervenientes informação sobre o de-

senvolvimento das aprendizagens e metas, de modo a 

permitir rever e melhorar os processos de ensi-

no/aprendizagem.  

1.2.2. A avaliação formativa é da responsabili-

dade de cada professor/educador, em diálogo com os 

alunos e em colaboração com os outros professores, 

designadamente, no âmbito dos órgãos coletivos que 

concebem e gerem o respetivo projeto curricular e, 

ainda, sempre que necessário, com os serviços espe-

cializados de apoio educativo e com os encarregados 

de educação, devendo recorrer, quando tal se justifi-

que, a registos estruturados.  

1.3. Compete ao órgão de direção, sob proposta 

do educador de infância, do professor titular de tur-

ma, no 1.º ciclo, e do diretor de turma, nos restantes 

ciclos, a partir dos dados da avaliação formativa, 

mobilizar e coordenar os recursos educativos existen-

tes no agrupamento, com vista a desencadear respos-

tas adequadas às necessidades dos alunos.  

1.4. A avaliação sumativa consiste na formulação 

de um juízo globalizante sobre o desenvolvimento 

das aprendizagens do aluno e das competências defi-

nidas para cada disciplina e área curricular. A avalia-

ção sumativa inclui:  

1.4.1. A avaliação sumativa interna;  

1.4.2. A avaliação sumativa externa.  

1.5. A avaliação sumativa interna ocorre no final 

de cada período, de cada ano letivo e de cada ciclo.  

1.5.1. A avaliação sumativa interna é da respon-

sabilidade do professor titular da turma em articula-

ção com o respetivo departamento, no 1.º ciclo, e dos 

professores que integram o conselho de turma, nos 2.º 

e 3.º ciclos e secundário reunindo, para o efeito, no 

final de cada período.  

1.5.2. A avaliação sumativa interna tem como 

finalidades:  

1.5.2.1. Informar o aluno e o seu encarregado 

de educação sobre o desenvolvimento das aprendiza-

gens e competências definidas para cada disciplina e 

área disciplinar;  

1.5.2.2. Tomar decisões sobre o percurso esco-

lar do aluno.  

1.5.3. Compete ao professor titular de turma, no 

1.º ciclo, e ao diretor de turma, nos 2.º e 3.º ciclos e 

secundário, coordenar o processo de tomada de deci-

sões relativas à avaliação sumativa interna e garantir 

tanto a sua natureza globalizante como o respeito 

pelos critérios de avaliação vigentes no agrupamento, 

operacionalizados no âmbito do respetivo Plano de 

Trabalho de Turma.  

1.5.4. A decisão quanto à avaliação final do alu-

no é da competência:  

1.5.4.1. Do professor titular da turma em arti-

culação com o departamento, no 1.º ciclo; expressan-

do-se de forma descritiva em todas as áreas curricula-

res, à exceção do apresentado no ponto 1.4.5. do pre-

sente artigo.  
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1.5.4.2. Do conselho de turma sob proposta do 

professor de cada disciplina/área disciplinar, nos 2.º e 

3.º ciclos e secundário.  

1.5.5. No 4º ano do 1º ciclo, nas áreas discipli-

nares de Português e Matemática, e nos 2.º e 3.º ci-

clos, a informação resultante da avaliação sumativa 

interna, expressa-se:  

1.5.5.1. Numa classificação de 1 a 5 a qual po-

de ser acompanhada de uma apreciação descritiva, 

sobre a evolução do aluno;  

1.5.6. No secundário, a informação resultante da 

avaliação sumativa interna, expressa-se:  

1.5.6.1. Numa classificação de 0 a 20 valores, 

em todas as disciplinas, a qual pode ser acompanhada 

de uma apreciação descritiva, sobre a evolução do 

aluno;  

1.5.6.2. Na disciplina de Português, a compo-

nente de oralidade tem um peso de 20 % no cálculo 

da classificação a atribuir em cada momento formal 

de avaliação. 

1.5.7. Com base na avaliação sumativa, compete 

ao professor titular de turma, no 1.º ciclo, em articu-

lação com o respetivo departamento, e ao conselho de 

turma, nos restantes ciclos, reanalisar o Plano de Tra-

balho de Turma, com vista à introdução de eventuais 

reajustamentos ou apresentação de propostas para o 

ano letivo seguinte.  

1.5.8. A avaliação sumativa interna, nos 4.º, 6.º, 

9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade, inclui nas disci-

plinas sujeitas a exame nacional as classificações 

neles obtidas.  

1.5.9. A avaliação sumativa interna, no final do 

3.º período, implica a apreciação global das aprendi-

zagens e das competências desenvolvidas pelo aluno 

ao longo do ano letivo. 

1.5.10. No 3.º ciclo, a avaliação sumativa inter-

na das disciplinas de organização semestral, Tecno-

logias de Informação e Comunicação, Educação Tec-

nológica e Educação Musical, processa-se do seguin-

te modo: 

1.5.10.1. Para atribuição das classificações, o 

conselho de turma reúne extraordinariamente no final 

do primeiro semestre - que decorre de setembro a 

janeiro, enquanto o segundo vai de fevereiro até ao 

final do ano letivo -, e ordinariamente no final do 3.º 

período;  

1.5.10.2. A classificação atribuída no 1.º se-

mestre fica registada em ata e será divulgada aos 

alunos e encarregados de educação no final do tercei-

ro período;  

1.5.10.3. À semelhança das classificações das 

outras disciplinas, a classificação das disciplinas em 

epígrafe está sujeita a ratificação, pelo conselho de 

turma de avaliação, no final do 3.º período;  

1.5.10.4. No final do 1.º e 2.º período, a avali-

ação assume caráter descritivo para as disciplinas que 

se iniciam no 1.º e 2.º semestre, respetivamente.  

1.6. Ao longo do ano letivo, no processo de avali-

ação do aluno, a terminologia a utilizar na classifica-

ção dos instrumentos de avaliação é a seguinte:  

1.6.1. No 1º ciclo a avaliação tem um carater 

qualitativo, exceto no 4º ano, nas disciplinas de Por-

tuguês e Matemática, em que se usa a escala de 1 a 5, 

devendo ser usada a seguinte anotação:  

 Insuficiente: de 0% a 49%  

 Suficiente: de 50% a 69%  

 Bom: de 70% a 89%  

 Muito Bom: de 90% a 100%.  

1.6.2. No 2º e 3º ciclos constará a avaliação 

quantitativa expressa em percentagem, devendo ser 

utilizada a escala seguinte:  

 Nível 1: de 0% a 19%;  

 Nível 2: de 20% a 49%;  

 Nível 3: de 50% a 69%;  

 Nível 4: de 70% a 89%;  

 Nível 5: de 90% a 100%.  

1.6.3. No ensino secundário constará a nota-

ção quantitativa correspondente de 0 a 20 valores.  

2. Exames de equivalência a frequência:  

2.1. Os exames de equivalência a frequência do 

ensino básico e secundário são da responsabilidade 

do agrupamento, com exceção de Português e Mate-

mática do 3.º Ciclo, realizando-se no final do ano 

letivo e destinam-se aos alunos que:  

2.1.1. Atinjam a idade limite da escolaridade 

obrigatória, e se candidatem aos exames nacionais na 

qualidade de autopropostos, inscrevendo-se no pri-

meiro dia útil após a saída dos resultados da avalia-

ção sumativa interna. Os alunos que integram turmas 

de currículos alternativos estão dispensados da reali-

zação da avaliação sumativa externa.  

3. Registos da avaliação:  

3.1. O percurso escolar do aluno deve ser docu-

mentado, de forma sistemática, no processo individu-

al do aluno que o acompanha ao longo de todo o En-

sino Básico e Secundário, proporcionando uma visão 

global do percurso do aluno, de modo a facilitar o seu 

acompanhamento e intervenção adequados. 
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3.2. O processo referido no número anterior 

acompanha o aluno sempre que este mude de estabe-

lecimento de ensino.  

3.3. A autoavaliação do aluno, a avaliação diag-

nóstica e a avaliação formativa intercalar, devem 

centrar-se nas competências gerais/transversais esta-

belecidas para o ano/ciclo respetivos, com ênfase na 

evolução do aluno.  

3.4. Outros instrumentos de avaliação podem e 

devem ser delineados e aplicados, por cada docente, 

no âmbito da sua ação didático/pedagógica, ou pelo 

conselho de turma, concretizando a operacionaliza-

ção dos critérios de avaliação, em função do Plano de 

Trabalho de Turma.  

3.5. Os dados recolhidos na avaliação formativa e 

sumativa devem ser objeto de reflexão partilhada 

entre os diversos intervenientes no processo, envol-

vendo, particularmente, professores, alunos e encar-

regados de educação.  

3.6. Aos encarregados de educação devem ser 

fornecidos os dados de avaliação formativa intercalar 

e cópia do registo de avaliação sumativa interna, pelo 

professor titular de turma, no 1.º ciclo, e pelo diretor 

de turma, nos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário.  

3.7. Os alunos e os encarregados de educação in-

tervêm, ainda, no processo de avaliação formativa, 

através da participação dos seus representantes no 

conselho de turma.  

4. Situações a ponderar na progressão/retenção de 

um aluno:  

4.1. Os critérios de avaliação constituem referen-

ciais comuns no agrupamento, sendo operacionaliza-

dos pelo professor titular da turma, no 1.º Ciclo, e 

pelo conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos e secundá-

rio, no âmbito do respetivo Plano de Trabalho de 

Turma.  

4.2. As decisões devem ter, sempre, como refe-

rente o Plano de Trabalho de Turma, bem como as 

adaptações na avaliação, oportunamente elaboradas e 

aplicadas a alunos com necessidades educativas es-

peciais, ou dificuldades na aprendizagem. Os alunos 

abrangidos pela modalidade de educação especial, 

que tenham no seu programa educativo individual, 

devidamente explicitadas e fundamentadas, condi-

ções de avaliação próprias, serão avaliados nos ter-

mos definidos no referido programa.  

4.3. A idade do aluno poderá, excecionalmente, 

se precoce, admitir a possibilidade de retenção; ou o 

contrário, se bastante acima da paridade etária.  

4.4. Deve, ainda, ser ponderada a viabilidade da 

transição/aprovação de alunos que, não reunindo 

índices de aproveitamento global nas diversas disci-

plinas e áreas, preencham os requisitos seguintes:  

4.4.1. Tenham desenvolvido, satisfatoriamente, 

a generalidade das competências transversais estabe-

lecidas ou, nos anos intermédios, evidenciado pro-

gressos que permitam perspetivar a sua consecução 

satisfatória, no final do ciclo;  

4.4.2. Tenham-se integrado aceitavelmente, ou 

progredido notoriamente, ao nível da assiduidade e 

relacionamento com os demais elementos da comu-

nidade escolar;  

4.4.3. Tenham evidenciado progressos ou reve-

lado esforço e persistência no cumprimento do even-

tual plano de recuperação para si delineado;  

4.4.4. Acrescem, como fatores propiciadores da 

transição/aprovação dos alunos entre outros, a exis-

tência de retenções anteriores e o risco, fundado, de 

abandono escolar.  

 

Artigo 130.º 

(Condições de aprovação, transição e progressão) 

 

1. A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de 

decisão sobre a progressão ou a retenção do aluno, 

expressa através das menções, respetivamente, de 

Transitou ou de Não Transitou, no final de cada ano, 

e de Aprovado ou de Não Aprovado, no final de cada 

ciclo.  

2. No final de cada um dos ciclos do ensino básico, o 

aluno não progride e obtém a menção de Não Apro-

vado, se estiver numa das seguintes condições:  

2.1. Tiver obtido simultaneamente classificação 

inferior a 3 nas áreas disciplinares ou disciplinas de 

Português (ou PLNM) e de Matemática;  

2.2. Tiver obtido classificação inferior a 3 em três 

ou mais disciplinas, no caso dos 2.º e 3.º ciclos, e 

tiver obtido classificação inferior a 3 em Português 

(ou PLNM) ou em Matemática e simultaneamente 

menção não satisfatória nas outras áreas disciplinares, 

no caso do 1.º ciclo.  

3. Os alunos autopropostos do ensino básico não 

progridem e obtêm a menção de Não Aprovado se 

estiverem nas condições referidas no número ante-

rior.  

4. A disciplina de Educação Moral e Religiosa Cató-

lica, nos três ciclos do ensino básico, as áreas não 

disciplinares, no 1.º ciclo, o Apoio ao Estudo, no 2.º 
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ciclo, e as disciplinas de oferta complementar, nos 2.º 

e 3.º ciclos, não são consideradas para efeitos de pro-

gressão de ano e conclusão de ciclo.  

5. Sempre que o conselho de turma decidir, por mai-

oria simples, a transição de um aluno, nas condições 

passíveis de discussão, a tomada de decisão deverá 

ficar registada na ata e, em observações, na pauta, 

incluir o seguinte registo: “O aluno transitou por de-

cisão do conselho de turma”, sem que se proceda a 

alteração de nível. A fundamentação da transição do 

aluno deverá respeitar os critérios de avaliação consi-

derados no ponto 4 do artigo anterior.  

6. Em situações de retenção, compete ao professor 

titular de turma, no 1.º ciclo, e ao conselho de turma, 

nos 2.º e 3.º ciclos, elaborar um relatório analítico, 

que poderá ter por base os seguintes fundamentos: 

6.1. A apreciação dos resultados do Plano de 

Acompanhamento Pedagógico Individual 

6.2. O processo individual do aluno;  

6.3. O relatório do parecer de todos os professores 

quanto à competência evidenciada pelo aluno em 

relação ao domínio da Língua Portuguesa e ao desen-

volvimento da sua capacidade de comunicação oral e 

escrita;  

6.4. O parecer dos Serviços de Psicologia e Ori-

entação, quando existam;  

6.5. A elaboração de um Plano de Acompanha-

mento Pedagógico Individual do aluno para o ano 

seguinte; 

6.6. A possibilidade de encaminhamento para um 

Curso de Educação e Formação um curso Profissio-

nal;  

7. A decisão de progressão de um aluno dentro da 

escolaridade obrigatória que tenha excedido o limite 

legal de faltas injustificadas carece da ratificação do 

conselho pedagógico, com base em relatório funda-

mentado do respetivo conselho de turma.  

8. No caso de a decisão de progressão ter sido toma-

da por unanimidade do departamento/conselho de 

turma, obterá a mesma, regra geral, ratificação do 

conselho pedagógico.  

9. Classificação final das disciplinas no plano de 

estudo do aluno, no ensino secundário, é obtida da 

seguinte forma:  

9.1. A aprovação do aluno em cada disciplina não 

sujeita a exame final nacional depende da obtenção 

de uma classificação final igual ou superior a 10 va-

lores.  

9.2. A classificação final das disciplinas sujeitas a 

exame final nacional no plano de estudo do aluno é o 

resultado da média ponderada, com arredondamento 

às unidades, da classificação obtida na avaliação in-

terna final da disciplina e da classificação obtida em 

exame final nacional, de acordo com a seguinte fór-

mula:  

CFD = (7 CIF + 3 CE)/10 em que:  

CFD = classificação final da disciplina;  

CIF = classificação interna final, obtida pela média 

aritmética simples, com arredondamento às unidades, 

das classificações obtidas na frequência dos anos em 

que a disciplina foi ministrada;  

CE = classificação em exame final.  

9.3. A classificação final do curso é o resultado 

da média aritmética simples, com arredondamento às 

unidades, da classificação final obtida pelo aluno em 

todas as disciplinas do plano de estudo do respetivo 

curso.  

9.4. A disciplina de Educação Moral e Religiosa 

Católica não é considerada para efeitos de apuramen-

to da classificação a que se refere o número anterior.  

10. Concluem o nível secundário de educação os alu-

nos que obtenham aprovação em todas as disciplinas 

do plano de estudo do respetivo curso.  

 

Artigo 131.º 

(Condições Especiais de Avaliação) 

 

1. Casos especiais de progressão:  

1.1. Um aluno que revele capacidades de aprendi-

zagem excecionais e um adequado grau de maturida-

de, a par do desenvolvimento das competências pre-

vistas para o ciclo que frequenta, poderá progredir 

mais rapidamente no ensino básico, beneficiando de 

uma das seguintes hipóteses ou de ambas:  

1.1.1. Concluir o 1.º ciclo com 9 anos de idade, 

completados até 31 de dezembro do ano respetivo, 

podendo completar o 1.º ciclo em três anos; 

1.1.2. Transitar de ano de escolaridade antes do 

final do ano letivo, uma única vez, ao longo dos 2.º e 

3.º ciclos. 

1.2. Um aluno retido, no 2.º ou 3.º ano de escola-

ridade, que demonstre ter realizado as aprendizagens 

necessárias para o desenvolvimento das competências 

essenciais definidas para o final do ciclo poderá con-

cluir o 1.º ciclo nos quatro anos previstos para a sua 

duração através de uma progressão mais rápida, nos 

anos letivos subsequentes à retenção.  

1.3. Qualquer das possibilidades enunciadas nos 
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números anteriores só pode ser acionada se houver, 

para o efeito, pareceres concordantes do encarregado 

de educação do aluno e dos serviços especializados 

de apoio educativo ou psicólogo e ainda do conselho 

pedagógico sob proposta do professor titular de turma 

ou do conselho de turma.  

2. Situação especial de classificação:  

2.1. Se por motivo da exclusiva responsabilidade 

do agrupamento, ou por falta de assiduidade motiva-

da por doença prolongada, ou por impedimento legal 

devidamente comprovado, não existirem em qualquer 

disciplina/área disciplinar elementos de avaliação 

sumativa interna respeitantes ao 3.º período letivo, a 

classificação desta é a que o aluno obteve no 2.º perí-

odo letivo, se o conselho de turma assim o decidir.  

2.2. Nas disciplinas sujeitas a exame final nacio-

nal é obrigatória a prestação de exames, salvo quando 

a falta de elementos de avaliação nas referidas disci-

plinas for da exclusiva responsabilidade da escola, a 

situação deve ser objeto de análise casuística e sujeita 

a despacho de membro do Governo.  

3. Alunos abrangidos pela modalidade de educação 

especial:  

3.1. Os alunos abrangidos pela modalidade de 

educação especial serão avaliados, salvo o disposto 

no número seguinte, de acordo com a legislação em 

vigor;  

3.2. Os alunos que tenham no seu programa edu-

cativo individual adequações no processo de avalia-

ção devidamente explicitadas e fundamentadas são 

avaliados nos termos definidos no referido programa.  

 

Artigo 132.º 

(Revisão dos Resultados da Avaliação Sumativa) 

 

1. As decisões decorrentes da avaliação de um aluno, 

no 3.º período de um ano letivo, podem ser objeto de 

um pedido de revisão, devidamente fundamentado, 

dirigido pelo respetivo encarregado de educação ao 

diretor, no prazo de três dias úteis a contar da data de 

entrega das fichas de avaliação, no 1.º ciclo, ou da 

afixação das pautas, nos 2.º e 3.º ciclos. 

2.  No ensino secundário o prazo indicado no ponto 

anterior é de cinco dias úteis.  

3. O professor titular, no 1.º ciclo, em articulação 

com o departamento, ou o conselho de turma, nos 2.º 

e 3.º ciclos e secundário, procede, no prazo de cinco 

dias úteis após a receção do pedido de revisão, à aná-

lise do mesmo, com base em todos os documentos 

relevantes para o efeito, e toma uma decisão que po-

de confirmar ou modificar a avaliação inicial.  

4. A decisão referida no ponto anterior pode, no 

prazo de cinco dias úteis, ser submetida à ratificação 

do conselho pedagógico.  

5. Da decisão tomada nos termos dos números ante-

riores, que se constitui como definitiva, o diretor 

notifica o encarregado de educação através de carta 

registada com aviso de receção, no prazo máximo de 

20 dias úteis.  

6. O encarregado de educação poderá, ainda, se as-

sim o entender, no prazo de cinco dias úteis após a 

receção da resposta, interpor recurso hierárquico para 

a DGEstE, quando o mesmo for baseado em vício 

existente no processo.  

 

Artigo 133.º 

(Participação dos Pais na Avaliação) 

 

1. Os pais e encarregados de educação têm o direito 

de participar na avaliação nos termos do disposto na 

lei em vigor e nos definidos neste regulamento.  

2. Devem, ainda, os pais e encarregados de educação 

acompanhar o percurso educativo dos seus educandos 

e nas reuniões convocadas, para o efeito, contribuir 

com as suas opiniões, para os registos individuais de 

avaliação, feitos pelos docentes.  

 

CAPÍTULO XI – DIREITOS E 

DEVERES DO ALUNO 

 

SECÇÃO 1 - DIREITOS DO ALUNO 

Artigo 134.º 

(Direitos Gerais dos Alunos) 

 

1. O aluno tem o direito, sem prejuízo do disposto no 

artigo 140.º e dos demais direitos previstos neste RI, 

de:  

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, identi-

dade de género, condição económica, cultural ou 

social ou convicções políticas, ideológicas, filosófi-

cas ou religiosas;  
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b) Usufruir do ensino e de uma educação de qualida-

de de acordo com o previsto na lei, em condições de 

efetiva igualdade de oportunidades no acesso; 

c) Escolher e usufruir, nos termos estabelecidos no 

quadro legal aplicável, por si ou, quando menor, atra-

vés dos seus pais ou encarregados de educação, o 

projeto educativo que lhe proporcione as condições 

para o seu pleno desenvolvimento físico, intelectual, 

moral, cultural e cívico e para a formação da sua 

personalidade; 

d) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedica-

ção, a assiduidade e o esforço no trabalho e no de-

sempenho escolar e ser estimulado nesse sentido; 

e) Ver reconhecido o empenhamento em ações meri-

tórias, designadamente o voluntariado em favor da 

comunidade em que está inserido ou da sociedade em 

geral, praticadas na escola ou fora dela, e ser estimu-

lado nesse sentido; 

f) Usufruir de um horário escolar adequado ao ano 

frequentado, bem como de uma planificação equili-

brada das atividades curriculares e extracurriculares, 

nomeadamente as que contribuem para o desenvol-

vimento cultural da comunidade; 

g) Beneficiar, no âmbito dos serviços de ação social 

escolar, de um sistema de apoios que lhe permitam 

superar ou compensar as carências do tipo sociofami-

liar, económico ou cultural que dificultem o acesso à 

escola ou o processo de ensino; 

h) Usufruir de prémios ou apoios e meios comple-

mentares que reconheçam e distingam o mérito;  

i) Beneficiar de outros apoios específicos, adequados 

às suas necessidades escolares ou à sua aprendiza-

gem, através dos serviços de psicologia e orientação 

ou de outros serviços especializados de apoio educa-

tivo; 

j) Ver salvaguardada a sua segurança na escola e 

respeitada a sua integridade física e moral, benefici-

ando, designadamente, da especial proteção consa-

grada na lei penal para os membros da comunidade 

escolar; 

k) Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso 

de acidente ou doença súbita, ocorrido ou manifesta-

da no decorrer das atividades escolares; 

l) Ver garantida a confidencialidade dos elementos e 

informações constantes do seu processo individual, 

de natureza pessoal ou familiar; 

m) 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; 

n) Eleger os seus representantes para os órgãos, car-

gos e demais funções de representação no âmbito da 

escola, bem como ser eleito, nos termos da lei e do 

regulamento interno da escola; 

o) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcio-

namento 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; 

p) Organizar e participar em iniciativas que promo-

vam a formação e ocupação de tempos livres;  

q) 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 organiza-

ção do plano de estudos ou curso, o programa e obje-

tivos 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 socio-

educativos, as normas de utilização e de segurança 

dos materiais e equipamentos e das instalações, inclu-

indo o plano de emergência, e, em geral, sobre todas 

as atividades e iniciativas relativas ao projeto educa-

tivo da escola; 

r) Participar nas demais atividades da escola, nos 

termos da lei e do presente regulamento interno; 

s) Participar no processo de avaliação, através de 

mecanismos de auto e heteroavaliação; 

2. Assistir às aulas quando chegar atrasado e ainda 

que tenha falta, salvaguardando os casos de reinci-

dência comprovada;  

3. Usufruir do intervalo entre tempos letivos;  

4. Receber gratuitamente o Regulamento Interno 

quando inicia a frequência da escola e sempre que o 

Regulamento seja objeto de atualização, exceto se o 

mesmo estiver disponível na página eletrónica do 

agrupamento.  

 

Artigo 135.º 

(Direito à Representação) 

 

1. Os alunos podem reunir-se em assembleia de alu-

nos ou assembleia geral de alunos e são representa-

dos pela associação de estudantes, pelos seus repre-

sentantes nos órgãos de direção da escola, pelo dele-

gado ou subdelegado de turma e pela assembleia de 
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delegados de turma, nos termos da lei e do RI do 

agrupamento. 

2. A associação de estudantes e os representantes dos 

alunos nos órgãos de direção da escola têm o direito 

de solicitar ao diretor a realização de reuniões para 

apreciação de matérias relacionadas com o funcio-

namento da escola. 

3. O delegado e o subdelegado de turma têm o direi-

to de solicitar a realização de reuniões da turma, sem 

prejuízo do cumprimento das atividades letivas. 

4. Por iniciativa dos alunos ou por sua própria inicia-

tiva, o diretor de turma ou o professor titular de turma 

pode solicitar a participação dos representantes dos 

pais ou encarregados de educação dos alunos da tur-

ma na reunião referida no número anterior. 

5. Não podem ser eleitos ou continuar a representar 

os alunos nos órgãos ou estruturas da escola aqueles a 

quem seja ou tenha sido aplicada, nos últimos dois 

anos escolares, medida disciplinar sancionatória su-

perior à de repreensão registada ou sejam, ou tenham 

sido nos últimos dois anos escolares, excluídos da 

frequência de qualquer disciplina ou retidos em qual-

quer ano de escolaridade por excesso grave de faltas, 

nos termos do presente RI. 

6. Sem prejuízo do número anterior, no início de 

cada ano letivo, cada turma do 2.º e 3.º Ciclos, deve 

proceder, com a colaboração do diretor de turma, à 

eleição do delegado e subdelegado de turma.  

6.1. É designado delegado de turma o aluno que 

obtiver maior número de votos; o subdelegado é o 

aluno que ficar em 2.º lugar na votação.  

6.2. O ato eleitoral indicado será efetuado através 

de escrutínio secreto e presencial.  

6.3. As reuniões deverão ser solicitados ao respe-

tivo diretor de turma com, pelo menos, cinco dias de 

antecedência, com a indicação das matérias a abor-

dar.  

 

Artigo 136.º 

(Associação de Estudantes) 

 

1. Associação de Estudantes 

1.1. Os Alunos constituem-se em Associação de 

Estudantes, de acordo com o estipulado na Lei nº 

33/87 de 11 de julho e subsequentes alterações pro-

duzidas pela Lei nº 35/96 de 29 de agosto, regendo-se 

por estatutos próprios, de acordo com o Diário da 

Republica, III série, nº 12 de 15/01/1990.  

1.2. As eleições para a constituição da Associação 

de Estudantes realizar-se-ão anualmente por sufrágio 

direto, universal e secreto, entre todos os estudantes 

da Escola. 

2. Direitos da Associação de Estudantes. 

2.1. Ter de um espaço próprio de acordo com a 

disponibilidade da escola; 

2.2. Receber, no início do ano letivo, as verbas 

estipuladas na lei;  

2.3. Usufruir do material necessário às suas ativi-

dades de acordo com a disponibilidade da escola. 

3. Deveres da Associação de Estudantes  

3.1. Organizar todo o processo eleitoral, de acor-

do com as leis e os estatutos vigentes e dele dar co-

nhecimento ao diretor;  

3.2. Proceder à remoção de todo e qualquer mate-

rial utilizado durante a campanha pelos elementos 

que integram as listas;  

3.3. Colaborar com os órgãos de gestão pela apre-

sentação de sugestões tendo em vista uma otimização 

do funcionamento da escola;  

3.4. Promover e apoiar, na escola, a realização de 

atividades de âmbito cultural, científico, recreativo e 

desportivo;  

3.5. Requisitar, com a antecedência de cinco dias, 

o material necessário às suas atividades; 

3.6. Zelar pelas instalações e equipamentos que 

lhe forem atribuídos; 

3.7. Responsabilizar-se pelos danos causados nos 

equipamentos ou instalações;  

3.8. Consultar regularmente a sua caixa de correio 

eletrónico, meio privilegiado de comunicação.  

3.9. Apresentar no final do seu mandato a conta-

bilidade referente ao seu mandato e o material que 

lhe foi disponibilizado.  

3.10. Cumprir e fazer cumprir o estipulado neste 

Regulamento Interno.  

4. Dirigentes Associativos. 

4.1. É considerado dirigente associativo, todo o 

estudante do ensino secundário que seja eleito para a 

Direção da Associação de Estudantes do Agrupamen-

to de Escolas Morgado Mateus;  

4.2. Os dirigentes associativos, no período de du-

ração do seu mandato, gozam dos direitos seguintes:  

4.2.1. Relevações de faltas às aulas motivadas 

pela comparência em reuniões dos órgãos a que per-

tençam, no caso de estas coincidirem, com o horário 

letivo;  

4.2.2. Relevação de faltas às aulas motivadas pe-
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la comparência em atos de manifesto interesse asso-

ciativo;  

4.2.3. A relevação de faltas anteriormente refe-

ridas não pode exceder um terço do limite máximo de 

faltas estabelecido por lei;  

4.3. A relevação das faltas depende da apresenta-

ção ao diretor de documento comprovativo da com-

parência em alguma das atividades anteriormente 

previstas;  

4.4. Compete ao diretor decidir, no prazo máximo 

de 15 dias contados a partir da entrega do documento 

previsto no ponto anterior, acerca dos fundamentos 

invocados para efeito da relevação das faltas;  

4.5. A prestação de falsas declarações por parte 

do dirigente associativo está sujeito a responsabilida-

de disciplinar.  

 

SECÇÃO 2 - DEVERES DO ALUNO 

Artigo 137.º 

(Responsabilidade dos Alunos) 

 

1. Os alunos são responsáveis, em termos adequados 

à sua idade e capacidade de discernimento, pelo exer-

cício dos direitos e pelo cumprimento dos deveres 

que lhe são outorgados pelo presente RI e pela de-

mais legislação aplicável. 

2. A responsabilidade disciplinar dos alunos implica 

o respeito integral pelo presente RI, pelo património 

da mesma, pelos demais alunos, funcionários e, em 

especial, professores. 

3. Nenhum aluno pode prejudicar o direito à educa-

ção dos demais. 

 

Artigo 138.º 

(Deveres Gerais do Aluno) 

 

1. O aluno tem o dever, sem prejuízo do disposto no 

artigo 140.º e dos demais deveres previstos neste RI, 

de: 

1.1. Estudar, aplicando-se, de forma adequada à 

sua idade, necessidades educativas e ao ano de esco-

laridade que frequenta, na sua educação e formação 

integral; 

1.2. Ser assíduo, pontual e empenhado no cum-

primento de todos os seus deveres no âmbito das 

atividades escolares;  

1.3. Seguir as orientações dos professores relati-

vas ao seu processo de ensino;  

1.4. 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, identi-

dade de género, condição económica, cultural ou 

social, ou convicções políticas, ideológicas, filosófi-

cas ou religiosas.  

1.5. Guardar lealdade para com todos os mem-

bros da comunidade educativa;  

1.6. Respeitar a autoridade e as instruções dos 

professores e do pessoal não docente;  

1.7. Contribuir para a harmonia da convivência 

escolar e para a plena integração na escola de todos 

os alunos;  

1.8. Participar nas atividades educativas ou for-

mativas desenvolvidas na escola, bem como nas de-

mais atividades organizativas que requeiram a parti-

cipação dos alunos;  

1.9. 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;  

1.10. 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;  

1.11. Zelar pela preservação, conservação e as-

seio das instalações, material didático, mobiliário e 

espaços verdes da escola, fazendo uso correto dos 

mesmos;  

1.12. Respeitar a propriedade dos bens de todos 

os membros da comunidade educativa;  

1.13. Permanecer na escola durante o seu horário, 

salvo autorização escrita do encarregado de educação 

ou da direção da escola;  

1.14. Participar na eleição dos seus representan-

tes e prestar-lhes toda a colaboração;  

1.15. Conhecer e cumprir Estatuto do Aluno, as 

normas de funcionamento dos serviços agrupamento 

e o RI do mesmo, subscrevendo declaração anual de 

aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto 

ao seu cumprimento integral; 

1.16. Não possuir e não consumir substâncias 

aditivas, em especial drogas, tabaco e bebidas alcoó-

licas, nem promover qualquer forma de tráfico, facili-
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tação e consumo das mesmas;  

1.17. Não transportar quaisquer materiais, equi-

pamentos 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;  

1.18. Não manter ligados quaisquer equipamen-

tos tecnológicos, designadamente, telemóveis, equi-

pamentos, programas ou aplicações informáticas, nos 

locais onde decorram aulas ou outras atividades for-

mativas ou reuniões de órgãos ou estruturas da escola 

em que participe, exceto quando a utilização de qual-

quer 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;  

1.19. Não captar sons ou imagens, designada-

mente, de atividades letivas e não letivas, sem autori-

zação 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 edu-

cativa cuja imagem possa, ainda que involuntaria-

mente, ficar registada;  

1.20. Não difundir, na escola ou fora dela, nome-

adamente, via Internet ou através de outros meios de 

comunicação, sons ou imagens captados nos momen-

tos letivos e não letivos, sem autorização do diretor 

da escola;  

1.21. Respeitar os direitos de autor e de proprie-

dade intelectual;  

1.22. Apresentar -se com vestuário que se revele 

adequado, em função da idade, à dignidade do espaço 

e à especificidade das atividades escolares, no respei-

to pelas regras estabelecidas na escola; 

1.23. Reparar os danos por si causados a qualquer 

membro da comunidade educativa ou em equipamen-

tos ou instalações da escola ou outras onde decorram 

quaisquer atividades decorrentes da vida escolar e, 

não sendo possível ou suficiente a reparação, indem-

nizar os lesados relativamente aos prejuízos causa-

dos.  

1.24. Fazer-se acompanhar do material necessário 

à realização das atividades letivas;  

1.25. Não beber (exceto água), comer ou mascar 

chicletes dentro da sala de aula;  

1.26. Não se fazer acompanhar de objetos de va-

lor, não transportar bolas dentro dos edifícios escola-

res sem ser devidamente acondicionadas, sob pena da 

apreensão imediata que reverte para o património da 

escola; 

1.27. Cuidar da sua higiene pessoal, apresentan-

do-se, na escola, de forma cuidada e asseada e utilizar 

uma linguagem correta.  

 

SECÇÃO 3 - FALTAS DO ALUNO 

Artigo 139.º 

(Frequência e Assiduidade) 

 

1. 1. Para além do dever de frequência da escolaridade 

obrigatória, nos termos da lei, os alunos são respon-

sáveis pelo cumprimento do dever de assiduidade e 

pontualidade, conforme definido no ponto 3 do pre-

sente artigo 

2. Os pais e encarregados de educação dos alunos 

menores de idade são responsáveis, conjuntamente 

com estes, pelo cumprimento dos deveres referidos 

no número anterior. 

3. O dever de assiduidade e pontualidade implica 

para o aluno a presença e a pontualidade na sala de 

aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho 

escolar munido do material didático ou equipamento 

necessários, de acordo com as orientações dos pro-

fessores, bem como uma atitude de empenho inte-

lectual e comportamental adequada, em função da 

sua idade, ao processo de ensino. 

4. O controlo da assiduidade dos alunos é obrigató-

rio, nos termos em que é definida no número ante-

rior, em todas as atividades escolares letivas e não 

letivas em que participem ou devam participar. 

 

Artigo 140.º 

(Natureza das Faltas) 

 

1. A falta é a ausência do aluno a uma aula ou a ou-

tra atividade escolar de frequência obrigatória, ou 

facultativa caso tenha havido lugar a inscrição, a falta 

de pontualidade ou a comparência sem o material 

didático ou equipamento necessários, nos termos 

estabelecidos no presente regulamento e no Estatuto 

do Aluno.  

2. Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, há 

tantas faltas quantos os tempos de ausência do aluno.  

3. As faltas são registadas pelo professor titular de 

turma, pelo professor responsável pela aula ou ativi-
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dade ou pelo diretor de turma em suportes adminis-

trativos adequados.  

4. As faltas resultantes da aplicação da ordem de 

saída da sala de aula, ou de medidas disciplinares 

sancionatórias, consideram-se faltas injustificadas.  

5. A participação em visitas de estudo previstas no 

plano de atividades da escola não é considerada falta 

relativamente às disciplinas ou áreas disciplinares 

envolvidas, considerando-se dadas as aulas das refe-

ridas disciplinas previstas para o dia em causa no 

horário da turma.  

6. Faltas de material  

6.1. A comparência do aluno às atividades escola-

res sem se fazer acompanhar do materi-

al/equipamento necessário à disciplina constitui falta 

de material. 

6.1.1. Os professores, no início do ano letivo, 

devem: 

6.1.1.1. Indicar o material didático ou os 

equipamentos de que cada aluno deve ser portador;  

6.1.1.2. Esclarecer os alunos das implicações 

que decorrem do facto de não se fazerem acompanhar 

do material necessário às atividades escolares. 

6.2. Numa determinada disciplina, quando o alu-

no não se fizer acompanhar do material necessário às 

atividades escolares, o professor da disciplina deve 

advertir o aluno sobre as suas consequências. 

6.3. Nas atividades letivas com mais de um tempo 

de quarenta e cinco minutos seguidos, apenas é regis-

tada uma falta de material. 

6.4. Em cada período, as três primeiras faltas são 

registadas na caderneta do professor. Ao verificar-se 

a quarta falta, e a partir daí, o professor deve: 

6.4.1. Proceder ao respetivo registo assinalando 

a falta como sendo de material; 

6.4.2. Enviar uma informação ao encarregado de 

educação na caderneta escolar acerca do motivo da 

falta e informar o Diretor de Turma.  

6.5. Compete ao Diretor de Turma informar o en-

carregado de educação do aluno através do meio mais 

expedito, das faltas de material equiparadas a faltas 

de presença. 

6.6. Ainda que o aluno não se encontre munido 

do material didático ou equipamentos necessários, 

deverá obrigatoriamente assistir à aula ou a outra 

atividade de frequência obrigatória ou facultativa 

caso tenha havido lugar a inscrição. 

6.7. Nas atividades letivas com duração superior a 

um tempo de 45 minutos, apenas será marcada uma 

falta de material. 

7. Faltas de pontualidade  

7.1. Os pais e encarregados de educação devem 

diligenciar para que os seus educandos cumpram com 

o dever de pontualidade às atividades escolares. 

7.2. A falta de pontualidade dos alunos às ativi-

dades letivas é uma situação que deverá ser conside-

rada excecional. 

7.3. No caso do 1.º Ciclo a falta de pontualidade 

traduz-se em falta de assiduidade da seguinte forma: 

7.3.1. Atrasos entre 30 e 60 minutos correspon-

dem a um tempo de falta;  

7.3.2. Atrasos superiores a 60 minutos corres-

pondem a mais um tempo de falta;  

7.3.3. Cumulativamente, ao fim de 5 tempos, a 

falta corresponde a um dia.  

7.4. No caso dos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundá-

rio a falta de pontualidade traduz-se em falta de assi-

duidade quando ultrapasse 10 minutos da hora de 

início da aula. 

7.5. Numa determinada disciplina, quando o alu-

no não cumprir com o dever de pontualidade, o pro-

fessor da disciplina deve adverti-lo. 

 

Artigo 141.º 

(Dispensa da Atividade Física) 

 

1. O aluno pode ser dispensado temporariamente 

das atividades de educação física ou desporto esco-

lar por razões de saúde, devidamente comprovadas 

por atestado médico, que deve explicitar claramente 

as contraindicações da atividade física. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o 

aluno deve estar sempre presente no espaço onde 

decorre a aula de educação física. 

3. Sempre que, por razões devidamente fundamen-

tadas, o aluno se encontre impossibilitado de estar 

presente no espaço onde decorre a aula de educação 

física deve ser encaminhado para um espaço em que 

seja pedagogicamente acompanhado 

 

Artigo 142.º 

(Faltas Justificadas) 

 

1. São consideradas justificadas as faltas dadas pelos 

seguintes motivos:  

1.1. Doença do aluno, devendo esta ser informada 

por escrito pelo encarregado de educação ou pelo 

aluno quando maior de idade quando determinar um 
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período inferior ou igual a três dias úteis, ou por mé-

dico se determinar impedimento superior a três dias 

úteis, podendo, quando se trate de doença de caráter 

crónico ou recorrente, uma única declaração ser acei-

te para a totalidade do ano letivo ou até ao termo da 

condição que a determinou;  

1.2. Isolamento profilático, determinado por do-

ença infetocontagiosa de pessoa que coabite com o 

aluno, comprovada através de declaração da autori-

dade sanitária competente;  

1.3. Falecimento de familiar, durante o período 

legal de justificação de faltas por falecimento de fa-

miliar previsto no regime do contrato de trabalho dos 

trabalhadores que exercem funções públicas;  

1.4. Nascimento de irmão, durante o dia do nas-

cimento e o dia imediatamente posterior;  

1.5. Realização de tratamento ambulatório, em 

virtude de doença ou deficiência, que não possa efe-

tuar -se fora do período das atividades letivas;  

1.6. Assistência na doença a membro do agregado 

familiar, nos casos em que, comprovadamente, tal 

assistência não possa ser prestada por qualquer outra 

pessoa; 

1.7. Comparência a consultas pré-natais, período 

de parto e amamentação, nos termos da legislação em 

vigor;  

1.8. Ato decorrente da religião professada pelo 

aluno, desde que o mesmo não possa efetuar -se fora 

do período das atividades letivas e corresponda a uma 

prática comummente reconhecida como própria dessa 

religião;  

1.9. Participação em atividades culturais, associa-

tivas e desportivas, nos termos da lei; 

1.11. Cumprimento de obrigações legais que não 

possam efetuar-se fora do período das atividades 

letivas; 

1.12. Outro facto impeditivo da presença na escola 

ou em qualquer atividade escolar, desde que, com-

provadamente, não seja imputável ao aluno ou seja 

considerado atendível pelo diretor, pelo diretor de 

turma ou pelo professor titular; 

1.13. As decorrentes de suspensão preventiva 

aplicada no âmbito de procedimento disciplinar, no 

caso de ao aluno não vir a ser aplicada qualquer me-

dida disciplinar sancionatória, lhe ser aplicada medi-

da não suspensiva da escola, ou na parte em que ul-

trapassem a medida efetivamente aplicada; 

1.14. Participação em visitas de estudo previstas 

no plano de atividades da escola, relativamente às 

disciplinas ou áreas disciplinares não envolvidas na 

referida visita; 

 

Artigo 143.º 

(Justificação de Faltas) 

 

1. A justificação das faltas exige um pedido escrito 

apresentado pelos pais ou encarregados de educação 

ou, quando maior de idade, pelo próprio, ao professor 

titular da turma ou ao diretor de turma, com indica-

ção do dia, da hora e da atividade em que a falta 

ocorreu, referenciando os motivos justificativos da 

mesma na caderneta escolar, tratando-se de aluno do 

ensino básico, ou em impresso próprio, tratando-se de 

aluno do ensino secundário.  

2. O diretor de turma, ou o professor titular da turma, 

pode solicitar aos pais ou encarregado de educação, 

ou ao aluno maior de idade, os comprovativos adici-

onais que entenda necessários à justificação da falta, 

devendo, igualmente, qualquer entidade que para esse 

efeito for contactada, contribuir para o correto apu-

ramento dos factos.  

3. A justificação da falta deve ser apresentada previ-

amente, sendo o motivo previsível, ou, nos restantes 

casos, até ao 3.º dia útil subsequente à verificação da 

mesma.  

3.1. As entidades que determinarem a falta do alu-

no devem, quando solicitadas para o efeito, elaborar 

uma declaração justificativa da mesma.  

4. As faltas a momentos de avaliação previamente 

estabelecidos (como fichas, testes de avaliação ou 

exames) apenas serão justificadas mediante a apre-

sentação de declaração médica. 

 

Artigo 144.º 

(Faltas Injustificadas) 

 

1. As faltas são injustificadas quando: 

1.1. Não tenha sido apresentada justificação, nos 

termos do artigo anterior;  

1.2. A justificação tenha sido apresentada fora do 

prazo;  

1.3. A justificação não tenha sido aceite;  

1.4. A marcação da falta resulte da aplicação da 

ordem de saída da sala de aula ou de medida discipli-

nar sancionatória.  

2. Na situação prevista em 1.3. do número anterior, a 

não aceitação da justificação apresentada deve ser 
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fundamentada de forma sintética.  

3. As faltas injustificadas são comunicadas aos pais 

ou encarregados de educação, ou ao aluno maior de 

idade, pelo diretor de turma ou pelo professor titular 

de turma, no prazo máximo de três dias úteis, pelo 

meio mais expedito. 

 

Artigo 145.º 

(Excesso de Faltas Grave)  

 

1. Em cada ano letivo as faltas injustificadas não 

podem exceder:  

1.1. 10 dias, seguidos ou interpolados, no 1.º ciclo 

do ensino básico; 

1.2. O dobro do número de tempos letivos sema-

nais por disciplina nos restantes ciclos ou níveis de 

ensino, sem prejuízo do disposto no número seguinte.  

2. 10% de faltas independentemente da sua natureza, 

ou 7% tratando-se de faltas exclusivamente injustifi-

cadas, nas ofertas formativas profissionalmente quali-

ficantes, designadamente nos cursos profissionais, ou 

noutras ofertas formativas que exigem níveis míni-

mos de cumprimento da respetiva carga horária, o 

aluno encontra-se na situação de excesso de faltas 

quando ultrapassa os limites de faltas justificadas e 

ou injustificadas daí decorrentes, relativamente a 

cada disciplina, módulo, unidade ou área de forma-

ção. 

3. Quando for atingido metade dos limites de faltas 

injustificadas previstos nos números anteriores, os 

pais ou o encarregado de educação ou o aluno maior 

de idade são convocados, pelo meio mais expedito, 

pelo diretor de turma ou pelo professor titular de 

turma.  

3.1. São considerados como meio mais expedito, o 

correio eletrónico, o telefone ou o telemóvel e, na sua 

inexistência, a carta registada com aviso de receção. 

4. A notificação referida no número anterior tem 

como objetivo alertar para as consequências da viola-

ção do limite de faltas e procurar encontrar uma solu-

ção que permita garantir o cumprimento efetivo do 

dever de assiduidade. 

5. Caso se revele impraticável o referido nos núme-

ros anteriores, por motivos não imputáveis à escola, e 

sempre que a gravidade especial da situação o justifi-

que, a respetiva comissão de proteção de crianças e 

jovens (CPCJ)  deve ser informada do excesso de 

faltas do aluno menor de idade, assim como dos pro-

cedimentos e diligências até então adotados pela es-

cola, procurando em conjunto soluções para ultrapas-

sar a sua falta de assiduidade.  

 

Artigo 146.º 

(Efeitos da ultrapassagem do limite de faltas injus-

tificadas) 

 

1. A ultrapassagem dos limites de faltas injustifica-

das constitui uma violação dos deveres de frequência 

e assiduidade e obriga o aluno faltoso ao cumprimen-

to de medidas de recuperação ou corretivas específi-

cas, de acordo com o estabelecido nos artigos seguin-

tes, podendo ainda conduzir à aplicação de medidas 

disciplinares sancionatórias, nos termos do presente 

RI. 

2. A ultrapassagem dos limites de faltas previstos 

nas ofertas formativas a que se refere o n.º 2 do artigo 

anterior constitui uma violação dos deveres de fre-

quência e assiduidade e tem para o aluno as conse-

quências estabelecidas na regulamentação específica 

da oferta formativa em causa e ou no regulamento 

interno da escola, sem prejuízo de outras medidas 

expressamente previstas no presente Estatuto para as 

referidas modalidades formativas.  

3. Todas as situações, atividades, medidas ou suas 

consequências previstas no presente artigo são obri-

gatoriamente comunicadas, pelo meio mais expedito, 

aos pais ou ao encarregado de educação ou ao aluno, 

quando maior de idade, ao diretor de turma e ao pro-

fessor tutor do aluno, sempre que designado, e regis-

tadas no processo individual do aluno.  

 

Artigo 147.º 

(Medidas de recuperação e de integração) 

 

1. As atividades de recuperação de atrasos na apren-

dizagem, que podem revestir forma oral, bem como 

as medidas corretivas previstas no presente artigo 

ocorrem após a verificação do excesso de faltas e 

apenas podem ser aplicadas uma única vez no decur-

so de cada ano letivo. 

2. O disposto no número anterior é aplicado inde-

pendentemente do ano de escolaridade ou do número 

de disciplinas que se verifique a ultrapassagem do 

limite de faltas. 

3. Sempre que cesse o incumprimento do dever de 

assiduidade por parte do aluno são desconsideradas 

as faltas em excesso.  

4. Cessa o dever de cumprimento das atividades e 
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medidas a que se refere o presente artigo, com as 

consequências daí decorrentes para o aluno, de acor-

do com a sua concreta situação, sempre que para o 

cômputo do número e limites de faltas nele previstos 

tenham sido determinantes as faltas registadas na 

sequência da aplicação de medida corretiva de ordem 

de saída da sala de aula ou disciplinar sancionatória 

de suspensão. 

5. Tratando -se de aluno de idade igual ou superior a 

16 anos, a violação dos limites de faltas previstos no 

artigo 143.º pode dar também lugar à aplicação das 

medidas previstas neste regulamento que se revelem 

adequadas, tendo em vista os objetivos formativos, 

preventivos e integradores a alcançar, em função da 

idade, do percurso formativo e sua regulamentação 

específica e da situação concreta do aluno.  

6. O disposto nos n
os

 3 a 9 é também aplicável aos 

alunos maiores de 16 anos, com as necessárias adap-

tações.  

 

Artigo 148.º 

(Atividades de recuperação e de integração) 

 

1. A violação dos limites de faltas pode obrigar ao 

cumprimento de atividades que permitam recuperar 

atrasos na aprendizagem ou a integração escolar e 

comunitária do aluno e pelas quais os alunos e os 

seus encarregados de educação são corresponsáveis. 

2. São consideradas atividades de recuperação da 

aprendizagem: 

2.1. Trabalho escrito;  

2.2. Fichas de apoio/exercícios;  

2.3. Trabalho de pesquisa;  

2.4. Prova oral;  

2.5. Relatório;  

2.6. Outra, considerada adequada pelo professor.  

3. As atividades de recuperação da aprendizagem, 

quando a elas houver lugar, devem assumir a forma 

e a duração que o professor titular da turma ou que 

os professores das disciplinas em que foi ultrapas-

sado o limite de faltas entender mais apropriada, 

tendo em conta as circunstâncias, as características 

do aluno e da disciplina. 

4. As matérias das disciplinas a trabalhar nas ativi-

dades de recuperação deverão confinar-se às trata-

das nas aulas cuja ausência originou a situação de 

excesso de faltas. 

5. Compete ao professor titular de turma no 1.º 

ciclo, ou ao professor que leciona a disciplina em 

causa nos 2.º e 3.º ciclos ou ensino secundário, defi-

nir a duração e o horário para cumprimento das 

atividades por parte do aluno, que deve realizar-se 

sempre em período suplementar ao horário letivo, 

no espaço escolar ou fora dele, neste caso com o 

acompanhamento dos pais ou encarregados de edu-

cação ou de entidade local, no âmbito de protocolo a 

estabelecer. 

6. O previsto no número anterior não isenta o aluno 

da obrigação de cumprir o horário letivo da turma 

em que se encontra inserido. 

7. As atividades de recuperação de atrasos na 

aprendizagem devem ser objeto de avaliação, nos 

termos definidos pelo professor da disciplina em 

que o aluno ultrapassou o limite de faltas, o qual 

fará um registo da mesma em modelo próprio. 

8. Dos resultados da avaliação, a que se refere o 

número anterior, deve ser dado conhecimento ao 

aluno e ao respetivo encarregado de educação, bem 

como ao conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos e 

ensino secundário. 

9. No final do período, as atividades de recupera-

ção de atrasos na aprendizagem devem ficar inscri-

tas na ficha de registo de avaliação do aluno. 

10. Ao aluno que ultrapassa os limites das faltas 

injustificadas também podem ser aplicadas medidas 

disciplinares corretivas, nomeadamente: 

10.1 A realização de tarefas e atividades de inte-

gração na escola ou na comunidade, podendo, para 

esse efeito, ser aumentado o período diário e ou 

semanal de permanência obrigatória do aluno na 

escola ou no local onde decorram as tarefas ou ati-

vidades;  

10.2 . O condicionamento no acesso a certos es-

paços escolares ou na utilização de certos materiais 

e equipamentos, sem prejuízo dos que se encontram 

afetos a atividades letivas;  

10.3 A mudança de turma.  

11. Verificada a situação de violação dos limites de 

faltas, o Diretor de Turma deve enviar ao Diretor ou 

ao Coordenador de Estabelecimento relatório com a 

descrição da situação e diligências tomadas, acom-

panhado de mapa de faltas do aluno atualizado. 

12. Para aplicação das medidas a que se refere o n.º 

10 do presente artigo, o Diretor ou o Coordenador 

de Estabelecimento deve proceder à audição do 

Diretor de Turma a que o aluno pertence, bem como 

do professor tutor, caso exista. 

13. Compete ao Diretor de Turma: 
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13.1. Comunicar aos pais ou encarregado de 

educação a aplicação das medidas a que se refere o 

n.º 10;  

13.2. Comunicar ao Diretor ou ao Coordenador 

de Estabelecimento, caso se verifique o incumpri-

mento ou ineficácia das medidas aplicadas. 

14. O cumprimento das atividades solicitadas e a 

avaliação positiva das mesmas conduz à desconside-

ração das faltas em excesso 

 

Artigo 149.º 

(Incumprimento ou ineficácia das medidas) 

 

1. O incumprimento das medidas previstas no núme-

ro anterior e a sua ineficácia ou impossibilidade de 

atuação determinam, tratando-se de aluno menor, a 

comunicação obrigatória do facto à respetiva comis-

são de proteção de crianças e jovens ou, na falta des-

ta, ao Ministério Público junto do tribunal de família 

e menores territorialmente competente, de forma a 

procurar encontrar, com a colaboração da escola e, 

sempre que possível, com a autorização e correspon-

sabilização dos pais ou encarregados de educação, 

uma solução adequada ao processo formativo do 

aluno e à sua inserção social e socioprofissional, con-

siderando, de imediato, a possibilidade de encami-

nhamento do aluno para diferente percurso formativo. 

2. A opção a que se refere o número anterior tem por 

base as medidas definidas na lei sobre o cumprimento 

da escolaridade obrigatória, podendo, na iminência 

de abandono escolar, ser aplicada a todo o tempo, 

sem necessidade de aguardar pelo final do ano esco-

lar.  

3. Tratando -se de aluno com idade superior a 12 

anos que já frequentou, no ano letivo anterior, o 

mesmo ano de escolaridade, poderá haver lugar, até 

final do ano letivo em causa e por decisão do diretor 

da escola, à prorrogação da medida corretiva aplicada 

nos termos do artigo anterior.  

4. Quando a medida a que se referem os números 1 e 

2 não for possível ou o aluno for encaminhado para 

oferta formativa diferente da que frequenta e o enca-

minhamento ocorra após 31 de janeiro, o não cum-

primento das atividades e ou medidas previstas no 

artigo anterior ou a sua ineficácia por causa não im-

putável à escola determinam ainda, logo que definido 

pelo professor titular ou pelo conselho de turma:  

4.1. Para os alunos a frequentar o 1.º ciclo do en-

sino básico, a retenção no ano de escolaridade respe-

tivo, com a obrigação de frequência das atividades 

escolares até final do ano letivo, ou até ao encami-

nhamento para o novo percurso formativo, se ocorrer 

antes; 

4.2. Para os restantes alunos, a retenção no ano de 

escolaridade em curso, no caso de frequentarem o 

ensino básico, ou a exclusão na disciplina ou disci-

plinas em que se verifique o excesso de faltas, tratan-

do -se de alunos do ensino secundário, sem prejuízo 

da obrigação de frequência da escola até final do ano 

letivo e até perfazerem os 18 anos de idade, ou até ao 

encaminhamento para o novo percurso formativo, se 

ocorrer antes.  

5. Nas ofertas formativas profissionalmente qualifi-

cantes, designadamente nos cursos profissionais ou 

noutras ofertas formativas que exigem níveis míni-

mos de cumprimento da respetiva carga horária, o 

incumprimento ou a ineficácia das medidas previstas 

no artigo 20.º implica, independentemente da idade 

do aluno, a exclusão dos módulos ou unidades de 

formação das disciplinas ou componentes de forma-

ção em curso no momento em que se verifica o ex-

cesso de faltas, com as consequências previstas na 

regulamentação específica e definidas neste regula-

mento.  

6. As atividades a desenvolver pelo aluno decorren-

tes do dever de frequência estabelecido na alínea b) 

do n.º 4, no horário da turma ou das disciplinas de 

que foi retido ou excluído realizam-se no centro de 

recursos, cumprindo um plano de trabalho definido 

pelo professor respetivo.  

7. O incumprimento ou a ineficácia das medidas e 

atividades referidas no presente artigo implica tam-

bém restrições à realização de provas de equivalência 

à frequência ou de exames, sempre que tal se encon-

tre previsto em regulamentação específica de qual-

quer modalidade de ensino ou oferta formativa.  

8. O incumprimento reiterado do dever de assiduida-

de e ou das atividades a que se refere o número ante-

rior pode dar ainda lugar à aplicação de medidas dis-

ciplinares sancionatórias previstas no presente Regu-

lamento.  

 

Artigo 150.º 

(Faltas às Atividades de  

Enriquecimento Curricular) 

 

1. A frequência das atividades de enriquecimento 

curricular é obrigatória para os alunos inscritos.  
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2. Consideram-se justificadas as faltas dadas nas 

situações previstas no artigo 143.º do presente regu-

lamento.  

3. A justificação das faltas é feita de acordo com o 

disposto no artigo 144.º do presente regulamento. 

4. Os alunos que faltem a mais de um quarto das 

horas previstas de uma atividade de enriquecimento 

curricular, de forma injustificada, serão excluídos da 

mesma, podendo continuar a frequentar as restantes.  

 

SECÇÃO 4 - PROCESSO INDIVIDUAL DO ALUNO 

Artigo 151.º 

(Processo Individual do Aluno) 

 

1. O percurso escolar do aluno deve ser documenta-

do, de forma sistemática, num processo individual do 

aluno, de caráter confidencial, que o acompanha ao 

longo de todo o Ensino Básico e Secundário e pro-

porciona uma visão global do processo de desenvol-

vimento integral do aluno, facilitando o acompanha-

mento e intervenção adequados dos professores, en-

carregados de educação e, eventualmente, outros 

técnicos, no processo de aprendizagem. A organiza-

ção do processo individual do aluno é da responsabi-

lidade do educador, do professor titular de turma, no 

1.º Ciclo, e do diretor de turma, nos restantes ciclos, 

acompanhando o aluno ao longo de todo o seu per-

curso escolar, sendo devolvido ao encarregado de 

educação ou se de maior de idade, ao aluno, no termo 

da escolaridade obrigatória. 

2. Do processo individual do aluno referenciado nos 

pontos anteriores devem constar:  

2.1. Os elementos fundamentais de identificação 

do aluno;  

2.2. Os registos de avaliação; 

2.3. Relatórios médicos ou de avaliação psicoló-

gica, caso existam;  

2.4. Programas de acompanhamento pedagógico 

quando existam; 

2.5. O programa educativo individual e os relató-

rios circunstanciados, no caso de o aluno estar abran-

gido pela modalidade de educação especial; 

2.6. Os registos e produtos mais significativos do 

trabalho do aluno que documentem o seu percurso 

escolar. Na transição do 1º para o 2º ciclo apenas 

consta a última avaliação; 

3. São objeto de registo escrito obrigatório, em im-

presso adequado, aprovado pelo conselho pedagógi-

co, a incluir no processo individual do aluno, os mo-

mentos/modalidades de avaliação seguintes:  

3.1. Na Educação Pré-Escolar: 

3.1.1. Observação do desenvolvimento de cada 

criança, nas áreas do conteúdo definidas nas Orienta-

ções Curriculares da Educação Pré-Escolar, realizada 

no último ano do Pré-Escolar; 

3.1.2. As fichas de avaliação de desenvolvimen-

to produzidas devem conter a informação global das 

aprendizagens mais significativas de cada criança, 

realçando o seu percurso, evolução e progresso. 

4. O processo individual do aluno constitui -se como 

registo exclusivo em termos disciplinares.  

5. 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 ges-

tão e administração da escola e os funcionários afetos 

aos serviços de gestão de alunos e da ação social 

escolar.  

6. Podem ainda ter acesso ao processo individual do 

aluno, mediante autorização do diretor e no âmbito 

do estrito cumprimento das respetivas funções, outros 

professores da escola, os psicólogos e médicos esco-

lares ou outros profissionais que trabalhem sob a sua 

égide e os serviços do Ministério da Educação e Ci-

ência com competências reguladoras do sistema edu-

cativo, neste caso após comunicação ao diretor.  

7. O processo individual da criança, até à matrícula 

no 1.º ciclo, está à guarda do jardim de infância.  

7.1. Será entregue ao professor do 1.º Ciclo quan-

do o jardim de infância e a escola de 1.º Ciclo funci-

onam no mesmo edifício.  

7.2. Será entregue nos serviços administrativos do 

agrupamento quando o jardim de infância e a escola 

de 1.º ciclo funcionarem em edifícios diferentes. 

8. O processo individual do aluno do 2.º, 3.º Ciclos e 

secundário ficará guardado nos serviços administrati-

vos do agrupamento.  

9. O acesso ao processo individual do aluno deverá 

ser sempre solicitado ao professor titular de turma ou 

diretor de turma, quando solicitado pelos intervenien-

tes no processo de ensino/aprendizagem e pelo alu-

no/encarregado de educação, no horário normal de 

atendimento, não podendo ser criados obstáculos ao 

aluno, aos pais ou ao encarregado de educação do 

aluno menor.  

10. As informações contidas no processo individual 

do aluno referentes a matéria disciplinar e de nature-
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za pessoal e familiar são estritamente confidenciais, 

encontrando-se vinculados ao dever de sigilo todos os 

membros da comunidade educativa que a elas tenham 

acesso.  

11. Constituem ainda instrumentos de registo de cada 

aluno: 

11.1 O registo biográfico;  

11.2 A caderneta escolar;  

11.3 As fichas de registo da avaliação.  

12. O registo biográfico contém os elementos relati-

vos à assiduidade e aproveitamento do aluno, caben-

do à escola a sua organização, conservação e gestão.  

13. A caderneta escolar contém as informações da 

escola e do encarregado de educação, bem como 

outros elementos relevantes para a comunicação entre 

a escola e os pais ou encarregados de educação, sen-

do propriedade do aluno e devendo ser por este con-

servada.  

14. As fichas de registo da avaliação contêm, de for-

ma sumária, os elementos relativos ao desenvolvi-

mento dos conhecimentos, capacidades e atitudes do 

aluno e são entregues no final de cada momento de 

avaliação, designadamente, no final de cada período 

escolar, aos pais ou ao encarregado de educação pelo 

professor titular da turma, no 1.º ciclo, ou pelo diretor 

de turma, nos restantes casos. 

15. A pedido do interessado, as fichas de registo de 

avaliação serão ainda entregues ao progenitor que 

não resida com o aluno menor de idade. 

 

 

CAPÍTULO XII - DISCIPLINA E MEDIDAS 

DISCIPLINARES 

Artigo 152.º 

(Vivência Escolar) 

 

As regras de disciplina do agrupamento, para além 

dos seus efeitos próprios, devem proporcionar a as-

sunção, por todos os que integram a vida do agrupa-

mento, de regras de convivência que assegurem o 

cumprimento dos objetivos do projeto educativo, a 

harmonia de relações e a integração social, o pleno 

desenvolvimento físico, intelectual e cívico dos alu-

nos e a preservação da segurança destes e ainda a 

realização profissional e pessoal dos docentes e não 

docentes. 

 

 

 

 

SECÇÃO 1 - INFRAÇÕES DISCIPLINARES 

Artigo 153.º 

(Qualificação de Infração Disciplinar) 

 

A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos 

neste regulamento, em termos que se revelem pertur-

badores do funcionamento normal das atividades da 

escola ou das relações no âmbito da comunidade 

educativa, constitui infração disciplinar, a qual pode 

levar, à aplicação de medida disciplinar, ou à instau-

ração de procedimento disciplinar, passível da aplica-

ção de medida corretiva ou medida disciplinar sanci-

onatória. 

 

SECÇÃO 2 - MEDIDAS CORRETIVAS E 

DISCIPLINARES SANCIONATÓRIAS 

Artigo 154.º 

(Finalidades das Medidas Corretivas e das Disci-

plinares Sancionatórias) 

 

1. Todas as medidas corretivas e medidas disciplina-

res sancionatórias prosseguem finalidades pedagógi-

cas, preventivas, dissuasoras e de integração, visan-

do, de forma sustentada, o cumprimento dos deveres 

do aluno, a preservação do reconhecimento da auto-

ridade e segurança dos professores no exercício sua 

atividade profissional e, de acordo com as suas fun-

ções, dos demais funcionários, visando ainda o nor-

mal prosseguimento das atividades da escola, a cor-

reção do comportamento perturbador e o reforço da 

formação cívica do aluno, com vista ao desenvolvi-

mento equilibrado da sua personalidade, da sua capa-

cidade de se relacionar com os outros, da sua plena 

integração na comunidade educativa, do seu sentido 

de responsabilidade e das suas aprendizagens. 

2. As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em 

conta a especial relevância do dever violado e gravi-

dade da infração praticada, prosseguem igualmente, 

para além das identificadas no número anterior, fina-

lidades punitivas.  

3. As medidas corretivas e medidas disciplinares 

sancionatórias, devem ser aplicadas em coerência 

com as necessidades educativas do aluno e com os 

objetivos da sua educação e formação, no âmbito, 

tanto quanto possível, do desenvolvimento do plano 
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de trabalho da turma e do Projeto Educativo do 

Agrupamento e nos termos do presente Regulamento.  

 

Artigo 155.º 

(Determinação da Medida Disciplinar) 

 

Na determinação da medida corretiva ou medida 

disciplinar sancionatória aplicável deve ser tido em 

consideração, a gravidade do incumprimento do de-

ver violado, a idade do aluno, o grau de culpa, o seu 

aproveitamento escolar anterior, o meio familiar e 

social em que o mesmo se insere, os seus anteceden-

tes disciplinares e todas as demais circunstâncias em 

que a infração foi praticada que militem contra ou a 

seu favor. 

 

Artigo 156.º 

(Medidas Corretivas) 

 

1. As medidas corretivas prosseguem os objetivos 

referidos no n.º 1 do artigo 155º, assumindo uma 

natureza eminentemente cautelar.  

2. São medidas corretivas:  

2.1. Advertência;  

2.1.1. A advertência consiste numa chamada 

verbal de atenção ao aluno, perante um comporta-

mento perturbador do funcionamento normal das 

atividades escolares ou das relações entre os presen-

tes no local onde elas decorrem, com vista a alertá-lo 

para que deve evitar tal tipo de conduta e a responsa-

bilizá-lo pelo cumprimento dos seus deveres como 

aluno.  

2.1.2. Na sala de aula a advertência é da exclu-

siva competência do professor, cabendo, fora dela, a 

qualquer professor ou membro do pessoal não docen-

te.  

2.2. A ordem de saída da sala de aula, e demais 

locais onde se desenvolva o trabalho escolar;  

2.3. A realização de tarefas e atividades de inte-

gração na escola ou na comunidade, podendo para o 

efeito ser aumentado o período diário e ou semanal 

de permanência obrigatória do aluno na escola ou no 

local onde decorram as tarefas ou atividades, nos 

termos previstos no artigo seguinte;  

2.4. O condicionamento no acesso a certos espa-

ços escolares, ou na utilização de certos materiais e 

equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem 

afetos a atividades letivas  

3. Fora da sala de aula, qualquer professor ou funcio-

nário não docente, tem competência para advertir o 

aluno, confrontando-o verbalmente com o compor-

tamento perturbador do normal funcionamento das 

atividades da escola ou das relações no âmbito da 

comunidade educativa, alertando-o de que deve evitar 

tal tipo de conduta.  

4. A aplicação da medida corretiva da ordem de 

saída da sala de aula e demais locais onde se desen-

volva o trabalho escolar, é da exclusiva competência 

do professor respetivo e implica a permanência do 

aluno na escola, competindo aquele, determinar, o 

período de tempo durante o qual o aluno deve perma-

necer fora da sala de aula, se a aplicação de tal medi-

da corretiva acarreta ou não a marcação de falta ao 

aluno e quais as atividades, se for caso disso, que o 

aluno deve desenvolver no decurso desse período de 

tempo.  

4.1. A aplicação no decurso do mesmo ano letivo 

e ao mesmo aluno da medida corretiva de ordem de 

saída da sala de aula pela terceira vez, por parte do 

mesmo professor, ou pela quinta vez, independente-

mente do professor que a aplicou, implica a análise 

da situação em conselho de turma, tendo em vista a 

identificação das causas e a pertinência da proposta 

de aplicação de outras medidas disciplinares correti-

vas ou sancionatórias explicitadas no artigo seguinte.  

5. A aplicação e posterior execução, da medida cor-

retiva prevista no ponto 2.4. do presente artigo, não 

pode ultrapassar o período de tempo correspondente a 

um ano letivo.  

6. A aplicação das medidas corretivas é comunicada 

ao diretor de turma e aos pais ou ao encarregado de 

educação, tratando-se de aluno menor de idade, regis-

tando o facto na caderneta do aluno.  

 

Artigo 157.º 

(Medidas Disciplinares Sancionatórias) 

 

1. As medidas disciplinares sancionatórias traduzem 

uma censura disciplinar do comportamento assumido 

pelo aluno, devendo a ocorrência dos factos em que 

tal comportamento se traduz, ser participada, pelo 

professor ou funcionário que a presenciou ou dela 

teve conhecimento, de imediato, ao respetivo diretor 

de turma, para efeitos da posterior comunicação ao 

diretor.  

2. São medidas disciplinares sancionatórias:  

2.1. A repreensão registada;  

2.2. A suspensão até três dias;  
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2.3. A suspensão da escola entre quatro e doze 

dias úteis;  

2.4. A transferência de escola;  

2.5. A expulsão da escola.  

3. A aplicação da medida disciplinar sancionatória 

de repreensão registada é da competência do profes-

sor respetivo, quando a infração for praticada na sala 

de aula, ou do diretor, nas restantes situações, aver-

bando-se no respetivo processo individual do aluno, a 

identificação do autor do ato decisório, data em que o 

mesmo foi proferido e a fundamentação de facto e de 

direito que norteou tal decisão.  

4. A suspensão até três dias úteis, enquanto medida 

dissuasora, é aplicada, com a devida fundamentação 

dos factos que a suportam, pelo diretor do agrupa-

mento de escolas ou escola não agrupada, após o 

exercício dos direitos de audiência e defesa do visa-

do.  

5. Compete ao diretor, ouvidos os pais ou o encarre-

gado de educação do aluno, quando menor de idade, 

fixar os termos e condições em que a aplicação da 

medida disciplinar sancionatória referida no número 

anterior será executada, garantindo ao aluno um pla-

no de atividades pedagógicas a realizar, com corres-

ponsabilização daqueles, podendo igualmente, se 

assim o entender, e para aquele efeito, estabelecer 

eventuais parcerias ou celebrar protocolos ou acordos 

com entidades públicas ou privadas. 

6. Compete ao diretor a decisão de aplicar a medida 

disciplinar sancionatória de suspensão da escola entre 

4 e 12 dias úteis, após a realização do procedimento 

disciplinar previsto no artigo 165.º, podendo previa-

mente ouvir o conselho de turma, para o qual deve 

ser convocado o professor tutor, quando exista e não 

seja professor da turma.  

7. Na impossibilidade dos pais ou o encarregado de 

educação do aluno poderem participar na audição a 

realizar nos termos do número anterior, deverá ter a 

presença de um docente que integre a comissão de 

proteção de crianças e jovens ou do diretor de turma.  

8. Os efeitos decorrentes das faltas dadas pelo aluno 

no decurso do período de aplicação da medida disci-

plinar sancionatória de suspensão da escola até doze 

dias úteis, no que respeita, nomeadamente, à sua as-

siduidade e avaliação, são determinados pela escola.  

9. A aplicação da medida disciplinar sancionatória 

da transferência de escola reporta-se à prática de fac-

tos notoriamente impeditivos do prosseguimento do 

processo de ensino/aprendizagem dos restantes alu-

nos da escola, ou do normal relacionamento com 

algum ou alguns dos membros da comunidade educa-

tiva.  

10. A medida disciplinar sancionatória de transfe-

rência de escola apenas é aplicada a aluno de idade 

não inferior a 10 anos e quando estiver assegurada a 

frequência de outro estabelecimento e, frequentando 

o aluno a escolaridade obrigatória, se esse outro esta-

belecimento de ensino estiver situado na mesma loca-

lidade ou na localidade mais próxima, servida de 

transporte público ou escolar.  

11. A medida disciplinar de expulsão da escola é apli-

cada ao aluno maior quando, de modo notório, se 

constate não haver outra medida ou modo de respon-

sabilização no sentido do cumprimento dos seus de-

veres como aluno.  

12. Compete ao diretor do agrupamento de escolas ou 

escola não agrupada decidir sobre a reparação dos 

danos ou a substituição dos bens lesados ou, quando 

aquelas não forem possíveis, sobre a indemnização 

dos prejuízos causados pelo aluno à escola ou a ter-

ceiros, podendo o valor da reparação calculado ser 

reduzido, na proporção a definir pelo diretor, tendo 

em conta o grau de responsabilidade do aluno e ou a 

sua situação socioeconómica.  

13. O não cumprimento da medida disciplinar sancio-

natória por parte do visado pode dar lugar à instaura-

ção de novo procedimento disciplinar, considerando-

se a recusa circunstância agravante.  

 

Artigo 158.º 

(Cumulação de Medidas Disciplinares) 

 

1. A aplicação das medidas corretivas previstas no 

ponto 2 do artigo é cumulável entre si.  

2. A aplicação de uma ou mais das medidas correti-

vas é cumulável apenas com a aplicação de uma me-

dida disciplinar sancionatória.  

3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, 

por cada infração apenas pode ser aplicada uma me-

dida disciplinar sancionatória.  

 

Artigo 159.º 

(Ordem de Saída da Sala de Aula) 

 

1. A ordem de saída da sala de aula e de mais locais 

onde se desenvolva o trabalho escolar é uma medida 

corretiva, aplicável ao aluno que aí se comporte de 

modo que impeça o prosseguimento do processo de 
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ensino e aprendizagem dos restantes alunos, destina-

da a prevenir esta situação. 

2. A ordem de saída da sala de aula e de mais locais 

onde se desenvolva o trabalho escolar implica a per-

manência do aluno na escola, se possível em sala de 

estudo ou desempenhando outras atividades formati-

vas  
 

Artigo 160.º 

(Tarefas e Atividades de Integração Escolar) 

 

1. A execução de atividades de integração na escola 

traduz-se no desempenho, pelo aluno que desenvolva 

comportamentos passíveis de serem qualificados 

como infração disciplinar grave, de um programa de 

tarefas de caráter pedagógico, que contribua para o 

reforço da sua formação cívica, com vista ao desen-

volvimento equilibrado da sua personalidade, da sua 

capacidade de se relacionar com os outros, da sua 

plena integração na comunidade educativa, do seu 

sentido de responsabilidade e das suas aprendizagens.  

2. As tarefas referidas no ponto anterior são executa-

das em horário não coincidente com as atividades 

letivas, podendo, para esse efeito, ser aumentado o 

período de permanência obrigatória, diária ou sema-

nal do aluno da escola e nunca por prazo superior a 

quatro semanas.  

3. As atividades de integração na escola passíveis de 

serem aplicadas são:  

3.1. Reparação sempre que possível do dano cau-

sado;  

3.2. Realização de fichas de trabalho ou trabalhos 

específicos de âmbito curricular;  

3.3. Colaboração com o responsável pelos jardins 

na sua manutenção, preservação e melhoramento 

daqueles espaços;  

3.4. Colaboração com o responsável pela manu-

tenção da escola no que se refere a pintura de bancos, 

gradeamento, recipientes para o lixo, bebedouros, 

etc.;  

3.5. Colaboração com o pessoal auxiliar no refei-

tório e no bar, fora das horas letivas;  

3.6. Colaboração com os responsáveis pela limpe-

za dos espaços interiores da Escola no que se refere 

às salas de aula, nomeadamente, mesas, quadros, 

bancadas, ou outros equipamentos;  

3.7. Colaboração/realização de tarefas em espaços 

ou serviços da Escola, sob a orientação dos responsá-

veis: Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educati-

vos; Pavilhão desportivo; Bufete;  

3.8. Tarefas de caráter pedagógico, nomeadamen-

te a realização de trabalhos de pesquisa individual, de 

fichas de trabalho, de estudo de matérias, definidas 

pelos professores.  

4. As medidas corretivas previstas no número ante-

rior, não poderão ultrapassar, em cada dia, mais do 

que o equivalente a dois blocos letivos e serão reali-

zadas em horário para além do horário normal do 

aluno. Para efeitos do disposto no ponto 1 do presen-

te artigo e em toda a situação posterior, são conside-

radas como infração disciplinar grave, entre outras 

que venham a ser definidas pela escola ou por cada 

conselho de turma:  

4.1. O consumo de tabaco ou bebidas alcoólicas, 

em recinto escolar;  

4.3. A danificação intencional das instalações ou 

equipamentos escolares e material escolar;  

4.4. O desrespeito a ordens de professores ou fun-

cionários;  

4.5. A falsificação de assinaturas ou elementos de 

avaliação;  

4.6. O furto de bens de qualquer membro da co-

munidade escolar;  

4.7. Ofensas pessoais, de natureza verbal ou outra, 

a colegas;  

4.8. A saída da sala de aula sem autorização do 

professor;  

4.9. A saída da escola sem autorização prévia do 

encarregado de educação ou do diretor.  

 

Artigo 161.º 

(Condicionamento de Acesso e Utilização) 

 

De acordo com o ponto 2.4 do artigo 157.º, o aluno 

será impedido de aceder a certos espaços escolares 

(clubes, biblioteca, desporto escolar, etc.) ou de utili-

zar certos materiais e equipamentos (computadores, 

visionamento de filmes ou outros) conforme o tipo de 

infração grave que tenha cometido, sem prejuízo das 

atividades letivas. 

 

Artigo 162.º 

(Mudança de Turma) 

 

Sempre que haja, da parte de um aluno incumprimen-

to grave e reiterado dos seus deveres, que coloque em 

causa a segurança docente no exercício da sua ativi-

dade ou se o seu comportamento for revelador de 
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grave incompatibilidade no relacionamento com os 

outros, desde que devidamente comprovado, o conse-

lho de turma proporá, depois de ouvido o SPO, a sua 

mudança de turma. 

 

Artigo 163.º 

(Repreensão Registada) 

 

A repreensão registada consiste numa censura escrita 

ao aluno e arquivada no seu processo individual. 

Sempre que a gravidade ou a reiteração do compor-

tamento justifiquem, deverá ser dado conhecimento 

aos pais e encarregados de educação, pelo meio mais 

expedito, com vista a alertá-los para a necessidade 

de, em articulação com a escola, reforçarem a res-

ponsabilização do seu educando no cumprimento dos 

seus deveres como aluno. 

 

Artigo 164.º 

(Suspensão de Escola) 

 

1. A suspensão de escola consiste em impedir o alu-

no, de idade não inferior a 10 anos, de entrar nas 

instalações da escola, quando, perante um seu com-

portamento perturbador do funcionamento normal 

das atividades da escola ou das relações no âmbito da 

comunidade educativa.  

2. A medida disciplinar de suspensão da escola pode, 

de acordo com a gravidade e as circunstâncias da 

infração disciplinar, ter a duração de 1 a doze dias 

úteis.  

3. A decisão de aplicar a medida disciplinar sancio-

natória de suspensão da escola até doze dias úteis, é 

precedida da audição em auto do aluno visado, do 

qual constam, em termos concretos e precisos, os 

factos que lhe são imputados, os deveres por ele vio-

lados e a referência expressa, não só da possibilidade 

de se pronunciar relativamente àqueles factos, como 

da defesa elaborada, sendo competente para a sua 

aplicação o diretor, que pode, previamente, ouvir o 

conselho de turma. 

4. Os efeitos decorrentes das faltas dadas pelo aluno 

no decurso do período de aplicação da medida disci-

plinar sancionatória de suspensão da escola até doze 

dias úteis, no que respeita, nomeadamente, à sua as-

siduidade e avaliação, sendo as faltas dadas conside-

radas injustificadas.  

 

 

 

 

Artigo 165.º 

(Transferência de Escola) 

 

1. A aplicação da medida disciplinar sancionatória 

de transferência de escola reporta-se à prática de fac-

tos notoriamente impeditivos do prosseguimento do 

processo de ensino/aprendizagem dos restantes alu-

nos da escola, ou do normal relacionamento com 

algum ou alguns dos membros da comunidade educa-

tiva.  

2. A medida disciplinar sancionatória de transferên-

cia de escola apenas é aplicada a aluno de idade não 

inferior a 10 anos e quando estiver assegurada a fre-

quência de outro estabelecimento e, frequentando o 

aluno a escolaridade obrigatória, se esse outro estabe-

lecimento de ensino estiver situado na mesma locali-

dade ou na localidade mais próxima, servida de 

transporte público ou escolar.  

3. Para efeitos do disposto no ponto 1 e em toda a 

situação posterior, são consideradas como infração 

disciplinar muito grave, entre outras que venham a 

ser assim definidas pela escola ou por cada conselho 

de turma:  

3.1. A agressão física ou verbal a pessoal docente 

e não docente;  

3.2. A agressão física de caráter violento, isto é, 

provocando ferimentos ou outras mazelas, a demais 

alunos, pessoal docente e não docente;  

3.3. A promoção de qualquer tráfico, facilitação 

ou consumo de drogas ilícitas;  

3.4. O roubo de bens de qualquer membro da co-

munidade escolar, associado a agressão física, a ame-

aças ou qualquer tipo de chantagem;  

3.5. O transporte de materiais, instrumentos ou 

engenhos passíveis de, objetivamente, causarem da-

nos físicos ao próprio ou a terceiros.  

 

SECÇÃO 3 - PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 

Artigo 166.º 

(Competências Disciplinares e  

Tramitação Processual) 

 

1. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 162.º, 

a instauração de procedimento disciplinar por com-

portamentos suscetíveis de configurarem a aplicação 

de alguma das medidas disciplinares sancionatórias 
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previstas nos pontos 2.2. e 2.3. do mesmo artigo, é do 

diretor, devendo o despacho instaurador ser proferido 

no prazo de dois dias úteis, a contar do conhecimento 

concreto e preciso da situação.  

2. A aplicação da medida disciplinar sancionatória 

de transferência de escola é da competência do dire-

tor-geral de educação respetivo, observando-se, em 

termos processuais, nas situações que, em abstrato, 

possam justificar aquela aplicação. 

2.1 As funções de instrutor, do professor que para 

o efeito é nomeado, prevalecem relativamente às 

demais, devendo o processo ser remetido para deci-

são do diretor-geral de Educação, no prazo de dois 

dias úteis.  

3. Para efeitos do exercício do direito de defesa, o 

aluno dispõe de cinco dias úteis para alegar por escri-

to o que tiver por conveniente, podendo juntar docu-

mentos e arrolar testemunhas até ao limite de três, 

sendo a apresentação das mesmas, no dia, hora e 

local que para efeitos da sua audição for designado 

pelo instrutor, da responsabilidade do aluno, sob pena 

de não serem ouvidas.  

4. Depois de concluído, o processo é entregue ao 

diretor que convoca o conselho de turma para se pro-

nunciar, quando a medida disciplinar sancionatória 

proposta pelo instrutor for a referida no n.º 2.  

 

Artigo 167.º 

(Participação) 

 

1. O professor ou o funcionário da escola que, en-

tenda que o comportamento presenciado é passível de 

ser qualificado de grave ou de muito grave participa-

o ao diretor de turma/professor titular de turma, para 

efeitos de procedimento disciplinar.  

2. O diretor de turma ou o professor titular de turma 

que entenda que o comportamento presenciado ou 

participado é passível de ser qualificado de grave ou 

de muito grave participa-o ao diretor, para efeitos de 

procedimento disciplinar.  

3. O aluno que presencie comportamentos suscetí-

veis de constituir infração disciplinar deve comunicá-

los imediatamente ao professor titular de turma, ao 

diretor de turma ou equivalente, o qual, no caso de os 

considerar graves ou muito graves, os participa, no 

prazo de um dia útil, ao diretor do agrupamento de 

escolas ou escola não agrupada.  

 

 

 

 

Artigo 168.º 

(Instauração do Procedimento Disciplinar) 

 

Presenciados que sejam ou participados os factos 

passíveis de constituírem infração disciplinar, o dire-

tor tem competência para instaurar o procedimento 

disciplinar, devendo fazê-lo no prazo de um dia útil, 

nomeando logo o instrutor, que deve ser um professor 

da escola, salvo qualquer impedimento. 

 

Artigo 169.º 

(Tramitação do Procedimento Disciplinar) 

 

1. A instrução do procedimento disciplinar é reduzi-

da a escrito e concluída no prazo máximo de seis dias 

úteis, contados da data de nomeação do instrutor, 

sendo obrigatoriamente realizada, para além das de-

mais diligências consideradas necessárias, a audiên-

cia oral dos interessados, em particular do aluno e, 

sendo menor, do respetivo encarregado de educação.  

2. Os interessados são convocados com a antecedên-

cia de um dia útil, para a audiência oral, não constitu-

indo a falta de comparência motivo do seu adiamen-

to, embora, se for apresentada justificação da falta até 

ao momento da audiência, esta possa ser adiada. 

3. Finda a instrução, o instrutor elabora, no prazo de 

três dias úteis e remete ao diretor um documento 

fundamentado, de que conste a qualificação do com-

portamento, a ponderação das circunstâncias atenuan-

tes e agravantes da responsabilidade disciplinar, bem 

como a proposta de aplicação da medida disciplinar 

considerada adequada ou, em alternativa, a proposta 

de arquivamento do processo.  

4. O procedimento disciplinar inicia-se e desenvol-

ve-se com caráter de urgência, tendo prioridade sobre 

os demais procedimentos correntes da escola.  

5. Do documento mencionado no ponto 3, deste 

artigo, é extraída uma cópia que, no prazo de um dia 

útil, é entregue ao aluno, mediante notificação pesso-

al, sendo informados os pais/encarregados de educa-

ção quando se tratar de um aluno menor de idade, ou 

o próprio quando maior de idade.  

 

Artigo 170.º 

(Celeridade do procedimento disciplinar) 
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1. A instrução do procedimento disciplinar prevista 

nos n.
os

 1 a 3 do artigo anterior pode ser substituída 

pelo reconhecimento individual, consciente e livre 

dos factos, por parte do aluno maior de 12 anos e a 

seu pedido, em audiência a promover pelo instrutor, 

nos dois dias úteis subsequentes à sua nomeação, mas 

nunca antes de decorridas vinte e quatro horas sobre 

o momento previsível da prática dos factos imputados 

ao aluno.  

2. Na audiência referida no número anterior, estão 

presentes, além do instrutor, o aluno, o encarregado 

de educação do aluno menor de idade e, ainda:  

2.1. O diretor de turma ou o professor -tutor do 

aluno, quando exista, ou, em caso de impedimento e 

em sua substituição, um professor da turma designa-

do pelo diretor;  

2.2. Um professor da escola livremente escolhido 

pelo aluno.  

3. A não comparência do encarregado de educação, 

quando devidamente convocado, não obsta à realiza-

ção da audiência.  

4. Os participantes referidos no n.º 2 têm como mis-

são exclusiva assegurar e testemunhar, através da 

assinatura do auto a que se referem os números se-

guintes, a total consciência do aluno quanto aos fac-

tos que lhe são imputados e às suas consequências, 

bem como a sua total liberdade no momento da res-

petiva declaração de reconhecimento.  

Na audiência é elaborado auto, no qual constam, en-

tre outros, os elementos previstos nas alíneas a) e b) 

do n.º 9 do artigo anterior, o qual, previamente a 

qualquer assinatura, é lido em voz alta e explicado ao 

aluno pelo instrutor, com a informação clara e ex-

pressa de que não está obrigado a assiná-lo. 

6. O facto ou factos imputados ao aluno só são con-

siderados validamente reconhecidos com a assinatura 

do auto por parte de todos os presentes, sendo que, 

querendo assinar, o aluno o faz antes de qualquer 

outro elemento presente.  

7. O reconhecimento dos factos por parte do aluno é 

considerado circunstância atenuante, nos termos e 

para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 150.º, en-

cerrando a fase da instrução e seguindo -se -lhe os 

procedimentos previstos no artigo anterior.  

8. A recusa do reconhecimento por parte do aluno 

implica a necessidade da realização da instrução, 

podendo o instrutor aproveitar a presença dos inter-

venientes para a realização da audiência oral prevista 

no artigo anterior.  

 

 

Artigo 171.º 

(Suspensão Preventiva do Aluno) 

 

1. No momento da instauração do procedimento 

disciplinar, mediante decisão da entidade que o ins-

taurou, ou no decurso da sua instrução, por proposta 

do instrutor, o aluno pode ser suspenso preventiva-

mente da frequência da escola, mediante despacho 

fundamentado a proferir pelo diretor, se a sua presen-

ça na escola se revelar gravemente perturbadora da 

instrução do processo ou do funcionamento normal 

das atividades da escola, garantindo-se ao aluno um 

plano de atividades pedagógicas durante o período de 

ausência da escola.  

2. A suspensão preventiva tem a duração que o dire-

tor considerar adequada na situação em concreto, não 

podendo ser superior a dez dias úteis, nem continuar 

para além da data da decisão do procedimento disci-

plinar.  

3. Os efeitos decorrentes das faltas dadas pelo aluno 

no decurso do período de suspensão preventiva, no 

que respeita, nomeadamente, à sua assiduidade e 

avaliação, são determinados em função da decisão 

que no final vier a ser proferida no procedimento 

disciplinar, nos termos estabelecidos no presente 

regulamento.  

4. As faltas do aluno resultantes da suspensão pre-

ventiva não são consideráveis no respetivo processo 

de avaliação ou de registo de faltas, mas são descon-

tadas no período de suspensão da escola que venha a 

ser aplicado como medida disciplinar.  

5. Os pais e os encarregados de educação são imedi-

atamente informados da suspensão preventiva aplica-

da ao filho ou educando e, sempre que a avaliação 

que fizer das circunstâncias o aconselhe, o diretor do 

agrupamento de escolas ou escola não agrupada deve 

participar a ocorrência à respetiva comissão de prote-

ção de crianças e jovens ou, na falta, ao Ministério 

Público junto do tribunal de família e menores.  

6. Ao aluno suspenso preventivamente é também 

fixado, durante o período de ausência da escola, o 

plano de atividades previsto no n.º 4 do artigo 149.º  

7. A suspensão preventiva do aluno é comunicada, 

por via eletrónica, pelo diretor do agrupamento de 

escolas ou escola não agrupada ao serviço do Minis-

tério da Educação e Ciência responsável pela coorde-

nação da segurança escolar, sendo identificados su-
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mariamente os intervenientes, os factos e as circuns-

tâncias que motivaram a decisão de suspensão.  

 

Artigo 172.º 

(Decisão Final do Procedimento Disciplinar) 

 

1. A decisão final do procedimento disciplinar, devi-

damente fundamentada, podendo acolher, para o efei-

to, a fundamentação constante da proposta do instru-

tor aduzida nos termos referidos no n.º 3 do artigo 

174.º, é proferida no prazo máximo de um dia útil, a 

contar do momento em que a entidade competente 

para o decidir o receber, salvo na situação prevista no 

n.º 3, em que esse prazo é de cinco dias úteis, deven-

do constar dessa decisão a indicação do momento a 

partir do qual a execução da medida disciplinar san-

cionatória começa a produzir efeitos, ou se, ao invés, 

essa execução fica suspensa, nos termos do número 

seguinte.  

2. A execução da medida disciplinar sancionatória, 

com exceção da referida no ponto 2.4. do artigo 

162.º, pode ficar suspensa pelo período de tempo e 

nos termos e condições em que a entidade decisora 

considerar justo, adequado e razoável, cessando logo 

que ao aluno seja aplicada outra medida disciplinar 

sancionatória no decurso dessa suspensão. 

3. Da decisão proferida pelo diretor-geral de Educa-

ção respetivo que aplique a medida disciplinar sanci-

onatória de transferência de escola, deve igualmente 

constar a identificação do estabelecimento de ensino 

para onde o aluno vai ser transferido, para cuja esco-

lha se procede previamente à audição do respetivo 

encarregado de educação, quando o aluno for menor 

de idade.  

4. A decisão final do procedimento é notificada pes-

soalmente ao aluno no dia útil seguinte àquele em 

que foi proferida, ou, quando menor de idade, aos 

pais ou respetivo encarregado de educação, nos cinco 

dias úteis seguintes, sendo-o mediante carta registada 

com aviso de receção, considerando-se, neste caso, a 

notificação efetuada na data da assinatura do aviso de 

receção.  

 

Artigo 173.º 

(Execução das Medidas Corretivas ou Disciplina-

res Sancionatórias) 

 

1. Compete ao diretor de turma ou ao professor tutor 

do aluno, caso tenha sido designado, ou ao professor 

titular o acompanhamento do aluno na execução da 

medida disciplinar a que foi sujeito, devendo aquele 

articular a sua atuação com os pais e encarregados de 

educação e com os professores da turma, em função 

das necessidades educativas identificadas e de forma 

a assegurar a corresponsabilização de todos os inter-

venientes nos efeitos educativos da medida.  

2. A competência referida no número anterior é es-

pecialmente relevante aquando da execução da medi-

da corretiva de atividades de integração na escola ou 

no momento do regresso à escola do aluno a quem foi 

aplicada a medida disciplinar sancionatória de sus-

pensão da escola.  

3. O disposto no número anterior aplica-se também 

aquando da integração do aluno na nova escola para 

que foi transferido na sequência da aplicação dessa 

medida disciplinar sancionatória.  

4. Na prossecução das finalidades referidas no n.º 1, 

a escola conta com a colaboração dos serviços espe-

cializados de apoio educativo e ou de equipas de 

integração, definidas pelo conselho pedagógico, sen-

do que o docente envolvido não deverá fazer parte 

das equipas.  

 

Artigo 174 

(Recurso Hierárquico) 

 

1. Da decisão final de aplicação de medida discipli-

nar cabe recurso, a interpor no prazo de cinco dias 

úteis, apresentado nos serviços administrativos do 

agrupamento de escolas ou escola não agrupada e 

dirigido:  

1.1. Ao conselho geral do agrupamento de escolas 

ou escola não agrupada, relativamente a medidas 

aplicadas pelos professores ou pelo diretor;  

1.2. Para o membro do governo competente, rela-

tivamente às medidas disciplinares sancionatórias 

aplicadas pelo diretor-geral da educação.  

2. O recurso tem efeito meramente devolutivo, exce-

to quando interposto de decisão de aplicação das 

medidas disciplinares sancionatórias previstas nos 

pontos 2.1. a 2.5. do n.º 2 do artigo 159.º.  

3. O conselho geral designa uma comissão especiali-

zada do conselho geral constituída por três elemen-

tos, entre outros, por professores e pais ou encarrega-

dos de educação, cabendo a um dos seus membros o 

desempenho da função de relator.  

4. A decisão do conselho geral é tomada no prazo 

máximo de 15 dias úteis e notificada aos interessados 
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pelo diretor, nos termos dos números 6 e 7 do artigo 

169.º.  

5. O recurso hierárquico só tem efeitos suspensivos 

quando interposto de decisão de aplicação das medi-

das disciplinares sancionatórias de suspensão da es-

cola e de transferência da escola.  

6. O despacho que apreciar o recurso hierárquico é 

remetido ao agrupamento, no prazo de cinco dias 

úteis, cumprindo ao diretor a adequada notificação, 

nos termos do n.º 4 do artigo 169.º.  

 

Artigo 175.º 

(Intervenção dos Pais e  

Encarregados de Educação) 

 

Entre o momento da instauração do procedimento 

disciplinar ao seu educando e a sua conclusão, os pais 

e encarregados de educação devem contribuir para o 

correto apuramento dos factos e, sendo aplicada me-

dida disciplinar sancionatória, diligenciar para que a 

execução da mesma prossiga os objetivos de reforço 

da formação cívica do educando, com vista ao desen-

volvimento equilibrado da sua personalidade, da sua 

capacidade de se relacionar com os outros, da sua 

plena integração na comunidade educativa, do seu 

sentido de responsabilidade e das suas aprendizagens. 

 

 

CAPITULO XIII - COMPORTAMENTOS 

MERITÓRIOS E DE EXCELÊNCIA 

Artigo 176.º 

(Comportamentos Meritórios) 

 

1. São considerados comportamentos meritórios os 

que se traduzem em atitudes exemplares de superação 

das dificuldades pessoais ou que se expressem em 

iniciativas ou ações igualmente exemplares de bene-

fício claramente social ou comunitário e de expressão 

de solidariedade na escola ou fora dela.  

2. Com o fim de distinguir e valorizar e premiar 

atitudes e valores a proposta para a atribuição desta 

menção poderá ser feita por:  

2.1. Os alunos da turma, em reunião com o diretor 

de turma.  

2.2. O conselho de turma.  

2.3. Qualquer elemento da comunidade educativa.  

3. A avaliação da atribuição desta menção especial 

será feita pelo conselho pedagógico.  

4. Aos alunos distinguidos será entregue, no início 

do ano letivo seguinte, em cerimónia formal, um 

diploma ou um prémio simbólico com função emi-

nentemente educativa.  

 

Artigo 177.º 

(Comportamentos de Excelência) 

 

1. São considerados comportamentos de excelência 

escolar os comportamentos que se traduzem na ob-

tenção de excelentes resultados escolares ou na pro-

dução de trabalhos ou realização de atividades de 

excelente qualidade no domínio curricular. 

2. São considerados com comportamentos de exce-

lência os alunos que, no final de cada ano letivo, ob-

tenham:  

2.1. a média de cinco, nos 2.º e 3.º ciclos;  

2.2. a média de dezoito, no Ensino Secundário.  

3. Não poderão ser distinguidos alunos a quem te-

nham sido marcadas faltas injustificadas.  

4. Compete ao conselho de turma propor, na reunião 

final do ano letivo, a atribuição desta menção.  

5. Compete ao conselho pedagógico a avaliação da 

atribuição da menção.  

6. Aos alunos distinguidos será entregue, no início 

do ano letivo seguinte, em cerimónia formal, um 

diploma ou um prémio simbólico com função emi-

nentemente educativa.  

 

 

CAPÍTULO XIV - DIREITOS E DEVERES DO 

PESSOAL DOCENTE 

 

SECÇÃO 1 - DIREITOS DOS DOCENTES 

Artigo 178.º 

(Direitos Gerais dos Docentes) 

 

São garantidos aos docentes os direitos estabelecidos 

para os funcionários e agentes da Administração Pú-

blica, em geral, bem como os resultantes do Estatuto 

da Carreira Docente. 

 

Artigo 179.º 

(Direitos Específicos dos Docentes) 
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1. São direitos específicos dos docentes os que de-

correm do exercício da função docente e estão previs-

tos nos artigos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º, do Estatuto da 

Carreira Docente:  

1.1. Direito de participação no processo educati-

vo;  

1.2. Direito à formação e informação com vista ao 

exercício da função educativa; 

1.3. Direito ao apoio técnico, material e documen-

tal;  

1.4. Direito à segurança na atividade profissional;  

1.5. Direito à consideração e à colaboração da 

comunidade educativa.  

 

Artigo 180.º 

(Outros Direitos dos Docentes) 

 

1. São ainda direitos específicos dos docentes:  

1.1. Emitir recomendações e pareceres no âmbito 

da análise do funcionamento da escola; 

1.2. Intervir na orientação pedagógica através da 

liberdade de iniciativa a exercer no quadro dos planos 

de estudos aprovados e do Projeto Educativo do 

Agrupamento, na escolha dos métodos de ensino, das 

tecnologias e técnicas de educação e dos meios auxi-

liares de ensino que considere mais adequados;  

1.3. Participar em experiências pedagógicas;  

1.4. Ser eleito ou designado para cargos e órgãos 

colegiais do agrupamento;  

1.5. Ser elucidado pelo chefe dos serviços admi-

nistrativos sobre questões do seu interesse que de-

pendam desse serviço;  

1.6. Ser informado mensalmente quanto às faltas 

dadas bem como quanto às horas extraordinárias 

lecionadas;  

1.7. Receber mensalmente dos serviços adminis-

trativos o recibo do seu vencimento;  

1.8. Excecionalmente, e por motivos fundamenta-

dos, solicitar ao diretor a permuta de aulas.  

 

 

SECÇÃO 2 - DEVERES DOS DOCENTES 

Artigo 181.º 

(Deveres Gerais dos Docentes) 

 

O pessoal docente está obrigado ao cumprimento dos 

deveres estabelecidos para os funcionários e agentes 

da Administração Pública em geral. 

 

 

Artigo 182.º 

(Deveres Específicos do Pessoal Docente) 

 

1. Os deveres específicos dos docentes decorrem do 

exercício da função docente e são os previstos no n.º 

2 do artigo 10.º, do Estatuto da Carreira Docente:  

1.1. Orientar o exercício das suas funções pelos 

princípios do rigor, da isenção, da justiça e da equi-

dade;  

1.2. Orientar o exercício das suas funções por cri-

térios de qualidade, procurando o seu permanente 

aperfeiçoamento e tendo como objetivo a excelência:  

1.2.1. Colaborar com todos os intervenientes no 

processo educativo, favorecendo a criação de laços 

de cooperação e o desenvolvimento de relações de 

respeito e reconhecimento mútuo, em especial entre 

docentes, alunos, encarregados de educação e pessoal 

não docente;  

1.2.2. Atualizar e aperfeiçoar os seus conheci-

mentos, capacidades e competências, numa perspeti-

va de aprendizagem ao longo da vida, de desenvol-

vimento pessoal e profissional e de aperfeiçoamento 

do seu desempenho;  

1.2.3. Participar de forma empenhada nas várias 

modalidades de formação que frequente, designada-

mente nas promovidas pela Administração, e usar as 

competências adquiridas na sua prática profissional;  

1.2.4. Zelar pela qualidade e pelo enriquecimen-

to dos recursos didático-pedagógicos utilizados, nu-

ma perspetiva de abertura à inovação;  

1.2.5. Desenvolver a reflexão sobre a sua prática 

pedagógica, proceder à autoavaliação e participar nas 

atividades de avaliação da escola;  

1.2.6. Conhecer, respeitar e cumprir as disposi-

ções normativas sobre educação, cooperando com a 

administração educativa na prossecução dos objetivos 

decorrentes da política educativa, no interesse dos 

alunos e da sociedade.  

2. São ainda deveres do pessoal docente:  

2.1. Contribuir para a formação e realização inte-

gral dos alunos, promovendo o desenvolvimento das 

suas capacidades, estimulando a sua autonomia e 

criatividade, incentivando a formação de cidadãos 

civicamente responsáveis e democraticamente inter-

venientes na vida da comunidade; 

2.2. Reconhecer e respeitar as diferenças cultu-

rais, sociais e religiosas dos alunos e dos restantes 
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membros da comunidade educativa, valorizando os 

diferentes saberes, culturas e combatendo a exclusão 

e discriminação;  

2.3. Colaborar com todos os intervenientes no 

processo educativo, favorecendo a criação e desen-

volvimento das relações de respeito mútuo, em espe-

cial entre os docentes, alunos, encarregados de edu-

cação e pessoal não docente;  

2.4. Gerir o processo de ensino/aprendizagem, no 

âmbito dos programas definidos, procurando adotar 

mecanismos de diferenciação pedagógica suscetíveis 

de responder às necessidades individuais dos alunos;  

2.5. Respeitar a natureza confidencial da informa-

ção relativa aos alunos e respetivas famílias;  

2.6. Contribuir para a reflexão sobre o trabalho 

realizado individual e coletivamente;  

2.7. Enriquecer e partilhar os recursos educativos, 

bem como utilizar novos meios de ensino que lhe 

sejam propostos, numa perspetiva de abertura à ino-

vação e de reforço da qualidade de educação e ensi-

no;  

2.8. Corresponsabilizar-se pela preservação e uso 

adequado das instalações e equipamentos e propor 

medidas de melhoramento e renovação;  

2.9. Atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimen-

tos, capacidades e competências, numa perspetiva de 

desenvolvimento pessoal e profissional;  

2.10. Empenhar-se e concluir as ações de forma-

ção em que participar;  

2.11. Cooperar com os restantes intervenientes no 

processo educativo na deteção da existência de caso 

de crianças ou jovens com necessidades educativas 

especiais;  

 

Artigo 183.º 

(Outros Deveres dos Docentes) 

 

1. Ao professor/educador compete ainda:  

1.1. Ser firme nas suas atitudes, não permitindo 

comportamentos inadequados e perturbadores do 

processo de ensino e aprendizagem, fazendo cumprir, 

nomeadamente, o estipulado nos pontos 1.1. a 1.5. do 

número 1. do artigo 143.º do presente regulamento;  

1.2. Comunicar ao encarregado de educação atra-

vés da caderneta, sempre que o aluno:  

1.2.1. Manifeste atitudes incorretas;  

1.2.2. Não traga o material necessário à realiza-

ção da aula;  

1.2.3. Não faça o trabalho de casa com regulari-

dade.  

1.3. Comunicar ao diretor de turma sempre que a 

infração cometida pelo aluno conduza à ordem de 

saída da sala de aula, e encaminhá-lo, com uma tarefa 

a cumprir, para o espaço destinado a esse fim;  

1.4. Após o toque de entrada, dirigir-se imediata-

mente à sala de aula.  

1.5. Ser o último a sair e verificar se a sala fica ar-

rumada e limpa para o funcionamento da aula seguin-

te;  

1.6. Proceder com a máxima celeridade possível à 

correção e devolução das fichas de avaliação dos 

alunos, tendo em conta que:  

1.6.1. As fichas de avaliação aplicadas aos alu-

nos devem ser-lhes entregues num prazo máximo de 

10 dias úteis;  

1.6.2. No caso de fichas de avaliação aplicadas 

nas últimas semanas de cada período escolar, estas 

têm de ser entregues antes do início da interrupção 

das atividades letivas; 

1.6.3. Os prazos referenciados nas alíneas ante-

riores apenas poderão ser ultrapassados em situações 

excecionais, devidamente justificadas pelos docentes 

perante o diretor.  

1.7. Proceder a uma avaliação consciente, criteri-

osa e imparcial dos alunos da turma;  

1.8. Não utilizar e não autorizar a utilização de te-

lemóveis durante o decorrer das aulas.  

1.9. Não beber (exceto água), comer ou mascar 

chicletes, em situação de aula, constituindo-se, dessa 

forma, como modelo de atuação junto dos alunos;  

1.10. Conhecer, cumprir e fazer cumprir este Re-

gulamento, nomeadamente no que diz respeito à/a:  

1.10.1. Preservação, conservação e asseio das 

instalações escolares;  

1.10.2. Não permitir que os alunos bebam, co-

mam, usem bonés ou masquem chicletes dentro da 

sala de aula.  

1.11. No final de cada aula, quando há intervalo, 

encaminhar os alunos para fora da sala e do bloco, 

não permitindo, assim, a sua permanência nos átrios e 

corredores; 

 

Artigo 184.º 

(Faltas dos Docentes) 

 

1. As faltas dadas ao abrigo do artigo 102.º do Esta-

tuto da Carreira Docente devem ser justificadas no 
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modelo oficial do Ministério da Educação no próprio 

dia, ou no dia seguinte, desde que tenha sido feita 

comunicação prévia ao diretor.  

2. Sempre que o docente saiba com antecedência que 

precisa de faltar em determinado dia, deve comunicar 

ao diretor e, para que se possa proceder à substitui-

ção, no caso de não ter efetuado permuta.  

3. Ao pessoal docente aplica-se a legislação geral em 

vigor na função pública em matéria de faltas, férias e 

licenças, com as adaptações constantes no Estatuto da 

Carreira Docente.  

 

CAPÍTULO XV - AVALIAÇÃO DO 

PESSOAL DOCENTE 

Artigo 185.º 

(Caracterização e Objetivos da  

Avaliação de Desempenho) 

 

1. A avaliação de desempenho do pessoal docente 

desenvolve-se de acordo com os princípios consagra-

dos no artigo 39.º da Lei de Bases do Sistema Educa-

tivo e nos artigos 40º a 49º do ECD A avaliação de 

desempenho do pessoal docente visa a melhoria da 

qualidade do serviço educativo e das aprendizagens 

dos alunos, bem como a valorização e o desenvolvi-

mento pessoal e profissional dos docentes, mediante 

acompanhamento e supervisão da prática pedagógica, 

no quadro de um sistema de reconhecimento do méri-

to e da excelência.  

2. Constituem ainda objetivos da avaliação de de-

sempenho:  

2.1. Contribuir para a melhoria da prática pedagó-

gica do docente; 

2.3. Contribuir para a valorização e aperfeiçoa-

mento individual do docente; Permitir a inventariação 

das necessidades de formação do pessoal docente;  

2.4. Detetar os fatores que influenciam o rendi-

mento profissional do pessoal docente;  

2.5. Diferenciar e premiar os melhores profissio-

nais;  

2.6. Facultar indicadores de gestão em matéria de 

pessoal docente;  

2.7. Promover o trabalho de cooperação entre os 

docentes, tendo em vista a melhoria dos resultados 

escolares;  

2.8. Promover a excelência e a qualidade dos ser-

viços prestados à comunidade.  

3. A regulamentação do sistema de avaliação de 

desempenho estabelecido no presente Regulamento é 

definida pelo Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 

21 de fevereiro e demais legislação complementar.  

 

Artigo 186.º 

(Dimensões da Avaliação) 

 

1. A avaliação realiza-se segundo critérios previa-

mente definidos que permitam aferir os padrões de 

qualidade do desempenho profissional, tendo em 

consideração o contexto socioeducativo em que se 

desenvolve a sua atividade.  

2. A avaliação de desempenho concretiza-se nas 

seguintes dimensões:  

2.1. Científica e pedagógica;  

2.2. Participação na escola e relação com a comu-

nidade; Formação contínua e desenvolvimento pro-

fissional.  

 

Artigo 187.º 

(Elementos de Referência da Avaliação) 

 

1. A avaliação de desempenho tem por referência:  

1.1  Os objetivos e as metas fixadas no projeto 

educativo do agrupamento;  

1.2  Os parâmetros estabelecidos para cada uma 

das dimensões aprovados pelo conselho pedagógico. 

 

Artigo 188.º 

(Relevância) 

 

1. A avaliação de desempenho é obrigatoriamente 

considerada para efeitos de:  

1.1  Progressão na carreira; 

1.2  Conversão da nomeação provisória em nome-

ação definitiva no termo do período probatório;  

1.3  Renovação do contrato;  

1.4  Atribuição do premio de desempenho.  

 

Artigo 189.º 

(Observação de aulas) 

 

1. A observação de aulas é facultativa, exceto nos 

seguintes casos:  

1.1 Docentes em período probatório;  

1.2 Docentes integrados no 2.º e 4.º escalão da car-

reira docente;  

1.3 Para atribuição da menção de Excelente, em 
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qualquer escalão;  

1.4 Docentes integrados na carreira que obtenham 

a menção de Insuficiente. 

 

Artigo 190.º 

(Intervenientes no Processo de  

Avaliação de Desempenho) 

 

1. São intervenientes no processo de avaliação do 

desempenho docente:  

1.1 O presidente do conselho geral;  

1.2 O diretor;  

1.3 O conselho pedagógico;  

1.4 A secção de avaliação de desempenho docente 

do conselho pedagógico;  

1.5 Os avaliadores externos e internos;  

1.6 Os avaliados.  

 

Artigo 191.º 

(Calendarização da avaliação) 

 

1. A calendarização do processo de avaliação do 

desempenho docente é decidida pela secção da avali-

ação do desempenho docente do conselho pedagógi-

co em coordenação com os avaliadores.  

 

Artigo 192.º 

(Sistema de Classificação) 

 

1. O resultado final da avaliação do docente é ex-

presso nas seguintes menções qualitativas, corres-

pondentes às classificações de: 

 

Excelente → de 9 a 10 valores 

Muito bom → de 8 a 8,9 valores 

Bom → de 6,5 a 7,9 valores 

Regular → de 5 a 6,4 valores 

Insuficiente → de 1 a 4,9 valores 

 

 

2. Tem de existir sempre uma correspondência total 

entre a menção qualitativa atribuída e a classificação, 

devendo esta situar-se no respetivo intervalo. 

3. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, 

as menções qualitativas são atribuídas tendo em conta 

os padrões de desempenho docente. 

4. Os percentis previstos no n.º 1 aplicam-se por 

universo de docentes a estabelecer por despacho dos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas da 

Administração Pública e da educação. 

5. As percentagens referidas no n.º 4 podem ser 

acrescidas por despacho dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas da Administração Pública e 

da educação, tendo por referência os resultados obti-

dos pelo agrupamento de escolas na respetiva avalia-

ção externa. 

6. A atribuição das menções qualitativas de Muito 

Bom e Excelente depende do cumprimento efetiva-

mente verificado de 95 % da componente letiva dis-

tribuída no decurso do ciclo de avaliação, relevando 

para o efeito as ausências legalmente equiparadas a 

serviço efetivo nos termos do artigo 103.º do ECD. 

 

Artigo 193.º 

(Periodicidade e requisito temporal) 

 

1. Os ciclos de avaliação dos docentes integrados na 

carreira coincidem com o período correspondente aos 

escalões da carreira docente.  

2. Os docentes integrados na carreira são sujeitos a 

avaliação do desempenho desde que tenham prestado 

serviço docente efetivo durante, pelo menos, metade 

do período em avaliação a que se refere o número 

anterior.  

3. Os docentes que não preencherem o requisito de 

tempo mínimo previsto no número anterior podem 

requerer a ponderação curricular para efeitos de ava-

liação, até ao final do ciclo avaliativo.  

4. O processo de avaliação do desempenho dos do-

centes integrados na carreira deve ser concluído no 

final do ano escolar anterior ao do fim do ciclo avali-

ativo.  

5. O ciclo de avaliação dos docentes em regime de 

contrato a termo tem como limite mínimo 180 dias de 

serviço letivo efetivamente prestado.  

6. Quando o limite mínimo referido no número ante-

rior resultar da celebração de mais do que um contra-

to a termo, a avaliação será realizada pelo agrupa-

mento de escolas ou escola não agrupada, cujo con-

trato termine em último lugar, recolhidos os elemen-

tos avaliativos das outras escolas.  

7. Se os contratos referidos no número anterior ter-

minarem na mesma data, cabe ao docente optar pelo 

agrupamento de escolas ou escola não agrupada que 

efetua a sua avaliação.  

8. O ciclo de avaliação dos docentes em período 

probatório corresponde ao ano escolar coincidente 

com esse período.  
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CAPÍTULO XVI - DIREITOS E DEVERES DO 

PESSOAL NÃO DOCENTE 

 

SECÇÃO 1 - DIREITOS DO PESSOAL NÃO DOCENTE 

Artigo 194.º 

(Direitos Gerais do Pessoal Não Docente) 

 

São garantidos ao pessoal não docente os direitos 

estabelecidos para os funcionários e agentes da Ad-

ministração Pública, bem como aqueles que decorrem 

da aplicação da lei. 

 

Artigo 195.º 

(Direitos Específicos do Pessoal Não Docente) 

 

1. São direitos específicos do pessoal não docente:  

1.1. O direito à informação;  

1.2. O direito à formação;  

1.3. O direito à saúde, higiene e segurança;  

1.4. O direito à participação no processo educati-

vo;  

1.5. O direito ao apoio técnico, material e docu-

mental;  

1.6. O direito ao exercício da atividade sindical e 

à negociação coletiva, nos termos da lei geral.  

 

Artigo 196.º 

(Outros Direitos do Pessoal Não Docente) 

 

1. Constituem, igualmente, direitos do pessoal não 

docente:  

1.1. Ser tratado com igualdade em situações simi-

lares, não sendo permitido qualquer tipo de discrimi-

nação;  

1.2. Ser ouvido e respeitado por todos os mem-

bros da comunidade escolar;  

1.3. Ser atendido pelos serviços competentes com 

a maior rapidez possível;  

1.4. Participar nos processos eleitorais e órgãos 

colegiais, de acordo com a legislação vigente e o 

disposto no presente Regulamento.  

 

 

 

 

SECÇÃO 2 - DEVERES DO PESSOAL NÃO DOCENTE 

Artigo 197.º 

(Deveres Gerais do Pessoal Não Docente) 

 

1. O pessoal não docente está obrigado ao cumpri-

mento dos deveres estabelecidos para os funcionários 

e agentes da Administração Pública em geral.  

2. No âmbito das respetivas funções, são deveres 

profissionais do pessoal não docente:  

2.1. Contribuir para a plena formação, realização, 

bem-estar e segurança dos alunos;  

2.2. Colaborar ativamente com todos os interveni-

entes no processo educativo;  

2.3. Participar na organização e assegurar a reali-

zação e o desenvolvimento regular das atividades 

prosseguidas no estabelecimento de educação e ensi-

no;  

2.4. Cooperar e zelar pela preservação das instala-

ções e equipamentos escolares e propor medidas de 

melhoramento e renovação;  

2.5. Empenhar-se nas ações de formação em que 

participar;  

2.6. Cooperar, com os restantes intervenientes no 

processo educativo, na identificação de situações de 

qualquer carência ou de necessidade de intervenção 

urgente;  

2.7. Respeitar a natureza confidencial da informa-

ção relativa aos alunos e respetivos familiares.  

 

Artigo 198.º 

(Outros Deveres do Pessoal Não Docente) 

 

1. Constituem, ainda, deveres do pessoal não docen-

te:  

1.1. Conhecer, cumprir e fazer cumprir, integral-

mente, o presente regulamento interno;  

1.2. Colaborar na função educativa da escola, 

cumprindo e fazendo cumprir o Regulamento Inter-

no;  

1.3. Manter normas de civismo e correção exem-

plar no atendimento e trato de alunos, professores e 

funcionários, bem como em relação a todas as pesso-

as que se dirijam à escola;  

1.4. Encaminhar os pais/encarregados de educa-
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ção que se dirijam à escola para a respetiva sala de 

atendimento, não permitindo, em situação alguma, 

que os mesmos acedam aos blocos de aulas para fala-

rem com quem quer que seja;  

1.5. Não fornecer a pessoas estranhas informações 

sobre a comunidade escolar, nomeadamente, mora-

das, telefones ou outros elementos de identificação;  

1.6. Desempenhar com eficiência todo o trabalho 

que legalmente lhes for distribuído. 

 

Artigo 199.º 

(Deveres dos Funcionários Administrativos) 

 

1. Os funcionários administrativos devem manter 

uma informação atualizada da legislação em vigor.  

2. Os funcionários administrativos devem, igualmen-

te, manter sempre sob confidencialidade as tarefas 

executadas. É considerada infração disciplinar grave 

a divulgação não autorizada de informações pessoais 

ou obtidas no âmbito do cumprimento das suas tare-

fas.  

3. Compete ao chefe dos serviços administrativos 

encarregar um seu colega de manter atualizados os 

“placards” de informação ao público. Os documen-

tos retirados dos referidos “placards” devem integrar 

um “dossier” próprio, a manter na secretaria.  

 

Artigo 200.º 

(Deveres dos Assistentes Operacionais) 

 

1. Constituem deveres dos assistentes operacionais 

(para além dos consignados na legislação vigente):  

1.1. Atender, com prontidão, as solicitações da di-

reção, dos professores e do chefe dos serviços admi-

nistrativos/coordenador técnico;  

1.2. Tratar de todos os assuntos de serviço, em 

primeiro lugar, com o coordenador dos assistentes 

operacionais e na impossibilidade de resolução por 

parte deste, com o responsável do setor da direção; 

1.3. Não se ausentar do seu posto de trabalho, a 

não ser por motivo de força maior ou sem se fazer 

substituir (o abandono do posto de trabalho, sem 

autorização prévia dos elementos responsáveis, men-

cionados na alínea anterior, implica a marcação de 

falta);  

1.4. Garantir que as salas de aula, sob a sua res-

ponsabilidade, estejam devidamente fornecidas dos 

materiais pedagógicos necessários;  

1.5. Vigiar sistematicamente os espaços interiores 

dos edifícios escolares, no sentido de nunca permitir 

aí a presença dos alunos durante os tempos letivos;  

1.6. Não se dedicar, durante o seu horário de tra-

balho, a atividades alheias ao seu serviço;  

1.7. Verificar, diariamente, antes de iniciar as suas 

funções e quando as termina, o estado dos espaços 

educativos que lhes estão atribuídos (qualquer ano-

malia deve ser comunicada ao coordenador dos assis-

tentes operacionais);  

1.8. Cuidar do asseio, limpeza e conservação das 

instalações escolares; 

1.9. Nunca tomar conta de turmas, em substitui-

ção do professor, sem autorização do diretor ou do 

coordenador do estabelecimento de ensino;  

1.10. Manter atualizado o inventário dos materiais 

que lhe forem atribuídos pelo diretor; 

1.11. Nunca permitir a entrada de estranhos, em 

qualquer dos espaços dos estabelecimentos educati-

vos, sem identificação;  

1.12. Quando exerça funções na portaria, nunca 

abandonar a guarita sem se fazer substituir, sob pena 

de processo disciplinar concomitante.  

1.13. Nos jardins de infância, nas situações de 

ausência imprevista do educador, o auxiliar de ação 

educativa deve proceder ao acompanhamento das 

crianças, zelando pela segurança daquelas que, assim 

se encontram à sua guarda.  

 

SECÇÃO 3 - AVALIAÇÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE 

Artigo 201º 

(Avaliação do Pessoal Não Docente) 

 

A avaliação do desempenho do pessoal não docente 

tem por base o Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro 

– SIADAP3 (Subsistema de Avaliação do Desempe-

nho dos Trabalhadores da Administração Pública). 

 

CAPÍTULO XVII - PAIS E ENCARREGADOS 

DE EDUCAÇÃO 

Artigo 202.º 

(Intervenção dos  

Pais e Encarregados de Educação) 

 

1. O direito e o dever da educação dos filhos com-

preende a capacidade de intervenção dos pais no 

exercício dos direitos e a responsabilidade no cum-
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primento dos deveres dos seus educandos na escola e 

para com a comunidade educativa, consagrados na 

legislação em vigor e neste regulamento.  

2. Aos pais e encarregados de educação incumbe, 

para além das suas obrigações legais, uma especial 

responsabilidade, inerente ao seu poder/dever de 

dirigirem a educação dos seus filhos e educandos, no 

interesse destes, e de promoverem ativamente o de-

senvolvimento físico, intelectual e moral dos mes-

mos.  

3. Nos termos da responsabilidade referida no núme-

ro anterior, deve cada um dos pais e encarregados de 

educação, em especial:  

3.1. Acompanhar ativamente a vida escolar do seu 

educando; 

3.2. Promover a articulação entre a educação na 

família e o ensino escolar;  

3.3. Diligenciar para que o seu educando benefi-

cie efetivamente dos seus direitos e cumpra rigoro-

samente os deveres que lhe incumbem, com destaque 

para os deveres de assiduidade, de correto compor-

tamento e de empenho no processo de aprendizagem;  

3.4. Contribuir para a criação e execução do Pro-

jeto Educativo e do Regulamento Interno do Agru-

pamento e participar na vida da escola;  

3.5. Cooperar com os professores no desempenho 

da sua missão pedagógica, em especial quando para 

tal forem solicitados, colaborando no processo de 

ensino e aprendizagem dos seus educandos;  

3.6. Reconhecer e respeitar a autoridade dos pro-

fessores 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 cole-

gas da escola, contribuindo para a preservação da 

disciplina e harmonia da comunidade educativa;  

3.7. Contribuir para o correto apuramento dos fac-

tos em procedimento de índole disciplinar instaurado 

ao seu educando e, sendo aplicada a este medida cor-

retiva 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 relaci-

onar com os outros, da sua plena integração na co-

munidade educativa e do seu sentido de responsabili-

dade;  

3.8. Contribuir para a preservação da segurança e 

integridade física e moral de todos os que participam 

na vida da escola;  

3.9. Integrar ativamente a comunidade educativa 

no desempenho das demais responsabilidades desta, 

em especial informando-se, sendo informado e in-

formando sobre todas as matérias relevantes no pro-

cesso educativo dos seus educandos;  

3.10. Comparecer na escola sempre que julgue 

necessário e quando para tal for solicitado;  

3.11. Conhecer o estatuto do aluno, o Regula-

mento Interno do Agrupamento e subscrever, fazendo 

subscrever igualmente aos seus filhos e educandos, 

declaração anual de aceitação do mesmo e de com-

promisso ativo quanto ao seu cumprimento integral.  

3.12. Indemnizar a escola relativamente a danos 

patrimoniais causados pelo seu educando;  

3.13. 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.  

4. Os pais ou encarregados de educação são respon-

sáveis pelos deveres dos seus filhos e educandos, em 

especial quanto à assiduidade, pontualidade e disci-

plina.  

5. Para efeitos do disposto no presente regulamento, 

considera-se encarregado de educação quem tiver 

menores a residir consigo ou confiado aos seus cui-

dados: 

5.1. Pelo exercício das responsabilidades paren-

tais;  

5.2. Por decisão judicial;  

5.3. Pelo exercício de funções executivas na dire-

ção de instituições que tenham menores, a qualquer 

título, à sua responsabilidade;  

5.4. Por mera autoridade de facto ou por delega-

ção, devidamente comprovada, por parte de qualquer 

das entidades referidas nas alíneas anteriores.  

6. Em caso de divórcio ou de separação e, na falta de 

acordo dos progenitores, o encarregado de educação 

será o progenitor com quem o menor fique a residir.  

7. Estando estabelecida a residência alternada com 

cada um dos progenitores, deverão estes decidir, por 

acordo ou, na falta deste, por decisão judicial, sobre o 

exercício das funções de encarregado de educação.  

8. O encarregado de educação pode ainda ser o pai 

ou a mãe que, por acordo expresso ou presumido 

entre ambos, é indicado para exercer essas funções, 

presumindo-se ainda, até qualquer indicação em con-

trário, que qualquer ato que pratica relativamente ao 

percurso escolar do filho é realizado por decisão con-

junta do outro progenitor  

9. Sem prejuízo dos direitos e deveres dos pais e 
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encarregados de educação estabelecidos no regime de 

autonomia, administração e gestão, o poder/dever de 

educação dos filhos implica o exercício dos seguintes 

direitos e deveres:  

9.1 Informar-se, ser informado e informar a comu-

nidade educativa sobre as matérias relevantes no 

processo educativo dos seus educandos e comparecer 

na escola por sua iniciativa e quando para tal for soli-

citado;  

9.2 Informar-se e ser informado do aproveitamento 

do seu educando;  

9.3 Ser informado do período de funcionamento da 

escola, no momento da inscrição, bem como no início 

do ano letivo;  

9.4 Ser informado sobre o plano anual de distri-

buição de serviço docente que assegure a ocupação 

plena dos alunos dos Ensinos Básico e Secundário, 

durante o seu horário letivo, na situação de ausência 

temporária do docente titular de turma/disciplina;  

9.5 Ser informado, no início do ano letivo, pela 

forma que o órgão de direção entender mais acessível 

do currículo de cada disciplina, bem como o número 

de aulas previstas, por disciplina, para cada turma; 

9.6 Ser informado, no final de cada período, pelo 

diretor de turma, sobre os conteúdos programados e 

lecionados em cada uma das disciplinas, bem como 

sobre o número de aulas previstas e ministradas;  

9.7 Participar na avaliação dos alunos de acordo 

com a legislação em vigor e o estipulado no artigo 

130.º do presente Regulamento.  

9.8 Intervir, periodicamente, no processo de avali-

ação do seu educando, através do preenchimento de 

uma ficha, posta à sua disposição e aprovada pelo 

conselho pedagógico, que, posteriormente será anali-

sada em conselho de turma e tida em conta no decor-

rer do processo de avaliação;  

9.9 Participar na elaboração do Regulamento In-

terno;  

9.10 Estar representado nos órgãos de gestão e 

administração e estruturas de coordenação educativa 

e supervisão pedagógica referidas neste Regulamen-

to; 

9.11 Colaborar com os professores no âmbito do 

processo de ensino e aprendizagem dos seus educan-

dos;  

9.12 Articular a educação na família com o traba-

lho escolar;  

9.13 Cooperar com todos os elementos da comu-

nidade educativa no desenvolvimento de uma cultura 

de cidadania, nomeadamente através da promoção de 

regras de convivência na escola;  

9.14 Responsabilizar-se pelo cumprimento do de-

ver de assiduidade dos seus educandos;  

9.15 Conhecer e cumprir o Regulamento Interno 

do Agrupamento;  

9.16 Responsabilizar o seu educando pelo cum-

primento do Regulamento Interno.  

 

Artigo 203.º 

(Direitos da  

Associação de Pais e Encarregados de Educação) 

 

1. Constituem direitos das associações de pais ao 

nível de estabelecimento ou agrupamento:  

1.1. Participar, nos termos do regime de autono-

mia, administração e gestão dos estabelecimentos 

públicos de educação pré-escolar e dos ensinos bási-

co e secundário, na definição da política educativa do 

Agrupamento;  

1.2. Participar, nos termos da lei, na administra-

ção e gestão dos estabelecimentos de educação ou de 

ensino;  

1.3. Reunir com os órgãos de administração e ges-

tão do estabelecimento de educação ou de ensino em 

que esteja inscrita a generalidade dos filhos e edu-

candos dos seus associados, designadamente para 

acompanhar a participação dos pais nas atividades do 

agrupamento;  

1.4. 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;  

1.5. Beneficiar de apoio documental a facultar pe-

lo estabelecimento de educação ou de ensino ou pelos 

serviços competentes do Ministério da Educação.  

2. Poderão realizar-se reuniões entre as associações 

de pais e encarregados de educação e os órgãos de 

direção, administração e gestão do agrupamento 

sempre que qualquer das referidas entidades o julgue 

necessário.  

3. Sempre que a matéria agendada para a reunião o 

aconselhe, pode a associação de pais e encarregados 

de educação solicitar aos órgãos de direção, adminis-

tração e gestão do agrupamento que sejam convoca-

dos para as reuniões outros agentes do mesmo estabe-

lecimento. 

4. O apoio documental às associações de pais com-

preende o acesso a legislação sobre educação e ensi-
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no, bem como a outra documentação de interesse 

para as mesmas associações.  

5. As associações podem, nos termos de protocolos a 

celebrar com o agrupamento e dentro das disponibili-

dades orçamentais deste, beneficiar de outros apoios 

de caráter técnico ou logístico. 

6. Incumbe aos órgãos de administração e gestão dos 

estabelecimentos de educação ou de ensino, de acor-

do com as disponibilidades existentes:  

6.1. Viabilizar as reuniões dos órgãos das associa-

ções de pais;  

6.2. Facultar locais próprios de dimensão adequa-

da para a distribuição ou afixação de documentação 

de interesse das associações de pais.  

6.3. A cedência de instalações para as reuniões 

dos órgãos das associações de pais deve ser solicitada 

ao órgão diretivo do estabelecimento de educação ou 

ensino, com a antecedência mínima de cinco dias.  

 

CAPÍTULO XVIII - AUTOAVALIAÇÃO 

Artigo 204.º 

(Autoavaliação do Agrupamento) 

 

1. A autoavaliação do grupamento é um processo 

contínuo, produzindo-se, anualmente, um relatório de 

avaliação, do qual deve resultar um plano de melho-

ria.  

2. A avaliação será efetuada por uma equipa nomea-

da pelo diretor, composta por um máximo de 9 ele-

mentos:  

2.1 Um elemento da direção;  

2.2 Um representante do pessoal docente da 

Educação Pré-Escolar;  

2.3 Um representante do pessoal docente do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico;  

2.4 Um representante do pessoal docente do 2.º 

Ciclo do Ensino Básico;  

2.5 Um representante do pessoal docente do 3.º 

Ciclo do Ensino Básico/Secundário;  

2.6 Um representante dos alunos;  

2.7 Um representante do pessoal não docente;  

2.8 Um representante dos pais e encarregados de 

educação;  

2.9 Um representante da autarquia.  

3. O processo de autoavaliação será coordenado por 

um dos elementos da equipa, eleito de entre os seus 

pares.  

4. O resultado do processo de autoavaliação deverá 

ser apresentado ao conselho geral, para apreciação.  

 

 

CAPÍTULO XIX - INCOMPATIBILIDADE 

Artigo 205.º 

(Incompatibilidade) 

 

Salvo nos casos previstos na lei, não pode verificar-se 

o desempenho simultâneo de mais de um cargo ou 

função a que se refere o presente Regulamento, sem-

pre que daí resulte a designação da mesma pessoa em 

mais de um órgão de administração e gestão. 

 

CAPÍTULO XX - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 206.º 

(Revisão) 

 

1. O presente regulamento interno poderá ser alvo de 

revisões com caráter ordinário ou extraordinário. 

Ordinariamente, poderá ser revisto quatro anos após a 

sua aprovação e extraordinariamente a todo o tempo 

por deliberação do conselho geral, aprovada por mai-

oria absoluta dos membros em efetividade de fun-

ções.  

2. De toda a alteração ao regulamento interno que 

venha a ser introduzida deve ser dado conhecimento 

à Direção Geral de Educação, no prazo de trinta dias, 

para sua homologação. Conjuntamente com as altera-

ções aprovadas deve ser enviada a nova versão inte-

gral do regulamento.  

 

Artigo 207.º 

(Disposições Finais) 

 

1. O Regulamento Interno do Agrupamento é publi-

citado nos estabelecimentos de educação e ensino do 

Agrupamento, em local visível e adequado, sendo 

fornecido gratuitamente ao aluno, quando inicia a 

frequência da escola e sempre que o regulamento seja 

objeto de atualização, exceto se o mesmo estiver 

disponível na página eletrónica do agrupamento.  

2. Os pais e encarregados de educação devem, no ato 

da matrícula, conhecer o Regulamento Interno do 

Agrupamento, subscrevendo-o através de uma decla-

ração anual, em duplicado, de aceitação do mesmo e 
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de compromisso ativo do seu cumprimento integral 

fazendo-o, igualmente, aceitar aos seus fi-

lhos/educandos.  

3. A inobservância dos preceitos reguladores da vida 

do agrupamento, em geral, e deste regulamento, em 

particular, implica sanções a estabelecer em confor-

midade com as disposições legais vigentes.  

4. Toda a situação omissa e falhas deste regulamento 

deve, caso o justifique, ser resolvida em tempo opor-

tuno pelo diretor ou restantes órgãos de gestão e ad-

ministração, de acordo com as suas competências e 

sem prejuízo da legislação em vigor.
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ANEXOS 

 

I - REGIMENTO DO CONSELHO DE DIRETORES E MEDIADORES DE CURSO 

 

II – CURSOS PROFISSIONAIS 

 

III – CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS 

 

IV- CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS (EFA) 

 

V – ESTATUTO DO ALUNO PRATICANTE DO DESPORTO ESCOLAR 

 

VI – ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) 

 

VII – ENSINO ARTICULADO DA MÚSICA 

 

VIII – CURSOS VOCACIONAIS 

 

XI – CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DE TURMAS 

 

XII – CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DE HORÁRIOS 
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