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INTRODUÇÃO 

 

O Regulamento Interno do Agrupamento é o instrumento que serve como código de conduta 

individual e organizacional e, ao mesmo tempo, servirá para operacionalizar os princípios da 

autonomia na construção de uma escola inclusiva mais solidária, mais cooperativa, mais 

exigente e responsável. 

O presente Regulamento teve por base o disposto no Decreto-Lei nº 75/2008, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-lei n.º 224/2009, de 11 de setembro, e pelo Decreto-lei n.º 

137/2012, de 2 de Julho, que aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, bem 

como dos respetivos agrupamentos. 

Considera-se a autonomia e a descentralização indispensáveis a uma nova organização da 

Educação, cujo objetivo pressupõe na concretização da vida escolar a democratização, a 

igualdade de oportunidades e um significativo avanço na melhoria da qualidade do serviço 

público prestado. Assim, este documento: 

- Desenvolve-se em função do aluno, visando contribuir para a sua formação integral no 

respeitante à cidadania e na aquisição de competências que permitam à criança e ao jovem 

uma integração harmoniosa na sociedade; 

- Privilegia as diversas dimensões da Escola, quer na organização interna e funcionamento quer 

nas suas relações com as instituições exteriores, abrindo-se à institucionalização de parcerias 

socio-educativas que potenciem e rentabilizem os recursos existentes; 

- Reconhece ainda às famílias, pais e encarregados de educação o seu papel insubstituível na 

educação das crianças e dos jovens, assim como na promoção da cooperação com as 

instituições escolares. 

Acima de tudo, vem definir um código de conduta que contempla direitos, deveres e 

responsabilidades transversais a todos os elementos da Comunidade Educativa.
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CAPÍTULO I 

SECÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º - Objeto e âmbito de aplicação 

1. O presente Regulamento visa dar cumprimento ao estipulado no Decreto-Lei 75/2008, de 22 

de Abril, alterado pelo Decreto-lei 137/2012, de 2 de julho, em relação ao Regime de 

Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos de Educação do Pré-Escolar, do 

Ensino Básico e Secundário. 

2. Neste Regulamento Interno estão definidos o regime de funcionamento dos 

estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento de Escolas de Arruda dos Vinhos, 

de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das estruturas de coordenação 

educativa e supervisão pedagógica, dos serviços administrativos, técnicos e técnico-

pedagógicos, bem como os direitos e deveres da comunidade educativa: alunos, pessoal 

docente e não docente, pais e encarregados de educação e demais intervenientes no 

processo educativo.  

3. As presentes normas aplicam-se não só nos recintos dos espaços escolares, mas também no 

exterior dos mesmos, sempre que os seus agentes se encontrem no desempenho de funções 

previstas neste regulamento.  

4. O Regulamento Interno vigorará para o período de 2021/2022. 

 

Artigo 2.º - Princípios 

I - Princípios gerais 

Autonomia, administração e gestão do Agrupamento: 

1. Orientam-se pelos princípios da equidade, da participação e da transparência. 

2. Funcionam sob o princípio da responsabilidade e da prestação de contas do Estado assim 

como de todos os demais agentes intervenientes. 

3. Subordinam-se aos princípios e objetivos consagrados na Constituição e na Lei de Bases do 

Sistema Educativo, designadamente: 

a) Integrar as escolas nas comunidades que servem e estabelecer a interligação do ensino 

e das atividades económicas, sociais, culturais e científicas; 

b) Contribuir para desenvolver o espírito e os princípios das práticas colegiais e 

democráticas; 

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

nomeadamente do pessoal docente e não docente, dos alunos, das famílias, das 
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autarquias e das entidades representativas das atividades e instituições económicas, 

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

níveis e tipologias de educação e de ensino; 

d) Assegurar o pleno cumprimento das regras da democraticidade e representatividade dos 

órgãos de administração e gestão da escola - Conselho Geral - garantida pela eleição 

democrática de representantes da Comunidade Educativa. 

II - Princípios orientadores e objetivos 

A autonomia, a administração e a gestão do Agrupamento organizam-se no sentido de: 

1. Promover o sucesso e prevenir o abandono escolar dos alunos e desenvolver a qualidade do 

serviço público de educação, em geral, e das aprendizagens e dos resultados escolares, em 

particular; 

2. Promover a equidade social, criando condições para a concretização da igualdade de 

oportunidades para todos; 

3. Assegurar as melhores condições de estudo e de trabalho, de realização e de 

desenvolvimento pessoal e profissional; 

4. Cumprir e fazer cumprir os direitos e os deveres constantes das leis, normas ou 

regulamentos e manter a disciplina; 

5. Valorizar os critérios de natureza pedagógica sobre os critérios de natureza administrativa 

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

missão; 

6. Assegurar a estabilidade e a transparência da gestão e administração escolar, 

designadamente através dos adequados meios de comunicação e informação; 

7. Proporcionar condições para a participação dos membros da comunidade educativa e 

promover a sua iniciativa. 

Artigo 3.º - Princípios Gerais e Ética 

No exercício das suas funções, os titulares dos cargos previstos no presente Regulamento 

Interno estão exclusivamente ao serviço do interesse público, devendo observar, no exercício 

das suas funções, os valores fundamentais e princípios da atividade administrativa consagradas 

na constituição e na lei, designadamente os da legalidade, justiça e imparcialidade, 

competência, responsabilidade, proporcionalidade, transparência e boa-fé. 

Artigo 4.º - Organização 

1. O Agrupamento de Escolas de Arruda dos Vinhos, com a designação de AEJIA, tem a sua 

sede no Centro Escolar de Arruda dos Vinhos, localizado na Rua Luís de Camões – n.º36, em 

Arruda dos Vinhos.  
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2. O Agrupamento insere-se no ensino público oficial e visa, dentro dos princípios fixados pelo 

Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei 209/2002, de 17 de 

outubro e em consonância com o Projeto Educativo do Agrupamento, a realização das 

seguintes finalidades: 

a) Proporcionar um percurso sequencial e articulado dos alunos abrangidos, numa dada 

área geográfica, e favorecer a transição adequada entre níveis e ciclos de ensino; 

b) Reforçar a capacidade pedagógica dos estabelecimentos e realizar a gestão racional dos 

recursos; 

c) Garantir o funcionamento de um regime de autonomia, administração e gestão, nos 

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

de 2 de julho. 

Artigo 5.º - Responsabilidade 

1. É da responsabilidade do Estado, dos Órgãos de Administração e Gestão e da Autarquia 

Local, proporcionar as condições de funcionamento e apetrechamento das instalações 

escolares, garantindo um ambiente de trabalho digno e capaz de propiciar um ensino de 

qualidade. 

2. O Conselho Geral, o Diretor, o Conselho Pedagógico e o Conselho Administrativo exercem as 

suas competências no respeito pelos poderes próprios da administração educativa e da 

administração local. 

3. Compete às entidades da Administração Educativa ou da Administração Local, em 

conformidade com o grau de transferência efetiva verificado, assegurar o apoio técnico-

jurídico legalmente previsto em matéria de gestão educativa. 

Artigo 6.º - Autonomia 

1. Autonomia é a faculdade reconhecida ao Agrupamento pela lei e pela administração 

educativa de tomar decisões no domínio da organização pedagógica, da organização 

curricular, da gestão dos recursos humanos, da ação social escolar e da gestão estratégica, 

patrimonial, administrativa e financeira, no quadro das funções, competências e recursos 

que lhe estão atribuídos. 

2. O Agrupamento goza da autonomia que lhe conferem o Projeto Educativo, o Regulamento 

Interno, o Plano Anual de Atividades e o Orçamento. 

3. São ainda instrumentos de autonomia do Agrupamento, para efeitos da respetiva prestação 

de contas, o relatório final de execução do Plano Anual de Atividades, a Conta de Gerência 

e o Relatório de Autoavaliação. 
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SECÇÃO II – CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

Artigo 7.º – AEJIA 

O Agrupamento de Escolas de Arruda dos Vinhos – AEJIA – é um Agrupamento Vertical. 

Artigo 8.º - Composição 

Fazem parte do Agrupamento os seguintes estabelecimentos: 

a) Centro Escolar de Arranhó  

b) Centro Escolar de Arruda dos Vinhos 

c) Centro Escolar de Casal Telheiro 

d) Centro Escolar de S. Tiago dos Velhos 

Artigo 9.º - Oferta Educativa 

A oferta educativa do Agrupamento, pelas diversas freguesias, é a seguinte: 

Freguesias 
Estabelecimentos de 

Educação/Ensino 
Oferta Educativa 

Arruda dos Vinhos 

Cardosas 

Centro Escolar de Arruda dos 

Vinhos 
Pré-Escolar / 1.º Ciclo 

Centro Escolar de Casal Telheiro Pré-Escolar / 1.º Ciclo 

Arranhó Centro Escolar de Arranhó Pré-Escolar / 1.º e 2.º Ciclos 

S. Tiago dos Velhos 
Centro Escolar de S. Tiago dos 

Velhos 
Pré-Escolar /1.º Ciclo 

 

SECÇÃO III – PARCERIAS EDUCATIVAS/PROTOCOLOS 

Artigo 10.º - Parceria 

1. O Agrupamento poderá, por sua iniciativa, ou de outros membros da comunidade, celebrar 

contratos de parceria/protocolos desde que os mesmos: 

a) Viabilizem e desenvolvam o Projeto Educativo; 

b) Alarguem a oferta cultural disponível para os membros da Comunidade Educativa; 

c) Liguem os estabelecimentos de educação e ensino às estruturas sociais e politicamente 

representativas da comunidade com o objetivo de contribuir para a valorização 

pedagógica, científica, administrativa e financeira do Agrupamento; 
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d) Diversifiquem e flexibilizem soluções que permitam suprir necessidades específicas que 

o Agrupamento equacione como prioritárias. 

2. Permitam a intervenção, na vida do Agrupamento, de outros parceiros especialistas em 

domínios considerados relevantes para o processo de desenvolvimento e formação dos 

membros da Comunidade Educativa. 

3. A celebração de novas parcerias/protocolos do Agrupamento, nas condições referidas, é da 

competência do Diretor.  

 

SECÇÃO IV - PARTICIPAÇÃO DO AGRUPAMENTO EM ÓRGÃOS LOCAIS 

Artigo 11.º - Conselho Municipal de Educação 

1. O Conselho Municipal de Educação é uma instância concelhia de coordenação e consulta, 

que tem por objetivo promover a coordenação da política educativa local, articulando a 

intervenção dos agentes educativos e dos parceiros sociais interessados, analisando e 

acompanhando o funcionamento do referido sistema, e propondo as ações consideradas 

adequadas à promoção de maiores padrões de eficiência e eficácia do mesmo. 

2. O Agrupamento participa neste Órgão através do Diretor ou por quem o represente. 

3. Integram este órgão um representante do Conselho pedagógico , eleito pelos seus membros, 

não podendo ser designado o diretor. 

4. O pessoal docente é representado através de um educador de infância em representação do 

ensino pré-escolar, e um docente do ensino básico, ambos eleitos pelos docentes do 

respetivo grau de ensino (decreto Lei 21/2019, 30 de janeiro).  

Artigo 12.º - Conselho Local de Ação Social (CLAS) 

1. O Conselho Local de Ação Social é um órgão local de concertação e congregação de 

esforços, visando a erradicação ou atenuação da pobreza e exclusão social pela promoção 

do desenvolvimento social local. 

2. O Agrupamento participa neste Órgão através do Diretor ou por quem o represente. 

Artigo 13.º - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) 

1. A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco é uma instituição oficial não 

judiciária com autonomia funcional que visa promover os direitos da criança e do jovem, e 

prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, 

educação ou desenvolvimento integral. (art.12º da Lei nº 147/99, de 1 de setembro). 

2. O Agrupamento participa nesta Comissão através de um docente nomeado bianualmente 

pelo Diretor, com as seguintes competências: 

a) Coordenar as sinalizações dos alunos em abandono escolar efetivo; 
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b) Prevenir o aparecimento de casos de absentismo escolar ou outras situações de risco 

associadas; 

c) Colaborar, dentro do Agrupamento, com as restantes estruturas educativas, no 

planeamento de respostas educativas diferenciadas; 

d) Apoiar as crianças/alunos em acompanhamento na CPCJ, em articulação com os 

docentes titulares do grupo/turma; 

e) Ser o elemento de ligação entre a CPCJ e o Agrupamento. 

CAPÍTULO II 

 

SECÇÃO I - REGIME DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

Artigo 14.º - Administração e Gestão 

São órgãos de direção, administração e gestão os seguintes: 

a) Conselho Geral; 

b) Diretor; 

c) Conselho Pedagógico; 

d) Conselho Administrativo. 

SUBSECÇÃO I - CONSELHO GERAL 

Artigo 15.º - Definição 

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

orientadoras da atividade do Agrupamento, assegurando a participação e representação da 

comunidade educativa, nos termos e para os efeitos do nº.4 do artigo 48.º da Lei de Bases 

do Sistema Educativo. 

Artigo 16.º - Composição 

1. O Conselho Geral do Agrupamento é composto por dezassete elementos, assim distribuídos: 

1.1. Seis representantes do Pessoal Docente; 

1.2. Dois representantes do Pessoal não Docente; 

1.3. Quatro representantes dos Pais e Encarregados de Educação, um por cada 

estabelecimento de ensino; 

1.4. Dois representantes do Município; 

1.5. Três representantes da Comunidade Local (cooptados pelos membros do Conselho Geral 

com base na adequação do seu perfil ao projeto Educativo). 

2. O Diretor participa nas reuniões do Conselho Geral, sem direito a voto. 
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Artigo 17.º - Competências 

1. Compete ao Conselho Geral: 

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

b) Aprovar o Projeto Educativo e acompanhar e avaliar a sua execução; 

c) Aprovar o Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas de Arruda dos Vinhos; 

d) Aprovar o Plano Anual de Atividades; 

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

de Atividades; 

f) Aprovar as propostas de contratos de autonomia; 

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

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

no domínio da ação social escolar; 

i) Aprovar o relatório de contas de gerência; 

j) Apreciar os resultados do processo de autoavaliação; 

k) Pronunciar-se sobre os critérios e organização dos horários; 

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

m) Promover o relacionamento com a Comunidade Educativa; 

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

culturais e desportivas; 

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

Projeto Educativo e o cumprimento do Plano Anual de Atividades; 

p) Eleger o Diretor, nos termos dos artigos 21.º a 23.º do Decreto - Lei n.º 137/2012; 

q) Deliberar sobre a recondução do Diretor, ou abertura do procedimento concursal para 

realização de nova eleição; 

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

desempenho do diretor; 

s) Decidir os recursos que lhe são dirigidos;  

t) Aprovar o mapa de férias do diretor. 

2. O Presidente é eleito por maioria absoluta dos votos dos membros do Conselho Geral em 

efetividade de funções. 

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

restantes órgãos as informações necessárias para realizar eficazmente o acompanhamento e 

a avaliação do funcionamento do Agrupamento e de lhes dirigir recomendações, com vista 

ao desenvolvimento do Projeto Educativo e ao cumprimento do Plano Anual de Atividades. 

4. O Conselho Geral pode constituir no seu seio uma comissão permanente, na qual pode 

delegar as competências de acompanhamento da atividade do Agrupamento entre as suas 

reuniões ordinárias. 
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5. A comissão permanente constitui-se como uma fração do Conselho Geral, respeitada a 

proporcionalidade dos corpos que nele têm representação. 

Artigo 18.º - Designação dos representantes 

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

exercício de funções no agrupamento de escolas. 

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

corpos, nos termos definidos neste regulamento. 

3. Os representantes dos Pais e Encarregados de Educação são eleitos em assembleia geral de 

pais e encarregados de educação do agrupamento de escolas sob proposta das respetivas 

organizações representativas, e, na falta das mesmas, nos termos a definir no regulamento 

interno .  

3.1. Por cada membro efetivo deverá designar-se um membro suplente. 

3.2. No caso da não existência de Associação de Pais e Encarregados de Educação, em cada 

estabelecimento é realizada uma assembleia de Pais e Encarregados de Educação, onde 

se elege um representante. O Presidente do Conselho Geral convocará, 

posteriormente, a assembleia dos representantes eleitos, a fim de se proceder à 

eleição dos representantes efetivos e igual número de suplentes. 

4. Os representantes do município são designados pela Câmara Municipal de Arruda dos 

Vinhos. 

5. Os representantes da Comunidade Local, quando se trate de individualidades ou 

representantes de atividades de caráter económico, social, cultural e científico, são 

cooptados ou escolhidos pelos demais membros, do seguinte modo: um membro designado 

pelos representantes do Pessoal Docente e não Docente, um membro designado pelas 

Associações de Pais e Encarregados de Educação, e um membro designado pelo Município. 

Artigo 19.º - Eleições 

1. As Assembleias Eleitorais para o Conselho Geral serão convocadas pelo seu Presidente, ou 

por quem legalmente o substitua. 

2. As convocatórias mencionarão as normas práticas do processo eleitoral, locais de afixação 

das listas de candidatos, hora e local ou locais do escrutínio. 

3. O processo eleitoral para o Conselho Geral realiza-se por sufrágio direto, secreto e 

presencial. 

4. Os representantes do pessoal docente e não docente candidatam-se à eleição, 

apresentando-se em listas separadas. 

5. As listas (assinadas pelos candidatos) deverão ser apresentadas ao Presidente do Conselho 

Geral, até cinco dias antes da Assembleia Eleitoral, que as rubrica e as publicita nos locais 

mencionados nas respetivas convocatórias. 
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6. As listas devem conter a indicação dos candidatos a membros efetivos, em número igual ao 

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

suplentes. 

7. As listas do pessoal docente devem integrar elementos de todos os ciclos de educação e 

ensino ministrados no Agrupamento. 

7.1. As listas do pessoal docente serão integradas por docentes em exercício efetivo de 

funções no Agrupamento. 

8. As listas candidatas às eleições podem indicar até dois delegados para acompanhar os 

respetivos atos eleitorais. 

9. O pessoal docente e o pessoal não docente reúnem em separado, previamente à data de 

realização das assembleias eleitorais, para decidir da composição das respetivas mesas 

eleitorais, as quais serão constituídas por um presidente e dois secretários eleitos 

individualmente. 

9.1. A equipa de três elementos que constituirá cada uma das mesas eleitorais terá ainda 

dois suplentes que substituirão os efetivos em caso de impedimento destes. 

10.  As mesas mantêm-se abertas, no mínimo, durante oito horas, podendo encerrar mais cedo, 

caso tenham votado todos os eleitores inscritos nos cadernos eleitorais. 

10.1. De forma a assegurar a abertura ininterrupta e o menor prejuízo possível para a 

normal atividade escolar, as mesas de voto podem funcionar com a presença de apenas 

dois dos seus membros. 

11. A abertura das urnas é efetuada perante as respetivas assembleias eleitorais, lavrando-se as 

atas, que serão assinadas pelos membros das mesmas. 

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

proporcional da média mais alta de Hondt. 

Artigo 20.º - Mandato 

O mandato dos membros do Conselho Geral tem a duração de quatro anos, de acordo com o 

Decreto-lei 75/2008, alterado pelo Decreto-lei 137/2012, de 2 de julho, nos números do artigo 

16.º. 

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

anos escolares. 

1.1. O mandato dos representantes referidos no ponto anterior cessa quando estes 

perderem a qualidade de membros da Comunidade Escolar, sendo substituídos por 

indicação da Associação de Pais. No caso de inexistência de Associação de Pais, estes 

serão substituídos pelo respetivo suplente, conforme o estipulado no subponto 2.2. do 

artigo 18.º do presente Regulamento. 

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

perderem a qualidade que determinou a respetiva eleição ou designação. 



 

 

 
Página 17 de 97 

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

primeiro candidato não eleito, segundo a respetiva ordem na lista a que pertencia o titular 

do mandato. 

4. Esgotadas todas as hipóteses de substituição dos membros eleitos para o Conselho Geral, 

deve ser promovido um processo de eleição intercalar por lista ou listas, compostas apenas 

pelo número de representantes em falta, aplicando-se a este processo eleitoral o disposto 

no artigo 19.º do presente regulamento, cessando o mandato destes membros no final do 

mandato do Conselho Geral já constituído. 

Artigo 21.º - Funcionamento 

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

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

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

2. As reuniões do Conselho Geral devem ser marcadas em qualquer dia útil, em horário que 

permita a participação de todos os seus membros. 

 

SUBSECÇÃO II - DIRETOR 

Artigo 22.º – Diretor 

O Diretor é o órgão de administração e gestão do Agrupamento nas áreas pedagógica, cultural, 

administrativa, financeira e patrimonial, recrutado e eleito nos termos da legislação em vigor. 

Todo o enquadramento do cargo e funções inerentes estão definidos em legislação própria, em 

vigor. 

Artigo 23.º - Subdiretor e Adjuntos do Diretor 

O Diretor é coadjuvado no exercício das suas funções por um Subdiretor e por um a três 

Adjuntos, número estabelecido por despacho do membro do Governo responsável pela área da 

educação. 

Artigo 24.º - Assessoria do Diretor 

1. As assessorias do Diretor são cooptadas nos termos da legislação em vigor. 

2. Para além das assessorias previstas no ponto um pode o Diretor, se assim o entender, 

designar um docente para o coadjuvar e apoiar nas funções de Presidente do Conselho 

Pedagógico, a quem serão atribuídas horas de trabalho de estabelecimento a registar no 

seu horário. 
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Artigo 25.º - Competências 

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

pelo Conselho Pedagógico. 

2. Ouvido o Conselho Pedagógico, compete também ao Diretor elaborar e submeter à 

aprovação do Conselho Geral: 

a) As alterações ao Regulamento Interno; 

b) O Plano Anual de Atividades; 

c) O relatório final de execução do Plano Anual de Atividades; 

d) As propostas de celebração de contratos de autonomia. 

3. Aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente e não docente. No caso 

do pessoal não docente, deverá ser ouvido o Município de Arruda dos Vinhos. 

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

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

5. Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei, no plano da gestão 

pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial, compete ao Diretor, em 

especial: 

a) Definir o regime de funcionamento do Agrupamento; 

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

pelo Conselho Geral; 

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

d) Distribuir o serviço docente e não docente; 

e) Designar os coordenadores dos Centros Escolares; 

f) Listar docentes para a eleição dos coordenadores dos departamentos curriculares; 

g) Designar representantes e coordenadores das diferentes estruturas pedagógicas do 

Agrupamento; 

h) Planear e assegurar a execução das atividades no domínio da Ação Social Escolar, em 

conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo Conselho Geral; 

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

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

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

critérios definidos pelo Conselho Geral nos termos do n.º 1 do artigo 17.º; 

k) Proceder à seleção e recrutamento do pessoal docente, nos termos dos regimes legais 

aplicáveis; 

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

6. Compete ainda ao Diretor: 

a) Representar o Agrupamento; 

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

d) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos; 

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

f) Fazer parte do Conselho Coordenador da Avaliação da Autarquia. 

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

educativa. 

8. O Diretor pode delegar e subdelegar no subdiretor e nos adjuntos as competências referidas 

nos números anteriores. 

9. Nas suas faltas e impedimentos, o Diretor é substituído pelo subdiretor. 

SUBSECÇÃO III - CONSELHO PEDAGÓGICO 

Artigo 26.º - Definição 

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

educativa do Agrupamento, nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, de orientação e 

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

docente. 

Artigo 27.º – Composição 

1. O Conselho Pedagógico é constituído pelos seguintes elementos: 

a) Diretor que, por inerência, assume a presidência deste órgão; 

b) Coordenadores de Departamentos Curriculares; 

c) Coordenador da EMAEI; 

d) Coordenador da Flexibilidade Curricular; 

e) Coordenador das Bibliotecas Escolares; 

f) Coordenador da Equipa de Autoavaliação; 

g) Representante do Centro Formação Pêro de Alenquer; 

h) Representante dos projetos; 

i) Coordenador da Educação para a Cidadania; 

j) Coordenador dos Diretores de Turma. 

2. Por solicitação do Diretor, poderão ter assento no Conselho Pedagógico, sem direito a voto, 

outras pessoas ou instituições, desde que a matéria das reuniões o justifique. 

Artigo 28.º - Mandato 

1. O mandato dos membros do Conselho Pedagógico tem a duração de quatro anos. 

2. Perdem o mandato os membros do Conselho Pedagógico que: 

a) Deixem de desempenhar as funções que lhes permitam integrar o Conselho Pedagógico; 
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b) Estejam impossibilitados permanentemente de exercer as suas funções. 

3. O regime de substituição e de cessação dos mandatos será definido no Regimento do 

Conselho Pedagógico. 

Artigo 29.º - Competências 

Ao Conselho Pedagógico compete:          

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

b) Apresentar propostas para a elaboração do Regulamento Interno e do Plano Anual de 

Atividades e emitir parecer sobre os respetivos projetos; 

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

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

docente em articulação com o Centro de Formação Pêro de Alenquer, e acompanhar a 

respetiva execução; 

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

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

f) Dar parecer sobre a retenção dos alunos que ultrapassem o limite de faltas; 

g) Aprovar as propostas de retenção; 

h) Adotar os manuais escolares, ouvidos os Departamentos Curriculares; 

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

âmbito do Agrupamento e em articulação com instituições ou estabelecimentos do 

ensino superior vocacionados para a formação e a investigação; 

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

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

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

na legislação aplicável; 

m) Proceder ao acompanhamento e avaliação da execução das suas deliberações e 

recomendações; 

n) Intervir, nos termos da lei, no processo de avaliação dos docentes; 

o) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na lei ou no regulamento 

interno. 

Artigo 30.º - Funcionamento 

O Conselho Pedagógico reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre 

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

dos seus membros em efetividade de funções ou sempre que um pedido de parecer do Conselho 

Geral ou do Diretor, o justifique. 
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 SUBSECÇÃO IV - CONSELHO ADMINISTRATIVO 

Artigo 31.º - Definição 

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

Agrupamento, nos termos da legislação em vigor. 

Artigo 32.º - Composição 

O Conselho Administrativo tem a seguinte composição: 

a) O Diretor, que preside; 

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

c) O Chefe dos Serviços Administrativos, ou quem o substitua. 

Artigo 33.º - Competências 

Compete ao Conselho Administrativo: 

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

orientadoras definidas pelo Conselho Geral; 

b) Elaborar o relatório de contas de gerência; 

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

receitas e verificar a legalidade da gestão financeira do Agrupamento;  

d) Zelar pela atualização do inventário patrimonial do Agrupamento. 

Artigo 34.º - Funcionamento 

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

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

restantes membros. 

2. As deliberações e pareceres do Conselho Administrativo são sempre lavrados em ata. 

3. O Presidente do Conselho Administrativo designa quem elabora a ata. 

4. A Conta da Gerência deve ser assinada pela totalidade dos membros do Conselho 

Administrativo. 

5. Os membros do Conselho Administrativo são solidariamente responsáveis pelas deliberações 

tomadas, exceto se fizerem consignar em ata a sua discordância ou se não tiverem estado 

presentes. 

 SECÇÃO II - COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO 

Artigo 35.º - Coordenador 

1. A coordenação de cada estabelecimento do Agrupamento com três ou mais docentes em 

exercício efetivo de funções é assegurada por um coordenador. 
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2. O coordenador é designado pelo Diretor de entre os docentes em exercício efetivo de 

funções no Agrupamento. 

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

Diretor. 

4. Na escola sede do Agrupamento, o Diretor exerce a função de Coordenador de 

Estabelecimento, podendo delegar esta competência no Subdiretor, num dos adjuntos ou 

no assessor. 

5. O Coordenador de Estabelecimento pode ser exonerado a todo o tempo por despacho 

fundamentado do Diretor. 

6. O Coordenador de Estabelecimento reúne, mensalmente com o Diretor. 

Artigo 36.º - Competências 

Compete ao Coordenador: 

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

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

lhe forem delegadas; 

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

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

interesses locais e da autarquia nas atividades letivas, no âmbito do Projeto Educativo;  

e) Acompanhar, sempre que possível, os tempos de entrada e de saída de fluxos de 

crianças/alunos do estabelecimento de ensino; 

f) Zelar pela segurança de pessoas e bens criando normas de acesso e circulação no 

recinto escolar, de acordo com a planta de emergência do estabelecimento; 

g) Assegurar o cumprimento dos procedimentos em caso de acidente escolar e em caso de 

acidente com pessoal docente e não docente; 

h) Garantir o acompanhamento das crianças/alunos quando na ausência de um docente e 

na impossibilidade da sua substituição; 

i) Coordenar as reuniões de estabelecimento; destas reuniões são elaboradas atas, 

remetidas ao Diretor no prazo de quarenta e oito horas; 

j) Manter atualizado o inventário dos materiais e divulgar pelos docentes a lista dos 

materiais didáticos e de interesse pedagógico existentes.  
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CAPÍTULO III - ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

SECÇÃO I - ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO EDUCATIVA E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 

Artigo 37.º – Princípios gerais 

1. As estruturas de Orientação Educativa, Coordenação e Supervisão Pedagógica são as 

estruturas que, com vista ao desenvolvimento do Projeto Educativo, colaboram com o 

Conselho Pedagógico e com o Diretor, no sentido de assegurar a coordenação, supervisão e 

acompanhamento das atividades escolares, promover o trabalho colaborativo e realizar a 

avaliação de desempenho do pessoal docente.  

2. Constituem estruturas de Orientação Educativa, Coordenação e Supervisão Pedagógica:  

a) Departamentos Curriculares: Conselhos de Ano e Conselhos de Grupo 

Disciplinar/Disciplina; 

b) Conselho de turmas; 

c) Conselho de Diretores de turma; 

d) Conselhos de Docentes; 

e) Coordenação de estabelecimento. 

Artigo 38.º - Competências Gerais 

1. A articulação e gestão curricular na aplicação do currículo nacional, dos programas e 

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

desenvolvimento de componentes curriculares do agrupamento. 

2. A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades escolares.  

3. A coordenação pedagógica de cada ano, ciclo ou curso.  

4. A avaliação de desempenho do pessoal docente.  

 

SUBSECÇÃO I - DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

Artigo 39.º - Definição e Composição 

1. Os Departamentos Curriculares são estruturas de apoio ao Conselho Pedagógico e a sua 

constituição visa assegurar o reforço da articulação curricular na aplicação dos planos de 

estudo definidos a nível nacional, bem como o desenvolvimento de componentes 

locais/regionais curriculares da iniciativa do Agrupamento. 

2. Os Departamentos são constituídos pelos docentes em exercício efetivo de funções no 

Agrupamento, de acordo com a legislação em vigor. 

Departamentos Curriculares Grupos de Recrutamento que o integram 

Departamento de Educação Pré-Escolar Educação Pré-Escolar (100) 



 

 

 
Página 24 de 97 

Departamento do 1.º Ciclo 1.º Ciclo do Ensino Básico (110) 

Departamento de Línguas e Estudos 

Sociais 

Português e Inglês (220) 

Inglês (120) 

Português e Estudos Sociais / História (200) 

Educação Moral e Religiosa (290) 

Departamento de Matemática e Ciências Matemática e Ciências Naturais (230)  

Departamento de Expressões 

Educação Visual e Tecnológica (240)  

Educação Musical (250) 

Educação Física (260) 

Educação Especial (910) 

Tecnologias de Informação e Comunicação 

(550) 

 

Artigo 40.º - Competências 

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

estabelecidos a nível nacional, tendo em conta as orientações curriculares estabelecidas. 

2. Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das disciplinas. 

3. Assegurar, de forma articulada com outras estruturas de orientação educativa do 

Agrupamento, a adoção de metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento, quer 

dos planos de estudo quer das componentes de âmbito local do currículo. 

4. Propor e acompanhar a implementação das medidas previstas para os alunos com 

necessidades educativas específicas, em articulação com o Professor Titular de Turma, o 

Diretor de Turma os Professores de Educação Especial. 

5. Analisar a oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível dos currículos e de outras 

medidas destinadas a melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão. 

6. Elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade de grupos de 

alunos. 

7. Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da aplicação 

de estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens. 

8. Identificar necessidades de formação de docentes. 

9. Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto. 
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10. Definir/Propor critérios para a atribuição de serviço docente e gestão de espaços e 

equipamentos. 

11. Elaborar e avaliar o Plano Anual das Atividades do Departamento, tendo em vista a 

concretização do Projeto Educativo do Agrupamento. 

12.  Analisar os resultados da avaliação em cada período letivo. 

13. Promover a articulação entre níveis e ciclos. 

14. Propor metodologias, estratégias, processos e critérios de avaliação. 

15. Colaborar na definição de critérios de constituição de turmas. 

Artigo 41.º – Coordenação 

Os Departamentos Curriculares são coordenados por docentes do grupo de recrutamento a que 

pertencem, eleitos em Conselho de Docentes. Para a coordenação de cada um dos 

Departamentos Curriculares o Diretor propõe, para eleição, uma lista de três docentes.   

Artigo 42.º - Mandato 

1. O mandato dos coordenadores de Departamento Curricular tem a duração de quatro anos, 

cessando com o mandato do Diretor. 

2. Cada coordenador pode ser exonerado por despacho fundamentado do Diretor após consulta 

do respetivo Departamento. 

Artigo 43.º - Competências 

Compete a cada coordenador de Departamento Curricular: 

a) Participar como membro do Conselho Pedagógico, por inerência de funções; 

b) Planificar e adequar à realidade do Agrupamento a aplicação das orientações 

curriculares e do currículo, estabelecidos a nível nacional; 

c) Proceder à articulação curricular entre os diferentes ciclos e áreas disciplinares; 

d) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação no domínio da 

avaliação das aprendizagens; 

e) Elaborar, em cada período letivo, o relatório de atividades do respetivo departamento;  

f) Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de estudo 

promovendo a adequação dos seus objetivos e conteúdos à realidade do Agrupamento; 

g) Proceder à avaliação do desempenho dos docentes do departamento, enquanto 

avaliador interno, de acordo com a regulamentação legal existente; 

h) Apresentar propostas para o Plano Anual de Atividades; 

i) Promover e apoiar projetos e estratégias que visem a concretização dos saberes, a 

articulação entre ciclos, a articulação entre a escola e o meio e a formação pessoal e 

social dos alunos; 

j) Estimular e apoiar a implementação de projetos de inovação pedagógica; 
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k) Desenvolver e apoiar projetos de âmbito local e/ou nacional de acordo com os recursos 

do Agrupamento ou através da colaboração com outras entidades; 

l) Fomentar a partilha de experiências e recursos de formação, tendo em vista o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes; 

m) Colaborar com o Conselho Pedagógico na definição dos critérios gerais a nível da 

elaboração de horários, da adoção dos manuais escolares, da gestão de espaços e 

equipamentos, do acompanhamento pedagógico e da avaliação das crianças/alunos; 

n) Supervisionar o trabalho dos docentes, nos termos da legislação em vigor e do despacho 

do Diretor, no que respeita ao desenvolvimento da sua atividade em todos os domínios e 

dimensões de desempenho; 

o) Convocar as reuniões ordinárias do respetivo departamento; 

p) Exercer as demais competências delegadas por parte do órgão de gestão. 

Artigo 44.º - Funcionamento do Departamento de Educação Pré-Escolar 

1. O Departamento reúne mensalmente na sede do Agrupamento ou, na impossibilidade, 

através da plataforma TEAMS, com todos os docentes da Educação Pré-Escolar. 

2. De cada reunião é elaborada uma ata do trabalho desenvolvido, a ser remetida ao 

Coordenador de Departamento, e subsequentemente ao Diretor no prazo de quarenta e oito 

horas.  

Artigo 45.º - Funcionamento do Departamento do 1.º Ciclo 

1. O Coordenador de Departamento reúne mensalmente na sede do Agrupamento ou, na 

impossibilidade, através da plataforma TEAMS, com todos os coordenadores de ano 

designados pelo Diretor, em cada ano letivo. Essa representatividade, deve ser atribuída a 

um docente que lecione esse ano de escolaridade. 

2. Os coordenadores de ano reúnem posteriormente, com os respetivos Conselhos de Ano. De 

cada reunião é elaborada uma ata a ser remetida ao Coordenador de Departamento, e 

subsequentemente, ao Diretor no prazo de quarenta e oito horas. 

Artigo 46.º - Conselhos de ano 

1. Os Conselhos de Ano são as estruturas complementares de apoio ao Departamento 

Curricular do 1.º Ciclo, em todas as questões específicas do respetivo conselho de ano, 

competindo cumprir o disposto no artigo 45.º. 

2. O Conselho de Ano é composto por todos os professores titulares de turma do 1.º Ciclo que 

lecionam o mesmo ano de escolaridade. 

3. Os professores que lecionam turmas com mais de um ano de escolaridade optam, no início 

do ano, pelo Conselho de Ano a que pertencem. 
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4. Os Professores do apoio educativo integram o Conselho do Ano a que prestam apoio. No 

caso em que o professor presta apoio a mais do que um ano de escolaridade, deve optar, no 

início do ano, por um dos Conselhos de Ano. 

5. O Conselho de Ano é coordenado por um coordenador do respetivo ano de escolaridade. 

6. Os Conselhos de Ano reúnem mensalmente, na sede do Agrupamento ou, na 

impossibilidade, através da plataforma TEAMS, após o Conselho Pedagógico. 

7. Para cada Conselho de Ano será designado um secretário, a quem compete coadjuvar o 

coordenador de ano e redigir as atas das reuniões. 

Artigo 47.º – Coordenadores de ano 

Os Coordenadores de Ano são responsáveis pela organização, acompanhamento e avaliação da 

aplicação dos currículos e das atividades a desenvolver com os alunos do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, por cada ano de escolaridade. 

Artigo 48.º - Competências 

Compete a cada coordenação: 

a) Convocar e presidir às reuniões de ano, no 1º ciclo do Ensino Básico; 

b) Organizar os professores de cada ano de maneira a garantir a prossecução do currículo e 

das atividades pedagógicas; 

c) Colaborar com as restantes estruturas pedagógicas na análise de propostas para revisão 

do Projeto Educativo do Agrupamento; 

d) Cooperar com as estruturas educativas do Agrupamento na gestão adequada de recursos 

e na adoção de medidas pedagógicas no sentido da melhoria das aprendizagens; 

e) Apoiar o trabalho colaborativo dos professores nas dimensões científica e pedagógica, 

promovendo a troca de experiências sobre metodologias, técnicas e materiais de 

ensino. 

f) Elaborar a proposta de adoção dos manuais escolares para os respetivos anos de 

escolaridade, considerando as determinações legais em vigor e as linhas de orientação 

definidas pelo Conselho Pedagógico; 

g) Submeter ao Coordenador de Departamento, propostas no âmbito da definição dos 

critérios de avaliação, de acordo com as orientações do currículo nacional e a serem 

remetidas ao Conselho Pedagógico para aprovação; 

h) Construir instrumentos de avaliação por ano de escolaridade; 

i) Elaborar a proposta de definição dos critérios para a autoavaliação dos alunos do 3.º e 

4.º anos, a ter lugar no final de cada ano letivo para aprovação no Conselho Pedagógico; 

j) Elaborar propostas de instrumentos de informação relativa à avaliação dos alunos. 
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Artigo 49.º - Funcionamento do 2.º Ciclo do Ensino Básico - Departamentos de 

Expressões/Matemática e Ciências/Línguas e Estudos Sociais 

1. As reuniões plenárias ocorrem na sede do Agrupamento ou, na impossibilidade, através da 

plataforma TEAMS, em data subsequente à realização do Conselho Pedagógico, sempre que 

se justifique. 

2. As reuniões serão secretariadas por todos os docentes membros do departamento, 

rotativamente e por ordem alfabética.  

3. As reuniões funcionarão com a presença da maioria absoluta dos seus elementos. 

4. Cada área disciplinar rege-se pelo regimento do Departamento. 

Artigo 50.º - Grupos Disciplinares 

É uma estrutura de orientação educativa de apoio aos Departamentos Curriculares na qual são 

delegadas determinadas competências relativas às áreas disciplinares específicas. 

Artigo 51.º - Competências dos Grupos Disciplinares 

1. Colaborar com o respetivo Departamento Curricular na construção do Projeto Educativo do 

Agrupamento. 

2. Colaborar na inventariação de necessidades em equipamento e material didático, sendo 

esta a principal responsabilidade do Diretor de Instalações e outras que constem no 

Regimento Interno do Grupo. 

3. Promover a interdisciplinaridade, assim como o intercâmbio de recursos pedagógicos e 

materiais com outras escolas. 

4. Coordenar e planificar atividades pedagógicas a desenvolver pelos Professores do Grupo, no 

domínio da implementação dos planos curriculares, bem como de outras atividades 

educativas constantes do Plano Anual de Atividades. 

5. Desenvolver, em conjugação com os Diretores de Turma, medidas no domínio da 

orientação, acompanhamento e avaliação dos alunos. 

6. Colaborar com os Diretores de Turma na elaboração de planos específicos integrados nas, 

atividades e medidas de apoio educativo estabelecidas no contexto da avaliação.  

7. Colaborar na elaboração dos critérios específicos de avaliação dos alunos. 

8. Elaborar instrumentos de recolha de informação no âmbito da avaliação. 

9. Elaborar Informações, Exame/Provas submetendo-as à aprovação do Departamento 

Curricular, bem como as provas e respetivos critérios de correção e classificação. 

10. Elaborar e avaliar o Plano Anual de Atividades do grupo. 

11. Representação do Grupo Disciplinar. 

12. Dentro de cada Grupo Disciplinar, é designado pelo Diretor um Delegado sempre que o 

integrem dois ou mais elementos. Caso o Grupo seja constituído por um único elemento, 
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este representá-lo-á, desenvolvendo um trabalho cooperante sob as orientações do 

Coordenador do Departamento a que pertence. 

Artigo 52.º - Mandato do Delegado/ Representante 

O mandato terá a vigência de um ano letivo. 

Artigo 53.º - Competências dos Delegados/Representantes 

1. Os Delegados/Representantes de disciplina desempenham uma função de orientação 

educativa, que se desenvolve a dois níveis: 

1.1. Trabalho cooperante com o Coordenador do Departamento em todas as questões 

específicas da respetiva disciplina; 

1.2. Trabalho de orientação e coordenação da ação pedagógica de todos os Professores da 

disciplina a desenvolver com base nos seguintes pressupostos: 

a) Procurar uma permanente atualização científica e pedagógica, tendo em atenção os 

Professores do grupo menos experientes; 

b) Analisar criticamente os programas; 

c) Coordenar a planificação das atividades escolares; 

d) Supervisionar a aplicação dos Critérios de Avaliação aprovados em Conselho Pedagógico; 

e) Promover a reformulação de estratégias baseada nos resultados dos alunos; 

f) Orientar a escolha e classificação do material didático. 

Artigo 54.º - Conselhos de Grupo Disciplinar 

1. Os grupos disciplinares são as estruturas complementares de apoio aos departamentos 

curriculares no 2.º ciclo, em todas as questões específicas do respetivo grupo ou disciplina. 

2. O representante do grupo disciplinar coordena as reuniões do seu grupo. 

3. Os grupos disciplinares reúnem  na sede do Agrupamento ou, na impossibilidade, através da 

plataforma TEAMS, sempre que se justifique. 

Artigo 55.º - Conselhos de Turma 

1. Os Conselhos de Turma têm a seguinte constituição: 

a) Os Professores da turma de todas as disciplinas e áreas curriculares não disciplinares; 

b) O aluno eleito como Delegado de Turma; 

c) Dois representantes dos pais ou Encarregados de Educação; 

d) Professor da Educação Especial; 

e) Outros técnicos: Psicóloga Escolar. 

2. A coordenação do Conselho de Turma é da competência do Diretor de Turma, designado 

pelo Diretor. 
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3. Para cada Conselho de Turma será nomeado, pelo Diretor, no início do ano letivo, um 

secretário, a quem compete coadjuvar o Diretor de Turma e redigir as atas das reuniões; 

4. O Conselho de Turma reunirá ordinariamente no início do 1.º período e no final de cada 

período letivo. 

5. O Conselho de Turma reunirá extraordinariamente sempre que for necessário por razões de 

ordem pedagógica ou disciplinar. 

6. Na parte das reuniões do Conselho de Turma em que seja discutida a avaliação individual 

dos alunos apenas participam os membros docentes. 

Artigo 56.º - Competências 

Ao Conselho de Turma do 2.º Ciclo compete: 

a) Elaborar o Plano de Trabalho da Turma, organizar, acompanhar e avaliar as atividades a 

desenvolver com os alunos; 

b) Identificar as características específicas dos alunos da turma a ter em conta no processo 

ensino/aprendizagem, assim como concretizar estratégias para ultrapassar as 

dificuldades e necessidades diagnosticadas; 

c) Planear a lecionação dos conteúdos curriculares das disciplinas, assim como os trabalhos 

realizados nas áreas curriculares não disciplinares de modo a garantir a 

interdisciplinaridade do trabalho e uma eficaz articulação curricular, tendo em vista a 

melhoria dos resultados escolares dos alunos; 

d) Identificar dificuldades, ritmos de aprendizagem e necessidades educativas especiais 

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

apoio educativo, em ordem à sua superação; 

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

estabelecendo prioridades, níveis de aprofundamento e sequências adequadas; 

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

alunos; 

g) Conceber e delinear atividades de complemento do currículo proposto, nomeadamente 

visitas de estudo; 

h) Estabelecer, com caráter sistemático e contínuo, medidas relativas a apoios e 

complementos educativos a proporcionar a alunos; 

i) Implementar e monitorizar os domínios de autonomia curricular (DAC); 

j) Realizar a avaliação interna no final de cada período letivo, decidindo sobre a avaliação 

de cada aluno sob proposta dos professores de cada disciplina; 

k) Decidir sobre a transição e a progressão dos alunos para o ano de escolaridade e ciclo 

seguintes; 

l) Preparar informação adequada, a disponibilizar aos pais e Encarregados de Educação, 

relativa ao processo de ensino/aprendizagem e avaliação dos alunos; 
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m) Proceder, no final do ano letivo, a uma rigorosa avaliação do trabalho realizado e 

efetuar o planeamento do ano letivo seguinte. 

SUBSECÇÃO II – COORDENAÇÃO do 2.º CICLO e dos DIRETORES DE TURMA 

Artigo 57.º - Coordenador de 2.º Ciclo e Diretores de Turma 

 

1. O Diretor convoca, no final do ano letivo, os Professores 2.º Ciclo para, separadamente, por 

sufrágio secreto, direto e presencial, elegerem o respetivo Coordenador, de entre três 

professores por ele propostos. 

2. De entre os dois Coordenadores de Ciclo eleitos, os docentes elegem um para Coordenador 

dos Diretores de Turma. 

3. Para o exercício das suas funções, os Coordenadores de Ciclo terão uma redução de quatro 

horas e o Coordenador dos Diretores de Turma terá mais duas horas de redução. Estas horas 

serão retiradas prioritariamente da redução a que tiverem direito por aplicação do artigo 

79.º do Estatuto da Carreira Docente e da componente de estabelecimento. 

Artigo 58.º - Competências do Coordenador de 2.º Ciclo 

1. Planificar as atividades e projetos a desenvolver, anualmente, de acordo com as 

orientações da Direção e do Conselho Pedagógico. 

2. Dinamizar e coordenar a realização de projetos interdisciplinares de turmas e ou cursos. 

3. Articular com os diferentes Departamentos Curriculares o desenvolvimento de conteúdos 

programáticos e objetivos de aprendizagem. 

4. Cooperar com a Direção, com as outras estruturas de coordenação educativa e supervisão 

pedagógica, com o Serviço de Psicologia e Orientação e com os professores de Educação 

Especial na gestão adequada dos recursos educativos e na adoção de medidas pedagógicas 

destinadas a melhorar as aprendizagens. 

5. Efetuar o balanço do trabalho desenvolvido, no final de cada ano letivo e apresentar as 

conclusões e recomendações ao Conselho Pedagógico e à Direção. 

6. Apresentar ao Diretor, até 15 de julho de cada ano, um relatório crítico anual, do trabalho 

desenvolvido. 

Artigo 59.º - Competências do Coordenador dos Diretores de Turma 

1. Convocar as reuniões do Conselho de Diretores de Turma e estabelecer a respetiva ordem 

de trabalhos, dando conhecimento ao Diretor. 

2. Coordenar a ação do respetivo Conselho de Diretores de Turma, articulando estratégias e 

procedimentos. 

3. Submeter ao Conselho Pedagógico as propostas do Conselho que coordena. 
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4. Divulgar, junto dos Diretores de Turma, toda a informação de que estes necessitam para o 

desenvolvimento adequado das suas competências. 

5. Fazer uma avaliação do trabalho realizado pelos Diretores de Turma, tendo em vista uma 

distribuição adequada deste serviço pelo Diretor. 

6. Apoiar diretamente os Diretores de Turma que revelem dificuldades no desempenho do 

cargo. 

7. Assegurar a articulação entre as atividades desenvolvidas pelos Diretores de Turma que 

coordena e as realizadas por cada Departamento Curricular, nomeadamente no que se 

refere à elaboração e aplicação de programas específicos integrados nas medidas de apoio 

educativo. 

8. Colaborar com a Direção e o Conselho Pedagógico na conceção e apreciação de projetos 

para a concretização dos Planos de Trabalho de Turma. 

9. Identificar necessidades de formação no âmbito da direção de turma e promover 

mecanismos de formação e apoio visando a superação das dificuldades detetadas. 

10. Apresentar ao Diretor, até 15 de julho de cada ano, um relatório crítico anual, do trabalho 

desenvolvido. 

Artigo 60.º - Diretor de Turma 

Na designação do Diretor de turma, o Diretor deverá ter em conta os critérios propostos pelo 

Conselho Pedagógico e os objetivos definidos no Projeto Educativo do Agrupamento. 

1. O Diretor de turma deverá: 

a) Ser preferencialmente um Docente do quadro do Agrupamento; 

b) Lecionar a todos os alunos da turma em simultâneo; 

c) Dar sequência ao cargo ao longo do ciclo de estudos. 

2. Cada docente só deverá ter uma Direção de turma. 

3. Ao Diretor de turma serão atribuídas, no mínimo, as horas de redução que constam na 

legislação as quais serão marcadas no seu horário, destinando-se uma delas para 

atendimento aos pais e Encarregados de Educação. As reuniões com os pais e Encarregados 

de Educação devem ser marcadas num horário que possibilite a presença dos mesmos. 

4. No caso de o Diretor de turma se encontrar impedido de exercer as suas funções durante 

um período superior a uma semana, será nomeado outro Docente da turma, sendo-lhe 

concedidas as respetivas horas de redução. 

Artigo 61.º - Competências do Diretor de Turma 

1. São competências do Diretor de Turma: 

a) Presidir às reuniões de Conselho de Turma; 

b) Assegurar a articulação entre os docentes da turma, os alunos e os Encarregados de 

Educação; 
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c) Coordenar e supervisionar a elaboração do Plano de Trabalho da Turma, fornecendo aos 

restantes membros do Conselho de turma todas as informações pertinentes para o 

efeito; 

d) Promover a comunicação e formas de trabalho colaborativo entre Docentes e alunos; 

e) Coordenar, em colaboração com os Docentes da turma, a adequação de atividades, 

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

especificidade de cada aluno; 

f) Articular as atividades da turma com os Encarregados de Educação promovendo a sua 

participação; 

g) Coordenar o processo de avaliação dos alunos garantindo o seu caráter globalizante e 

integrador; 

h) Desenvolver ações que ajudem a integrar o aluno na vida escolar; 

i) Desenvolver o espírito de solidariedade e responsabilidade entre os alunos da turma; 

j) Coordenar as atividades interdisciplinares; 

k) Controlar a assiduidade dos alunos; 

l) Promover a eleição do Delegado e Subdelegado de turma; 

m) Promover a eleição dos representantes dos Encarregados de Educação; 

n) Fornecer aos Encarregados de Educação informações sobre a vida escolar do aluno, 

sendo, portanto, o interlocutor privilegiado no relacionamento da instituição escolar 

com a família; 

o) Contactar os Encarregados de Educação em tempo oportuno, sempre que se verifiquem 

situações anormais de assiduidade, aproveitamento e/ou comportamento; 

p) Organizar e manter atualizado o dossiê de turma, que poderá ser consultado pelos 

professores da turma, com exceção dos documentos de caráter confidencial; 

q) Elaborar com a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI), o 

Relatório Técnico-Pedagógico (RTP) e/ou Programa Educativo Individual (PEI) dos 

alunos, conforme o estipulado no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de junho, promovendo 

e submetendo à homologação do Diretor a aplicação das medidas de regime educativo 

especial para os alunos ao abrigo deste decreto; 

r) Coordenar o RTP e/ou o PEI dos alunos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 54/2018. 

2. O Diretor de Turma reunirá com os Encarregados de Educação ordinariamente uma vez por 

período e extraordinariamente sempre que o considere necessário no Centro Escolar ou, na 

impossibilidade, através da plataforma TEAMS. 

3. São competências específicas do Diretor de Turma junto dos alunos: 

1.1. Verificar frequentemente as faltas dos alunos, exigindo as respetivas justificações de 

acordo com o estabelecido no presente regulamento. 

1.2. Informar os alunos sobre: 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/115652961/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/115652961/details/maximized
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a) O horário de atendimento; 

b) A legislação que lhes diga respeito; 

c) O número de faltas dadas; 

d) A avaliação do seu aproveitamento escolar; 

e) Estabelecer um contacto frequente com o delegado de turma para se manter informado 

de todos os assuntos relacionados com a turma; 

f) Estimular o espírito de entendimento e camaradagem entre os alunos, preservando o 

bom funcionamento da turma; 

g) Resolver, prontamente, as situações que perturbem o adequado exercício das atividades 

letivas. 

4. São competências específicas do Diretor de Turma junto dos Encarregados de Educação: 

a) Enviar comunicação, no início do ano letivo, informando o dia e a hora semanal 

destinadas ao seu atendimento, o calendário escolar, o horário escolar e os critérios de 

avaliação; 

b) Garantir informação atualizada sobre a assiduidade, aproveitamento e comportamento 

dos seus educandos. 

4.1. Comunicar/convocar sempre que: 

a) O excesso grave de faltas tenha por consequência a aplicação de medidas corretivas 

e/ou prova de recuperação e que impliquem a retenção do aluno dentro da 

escolaridade obrigatória, ou exclusão quando este se encontra fora da escolaridade 

obrigatória; 

b) Ocorram faltas interpoladas; 

c) Se verifique a comparência do aluno às aulas sem o material escolar necessário; 

d) Se verifiquem infrações disciplinares. 

Artigo 62.º - Conselho de Diretores de Turma 

1. Este Conselho é formado por todos os Diretores de Turma do 2.º Ciclo e tem como 

finalidade assegurar a articulação das atividades das turmas de cada ano de escolaridade 

deste nível de ensino. 

2. O Conselho reúne ordinariamente uma vez em cada período letivo e extraordinariamente 

sempre que razões de natureza pedagógica o justifiquem. 

Artigo 63.º - Competências do Conselho de Diretores de Turma 

1. Planificar as atividades a desenvolver, anualmente, de acordo com as orientações do 

Conselho Pedagógico, do Projeto Educativo do Agrupamento e do Plano Anual de 

Atividades. 

2. Definir linhas orientadoras para a planificação das atividades das Áreas Curriculares não 

Disciplinares em articulação com os coordenadores respetivos. 
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3. Definir linhas orientadoras para a elaboração dos Projetos Curriculares de Turma. 

4. Estabelecer normas e estruturas homogéneas que facilitem a elaboração e a implementação 

dos planos de acompanhamento e de recuperação dos alunos com insucesso. 

5. Propor critérios para a ponderação da transição/não transição dos alunos nas várias turmas, 

em particular nos anos não terminais de ciclo. 

6. Planificar e coordenar, em articulação com os Departamentos Curriculares, a realização de 

projetos de natureza interdisciplinar ou transversal. 

7. Cooperar, com outras estruturas de orientação educativa e com os serviços especializados 

de apoio educativo, na gestão adequada de recursos e na adoção de medidas pedagógicas 

destinadas a melhorar as aprendizagens. 

8. Definir regras de funcionamento dos Conselhos de Turma que permitam uma maior 

eficiência dos mesmos e a conclusão dos trabalhos no tempo estabelecido. 

9. Planificar formas integradas de atuação junto dos pais/Encarregados de Educação. 

10. Possibilitar a troca de experiências e a reflexão conjunta entre Diretores de Turma. 

11. Identificar as necessidades de formação no âmbito da Direção de Turma e propor ações que 

visem colmatá-las. 

12. Dinamizar e coordenar a realização de projetos interdisciplinares das turmas. 

 

SUBSECÇÃO III – EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Artigo 64.º - Objeto e âmbito 

1. A Educação Inclusiva estabelece os princípios e normas que garantam a inclusão, enquanto 

processo que visa responder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de 

cada um dos alunos, através da participação nos processos de aprendizagem e na vida da 

comunidade educativa. 

2. A Educação Inclusiva identifica as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, as áreas 

curriculares específicas, bem como, os recursos específicos a mobilizar para responder às 

necessidades educativas de todos e de cada um dos alunos ao longo do seu percurso 

escolar, nas diferentes ofertas de educação e formação.  

Artigo 65.º - Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) 

1. No Agrupamento é constituída uma Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva.  

2. A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva é composta por elementos 

permanentes e por elementos variáveis.  

3. São elementos permanentes da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva:  

a) Um dos docentes que coadjuva o Diretor;  

b) Um Docente da Educação Especial;  
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c) Três membros do Conselho Pedagógico com funções de coordenação pedagógica de 

diferentes níveis de educação e ensino;  

d) Encarregados de Educação; 

e) Um Psicólogo.  

4. Os elementos permanentes da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva são 

designados pelo Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico.  

5. São elementos variáveis da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva:  

a) O docente Titular de Grupo/Turma ou o Diretor de Turma do aluno, consoante o caso;  

b) Outros Docentes do aluno;  

c) Técnicos do Centro de Recurso para a Inclusão (CRI);  

d) Outros Técnicos que intervêm com o aluno.  

6. A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva é coordenada por um dos seus 

elementos permanentes designado pelo Diretor, após auscultação dos mesmos.  

7. Compete ao Coordenador da EMAEI:  

a) Identificar os elementos referidos no n.º 5 deste artigo;  

b) Convocar os elementos permanentes e variáveis, quando necessários, para as reuniões; 

c) Dirigir os trabalhos; 

d) Adotar os procedimentos necessários de modo a garantir a participação dos pais e 

encarregados de educação, no âmbito da legislação em vigor. 

8. Compete à Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva: 

a) Sensibilizar a comunidade educativa para a Educação Inclusiva;  

b) Propor medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar;  

c) Acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem; 

d) Prestar acompanhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas 

inclusivas; 

e) Elaborar os Relatórios Técnico-Pedagógicos (RTP), o Programa Educativo Individual (PEI) 

e o Plano Individual de Transição (PIT);  

f) Acompanhar o funcionamento do Centro de Apoio à Aprendizagem.  

Artigo 66.º - Tempo para o desempenho de funções na EMAEI 

1. Nos termos do artigo 65.º, os elementos permanentes da Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

Educação Inclusiva têm direito a tempos para o desempenho das suas funções no âmbito 

desta equipa:  

a) Coordenador da EMAEI: 4 tempos;  

b) Restantes elementos: 3 tempos.  
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Artigo 67.º - Centro de Apoio à Aprendizagem 

1. No Agrupamento é constituído um Centro de Apoio à Aprendizagem que funciona como 

estrutura de apoio agregadora dos recursos humanos e materiais e dos saberes e 

competências do agrupamento.  

2. O Centro de Apoio à Aprendizagem, em articulação com os órgãos e estruturas do 

Agrupamento, tem como objetivos:  

a) Apoiar a inclusão de crianças e jovens no grupo/ turma e nas rotinas e atividades da 

escola, designadamente, através da diversificação de estratégias de acesso ao currículo;  

b) Promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e vida autónoma;  

c) Promover a qualidade da participação dos alunos nas atividades da turma a que 

pertencem e nos demais contextos de aprendizagem;  

d) Apoiar os docentes do grupo/ turma a que os alunos pertencem;  

e) Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e instrumentos de avaliação para as 

diversas componentes do currículo;  

f) Desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que facilitem os processos 

de aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao contexto escolar;  

g) Promover a criação de ambientes estruturados, ricos em comunicação e interação, 

fomentadores da aprendizagem. 

3. A ação educativa promovida pelo centro de apoio à aprendizagem auxilia a ação 

desenvolvida na turma do aluno, convocando a intervenção de todos os agentes educativos, 

nomeadamente, o Docente de Educação Especial.  

4. No âmbito do funcionamento do centro de apoio à aprendizagem do Agrupamento, o Diretor 

define os espaços necessários para dar resposta aos alunos que beneficiam das medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão (medidas universais, seletivas e adicionais). 

5. Atendendo às necessidades existentes, anualmente, poderão ser criados espaços 

específicos, em cada estabelecimento de educação e ensino, se tal for possível, para dar 

resposta a: 

a) Alunos com multideficiência que necessitam de um ambiente de bem-estar, segurança e 

estimulação sensorial; 

b) Alunos que necessitam de ambientes estruturados;  

c) Alunos que necessitem de competências de autonomia pessoal e social com estratégias 

de carácter funcional.  

6. O horário de funcionamento destes espaços é definido, anualmente, pelo Diretor. 

7. A gestão pedagógica destes espaços é da responsabilidade dos docentes a eles afetos, com 

a supervisão da EMAEI. 

8. Não é permitida a permanência de pais e Encarregados de Educação e outros familiares dos 

alunos nestes espaços, sem motivo que o justifique. 
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Artigo 68.º - Competências dos docentes da Educação Especial 

Compete aos Docentes da Educação Especial, no âmbito da sua especialidade, e sem prejuízo 

do definido na legislação em vigor: 

1. Colaborar com os órgãos de gestão e de coordenação pedagógica do Agrupamento na 

identificação dos alunos cujas necessidades e potencialidades impliquem a implementação 

de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. 

2. Apoiar, de modo colaborativo, e numa lógica de corresponsabilização, os demais docentes:  

a) Na definição de estratégias de diferenciação pedagógica;  

b) No reforço das aprendizagens;  

c) Na identificação de múltiplos meios de motivação, representação e expressão.  

3. Intervir e colaborar na ação educativa promovida pelo centro de apoio à aprendizagem do 

Agrupamento. 

4. Integrar a EMAEI como elemento permanente, ou variável, quando para tal for convocado.  

5. Contribuir ativamente para a diversificação de estratégias e métodos educativos de forma a 

promover o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos na escola. 

6. Participar na melhoria das condições e do ambiente educativo do Agrupamento numa 

perspetiva de melhoria da inclusão e fomento da qualidade e da inovação educativa. 

7. Ser o suporte dos Docentes Titulares de Turma ou Diretores de Turma, através de uma 

articulação e trabalho permanentes de planificação conjunta, na definição de estratégias 

de ensino estruturado, de materiais adequados e no desenvolvimento de competências de 

autonomia pessoal e social, entre outros, que promovam a aprendizagem dos alunos e 

crescente participação na vida da turma e da escola. 

8. Elaborar em articulação com o Docente Titular de Turma ou Diretor de Turma e com a 

EMAEI o Relatório Técnico-Pedagógico (RTP) e o Programa Educativo Individual (PEI) dos 

alunos que tenham sido identificados para estes efeitos. 

9. Colaborar no desenvolvimento das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão 

previstas na lei, definidas para todos e cada um dos alunos. 

10. Apoiar, individualmente ou em grupo, em contexto de sala de aula ou outro, os alunos que 

beneficiem da implementação dessa medida de suporte à aprendizagem. 

11. Apoiar, presencialmente, os alunos na utilização de materiais didáticos adaptados e 

tecnologias de apoio. 

12. Observar e avaliar os alunos referenciados, nos vários contextos educativos. 

5. Participar nas reuniões dos Departamentos da Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, Conselhos de Turma e/ou de Estabelecimentos de Educação e Ensino quando 

convocados e, obrigatoriamente nas de avaliação, colaborando ativamente na análise da 

situação do aluno, presencialmente ou, na impossibilidade, através da plataforma TEAMS. 
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13. Inventariar as necessidades de material para o departamento e propor a aquisição de novo 

material e/ou equipamento, ouvidos os docentes do respetivo departamento. 

14. Assegurar uma comunicação assídua com todos os intervenientes no processo educativo do 

aluno.  

Artigo 69.º - Intervenção Precoce 

1. As crianças em idade pré-escolar são abrangidas pelo sistema nacional de intervenção 

precoce na infância (SNIPI). 

2. Este serviço dispõe de uma equipa local de intervenção (ELIASMA), sediada no Agrupamento 

de Escolas do Sobral Monte do Agraço, que intervém diretamente nos jardins-de-infância 

através dos seus técnicos. 

3. As crianças sinalizadas no ensino pré-escolar serão referenciadas para a equipa local de 

intervenção precoce (ELIASMA) que avalia, define e presta os apoios técnicos. 

Artigo 70.º - Prioridades de Atendimento 

1. Alunos cujo RTP prevê a implementação de medidas seletivas e adicionais de suporte à 

aprendizagem e inclusão. 

2. Alunos com problemas cognitivos, motores e/ou sensoriais que condicionem a sua 

autonomia e aprendizagem, em contexto de sala de aula. 

3. Alunos com problemas ao nível da comunicação, expressão e/ou interação. 

4. Outros casos a considerar pela EMAEI, de acordo com o conhecimento efetivo das situações. 

SUBSECÇÃO IV - ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRUPO/TURMA 

Artigo 71.º - Coordenação de grupo/turma 

1. No Agrupamento, a organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a 

desenvolver, com os alunos, implicam a construção de um Plano Curricular de Grupo e 

Plano de Turma, no sentido de promover melhores condições de aprendizagem e a 

articulação Escola/Família, sendo da responsabilidade: 

a) Dos respetivos Educadores de Infância, na Educação Pré-escolar; 

b) Dos Professores Titulares de Turma, no 1.º Ciclo do Ensino Básico, em Conselho de 

Docentes de Ano; 

c) Do Conselho de Turma, no 2.º Ciclo. 

Artigo 72.º - Competências 

1. Compete ao Docentes Titulares de Grupo:  

a) Planificar o desenvolvimento das atividades de acordo com as orientações curriculares 

para a Educação Pré-escolar, tendo em conta o nível de desenvolvimento das crianças; 
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b) Promover as melhores condições de aprendizagem em articulação com a Família; 

c) Propor ações que estimulem o envolvimento dos pais e Encarregados de Educação no 

percurso escolar das crianças e a cooperação com a comunidade, de acordo com os 

princípios definidos no Projeto Educativo; 

d) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades específicas dos alunos, 

colaborando com a EMAEI; 

e) Avaliar as crianças, tendo em conta as orientações curriculares propostas para a 

educação Pré-Escolar, preparando informação adequada a disponibilizar aos 

Pais/Encarregados de Educação; 

f) Organizar, conservar e manter atualizados todos os documentos e registos respeitantes 

às crianças do grupo, assim como todas as informações pertinentes; 

g) Promover a articulação com o 1.º Ciclo do Ensino Básico, nomeadamente na partilha de 

informações, no sentido de uma adequada transição das crianças; 

h) Divulgar o Regulamento Interno junto dos Encarregados de Educação, no início de cada 

ano letivo. 

2. Compete aos Docentes Titulares de Turma:                

a) Fazer a avaliação diagnóstica da turma e identificar características específicas dos 

alunos a ter em conta no processo de ensino e aprendizagem; 

b) Planificar o desenvolvimento das atividades a realizar com os alunos; colaborar em 

atividades culturais, desportivas e recreativas que envolvam os alunos e a comunidade, 

de acordo com o plano anual de atividades e o plano de turma;  

c) Identificar dificuldades, ritmos de aprendizagem e necessidades educativas especiais 

dos alunos, promovendo a articulação com a EMAEI; 

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

estabelecendo prioridades, níveis de aprofundamento e sequências adequadas; 

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

alunos; 

f) Propor ações que estimulem o envolvimento dos Pais/Encarregados de Educação no 

percurso escolar dos alunos e a cooperação com a comunidade, de acordo com os 

princípios definidos no Projeto Educativo;  

g) Preparar informação adequada a disponibilizar aos Pais e Encarregados de Educação, 

relativa ao processo de aprendizagem e avaliação dos alunos; 

h) Avaliar os alunos, tendo em conta os critérios de avaliação aprovados no Conselho 

Pedagógico, comunicando essa avaliação aos Pais/Encarregados de Educação em reunião 

agendada no centro escolar onde leciona ou, na impossibilidade, através da plataforma 

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

aos alunos da turma, assim como todas as informações pertinentes; 

j) Promover a articulação entre ciclos, nomeadamente, na partilha de informações, no 

início de cada ano letivo, no sentido de uma adequada transição dos alunos; 

k) Zelar pela supervisão pedagógica e acompanhamento da execução das Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC); 

l) Divulgar o Regulamento Interno junto dos Encarregados de Educação, no início de cada 

ano letivo. 

3. As competências dos docentes dos grupos/turma estão expressas no estatuto da carreira 

docente na legislação de suporte à atividade docente. 

 

SUBSECÇÃO V - CONSELHO GERAL DE DOCENTES 

Artigo 73.º - Finalidade e Composição 

Esta estrutura de coordenação educativa tem por finalidade assegurar a articulação das 

atividades dos grupos/turmas e é constituído pela totalidade dos docentes, em exercício 

efetivo de funções no Agrupamento. 

Artigo 74.º - Competências 

1. Compete a este Conselho: 

a) Promover a execução das orientações do Conselho Pedagógico, visando a formação dos 

docentes e a realização de ações que estimulem a interdisciplinaridade e a articulação 

entre ciclos; 

b) Desenvolver ações que promovam e facilitem uma adequada integração dos alunos na 

vida escolar; 

c) Elaborar/analisar propostas, emitir pareceres, submetendo-os, através do Diretor, à 

apreciação do Conselho Pedagógico; 

d) Propor e planificar formas de atuação junto dos Pais/Encarregados de Educação; 

e) Promover a interação entre a escola e a comunidade. 

Artigo 75.º - Funcionamento 

1. O Conselho de Docentes é presidido pelo Diretor do Agrupamento. 

2. O Conselho de Docentes reúne sempre que convocado pelo Diretor. 

3. Em todas as reuniões é lavrada a respetiva ata. 
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SUBSECÇÃO VI - CONSELHOS DE AVALIAÇÃO 

Artigo 76.º - Constituição e funcionamento no 1.º Ciclo 

1. O Conselho de Docentes, para efeitos de avaliação dos alunos no 1.º Ciclo, é constituído 

pelos Professores Titulares de Turma, de cada ano de escolaridade, do Agrupamento. 

2. A presidência de cada Conselho de Docentes é desempenhada pelo Coordenador do 

respetivo ano de escolaridade. 

3. No Conselho de Docentes, podem ainda intervir, sem direito a voto, os docentes de 

Educação Especial ou entidades cuja contribuição o Conselho Pedagógico considere 

relevante. 

4. A classificação final a atribuir a cada aluno, em cada área disciplinar, é da competência do 

Professor Titular de Turma, ouvido o Conselho de Docentes. 

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

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

impossibilidade de obtenção desse consenso. 

6. No caso de recurso à votação os membros do Conselho de Docentes, com direito a voto, 

devem votar nominalmente não havendo lugar a abstenção, sendo registado em ata o 

resultado da votação. A deliberação só pode ser tomada por maioria. 

7. O Presidente do Conselho de Docentes tem voto de qualidade em caso de empate. 

8. Na ata da reunião do Conselho de Docentes, devem ficar registadas todas as deliberações e 

a respetiva fundamentação. 

Artigo 77.º - Constituição e funcionamento no 2.º Ciclo 

Compete ao Conselho de Turma para avaliação: 

a) Apreciar a proposta de classificação apresentada por cada Professor, tendo em conta as 

informações que a suportam e a situação global do aluno; 

b) Deliberar sobre a classificação final a atribuir em cada disciplina. 

SECÇÃO II - OUTRAS ESTRUTURAS 

SUBSECÇÃO I - EQUIPA COORDENADORA DA FLEXIBILIDADE E AUTONOMIA CURRICULAR 

Artigo 78.º - Princípios gerais 

O Decreto -lei nº 55/2018 de 6 de julho estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário, 

os princípios orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação das aprendizagens, 

de modo a garantir que todos os alunos adquiram os conhecimentos e desenvolvam as 

capacidades e atitudes que contribuem para alcançar as competências previstas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. A Flexibilidade e Autonomia Curricular preconizada 
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nesse documento legislativo entrou em vigor neste Agrupamento no ano letivo 2018/2019 nos 

1º e 5º anos, e passa a vigorar para todos os anos de escolaridade do Ensino Básico a partir do 

ano letivo 2021/2022. Com vista à implementação do Projeto de Autonomia e Flexibilidade 

Curricular (PAFC) constitui-se uma equipa docente com as funções de planeamento, 

sistematização, reflexão e monitorização do processo.  

Artigo 79.º - Composição 

A Equipa Coordenadora da Flexibilidade e Autonomia Curricular é constituída por:  

a) Diretor ou um elemento da direção em quem este delegue funções;  

b) Um Docente do Ensino Pré-Escolar; 

c) Um Docente do 1.º Ciclo;  

d) Um Docente do 2.º Ciclo.  

Artigo 80.º - Competências 

Compete à Equipa Coordenadora da Flexibilidade e Autonomia Curricular:  

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

outras medidas destinadas a melhorar as aprendizagens;  

b) Avaliar a intencionalidade e o impacto das estratégias e medidas adotadas;  

c) Promover a rentabilização eficiente dos recursos e oportunidades existentes na escola e 

na comunidade;  

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

e) Instituir mecanismos de trabalho cooperativo e de planeamento conjunto entre os 

docentes, estabelecendo uma comunicação eficaz entre os elementos da comunidade; 

f) Identificar necessidades de formação;  

g) Apresentar propostas para o Plano Anual de Atividades. 

Artigo 81.º - Funcionamento  

1. A Equipa reúne regularmente ao longo de todo o ano letivo presencialmente, ou na 

impossibilidade, através da plataforma TEAMS. 

2. As reuniões são convocadas pelo Coordenador da Equipa com pelo menos 48 horas de 

antecedência.  

Artigo 82.º - Mandato  

A Equipa Coordenadora da Flexibilidade e Autonomia Curricular é nomeada anualmente 

devendo-se privilegiar a continuidade.  
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Artigo 83.º - Coordenador 

1. A coordenação da equipa da Flexibilidade e Autonomia Curricular é da responsabilidade do 

diretor ou do elemento da direção em quem este delegue a função.  

2. Tem como funções coordenar a equipa de Flexibilidade e Autonomia Curricular e o 

planeamento do trabalho. 

3. Fazer parte do Conselho Pedagógico. 

4. O coordenador da equipa da Flexibilidade e Autonomia Curricular acompanha o mandato do 

Diretor. 

SUBSECÇÃO II - EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO 

Artigo 84.º - Finalidade 

A Equipa de Autoavaliação do Agrupamento constitui-se de acordo com a legislação em vigor e 

propõe-se: 

a) Registar e potenciar aspetos positivos da organização e funcionamento do Agrupamento; 

b) Identificar os pontos fracos e os aspetos a melhorar na orgânica do Agrupamento; 

c) Encontrar soluções adequadas para a resolução das problemáticas. 

Artigo 85.º - Composição 

A Equipa de Autoavaliação é proposta pelo Diretor e aprovada em Conselho Pedagógico. Esta 

Equipa integra docentes da Educação Pré-escolar, 1.º e 2.º Ciclos, Educação Especial, um 

elemento do Pessoal Não Docente e um representante dos Pais e Encarregados de Educação. 

Artigo 86.º - Coordenador 

1. O Coordenador da Equipa de Autoavaliação é designado pelo Diretor, de entre os docentes 

nomeados.  

2. O mandato do Coordenador tem a duração de quatro anos, podendo cessar por decisão do 

Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico, ou mediante proposta fundamentada de dois terços 

dos membros da Equipa, ou ainda, a pedido do próprio interessado. 

3. A permanência dos restantes elementos nomeados, na equipa, é de um ano letivo. 

Artigo 87.º - Competências 

Compete à Equipa de Autoavaliação: 

a) Avaliar a exequibilidade do Projeto Educativo de Agrupamento; 

b) Avaliar a operacionalização das prioridades no domínio pedagógico; 

c) Propor, sempre que necessário, aspetos a melhorar no Projeto Educativo; 
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d) Avaliar o desempenho dos diferentes órgãos de administração e gestão e estruturas de 

coordenação educativa; 

e) Elaborar o plano de atividades da Equipa; 

f) Construir instrumentos para avaliar o Projeto Educativo; 

g) Elaborar o relatório das atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo; 

h) Divulgar o relatório das atividades ao Conselho Pedagógico, ao Conselho Geral e à 

Comunidade Educativa, no final de cada ano letivo. 

Artigo 88.º - Funcionamento 

A Equipa reunirá, pelo menos uma vez por período, e sempre que necessário,  presencialmente  

ou, na impossibilidade, através da plataforma TEAMS. 

SECÇÃO III - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO 

SUBSECÇÃO I - BIBLIOTECA ESCOLAR 

Artigo 89.º - Definição 

1. A Biblioteca Escolar é um serviço constituído por um conjunto de recursos físicos 

(instalações, equipamento e mobiliário); humanos (docentes, alunos, funcionários) e 

documentais (suportes impressos, audiovisuais e informáticos), devidamente organizados, 

cuja gestão é da responsabilidade dos Professores Bibliotecários. 

2. A Biblioteca Escolar coordena a gestão e utilização dos recursos informativos e de 

conhecimento. 

Artigo 90.º - Bibliotecas Escolares do Agrupamento 

Estão ao serviço da Comunidade Escolar do Agrupamento, as Bibliotecas Escolares nos seguintes 

estabelecimentos: 

a) Centro Escolar de Arranhó - BE Margarida Fonseca Santos; 

b) Centro Escolar de Arruda dos Vinhos - BE Luísa Ducla Soares; 

c) Centro Escolar de Casal Telheiro - BE Pedro Leitão; 

d) Centro Escolar de S. Tiago dos Velhos - BE Ana Maria Magalhães. 

Artigo 91.º - Organização/Funcionamento 

1. A coordenação das Bibliotecas Escolares apresenta, anualmente, um Plano de Atividades, 

decorrente do Plano de Ação, sujeito à aprovação do Conselho Pedagógico, devendo 

respeitar o Projeto Educativo do Agrupamento, os objetivos definidos para o ano escolar, os 

objetivos gerais da BE e os recursos humanos, materiais e financeiros indispensáveis à sua 

concretização. 
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2. A Biblioteca Escolar deve estar representada nas comissões de elaboração/revisão do 

Regulamento Interno e Projeto Educativo. 

Artigo 92.º - Procedimento interno de designação do Professor Bibliotecário 

1. Dos termos da legislação em vigor, cabe ao Diretor selecionar e designar para as funções de 

Professor Bibliotecário aqueles que, cumulativamente: 

a) Sejam Quadro do Agrupamento; 

b) Possuam quatro pontos de formação académica ou contínua na área das bibliotecas 

escolares; 

c) Possuam cinquenta horas de formação académica ou continuada na área das TIC ou 

certificação de competências digitais; 

d) Disponham de experiência profissional na área das bibliotecas escolares; 

e) Manifestem interesse em desempenhar as funções de professor bibliotecário. 

2. Na ausência de docentes a designar, o Agrupamento abre até 15 de julho um procedimento 

concursal destinado ao recrutamento do professor bibliotecário. 

Artigo 93.º - Competências do Professor Bibliotecário 

São competências do Professor Bibliotecário: 

a) Assegurar serviço de biblioteca para todos os alunos do Agrupamento; 

b) Promover a articulação das atividades das Bibliotecas com os objetivos do Projeto 

Educativo, e dos Planos de Grupo/Turma; 

c) Assegurar a gestão dos recursos humanos afetos à (s) Biblioteca (s); 

d) Garantir a organização do espaço e assegurar a gestão funcional e pedagógica dos 

recursos materiais afetos às Bibliotecas;  

e) Definir e operacionalizar uma política de gestão dos recursos de informação, 

promovendo a sua integração nas práticas de docentes e crianças/alunos; 

f) Apoiar as atividades curriculares e favorecer o desenvolvimento dos hábitos e 

competências de leitura, da literacia da informação e das competências digitais, 

trabalhando colaborativamente com todas as estruturas do Agrupamento; 

g) Apoiar atividades livres, extracurriculares e de enriquecimento curricular incluídas no 

Plano de Atividades ou Projeto Educativo do Agrupamento; 

h) Estabelecer redes de trabalho cooperativo, desenvolvendo projetos de parceria com 

entidades locais; 

i) Implementar processos de avaliação dos serviços e elaborar um Relatório Anual de 

Autoavaliação, a remeter ao Gabinete Coordenador da Rede de Bibliotecas Escolares 

(GRBE); 
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j) Representar as Bibliotecas Escolares no Conselho Pedagógico nos termos do 

Regulamento Interno; 

k) Desenvolver redes de trabalho colaborativo com voluntários das Bibliotecas Escolares. 

Artigo 94.º - Período de vigência da função de Professor Bibliotecário 

1. O período de vigência do exercício de funções de Professor Bibliotecário selecionado 

internamente é de quatro anos, podendo ser renovado por igual período. 

2. Os docentes designados na sequência de procedimento concursal é de um ano, podendo ser 

renovado só até três vezes, desde que haja interesse do Diretor e do Professor 

Bibliotecário. 

Artigo 95.º - Equipa da Biblioteca Escolar 

Anualmente, o Diretor designa a equipa que coadjuva o Professor Bibliotecário que tem a 

seguinte composição: 

a) Coordenadores de Estabelecimento; 

b) Representantes de ano/ciclo; 

c) Uma assistente operacional. 

Artigo 96.º - Avaliação 

A avaliação das Bibliotecas Escolares do Agrupamento insere-se no processo de Autoavaliação 

do Agrupamento e da Rede das Bibliotecas Escolares. 

SUBSECÇAO II - EQUIPA DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 

Artigo 97.º - Definição e Composição 

1. A Equipa é responsável pela promoção e integração da utilização das TIC nas atividades 

letivas e não letivas, pela rentabilização dos meios informáticos disponíveis e generalização 

da sua utilização por todos os elementos da Comunidade Educativa, com vista à literacia 

mediática. 

2. A Equipa é coordenada por um Docente, nomeado pelo Diretor, que reúna competências a 

nível pedagógico e técnicas adequadas às funções. 

3. A Equipa é constituída por: 

a) Docentes designados pelo Diretor; 

b) Um Docente de cada estabelecimento de educação/ensino; 

c) Um elemento da Direção; 

d) Esta equipa poderá integrar um técnico informático designado pelo Município.  
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Artigo 98.º - Competências 

1. Em cada ano letivo, compete à equipa TIC elaborar o respetivo Plano de Ação. 

2. O Plano de Ação TIC é concebido no quadro do Projeto Educativo e do respetivo Plano Anual 

de Atividades, em conjunto com os órgãos de administração e gestão e em articulação com 

o Centro de Formação Pêro de Alenquer e outros parceiros a envolver à concretização do 

Plano TIC. 

3. A equipa TIC deve promover a integração da utilização das tecnologias educativas nas 

atividades letivas, rentabilizando os meios informáticos disponíveis e generalizando a sua 

utilização com todos os elementos da comunidade educativa, como recurso para a melhoria 

das aprendizagens. 

CAPÍTULO IV - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

SECÇÃO I - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO CURRICULAR 

Artigo 99.º – Princípios gerais 

1. No Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Arruda dos Vinhos definem-se as 

opções curriculares do Agrupamento, de acordo com a legislação em vigor. 

2. Da organização e gestão curricular devem fazer parte: 

a) O Desenho Curricular do Agrupamento; 

b) A avaliação das crianças/alunos; 

c) As orientações para a elaboração do Plano de Grupo/Turma. 

SUBSECÇÃO I - AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

Artigo 100.º - Âmbito 

1. Enquanto processo regulador do ensino e da aprendizagem, a avaliação orienta o percurso 

escolar dos alunos e certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os 

conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito 

das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

2. A avaliação é um elemento integrador e regulador da prática educativa, permitindo a 

recolha sistemática de informações que, uma vez analisadas, apoiam a tomada de decisões 

adequadas à promoção da qualidade das aprendizagens. 

3. Na Educação Pré-Escolar e no Ensino Básico a avaliação incide sobre o processo evolutivo da 

criança/aluno, tendo em conta as orientações curriculares, e as aprendizagens e 

competências definidas no currículo nacional, respetivamente. 
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Artigo 101.º - Critérios gerais de avaliação 

1. Os critérios gerais de avaliação do 1.º e 2.º Ciclos são definidos pelos respetivos 

Departamentos, devendo ser tidos em conta na elaboração dos Planos de grupo/turma e de 

acordo com as especificidades dos mesmos. Os critérios gerais de avaliação são aprovados 

pelo Conselho Pedagógico, no início de cada ano letivo. 

2. No início do ano letivo, a escola informará os alunos, Pais e Encarregados de Educação dos 

Critérios de Avaliação de cada disciplina por ano de escolaridade, disponibilizando-os 

digitalmente na página do Agrupamento. 

3. Os alunos que tenham adaptações ao processo de avaliação, devidamente explicitadas e 

fundamentadas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de Julho, são avaliados nos 

termos definidos no referido relatório técnico-pedagógico. 

Artigo 102.º - Educação Pré-escolar 

1. A avaliação das crianças na educação Pré-escolar é formativa e assume caráter contínuo, 

sendo baseada na observação e utilizando os instrumentos definidos pelo Departamento da 

Educação Pré-Escolar, aprovados em Conselho Pedagógico, com o objetivo de adequar o 

processo educativo às necessidades efetivas de cada criança e do grupo de crianças, de 

modo a estimular o desenvolvimento e a promoção das aprendizagens/competências mais 

significativas. 

2. A avaliação das crianças da Educação Pré-escolar ocorre no final de cada período. Será 

produzida em forma de síntese global, descritiva do desenvolvimento das competências dos 

alunos nas diferentes áreas e domínios estabelecidos pelas orientações curriculares. Em 

reunião específica para o efeito, os Pais/Encarregados de Educação tomarão conhecimento 

da avaliação dos seus educandos, assinando as competentes fichas, as quais deverão ser 

arquivadas nos respetivos processos individuais. 

3. Quando se verificar a transição da criança para o 1.º ciclo do Ensino Básico, no último 

momento de avaliação, será entregue ao respetivo Encarregado de Educação o processo 

individual/dossier de trabalhos da criança, contendo todos os momentos de avaliação ao 

longo do seu percurso no Jardim de Infância. 

4. Será disponibilizada cópia do último registo de avaliação de cada criança ao professor 

Titular de Turma do 1.º ciclo. 

Artigo 103.º - Condições de transição e aprovação de ano 

As condições de transição de ano e de aprovação são as emanadas pelo Conselho Pedagógico, 

sem prejuízo das orientações previstas na legislação em vigor.  
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Artigo 104.º - Processos de avaliação 

No 1.º e 2.º Ciclos, a avaliação da aprendizagem compreende as modalidades de avaliação 

diagnóstica, formativa e sumativa. 

1. A avaliação diagnóstica realiza-se em qualquer momento do ano letivo, articulando-se com 

a avaliação formativa de forma a contribuir para a elaboração, adequação e, se necessário, 

reformulação do plano de grupo/turma, disponibilizando ainda informação aos docentes 

sobre o estádio de desenvolvimento das aprendizagens e competências, no momento, 

possibilitando a adoção de estratégias de diferenciação pedagógica. 

2. A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, recorre a uma variedade de 

instrumentos de informação, adequados à diversidade de aprendizagem e aos contextos em 

que ocorrem, tendo como uma das funções principais a regulação do ensino e da 

aprendizagem. Aplica-se a todos os ciclos, embora no Pré-escolar, seja sempre descritiva e 

coerente com o plano do grupo a que se destina. 

3. A avaliação sumativa formula um juízo globalizante sobre as aprendizagens e as 

competências desenvolvidas pelos alunos, nas áreas curriculares. Esta avaliação sumativa é 

da responsabilidade do Professor, em articulação com o respetivo Departamento Curricular. 

Tem como objetivos a classificação e certificação, e inclui:   

a) A avaliação sumativa interna, da responsabilidade dos Professores e dos Órgãos de 

Gestão e Administração do Agrupamento; 

b) A avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos competentes serviços centrais do 

Ministério da Educação, concretizada na realização de provas de aferição e provas finais 

do Ensino Básico. 

Artigo 105.º - Efeitos da avaliação no Ensino Básico 

Os normativos sobre a avaliação contemplam os seguintes suportes: 

a) Avaliação diagnóstica; 

b) Avaliação formativa; 

c) Avaliação sumativa; 

d) Revisão dos resultados da avaliação; 

e) Condições especiais de avaliação; 

f) Planos de promoção para o sucesso e planos de ação estratégica; 

g) Retenção repetida. 

Artigo 106.º - Participação das crianças/alunos no processo de avaliação 

Com a finalidade de assegurar a participação das crianças/alunos no processo de avaliação das 

suas aprendizagens, devem os docentes: 
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a) Dialogar com as crianças/alunos sobre as competências a adquirir no sentido de os 

informar, permitindo rever e melhorar os seus processos de trabalho; 

b) Envolver os alunos na construção de estratégias de estudo e de acompanhamento dos 

conteúdos, partindo das avaliações formativas e sumativas; 

c) Dinamizar a autoavaliação no final de cada período, exceto aos alunos do 1º e 2º anos. 

Artigo 107.º - Participação dos pais e encarregados de educação no processo de avaliação 

Os Pais e Encarregados de Educação participam no processo de avaliação das aprendizagens 

escolares em geral, e dos seus educandos em particular, nos seguintes termos: 

a) Participando no Conselho Geral do Agrupamento através dos seus representantes; 

b) Conhecendo, através do Docente Titular da Turma, a planificação anual, os critérios de 

avaliação, as condições de retenção e o Projeto Educativo; 

c) Contactando regularmente com o Docente Titular da Turma; 

d) Emitindo opinião sobre o percurso escolar do seu educando, sempre que solicitado; 

e) Facultando todos os elementos que se considerem indispensáveis para o sucesso escolar 

do seu educando. 

Artigo 108.º - Mudança de turma 

1. Um aluno retido será integrado numa turma correspondente ao ano de escolaridade em que 

se encontre, sempre que haja vaga. Poderá permanecer na mesma turma sob proposta do 

docente titular ouvido o Conselho de Docentes e aprovado em Conselho Pedagógico. 

2. A mudança de turma, após o início do ano letivo, só poderá ocorrer mediante decisão do 

Conselho Pedagógico, com base na proposta fundamentada do Docente Titular e/ou do 

Encarregado de Educação. 

Artigo 109.º - Processo individual do aluno 

1. O processo individual do aluno inicia-se na Educação Pré-Escolar, e acompanha-o até final 

do Ensino Básico, de acordo com a lei em vigor. 

2. Do processo individual da criança/aluno devem constar todos os elementos que assinalem o 

seu percurso e a sua evolução, designadamente: 

a) Elementos fundamentais de identificação da criança/aluno; 

b) Relatórios médicos e/ou Técnicos, quando existam; 

c) Relatório Técnico Pedagógico, Monitorização das Medidas e, quando aplicável, o 

Programa Educativo Individual, no caso de a(o) criança/aluno ser abrangido pelo 

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

d) Outros elementos considerados relevantes para a evolução e formação do aluno. 
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Artigo 110.º - Acesso ao processo individual do aluno 

1. É garantida a confidencialidade dos elementos constantes no processo individual do aluno, 

sendo o docente titular de grupo/turma responsável pela sua organização. 

2. Têm acesso ao processo individual do aluno: 

a) Os Docentes; 

b) O Coordenador de Departamento e/ou coordenador de ano; 

c) O Encarregado de Educação; 

d) Outros Técnicos ou serviços intervenientes no percurso escolar da criança/aluno. 

3. Consideram-se como outros intervenientes, as diversas estruturas de coordenação educativa 

previstas no Regulamento Interno e outras entidades ou serviços da comunidade de âmbito 

Médico, Psicológico, socioeducativo, disciplinar e de proteção de menores, envolvidas no 

percurso escolar das crianças/alunos. 

4. O Encarregado de Educação e outros intervenientes no processo de avaliação da 

criança/aluno terão acesso ao processo, mediante pedido. 

5. A consulta do processo pelo Encarregado de Educação é feita na presença do Docente ou 

quem o represente. 

CAPÍTULO V - OUTROS SERVIÇOS 

SECÇÃO I - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR (ASE) 

Artigo 111.º - Definição 

A ASE é um conjunto de medidas de apoio às crianças/alunos e famílias, destinada a garantir a 

igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar, conforme está consignado na Lei de 

Bases do Sistema Educativo e na Lei vigente. 

Artigo 112.º - Modalidades 

As modalidades de apoios no âmbito da ASE disponibilizados às crianças/alunos do 

Agrupamento são as seguintes: 

a) Atribuição de escalão mais favorável aos alunos abrangidos pelo artigo 10.º do DL n.º 

54/2018, de 6 de julho. São estes os alunos que usufruem de “Medidas Adicionais “no 

âmbito deste diploma de inclusão, no que respeita a material escolar e tecnologias de 

apoio; 

b) Apoios alimentares; 

c) Transportes escolares; 

d) Visitas de estudo; 

e) Prevenção de acidentes e seguro escolar. 
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Artigo 113.º - Competências 

Aos Serviços de Ação Escolar do Agrupamento compete prestar esclarecimentos aos docentes, 

alunos, encarregados de educação e associações de pais/encarregados de educação sobre 

assuntos que, nesta matéria, lhes digam respeito. 

É da responsabilidade do Órgão de Gestão do Agrupamento: 

a) Assegurar às crianças/alunos o direito ao seguro escolar; 

b) Assegurar a distribuição do leite escolar. 

De entre as modalidades abrangidas pela ASE, a Autarquia é responsável pela sua aplicação no 

que respeita a alimentação (refeições, aquisição e aprovisionamento do leite escolar), 

transporte e visitas de estudo. 

Artigo 114.º - Leite escolar 

1. O programa de leite escolar, conforme a legislação em vigor, tem finalidades educativas e 

de saúde. Consta da distribuição gratuita de 2dl de leite escolar. 

2. As verbas necessárias à execução deste programa são atribuídas ao Município pela Direção 

Geral de Estabelecimentos Escolares (DGEstE) no âmbito da modalidade de ASE. 

3. O leite escolar deve ser consumido pelas crianças/alunos em sala de aula. 

4. Gestão, distribuição, controlo e armazenamento do leite escolar: 

a) A gestão em cada estabelecimento de ensino, do leite escolar é responsabilidade dos 

Coordenadores de estabelecimento; 

b) A distribuição do leite escolar às crianças/alunos e o registo do consumo é 

responsabilidade do Docente Titular do Grupo/Turma; 

c) O controlo e armazenamento do leite no armazém do estabelecimento é da 

responsabilidade das assistentes operacionais. 

Artigo 115.º - Seguro escolar 

1. Todas as crianças/alunos matriculados neste Agrupamento estão abrangidos pelo seguro 

escolar. Os Serviços de ASE facultam todos os esclarecimentos complementares necessários, 

nomeadamente, a leitura das instruções completas sobre o seguro escolar. 

2. Considera-se acidente escolar, toda e qualquer situação que ocorra durante as atividades 

programadas pela escola ou no percurso casa - escola - casa, dentro do período considerado 

necessário para o aluno efetuar esse percurso a pé. 

3. O seguro escolar funciona em regime de complementaridade do sistema/subsistema público 

de saúde e apenas cobre danos pessoais da criança/aluno. 

4. Apenas está coberta pelo seguro escolar a assistência prestada em estabelecimentos de 

saúde públicos, com exceção dos casos de impossibilidade de tratamento naqueles 

estabelecimentos, devidamente comprovados pelos respetivos serviços. 
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5. Em situação de acidente escolar, o coordenador de estabelecimento ou quem o represente 

deve informar os Serviços de ASE da ocorrência. 

6. No caso de recurso aos Serviços de Saúde a criança/aluno deve ser acompanhado, 

preferencialmente pelos pais ou encarregados de educação e/ou por um assistente 

operacional do estabelecimento, devendo fazer-se acompanhar pelo cartão de beneficiário 

da assistência ou de ficha de identificação da criança/aluno entregue pelos Serviços de 

ASE. 

7. Nos casos de prescrição de medicamentos, deve ser apresentado nos Serviços de ASE o 

recibo das despesas efetuadas, acompanhado de cópia do receituário médico, a fim de ser 

reembolsado da parte não suportada pelo sistema/subsistema de assistência. 

8. Nos casos de atropelamento, o seguro escolar assume os primeiros socorros e aguarda 

decisão judicial relativamente à culpa dos intervenientes, sendo indispensável o 

Encarregado de Educação participar o acidente no Tribunal Judicial da Comarca para ser 

definida responsabilidade do acidente. Neste tipo de acidente, a não participação ao 

tribunal implica isenção de quaisquer responsabilidades por parte do seguro escolar. 

9. Nos acidentes que envolvam a área da oftalmologia importa ter em atenção que: 

a) Os danos ou inutilização de lentes e/ou armações, que o sinistrado já utilizasse, as 

reparações necessárias ou a sua substituição, serão asseguradas pelo seguro escolar; 

b) Para a comparticipação da substituição do material inutilizado, o Encarregado de 

Educação deverá apresentar a fatura antiga, ou uma declaração emitida pela ótica, em 

como o material adquirido é equivalente ao danificado; 

c) Em caso de apresentação de declaração da ótica, o Encarregado de Educação deverá 

apresentar dois orçamentos, sendo pago o de valor inferior. 

10. No caso de o aluno necessitar de apoio na área de estomatologia dever-se-á respeitar o 

seguinte: 

a) O Encarregado de Educação tem sempre que recorrer às entidades públicas de saúde 

(centro de saúde, hospital…), mesmo sendo o aluno portador de subsistema ou seguro 

de saúde complementar; 

b) Caso não haja resposta no Serviço Nacional de Saúde é necessário que este serviço passe 

uma declaração para o efeito; 

c) Ao recorrer aos serviços privados, é necessário anexar um relatório médico detalhado e 

um orçamento, devidamente datado, assinado e com vinheta do médico; 

d) O pagamento das despesas inerentes a estomatologia está sempre dependente da 

aprovação da DGEstE. 

Artigo 116.º - Serviço de refeições 

1. O serviço de refeições visa assegurar uma alimentação equilibrada e adequada e destina-se 

à população escolar do Agrupamento. 
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2. A responsabilidade do serviço de refeições (leite escolar, refeições e acompanhamento das 

crianças/alunos) é do Município de Arruda dos Vinhos em colaboração com os Órgãos de 

Gestão do Agrupamento. 

Artigo 117.º - Transportes Escolares 

A organização e gestão dos transportes escolares para as crianças/alunos residentes no 

concelho de Arruda dos Vinhos são da competência do Município. 

Artigo 118.º - Material Escolar 

Os alunos do 1.º e 2.º Ciclos inseridos em agregados familiares cuja situação económica se 

enquadre nos escalões de apoio, bem como os abrangidos pelo Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de 

julho, têm direito a uma comparticipação para material escolar, solicitada nos serviços do 

Município de Arruda dos Vinhos. 

CAPÍTULO VI - DIREITOS E DEVERES DOS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

 

Artigo 119.º - Comunidade Educativa 

Para efeitos do presente regulamento consideram-se elementos da comunidade educativa: 

a) Crianças/alunos; 

b) Pessoal Docente; 

c) Pessoal não Docente; 

d) Pais/Encarregados de Educação; 

e) Autarquia; 

f) Entidades promotoras de atividades de caráter cultural, artístico, científico, ambiental 

e económico. 

Artigo 120.º - Direitos comuns 

Os membros da Comunidade Educativa têm os seguintes direitos: 

a) Participar através dos seus representantes na elaboração/aprovação do Projeto 

Educativo e do Regulamento Interno, nos termos da Lei; 

b) Apresentar sugestões e críticas relativas a qualquer setor do Agrupamento; 

c) Ser ouvido em todos os assuntos que lhes digam respeito, individualmente ou através 

dos seus órgãos representativos; 

d) Ser tratado com respeito e correção por qualquer elemento da Comunidade Educativa; 

e) Ter acesso ao Regulamento Interno, à legislação e às informações de interesse para o 

exercício da sua atividade. 
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Artigo 121.º - Deveres comuns 

a) Os membros da Comunidade Educativa têm os seguintes deveres: 

b) Tratar com respeito e correção qualquer elemento da Comunidade Educativa; 

c) Ser assíduo, pontual e responsável no cumprimento dos seus horários e/ou tarefas que 

lhe forem exigidos; 

d) Promover um convívio são, de modo a criar um clima de confiança e harmonia, baseado 

no respeito mútuo; 

e) Promover e encorajar hábitos saudáveis de alimentação, repouso e atividade física nas 

crianças/alunos; 

f) Ser recetivo a críticas relativas ao seu trabalho ou à sua conduta, aceitando sugestões 

que visem melhorar os mesmos; 

g) Zelar pela defesa, conservação e asseio dos estabelecimentos do Agrupamento, 

nomeadamente no que diz respeito às instalações, mobiliário, material didático e 

espaços verdes, fazendo uso adequado dos mesmos; 

h) Conhecer as normas, os horários e funcionamento de todos os serviços do Agrupamento;  

i) Alertar os responsáveis para a presença de estranhos, não identificados, nas instalações 

escolares; 

j) Cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno do Agrupamento. 

SECÇÃO I – CRIANÇAS/ALUNOS 

Artigo 122.º - Princípios gerais 

Constituem a população discente do Agrupamento todas as crianças e alunos matriculados e 

que o frequentem em cada ano letivo. A condição de aluno confere a cada um, (em termos 

adequados à sua idade e capacidade de discernimento), um conjunto de direitos e deveres, 

além dos gerais referenciados para toda a Comunidade Educativa. 

Artigo 123.º - Direitos da criança/aluno 

São direitos da criança/aluno, sem prejuízo da Lei vigente: 

1. Participar na vida da escola, sendo ouvido em todos os assuntos que lhe digam respeito, 

pelos elementos e órgãos do Agrupamento. 

2. Ser informado sobre todos os assuntos, a si respeitantes, nomeadamente: 

a) Modo de organização do seu plano de estudos, programa e objetivos essenciais de cada 

área disciplinar, processos e critérios de avaliação, em linguagem adequada à sua idade 

e nível de ensino; 

b) Normas de utilização e de segurança dos materiais e equipamentos do Agrupamento; 

c) Normas de utilização de instalações específicas; 
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d) Iniciativas onde possa participar e das quais o Agrupamento tenha conhecimento 

(concursos ou outras atividades); 

e) Ser esclarecido convenientemente, quando oportuno; 

f) Ver incluído no seu processo as fichas de registo de avaliação referentes aos diferentes 

anos de frequência, relatórios médicos e outros documentos considerados relevantes 

pelo Docente Titular de Grupo/Turma; 

g) Ser tratado com correção e respeito por todos os elementos da Comunidade Educativa; 

h) Conhecer o Projeto Educativo e o Regulamento Interno; 

i) Ver respeitada a igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolar; 

j) Entrar na sala de aula e participar nos trabalhos, mesmo em situação de atraso; 

k) Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o previsto na Lei, 

em condições de efetiva igualdade de oportunidades; 

l) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no 

trabalho e no desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido; 

m) Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como de uma 

planificação equilibrada das atividades curriculares e extracurriculares, nomeadamente 

as que contribuem para o desenvolvimento cultural da comunidade; 

n) Beneficiar, no âmbito dos serviços da Ação Social Escolar, de um sistema de apoios que 

lhe permitam superar ou compensar as carências do tipo sociofamiliar, económico ou 

cultural que dificultem o acesso à escola ou ao processo de ensino; 

o) Usufruir de prémios ou apoios e meios complementares que reconheçam e distingam o 

mérito; 

p) Beneficiar de outros apoios específicos, adequados às suas necessidades escolares ou à 

sua aprendizagem, através dos serviços de psicologia e orientação ou de outros serviços 

especializados; 

q) Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade física e 

moral, beneficiando, designadamente, da especial proteção consagrada na lei penal 

para os membros da comunidade escolar;  

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

ocorrido ou manifestada no decorrer das atividades escolares; 

s) Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu 

processo individual, de natureza pessoal ou familiar; 

t) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da escola e ser ouvido pelos 

docentes e órgãos de administração e gestão da escola em todos os assuntos que 

justificadamente forem do seu interesse; 

u) Recorrer ao docente Titular de Grupo/Turma, diretor de turma ou ao Diretor do 

Agrupamento, expondo os seus problemas; 
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v) Ser informado sobre o Regulamento Interno do Agrupamento e, por meios a definir por 

este e em termos adequados à sua idade e ao ano frequentado, sobre todos os assuntos 

que justificadamente sejam do seu interesse, nomeadamente sobre: o programa e 

objetivos essenciais de cada disciplina e os processos e critérios de avaliação, as normas 

de utilização e de segurança dos materiais/equipamentos e das instalações, incluindo o 

plano de emergência, e, em geral, sobre todas as atividades e iniciativas relativas ao 

Projeto Educativo do Agrupamento; 

w) Participar nas demais atividades do Agrupamento, nos termos da lei e do respetivo 

Regulamento Interno; 

x) Participar no processo de avaliação, através de mecanismos de autoavaliação; 

y) Beneficiar de medidas, a definir pela escola, adequadas à recuperação da aprendizagem 

nas situações de ausência às atividades escolares, devidamente justificada. 

Artigo 124.º - Deveres da criança/aluno 

A criança/aluno está obrigada aos deveres estabelecidos pela Lei vigente e por este 

Regulamento Interno, nomeadamente o dever de:  

a) Estudar, aplicando-se, de forma adequada à sua idade, às necessidades educativas e ao 

ano de escolaridade que frequenta, na sua educação e formação integral;  

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

das atividades escolares;  

c) Seguir as orientações dos docentes, relativas ao seu processo de ensino; 

d) Tratar com respeito e correção qualquer membro da Comunidade Educativa; 

e) Guardar lealdade para com todos os membros da Comunidade Educativa; 

f) Respeitar a autoridade e as instruções dos docentes, do pessoal não docente e técnicos; 

g) Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na escola 

de todas as crianças/alunos; 

h) Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola, bem como 

nas demais atividades organizativas que requeiram a participação das crianças/alunos; 

i) Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da comunidade 

educativa, não praticando quaisquer atos, designadamente violentos, 

independentemente do local ou dos meios utilizados, que atentem contra a integridade 

física, moral ou patrimonial dos docentes, pessoal não docente e crianças/alunos; 

j) Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de 

acordo com as circunstâncias de perigo para a integridade física e psicológica dos 

mesmos;  

k) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático, 

mobiliário e espaços verdes da escola, fazendo uso correto dos mesmos; 

l) Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa; 



 

 

 
Página 59 de 97 

m) Conhecer e cumprir o presente Estatuto, as normas de funcionamento dos serviços do 

Agrupamento e o Regulamento Interno do mesmo, subscrevendo declaração anual de 

aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral; 

n) Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial drogas, tabaco e bebidas 

alcoólicas, nem promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo das 

mesmas; 

o) Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou 

engenhos passíveis de, objetivamente perturbarem o normal funcionamento das 

atividades letivas, ou poderem causar danos físicos ou psicológicos às crianças/alunos 

ou a qualquer outro membro da comunidade educativa; 

p) Não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente, telemóveis, 

equipamentos, programas ou aplicações informáticas, nos locais onde decorram aulas ou 

outras atividades formativas em que participe, exceto quando a sua utilização esteja 

diretamente relacionada com as atividades a desenvolver e seja expressamente 

autorizada pelo Docente, pelo responsável pela direção/supervisão dos trabalhos ou 

atividades em curso; 

q) Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não letivas, sem 

autorização prévia dos docentes, dos responsáveis pela Direção do Agrupamento, 

supervisão dos trabalhos/atividades em curso, bem como, quando for o caso, de 

qualquer membro da comunidade escolar ou educativa cuja imagem possa, ainda que 

involuntariamente, ficar registada; 

r) Não difundir, na escola ou fora dela, nomeadamente, via Internet ou através de outros 

meios de comunicação, sons ou imagens captados nos momentos letivos e não letivos, 

sem autorização do Diretor do Agrupamento; 

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

t) Apresentar-se com vestuário que se revele adequado, em função da idade, à dignidade 

do espaço e à especificidade das atividades escolares, no respeito pelas regras 

estabelecidas na escola; 

u) Reparar os danos por si causados a qualquer membro da comunidade educativa ou em 

equipamento ou instalações da escola ou outras onde decorram quaisquer atividades 

decorrentes da vida escolar e, não sendo possível ou suficiente a reparação, indemnizar 

os lesados relativamente aos prejuízos causados (de acordo com o estatuto do aluno); 

v) Ser portador do material necessário para o funcionamento das atividades das diferentes 

áreas curriculares e não curriculares; 

w) Respeitar ideias e opiniões diferentes das suas; 

x) Ajudar os colegas, caso necessitem. 
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Artigo 125.º - Responsabilidades das crianças/alunos 

1. As crianças/alunos são responsáveis, em termos adequados à sua idade e capacidade de 

discernimento, pelo exercício dos direitos e cumprimento dos deveres consignados no 

Estatuto do Aluno, neste Regulamento Interno e demais legislação aplicável. 

2. A responsabilidade disciplinar das crianças/alunos implica o respeito integral do Estatuto do 

Aluno, do Regulamento Interno do Agrupamento, do património da Escola, das demais 

crianças/alunos, funcionários e em especial dos docentes. 

3. As crianças/alunos não podem prejudicar o direito à educação dos demais. 

SUBSECÇÃO I – REGIME DE FALTAS 

Artigo 126.º - Frequência e assiduidade 

1. Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, nos termos da lei, as 

crianças/alunos são responsáveis pelo cumprimento do dever de assiduidade. 

2. Os Pais/Encarregados de Educação das crianças/alunos menores de idade são responsáveis 

conjuntamente com estes pelo cumprimento dos deveres referidos no número anterior. 

3. O dever de assiduidade implica para a criança/aluno, quer a presença e a pontualidade na 

sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar, quer uma atitude de 

empenho intelectual e comportamental adequadas, de acordo com a sua idade, ao processo 

de ensino e aprendizagem. 

4. O controlo da assiduidade das crianças/alunos é obrigatório, em todas as atividades 

escolares letivas e não letivas. 

Artigo 127.º - Faltas 

1. A falta é a ausência da criança/aluno a uma aula ou a outra atividade de frequência 

obrigatória ou facultativa, caso tenha havido lugar a inscrição. A ausência de pontualidade 

ou a comparência sem o material didático, ou equipamento necessários, dão origem à 

marcação de falta. 

2. Há tantas faltas quantos os tempos de ausência da criança/aluno, considerando-se um 

tempo letivo o período de uma hora. 

3. No 1º ciclo, decorrendo as aulas diárias em cinco tempos, o total de cinco horas seguidas ou 

intercaladas correspondem a uma falta. No 2.º Ciclo cada tempo letivo corresponde a uma 

falta. 

4. A falta de pontualidade resulta de um atraso ao primeiro tempo superior a 10 minutos que, 

quando injustificada, corresponde a uma falta de presença. Sempre que este tempo seja 

excedido há lugar à marcação da falta correspondente a um tempo letivo. 
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5. As faltas são registadas pelo Docente Titular de Grupo/Turma/Diretor de Turma e pelos 

Professores das Atividades de Enriquecimento Curricular em suportes administrativos 

adequados. 

Artigo 128.º - Justificação de faltas 

1. São consideradas justificadas as faltas dadas pelos seguintes motivos de acordo com a Lei 

em vigor: 

a) Doença da criança/aluno, devendo esta ser declarada por médico se determinar 

impedimento superior a três dias úteis; 

b) Isolamento profilático, determinado por doença infetocontagiosa de pessoa que coabite 

com a criança/aluno, comprovada através de declaração da autoridade sanitária 

competente; 

c) Falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas por 

falecimento de familiar previsto no regime do contrato de trabalho dos trabalhadores 

que exercem funções públicas; 

d) Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia imediatamente posterior; 

e) Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, que não 

possa efetuar-se fora do período das atividades letivas; 

f) Assistência na doença a membro do agregado familiar, nos casos em que, 

comprovadamente, tal assistência não possa ser prestada por qualquer outra pessoa; 

g) Ato decorrente da religião professada pela criança/aluno e que corresponda a uma 

prática reconhecida como própria dessa religião; 

h) Preparação ou participação em competições desportivas de crianças/alunos integrados 

no subsistema de alto rendimento, nos termos da legislação em vigor, ou ainda, a 

participação das demais crianças/alunos em atividades desportivas e culturais quando 

esta seja considerada relevante pelas respetivas autoridades escolares; 

i) Cumprimento de obrigações legais; 

j) Outro facto impeditivo da presença na escola, desde que, comprovadamente, não seja 

imputável à criança/aluno. 

2. O pedido de justificação das faltas é apresentado por escrito, na caderneta da 

criança/aluno, ou através de email, pelos Pais/Encarregados de Educação ao Docente 

Titular de Grupo/Turma/Diretor de Turma, com indicação do dia e hora, da atividade em 

que a falta ocorreu e o seu motivo. 

3. O Docente Titular de Grupo/Turma/Diretor de Turma deve solicitar aos Pais/Encarregados 

de Educação, os comprovativos adicionais adequados à justificação da falta. 

4. A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou nos 

restantes casos, até ao 3.º dia útil subsequente à verificação da mesma. 
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5. As crianças em idade pré-escolar que não frequentem as atividades da componente letiva, 

não poderão frequentar a componente de apoio à família. 

6. Quando a ausência não justificada da criança em frequência na educação Pré-Escolar 

exceder o prazo de 10 dias úteis, o órgão de gestão pedirá, através de carta registada com 

aviso de receção, informações à família. Se, decorridos 2 dias úteis continuar a não ser 

apresentada justificação da ausência, a matrícula é anulada. 

7. Em caso de impedimento do Encarregado de Educação ou alguém por ele destinado, de ir 

buscar o seu educando no horário estabelecido para o Pré-escolar, o Encarregado de 

Educação deverá informar telefonicamente o estabelecimento. Em caso de reincidência, a 

situação será reportada ao órgão de gestão do Agrupamento. 

Artigo 129.º - Faltas injustificadas 

1. As faltas são injustificadas quando: 

a) Não tenha sido apresentada justificação; 

b) A justificação tenha sido apresentada fora de prazo; 

c) A justificação não tenha sido aceite; 

d) A marcação da falta resulte da aplicação de medida disciplinar sancionatória. 

2. Na situação prevista na alínea c) do número anterior, a não aceitação da justificação 

apresentada deve ser devidamente fundamentada. 

3. As faltas injustificadas são comunicadas aos Pais/Encarregados de Educação, pelo Docente 

Titular de Grupo/Turma/Diretor de Turma, no prazo máximo de três dias úteis, pelo meio 

mais expedito. 

Artigo 130.º - Excesso grave de faltas 

1. Sempre que os alunos ultrapassem o limite de faltas injustificadas (10 no 1º ciclo, o dobro 

do número de tempos letivos semanais por disciplina no 2º ciclo) terão de cumprir medidas 

de recuperação e/ou corretivas específicas. 

2. Quando for atingido metade do limite das faltas injustificadas, os Pais/Encarregados de 

Educação são convocados, pelo meio mais expedito, pelo Docente Titular de 

Grupo/Turma/Diretor de Turma. 

3. A notificação referida no número anterior deve alertar para as consequências da violação 

do limite de faltas injustificadas e procurar encontrar uma solução viabilizadora do dever 

de assiduidade. 

4. Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos não imputáveis à 

escola, e sempre que a gravidade especial da situação o justifique, a respetiva Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens deve ser informada do excesso de faltas do aluno, assim 

como dos procedimentos e diligências até então adotadas pela escola, procurando em 

conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de assiduidade. 
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Artigo 131.º - Efeitos da ultrapassagem do limite de faltas injustificadas 

1. Para os alunos que frequentam o 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico, a violação do limite de 

faltas injustificadas previsto no n.º 1 do artigo anterior, obriga ao cumprimento de um 

Plano Individual de Trabalho (PIT) que incidirá sobre todo o programa curricular do nível 

que frequenta e que permita recuperar o atraso das aprendizagens. 

2. O recurso ao PIT previsto no número um apenas pode ocorrer uma vez no decurso de cada 

ano letivo. 

3. O cumprimento do PIT por parte do aluno realiza-se em período suplementar ao horário 

letivo, competindo ao Conselho Pedagógico definir os termos da sua realização. 

4. O previsto no número anterior não isenta o aluno da obrigação de cumprir o horário letivo 

da turma em que se encontra inserido. 

5. O PIT é da exclusiva responsabilidade do Docente Titular de Turma. 

6. O PIT é registado em formulário próprio, dele constam as atividades a realizar e a 

avaliação. 

7. A calendarização do PIT é previamente estabelecida. 

8. O documento é dado a conhecer ao Encarregado de Educação, que o deve assinar. 

9. O PIT deve ser objeto de avaliação, nos termos a definir pelo Conselho Pedagógico do 

Agrupamento. 

10.  O incumprimento reiterado do dever de assiduidade determina a retenção no ano de 

escolaridade que o aluno frequenta. 

SUBSECÇÃO II – INFRAÇÃO DISCIPLINAR 

Artigo 132.º - Qualificação da infração 

A violação pela criança/aluno de algum dos deveres previstos no Artigo 124.º deste 

Regulamento Interno, em termos que se revelem perturbadores do funcionamento normal das 

atividades da escola ou das relações no âmbito da comunidade educativa, constitui infração 

disciplinar, a qual pode levar, a aplicação de medida disciplinar. 

Artigo 133.º - Participação de ocorrência 

1. Sempre que um membro do pessoal não docente presencie ou tenha conhecimento de 

comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar nos termos do artigo anterior 

deve participá-los imediatamente ao Docente Titular de Grupo/Turma/Diretor de Turma. 

2. Sempre que uma criança/aluno presencie, tenha conhecimento, ou seja vítima de 

comportamentos referidos no número anterior deve comunicá-los imediatamente ao 

Docente Titular de Grupo/Turma/Diretor de Turma. 
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3. O Docente Titular de Grupo/Turma/Diretor de Turma que presencie ou tenha conhecimento 

de comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar nos termos do artigo 

anterior deve participá-los imediatamente ao Diretor do Agrupamento. 

4. Na ausência do Docente Titular de Grupo/Turma/Diretor de Turma, qualquer das situações 

previstas nos números 1 e 2, devem ser imediatamente comunicadas ao Diretor do 

Agrupamento. 

Artigo 134.º - Finalidades das medidas disciplinares 

As finalidades das medidas disciplinares corretivas e sancionatórias são as referidas na Lei 

vigente, Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 

SUBSECÇÃO III – MEDIDAS EDUCATIVAS DISCIPLINARES 

Artigo 135.º - Determinação da medida disciplinar 

1. Na determinação da medida disciplinar a aplicar deve ter-se em consideração a gravidade 

do incumprimento do dever, as circunstâncias, atenuantes e agravantes, em que esse 

incumprimento se verificou, o grau de culpa da criança/aluno, a sua maturidade e demais 

condições pessoais, familiares e sociais. 

2. São circunstâncias atenuantes da responsabilidade disciplinar da criança/aluno o seu bom 

comportamento anterior, o seu aproveitamento escolar e o seu reconhecimento, como 

arrependimento, da natureza ilícita da sua conduta. 

3. São circunstâncias agravantes da responsabilidade da criança/aluno: a premeditação, o 

conluio, bem como a acumulação de infrações disciplinares e a reincidência, em especial, 

se no decurso do seu percurso escolar. 

Artigo 136.º - Medidas disciplinares corretivas 

1. Às medidas corretivas prosseguem finalidades pedagógicas, dissuasoras e de integração, nos 

termos do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, assumindo uma natureza eminentemente 

preventiva. 

São medidas corretivas: 

a) Advertência, que consiste numa chamada verbal de atenção à criança/aluno, perante 

um comportamento perturbador do funcionamento normal das atividades escolares ou 

das relações entre os presentes, com vista a alertá-lo para que deve evitar tal tipo de 

conduta e a responsabilizá-lo pelo cumprimento dos seus deveres; 

b) Realização de tarefas e atividades de integração na escola; 

c) Condicionamento no acesso a certos espaços escolares, ou na utilização de certos 

materiais e equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem afetos a atividades 

letivas; 
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d) Mudança de turma. 

2. Na sala de aula, a repreensão é da exclusiva competência do Docente, enquanto, fora dela, 

qualquer Docente ou membro do pessoal não docente tem competência para repreender a 

criança/aluno. 

3. A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas b) e c) do n.º 1 é da competência 

do coordenador de estabelecimento que, para o efeito, deve ouvir o Docente Titular de 

Grupo/Turma/Diretor de Turma a que a criança/aluno pertença. 

4. A aplicação da medida corretiva prevista na alínea d) do n.º 1 é da competência do Diretor 

do Agrupamento que, para o efeito, pode ouvir o Docente Titular de Grupo/Turma/Diretor 

de Turma a que a criança/aluno pertença. 

5. A aplicação, e posterior execução, da medida corretiva prevista na alínea b) do n.º 1 não 

pode ultrapassar o período de tempo correspondente a um ano letivo. 

6. Tendo em vista a aplicação da medida corretiva prevista na alínea b) do n.º 1 consideram-

se as seguintes atividades: 

a) Zelar pela preservação, conservação e limpeza dos espaços de uso comum; 

b) Auxiliar no acompanhamento aos intervalos; 

c) Outras atividades, pontualmente propostas pelo Docente Titular de 

Grupo/Turma/Diretor de Turma. 

7. Tendo em vista a aplicação das medidas corretivas previstas na alínea c) do n.º 1 

consideram-se as seguintes medidas a aplicar: 

a) Impedimento de utilizar o recreio exterior, o campo de jogos, a biblioteca, a sala TIC, a 

sala polivalente, durante os intervalos; 

b) Impedimento de jogar à bola ou outro desporto; 

c) Impedimento de utilizar o parque infantil ou equipamentos similares. 

8. A aplicação das medidas corretivas previstas no n.º 1 é comunicada aos Pais/Encarregado 

de Educação. 

Artigo 137.º - Medidas disciplinares sancionatórias 

1. As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma sanção disciplinar imputada ao 

comportamento da criança/aluno, devendo a ocorrência dos factos suscetíveis de a 

configurarem, ser participada de imediato, pelo docente ou, na sua ausência, pelo 

funcionário que a presenciou, ou dela teve conhecimento, à direção do Agrupamento. 

2. Medidas a aplicar, de caráter sancionatório: 

a) Repreensão registada (apensa ao processo individual do aluno); 

b) Suspensão da escola, por um dia; 

c) Suspensão da escola, até dez dias úteis; 

d) Transferência de escola. 
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3. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de repreensão registada é da competência 

do respetivo Docente, quando a infração for praticada na sala de aula, ou do Coordenador 

de estabelecimento ou do Diretor, nas restantes situações, averbando-se no respetivo 

processo individual do aluno, a identificação do autor do ato decisório, data em que o 

mesmo foi proferido e a fundamentação de facto e de direito que norteou tal decisão. 

4. Em casos excecionais e enquanto medida dissuasora, a suspensão por um dia pode ser 

aplicada pelo Diretor do Agrupamento, garantidos que estejam os direitos de audiência e 

defesa do visado e sempre fundamentada nos factos que a suportam. 

5. A decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola até 10 dias 

úteis, é precedida da audição em auto do aluno visado, do qual constam, em termos 

concretos e precisos, os factos que lhe são imputados, os deveres por ele violados e a 

referência expressa, não só da possibilidade de se pronunciar relativamente àqueles factos, 

como da defesa elaborada, sendo competente para a sua aplicação o Diretor, que pode, 

previamente, ouvir o Docente Titular de Grupo/Turma/Diretor de Turma. 

6. Compete ao Diretor, ouvidos os Pais/Encarregado de Educação do aluno, fixar os termos e 

condições em que a aplicação da medida disciplinar sancionatória, referida no número 

anterior, será cumprida, garantindo ao aluno um plano de atividades pedagógicas a realizar 

e corresponsabilizando os pais pela sua execução e acompanhamento. 

7. Na impossibilidade dos Pais/Encarregados de Educação do aluno poderem participar na 

audição a realizar nos termos do número anterior, a associação de pais e encarregados de 

educação, caso exista, deve ser ouvida, preservando o dever de sigilo. 

8. As faltas dadas pelo aluno no decurso do período de aplicação da medida disciplinar 

sancionatória de suspensão da escola, até 10 dias úteis, são consideradas injustificadas. 

9. A aplicação da medida disciplinar sancionatória da transferência de escola compete ao 

Diretor, após a conclusão do procedimento disciplinar e reporta-se à prática de factos 

notoriamente impeditivos do prosseguimento do processo de ensino-aprendizagem dos 

restantes alunos da escola, ou do normal relacionamento com algum ou alguns dos membros 

da comunidade educativa. 

10.  A medida disciplinar sancionatória de transferência de escola apenas é aplicada a aluno de 

idade não inferior a 10 anos e quando estiver assegurada a frequência de outro 

estabelecimento e, frequentando o aluno a escolaridade obrigatória, se esse outro 

estabelecimento de ensino estiver situado na mesma localidade ou na localidade mais 

próxima, servida de transporte público ou escolar. 

11. Complementarmente às medidas previstas no n.º 2 deste artigo compete ao Diretor do 

Agrupamento decidir sobre a reparação dos danos provocados pelo aluno no património 

escolar. 
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Artigo 138.º - Cumulação de medidas disciplinares 

1. A aplicação das medidas corretivas é cumulável entre si. 

2. A aplicação de uma ou mais das medidas corretivas é cumulável apenas com a aplicação de 

uma medida disciplinar sancionatória. 

3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, por cada infração apenas pode ser 

aplicada uma medida disciplinar sancionatória. 

Artigo 139.º - Atividades de integração na escola 

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 carácter pedagógico, que contribuam para o reforço 

da sua formação cívica, com vista ao desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da 

sua capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade 

educativa, do seu sentido de responsabilidade e das suas aprendizagens. 

2. As tarefas referidas no número anterior serão aplicadas de acordo com o comportamento 

manifestado pelo aluno e poderão ser: 

a) Limpeza de espaços que o aluno tenha sujado propositadamente; 

b) Reparação de objetos/materiais/espaços que o aluno tenha danificado 

propositadamente; 

c) Manutenção do espaço escolar; 

d) Limpeza de espaços exteriores/pátios; 

e) Arranjo/limpeza de jardins; 

f) Limpeza/lavagem de loiça/utensílios no refeitório; 

g) Organização/arrumação de materiais/espaços diversos; 

h) Trabalhos pedagógicos que versem assuntos relacionados com o incumprimento que deu 

origem à sanção; 

i) Fazer a separação e transporte do lixo; 

j) Organizar cartazes que orientem os alunos para atitudes corretas; 

k) Atividades na biblioteca. 

3. As tarefas anteriormente referidas são executadas em horário não coincidente com as 

atividades letivas, mas nunca por prazo superior a quatro semanas e aplicam-se a alunos 

reincidentes com três ou mais infrações. 

4. As referidas tarefas só poderão ser aplicadas com conhecimento e autorização do Diretor. 

5. As atividades de integração na escola devem, se necessário e sempre que possível, 

compreender a reparação do dano provocado pelo aluno. 

6. Para supervisionar a execução do programa de integração, a escola conta com a 

colaboração do pessoal docente e não docente. 
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SUBSECÇÃO IV – COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS DISCIPLINARES 

Artigo 140.º- Competência do Docente Titular de Grupo/Turma/ Diretor de Turma 

1. O docente, no desenvolvimento do plano de trabalho do grupo/turma e no âmbito da sua 

autonomia pedagógica, é responsável pela regulação dos comportamentos na sala de aula, 

competindo-lhe a aplicação das medidas de prevenção e remediação que propiciem a 

realização do processo de ensino e aprendizagem num bom ambiente educativo, bem como 

a formação cívica das crianças/alunos, com vista ao desenvolvimento equilibrado da sua 

personalidade, das suas capacidades de se relacionarem com outros, da sua plena 

integração na Comunidade Educativa e do seu sentido de responsabilidade. 

2. No exercício da competência referida no número anterior, o docente pode aplicar as 

medidas disciplinares de advertência, repreensão e repreensão registada, dando 

conhecimento ao Diretor, exceto no caso de advertência. 

Artigo 141.º- Competência do Diretor 

O Diretor é competente, sem prejuízo da sua intervenção para advertir e repreender, para a 

aplicação das medidas disciplinares corretivas e sancionatórias, constantes no Estatuto do 

Aluno e Ética Escolar. 

Artigo 142.º- Procedimento disciplinar 

Quando se verifique a instauração de processo disciplinar, será aplicado o estipulado na lei 

vigente. 

Artigo 143.º - Relação entre situações de incumprimento e medidas a aplicar 

 Situações de incumprimento Medidas a aplicar 

Comportamentos 

passíveis de 

medidas 

corretivas 

● Desrespeito pela autoridade do 

professor. 

● Incumprimento não justificado e 

reincidente dos deveres de pontualidade 

e assiduidade. 

● Desrespeito pontual pelo direito à 

educação e ensino dos restantes alunos, 

nomeadamente através da perturbação 

do normal funcionamento das atividades 

escolares. 

1. Advertência. 

2. Realização de tarefas e 

atividades de integração na 

escola. 

3. Condicionamento no 

acesso a certos espaços 

escolares, ou na utilização 

de certos materiais e 

equipamentos. 
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● Insubordinação pontual, face a 

orientações ou instruções do pessoal 

docente e não docente. 

4. Mudança de turma. 

Comportamentos 

passíveis de 

medidas 

sancionatórias 

● Ausência da escola, durante o seu 

horário, sem a devida autorização. 

● Danificação intencional das instalações 

da escola ou de bens pertencentes a 

elementos da comunidade educativa. 

● Violação dos deveres de respeito e 

correção, nas relações com os elementos 

da comunidade educativa. 

● Desrespeito sistemático pelo direito à 

educação e ensino dos restantes alunos, 

nomeadamente através da perturbação 

do normal funcionamento das atividades 

escolares. 

● Insubordinação sistemática, face a 

orientações ou instruções do pessoal 

docente e não docente. 

● Agressão física ligeira, a qualquer 

elemento da comunidade educativa. 

1. Repreensão registada  

(apensa ao processo 

individual do aluno). 

2. Suspensão da escola por 

1 dia. 

3. Suspensão da escola até 

10 dias úteis. 

4. Transferência de 

escola. 

 

● Dano intencional das instalações da 

escola ou de bens pertencentes a 

elementos da comunidade educativa, 

perpetrado com violência ou do qual 

resulte prejuízo elevado. 

● Violação intencional dos deveres de 

respeito e correção nas relações com os 

elementos da comunidade educativa, sob 

forma de injúria, difamação ou calúnia.  

● Agressão física ligeira a qualquer 

elemento da comunidade educativa, 

 

 

 

De acordo com o estipulado 

na Lei vigente. 
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dolosamente provocada, e de que resulte 

ofensa particularmente dolorosa ou 

permanente. 

Artigo 144.º - Execução das Medidas Disciplinares 

1. Compete ao Docente Titular de Grupo/Turma/Diretor de Turma o acompanhamento da 

criança/aluno na execução da medida corretiva ou disciplinar sancionatória a que foi 

sujeito, devendo articular a sua atuação com os pais/encarregados de educação, de acordo 

com a Lei vigente. 

2. Podem ainda ser criadas equipas multidisciplinares para o acompanhamento da 

criança/aluno na execução da medida corretiva ou disciplinar sancionatória a que foi 

sujeito. 

SECÇÃO II - DOCENTES 

Artigo 145.º - Direitos Específicos 

1. São garantidos ao pessoal docente os direitos estabelecidos para os funcionários e agentes 

do Estado em geral, bem como os direitos profissionais decorrentes do Estatuto da Carreira 

dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário, 

nomeadamente: 

a) Direito à formação e informação para o exercício da função educativa; 

b) Direito ao apoio técnico, material e documental; 

c) Direito à segurança na atividade profissional; 

d) Direito à consideração e ao reconhecimento da sua autoridade pelos alunos, suas 

famílias e demais membros da comunidade educativa; 

e) Direito à colaboração das famílias e da comunidade educativa no processo de educação 

dos alunos; 

f) Direito à negociação coletiva nos termos legalmente estabelecidos. 

Artigo 146.º - Outros Direitos 

1. Solicitar apoios dos órgãos competentes da escola para desenvolver atividades científicas, 

culturais, lúdicas ou desportivas de interesse para a comunidade. 

2. Ter condições de trabalho, que lhe permitam desempenhar corretamente a sua função 

pedagógica/didática, dispondo de instalações apropriadas e de material adequado e 

suficiente.  

3. Assegurar que todos os alunos tenham o material indispensável para o bom funcionamento 

das aulas, podendo ficar sujeitos à marcação de falta se tal não acontecer.  
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4. Ser coadjuvado nas suas atividades pelo pessoal assistente operacional.  

5. Ser convocado para reuniões, com pelo menos 48 horas de antecedência. Este prazo pode 

ser reduzido para 24 horas, desde que convocado pessoalmente e que tenha a concordância 

dos intervenientes. 

6. Ter conhecimento prévio de toda a documentação submetida a discussão pelo corpo 

docente.  

7. Ter conhecimento das deliberações dos órgãos de administração e gestão e do Conselho 

Pedagógico, em tempo útil.  

8. Poder sempre justificar-se e defender-se de qualquer acusação.  

Artigo 147.º - Deveres Profissionais 

Os docentes estão obrigados ao cumprimento dos deveres gerais dos funcionários e agentes da 

administração pública em geral e a deveres específicos nos termos do Estatuto da Carreira dos 

Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário, nomeadamente:  

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

da equidade; 

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

permanente aperfeiçoamento e tendo como objetivo a excelência; 

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

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

mútuo, em especial entre docentes, alunos, encarregados de educação e pessoal não 

docente; 

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

perspetiva de desenvolvimento pessoal e profissional e de aperfeiçoamento do seu 

desempenho; 

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

designadamente nas promovidas pela Administração, e usar as competências adquiridas 

na sua prática profissional; 

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

utilizados, numa perspetiva de abertura à inovação; 

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

participar nas atividades de avaliação da escola; 

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

com a administração educativa na prossecução dos objetivos decorrentes da política 

educativa, no interesse dos alunos e da sociedade; 

i) Lançar as propostas de avaliação até 48h antes da realização dos conselhos de 

turma/docentes. 
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Artigo 148.º - Deveres para com os alunos 

1.  Respeitar a dignidade pessoal e as diferenças culturais dos alunos valorizando os diferentes 

saberes e culturas, prevenindo processos de exclusão e discriminação. 

2. Promover a formação e realização integral dos alunos, estimulando o desenvolvimento das 

suas capacidades, a sua autonomia e criatividade.  

3. Promover o desenvolvimento do rendimento escolar dos alunos e a qualidade das 

aprendizagens, de acordo com os respetivos programas curriculares e atendendo à 

diversidade dos seus conhecimentos e aptidões. 

4. Organizar e gerir o processo ensino-aprendizagem, adotando estratégias de diferenciação 

pedagógica suscetíveis de responder às necessidades individuais dos alunos. 

5. Assegurar o cumprimento integral das atividades letivas correspondentes às exigências do 

currículo nacional, dos programas e das orientações programáticas ou curriculares em vigor. 

6. Adequar os instrumentos de avaliação às exigências do currículo nacional, dos programas e 

das orientações programáticas ou curriculares e adotar critérios de rigor, isenção e 

objetividade na sua correção e classificação. 

7. Manter a disciplina e exercer a autoridade pedagógica com rigor, equidade e isenção. 

8. Cooperar na promoção do bem-estar dos alunos, protegendo-os de situações de violência 

física ou psicológica, se necessário solicitando a intervenção de pessoas e entidades alheias 

à instituição escolar. 

9. Colaborar na prevenção e deteção de situações de risco social participando-as às entidades 

competentes. 

10. Respeitar a natureza confidencial da informação relativa aos alunos e respetivas famílias. 

Artigo 149.º - Deveres para com a escola e os outros Docentes 

1. Colaborar na organização da escola, cooperando com os órgãos de direção executiva e as 

estruturas de gestão pedagógica e com o restante pessoal docente e não docente tendo em 

vista o seu bom funcionamento. 

2. Cumprir os regulamentos, desenvolver e executar os projetos educativos e planos de 

atividades e observar as orientações dos órgãos de direção executiva e das estruturas de 

gestão pedagógica da escola. 

3. Promover o bom relacionamento e a cooperação entre todos os docentes, dando especial 

atenção aos que se encontram em início de carreira ou em formação ou que denotem 

dificuldades no seu exercício profissional.  

4. Partilhar com os outros docentes a informação, os recursos didáticos e os métodos 

pedagógicos, no sentido de difundir as boas práticas e de aconselhar aqueles que se 

encontrem no início de carreira ou em formação ou que denotem dificuldades no seu 

exercício profissional.  
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5. Refletir, nas várias estruturas pedagógicas, sobre o trabalho realizado individual e 

coletivamente, tendo em vista melhorar as práticas e contribuir para o sucesso educativo 

dos alunos. 

6. Cooperar com os outros docentes na avaliação do seu desempenho. 

7. Defender e promover o bem-estar de todos os Docentes, protegendo-os de quaisquer 

situações de violência física ou psicológica, se necessário, solicitando a intervenção de 

pessoas e entidades alheias à instituição escolar. 

Artigo 150.º - Deveres para com os Pais e Encarregados de Educação 

1. Respeitar a autoridade legal dos Pais e Encarregados de Educação e estabelecer com eles 

uma relação de diálogo e cooperação, no quadro da partilha da responsabilidade pela 

educação e formação integral dos alunos. 

2. Promover a participação ativa dos Pais e Encarregados de Educação na educação escolar 

dos alunos, no sentido de garantir a sua efetiva colaboração no processo de aprendizagem. 

3. Incentivar a participação dos Pais e Encarregados de Educação na atividade da escola, no 

sentido de criar condições para a integração bem-sucedida de todos os alunos. 

4. Facultar regularmente aos Pais e Encarregados de Educação a informação sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens e o percurso escolar dos filhos, bem como sobre 

quaisquer outros elementos relevantes para a sua educação. 

5. Participar na promoção de ações específicas de formação ou informação para Pais e 

Encarregados de Educação que fomentem o seu envolvimento na escola com vista à 

prestação de um apoio adequado aos alunos.   

Artigo 151.º - Regime de férias, faltas e licenças 

De acordo com o Estatuto da Carreira Docente e legislação em vigor. 

Artigo 152.º - Regime disciplinar 

1. É considerada infração disciplinar a violação de deveres gerais ou específicos que incubem 

ao pessoal docente. 

2. O processo disciplinar é da competência do Diretor ou do Diretor Regional. 

3. Cabe à Inspeção Geral de Ensino nomear um instrutor do processo e comunicar à Delegação 

Regional para que se proceda à sua instauração. 

4. A aplicação das penas depende da natureza das mesmas.  
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SUBSECÇÃO I - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS DOCENTES 

Artigo 153.º - Enquadramento 

A avaliação de desempenho do pessoal docente rege-se pela Lei vigente (Decreto Regulamentar 

26/2012). 

Artigo 154.º - Princípios orientadores 

1. A avaliação de desempenho do pessoal docente visa a melhoria da qualidade do serviço 

educativo e da aprendizagem das crianças/alunos, bem como a valorização e o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes. 

2. A avaliação de desempenho concretiza-se nas seguintes dimensões: 

a) Científica e pedagógica; 

b) Participação na escola e relação com a comunidade educativa; 

c) Formação contínua para desenvolvimento profissional. 

Artigo 155.º - Periodicidade 

O processo de avaliação do desempenho dos docentes integrados na carreira deve ser concluído 

no final do ano escolar anterior ao do fim do ciclo avaliativo. 

Artigo 156.º - Intervenientes 

No processo de avaliação de desempenho, segundo a Lei vigente, intervêm: 

a) O Presidente do Conselho Geral; 

b) O Diretor; 

c) Quatro elementos do Conselho Pedagógico; 

d) Avaliador externo; 

e) Avaliador interno; 

f) Avaliado. 

Artigo 157.º - Competências 

1. O Presidente do Conselho Geral: 

a) Homologa a proposta de decisão do recurso previsto na Lei vigente; 

b) Notifica o Diretor para os efeitos previstos na Lei vigente. 

2. O Diretor, enquanto elemento da Secção de Avaliação do Desempenho Docente (SADD), é 

responsável por todo o processo de avaliação de desempenho do pessoal docente, cabendo-

lhe assegurar as condições necessárias à sua realização. 

3. O Conselho Pedagógico elege quatro docentes que integram a SADD e aprova o documento 

de registo e avaliação do desenvolvimento das atividades realizadas pelos avaliados.  
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4. Compete à SADD: 

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

designadamente, o Projeto Educativo do Agrupamento e o serviço distribuído ao 

docente; 

b) Calendarizar os procedimentos de avaliação; 

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

atividades realizadas pelos avaliados; 

d) Acompanhar e avaliar todo o processo; 

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

aplicação das percentagens de diferenciação dos desempenhos; 

f) Apreciar e decidir as reclamações, para atribuição da classificação final; 

g) Aprovar o plano de formação previsto na lei vigente, sob proposta do avaliador. 

5. O avaliador externo deve reunir os seguintes requisitos cumulativos: 

a) Estar integrado em escalão igual ou superior ao do avaliado; 

b) Pertencer ao mesmo grupo de recrutamento do avaliado; 

c) Ser titular de formação em avaliação do desempenho ou supervisão pedagógica ou deter 

experiência profissional em supervisão pedagógica; 

d) Procede à avaliação externa da dimensão científica e pedagógica dos docentes 

abrangidos; 

e) Integra uma bolsa de avaliadores, constituída por docentes de todos os grupos de 

recrutamento, regulamentada por diploma próprio. 

6. Avaliador interno: 

a) É o coordenador de departamento curricular ou quem este designar, considerando-se, 

para este efeito, preferencialmente os requisitos constantes para a seleção do avaliador 

externo. 

Na impossibilidade de aplicação dos critérios previstos na alínea anterior não há lugar à 

designação, mantendo-se o Coordenador de departamento curricular como avaliador. 

Compete-lhe a avaliação do desenvolvimento das atividades realizadas pelos avaliados nas 

dimensões previstas na lei vigente, através dos seguintes elementos: 

a) Documento de registo e avaliação aprovado pelo Conselho Pedagógico para esse efeito; 

b) Relatórios de autoavaliação. 

Artigo 158.º - Calendarização do processo de avaliação 

A calendarização do processo de avaliação do desempenho docente é decidida pela Secção da 

Avaliação do Desempenho Docente (SADD). 
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Artigo 159.º - Procedimento a adotar na avaliação de Docentes contratados 

1. Tendo em conta o previsto na Lei em vigor, a avaliação do pessoal docente contratado 

realiza-se no final do período de vigência do respetivo contrato e antes da sua eventual 

renovação, desde que tenha prestado serviço docente efetivo durante, pelo menos cento e 

oitenta dias, no Agrupamento.  

2. Quando o limite mínimo de cento e oitenta dias resultar da celebração de mais do que um 

contrato a termo, a avaliação será realizada pelo Agrupamento, cujo contrato termine em 

último lugar, recolhidos os elementos avaliativos das outras escolas. 

Artigo 160.º - Instrumentos de registo 

O processo de avaliação é constituído pelos seguintes documentos obrigatórios: 

a) Relatório de autoavaliação (responsabilidade do avaliado); 

b) Ficha de avaliação de desempenho docente (responsabilidade do avaliador). 

SECÇÃO III - PESSOAL NÃO DOCENTE 

Artigo 161.º - Princípios gerais 

1. Considera-se pessoal não docente o conjunto dos funcionários que no âmbito das respetivas 

funções contribuem para apoiar a organização e a gestão, as atividades socioeducativas, 

incluindo os serviços especializados de apoio socioeducativo e ainda o serviço de apoio à 

família e as atividades de enriquecimento curricular. 

2. Nos estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar e do Ensino Básico, quando existirem três ou 

mais assistentes operacionais deverá haver um responsável dos mesmos que coordene as 

tarefas a realizar e efetue a ligação aos superiores hierárquicos. 

Artigo 162.º - Competências 

Aos assistentes operacionais compete predominantemente: 

a) Auxiliar a integração das crianças/alunos na comunidade educativa, incentivando o 

respeito pelas regras de convivência e promovendo um bom ambiente educativo; 

b) Colaborar com os Docentes no acompanhamento das crianças/alunos entre e durante as 

atividades letivas, zelando para que nas instalações escolares sejam mantidas as normas 

de comportamento, higiene, ambiente, silêncio e respeito permanente pelo trabalho 

educativo em curso; 

c) Intervir junto das crianças/alunos sempre que os comportamentos coloquem em risco a 

integridade física e psíquica dos seus pares e demais elementos da comunidade 

educativa; 

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

comunicando estragos e extravios; 
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e) Limpar e arrumar as instalações da escola à sua responsabilidade, zelando pela sua 

conservação e dos respetivos equipamentos e materiais; 

f) Zelar pela conservação e manutenção dos pátios; 

g) Desempenhar funções de apoio à biblioteca, que lhe sejam atribuídas; 

h) Prestar assistência em situações de primeiros socorros e, em caso de necessidade, 

acompanhar a criança/aluno a unidades hospitalares; 

i) Prestar informações na portaria, encaminhar pessoas, controlar entradas e saídas de 

pessoal estranho e proceder à abertura e encerramento das portas de acesso às 

instalações; 

j) Efetuar, no interior e exterior, tarefas indispensáveis ao funcionamento dos serviços; 

k) Vigiar as instalações do estabelecimento de ensino, evitando a entrada de pessoas não 

autorizadas; 

l) Cumprir a função que lhe é atribuída no âmbito do plano de segurança. 

Artigo 163.º - Férias, faltas e licenças do Pessoal não docente 

Todas as questões relacionadas com férias, faltas e licenças regem-se pela Lei em vigor. 

Artigo 164.º - Assiduidade 

1. Qualquer alteração de horário carece de autorização do Diretor. 

2. Sempre que o funcionário pretenda faltar ou ausentar-se temporariamente, deve informar 

atempadamente o Coordenador de Estabelecimento, de modo a assegurar o funcionamento 

dos serviços. 

SECÇÃO IV - PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Artigo 165.º – Princípios gerais 

Aos Pais e Encarregados de Educação incumbe, para além das suas obrigações legais, uma 

especial responsabilidade, inerente ao seu poder/dever de dirigir a educação dos seus 

filhos/educandos, no interesse destes, e de promover ativamente o desenvolvimento físico, 

intelectual e cívico dos mesmos. 

Artigo 166.º - Direitos dos Pais e Encarregados de Educação 

São direitos gerais dos Pais e Encarregados de Educação: 

a) Participar na vida do Agrupamento e nas atividades da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação; 

b) Comparecer no estabelecimento escolar por sua iniciativa e quando para tal for 

solicitado; 
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c) Ser convocado para reuniões com o Docente Titular de Grupo/Turma/Diretor de Turma 

e ter conhecimento da hora e dia de atendimento; 

d) Ser informado, durante e no final de cada período escolar, do aproveitamento, da 

assiduidade e do comportamento do seu educando; 

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

que as estruturas de orientação educativa o considerem necessário; 

f) Ser atendido corretamente pelos diferentes intervenientes da comunidade educativa; 

g) Apresentar ao Docente Titular de Grupo/Turma/Diretor de Turma, ao Diretor e aos 

demais órgãos de gestão e administração do Agrupamento, quaisquer problemas, 

críticas ou sugestões que estes por si só não possam resolver;  

h) Apresentar para discussão e aprovação nos órgãos próprios, quaisquer projetos, ações, 

sugestões ou ideias, que visem a concretização do Projeto Educativo; 

i) Apresentar nos órgãos próprios, individualmente ou através dos seus representantes 

legais, reclamações devidamente fundamentadas; 

j) Ser associado da respetiva Associação de Pais e Encarregados de Educação, de acordo 

com o instituído nos respetivos estatutos; 

k) Ter acesso ao Regulamento Interno do Agrupamento, quando solicitado. 

Artigo 167.º - Deveres e responsabilidades dos Pais/Encarregados de Educação 

São deveres gerais dos Pais e Encarregados de Educação: 

a) Proceder à matrícula do seu educando; 

b) Responsabilizar-se pelo cumprimento do dever de assiduidade, pontualidade e disciplina 

do seu educando; 

c) Justificar as faltas nos termos do Regulamento Interno do Agrupamento; 

d) Acompanhar todo o processo educativo do seu educando, cooperando com os docentes 

no desempenho da sua missão pedagógica, em especial quando para tal forem 

solicitados, colaborando no processo de ensino e aprendizagem dos seus educandos; 

e) Comparecer no estabelecimento escolar sempre que para tal seja solicitado; 

f) Articular a educação na vertente escola/família; 

g) Contactar o educador/professor do seu educando, no horário de atendimento 

estabelecido; 

h) Participar nas reuniões dos Órgãos do Agrupamento para que foi eleito como 

representante dos pais/encarregados de educação; 

i) Participar nas reuniões convocadas pela direção, solicitadas pela própria, ou pelas 

estruturas de coordenação educativa, pelos serviços especializados de educação 

especial, pelos docentes e pela associação de pais e encarregados de educação; 

j) Responsabilizar-se pelos danos causados pelo seu educando na escola; 
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k) Responsabilizar-se pelo extravio de material não didático dos seus educandos, dentro do 

espaço escolar;  

l) Valorizar o papel do educador/professor e da escola; 

m) Cooperar com todos os elementos da Comunidade Educativa no desenvolvimento de uma 

cultura de cidadania, nomeadamente através da promoção de regras de convivência no 

estabelecimento escolar; 

n) Conhecer o Estatuto do Aluno, bem como o Regulamento Interno do Agrupamento e 

subscrever declaração anual de aceitação dos mesmos e de compromisso ativo quanto 

ao seu cumprimento integral; 

o) Diligenciar para que o seu educando beneficie, efetivamente, dos seus direitos e 

cumpra rigorosamente os deveres considerados nos termos do Estatuto do Aluno. 

SUBSECÇÃO I - ASSOCIAÇÕES DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Artigo 168.º - Princípio geral 

Às Associações de Pais e Encarregados de Educação é reconhecido o direito de participação no 

Agrupamento. 

Artigo 169.º - Finalidade 

As Associações de Pais e Encarregados de Educação, do Agrupamento, têm como finalidade 

contribuir para o bom funcionamento dos estabelecimentos escolares e para o sucesso 

educativo das crianças/alunos, em cooperação com todas as entidades interessadas e 

responsáveis pela qualidade da educação. 

Artigo 170.º - Competências 

Compete às Associações de Pais e Encarregados de Educação: 

a) Representar os Pais e Encarregados de Educação; 

b) Defender os direitos e os legítimos interesses dos seus associados, no que respeita à 

educação e ao ensino dos seus filhos/educandos; 

c) Fomentar o esclarecimento dos seus associados a todos os níveis; 

d) Promover a melhoria dos equipamentos e das condições educativas das crianças/ 

alunos; 

e) Promover inter-relação escola/meio e a participação da comunidade na organização 

educativa e na direção do sistema educativo; 

f) Colaborar, institucionalmente, com os órgãos de direção e administração do 

Agrupamento; 
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g) Integrar e fazer-se representar nos órgãos em que a lei determine a sua participação, 

noutros de caráter associativo, designadamente de âmbito federativo, bem como nos 

que a dinâmica social, local, regional ou nacional crie ou aconselhe; 

h) Colaborar em iniciativas educativas de caráter cultural, desportivo, de ocupação de 

tempos livres e de orientação educativa das crianças/alunos; 

i) Recorrer a entidades públicas e privadas com o objetivo de obter colaboração para as 

soluções que interessem às crianças/alunos, ao Agrupamento e ao meio. 

Artigo 171.º - Direitos das Associações de Pais e Encarregados de Educação 

1. Constituem direitos das Associações de Pais e Encarregados de Educação: 

a) Participar na vida do Agrupamento e colaborar na definição da política educativa; 

b) Ser-lhes disponibilizada a legislação que lhes diga respeito; 

c) Receber cópia do Regulamento Interno, Projeto Educativo e Plano Anual de Atividades 

do Agrupamento; 

2. Ver asseguradas pelo Coordenador do Estabelecimento, de acordo com as disponibilidades 

existentes: 

a) Espaço visível nas vitrinas para afixação de informação; 

b) Cedência de instalações para reuniões e outras ações. 

Artigo 172.º - Deveres das Associações de Pais e Encarregados de Educação 

As Associações de Pais e Encarregados de Educação devem: 

a) Informar antecipadamente o Diretor das reuniões da Associação com os Pais e 

Encarregados de Educação; 

b) Solicitar ao Diretor autorização para distribuição ou afixação de comunicados, 

convocatórias ou outra documentação de interesse para a Associação, nos locais 

destinados para o efeito; 

c) Solicitar ao Diretor, com 5 dias úteis de antecedência, a cedência de instalações e zelar 

pela conservação e limpeza das mesmas, sendo responsável por eventuais danos 

decorrentes dessa utilização; 

d) Dar conhecimento ao Diretor do Plano de Ação em cada ano letivo; 

e) Colaborar com o Diretor e Coordenador de Estabelecimento na busca de soluções para 

situações/problemas; 

f) Ser o elo entre o Agrupamento e a família. 
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SECÇÃO V - AUTARQUIAS 

Artigo 173.º – Princípios gerais 

1. A Lei de Bases do Sistema Educativo reconhece a autarquia como uma das estruturas para 

assegurar a interligação da comunidade com a administração do sistema educativo.  

2. A existência de um relacionamento alicerçado em bases de franca cooperação com o poder 

local é um fator vital para a consecução das metas educativas da comunidade o qual foi 

reforçado através do Decreto-Lei n.º144/2008, de 28 de Julho com a transferência efetiva 

de competências para a Município em matéria de Educação. 

Artigo 174.º - Direitos da Autarquia 

1. São direitos da Autarquia, para além dos consignados na lei em vigor, os seguintes: 

a) Participar no Conselho Geral, nos termos da Lei; 

b) Colaborar com o Agrupamento no desenvolvimento das Atividades de Animação e Apoio 

à Família (AAAF) e das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), assumindo a 

promoção das mesmas; 

c) Participar na vida do Agrupamento, concretizando e apoiando iniciativas e atividades, 

no âmbito dos recursos de que possa dispor; 

d) Ser envolvida, sempre que necessário, e receber informação acerca de todas as 

atividades que se insiram no âmbito da interação escola/meio; 

e) Propor a introdução de alterações ao presente Regulamento, que se afigurem oportunas 

ou urgentes; 

f) Receber em tempo útil, toda a documentação que venha a ser objeto de análise e 

emissão de parecer. 

2. Às Juntas de Freguesia é reconhecido o direito a participar, no âmbito da respetiva área 

geográfica, na vida escolar e educativa dos estabelecimentos de educação/ensino que 

integram o Agrupamento. 

Artigo 175.º - Deveres da Autarquia 

1. São deveres da Autarquia, para além dos consignados na Lei vigente, os seguintes: 

a) Promover e apoiar a interação escola/meio social, patrimonial, cultural e ambiental; 

b) Responsabilizar-se pela concretização das ações ou atividades que vier a propor e 

aquelas com as quais se comprometer, ainda que propostas pelo Agrupamento; 

c) Intervir na vida do Agrupamento, conforme o aprovado no seu Projeto Educativo, 

respeitando o papel dos vários agentes da comunidade educativa; 

d) Contribuir, enquanto Autarquia, no quadro das suas competências e dos seus recursos, 

para a promoção da melhoria da qualidade da resposta educativa; 
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e) Colaborar com o Agrupamento no sentido de disponibilizar informação que detenha e 

que seja relevante para o desenvolvimento de projetos e ações; 

f) Proceder à avaliação do pessoal não docente, com a colaboração do Diretor; 

g) Participar nas reuniões do Conselho Geral; 

h) Articular a política educativa com outras políticas sociais, nomeadamente em matéria 

de apoio socioeducativo, de organização de atividades e de transportes escolares. 

2. É dever das Juntas de Freguesias, nos termos do disposto na Lei vigente, e no âmbito da 

respetiva área geográfica, fornecer o material de limpeza e expediente aos centros 

escolares. 

3. É dever do Município, nos termos da Lei: 

a) Assegurar a construção, manutenção e conservação das instalações dos centros 

escolares, bem como o fornecimento do equipamento e material didático e a prestação 

dos apoios socioeducativos aos mesmos níveis; 

b) Deliberar em matéria de Ação Social Escolar, nomeadamente no que respeita a 

alimentação, transporte e atribuição de auxílios económicos; 

c) Apoiar ou comparticipar no apoio à ação social escolar e às atividades complementares 

no âmbito do Projeto Educativo; 

d) Organizar e gerir os transportes escolares. 

4. Nos termos da Lei em vigor, foram atribuídos ao Município competências no âmbito: 

a) Do pessoal não docente do Agrupamento relativamente: ao recrutamento, à afetação e 

colocação, à gestão de carreiras e remunerações e ao poder disciplinar; 

b) Da componente de apoio à família, designadamente o fornecimento de refeições e 

apoio ao prolongamento de horário das AAAF na educação pré-Escolar e da AEC no 1.º 

ciclo de ensino básico. 

SECÇÃO VI - ASSOCIAÇÕES DE CARÁTER CULTURAL, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO, ECONÓMICO OU 

DESPORTIVO 

Artigo 176.º - Representantes das Associações de Caráter Cultural, Artístico, Científico, 

Económico ou Desportivo 

São direitos e deveres destes representantes: 

a) Ser cooptado para integrar o Conselho Geral do Agrupamento; 

b) Ser atendido nas suas solicitações e esclarecido nas suas dúvidas por quem de direito na 

estrutura escolar; 

c) Estabelecer a ligação entre o Agrupamento e as associações de caráter cultural, 

artístico, científico, económico ou desportivo; 

d) Apresentar ao Conselho Geral do Agrupamento propostas a incluir no Projeto Educativo 

e no Plano Anual de Atividades. 
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CAPÍTULO VII - ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE 

EDUCAÇÃO E ENSINO 

SECÇÃO I - NORMAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO 

Artigo 177.º - Regime de funcionamento 

Regime de funcionamento dos estabelecimentos de educação/ensino do Agrupamento: 

Estabelecimentos de Educação/Ensino 
Oferta 

Educativa 

Regime de 

Funcionamento 

Centro Escolar de Arranhó 
Pré-Escolar 

1.º e 2.º Ciclos 
Normal 

Centro Escolar de Arruda dos Vinhos 
Pré-Escolar 

1.º Ciclo 
Normal 

Centro Escolar de Casal Telheiro 
Pré-Escolar 

1.º Ciclo 
Normal 

Centro Escolar de S. Tiago dos Velhos 
1.º Ciclo 

Pré-Escolar 
Normal 

Artigo 178.º - Organização Pedagógica 

1. A Educação Pré-escolar destina-se a crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a 

idade de ingresso no 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

a) A componente letiva é de 5 horas diárias, distribuídas por dois períodos; 

b) As atividades de animação e apoio à família destinam-se a assegurar o acompanhamento 

das crianças antes e depois do período diário das atividades letivas e durante o período 

de almoço. 

2. No 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

a) A componente letiva curricular é de 25 horas semanais para o 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos 

(incluindo o intervalo de 30 minutos de manhã); 

b) As Atividades de Apoio à Família destinam-se a assegurar o acompanhamento dos alunos 

antes e depois da componente curricular e de enriquecimento curricular e o período do 

almoço, podendo ser protocoladas, em parte, por entidades parceiras; 

c) As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) são de oferta obrigatória e de 

frequência gratuita, sendo a inscrição facultativa; 
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d) Uma vez realizada a inscrição dos alunos nas atividades, os encarregados de educação 

comprometem-se a que os seus educandos as frequentem até ao final do ano letivo, no 

respeito pelo dever de assiduidade consagrado no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, 

aprovado pela Lei n.º 51/2012. 

3. No 2.º Ciclo do Ensino Básico. 

a) A componente letiva curricular está de acordo com o despacho normativo n.º10/B/2018, 

do Artigo 13.º. 

Artigo 179.º - Admissão de crianças/alunos 

Compete ao Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico: 

a) Organizar o serviço de matrículas e/ou renovação de matrículas; 

b) Elaborar o calendário de matrículas, dentro dos limites fixados pelos serviços do 

Ministério da Educação; 

c) Autorizar a transferência de matrículas. 

Artigo 180.º - Matrículas e renovação de matrículas 

O pedido de matrícula pode ser efetuado via internet, na aplicação informática disponível no 

portal das escolas (https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home), com recurso 

à autenticação através de cartão de cidadão, ou de modo presencial nos locais indicados pelo 

Agrupamento, no período estipulado pela alínea b) do Artigo anterior. 

a) Matrículas e renovações de matrículas regem-se pela legislação em vigor, em cada ano 

letivo; 

b) O encaminhamento de alunos excedentes para outras escolas só poderá ser feito por 

decisão do Diretor do Agrupamento. 

Artigo 181.º - Adiamento de matrícula no 1º Ciclo do Ensino Básico 

Rege-se pela legislação em vigor, em cada ano letivo. Os Pais e Encarregados de Educação que 

pretendam efetuar o pedido de adiamento no 1.º Ciclo do Ensino Básico, a título excecional por 

um ano, devem para efeito de deferimento, constituir processo com os seguintes documentos: 

a) Requerimento ao DGEStE, até 15 de maio, do ano escolar imediatamente anterior ao 

pretendido para o adiamento da matrícula; 

b) Declaração de aceitação de matrícula no Jardim de Infância para o ano seguinte, 

emitida e devidamente autenticada, pelo Diretor do Agrupamento; 

c) Relatório Técnico-Pedagógico. 

Artigo 182.º - Constituição de grupos/turmas 

Na constituição de grupos/turmas devem ter-se em consideração os seguintes critérios: 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home
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a) Na constituição dos grupos/turmas devem prevalecer critérios de natureza pedagógica 

definidos no Projeto Educativo do Agrupamento, competindo ao Diretor aplicá-los no 

quadro de uma eficaz gestão e rentabilização de recursos humanos e materiais 

existentes e no respeito pelas regras constantes na lei em vigor; 

b) O Diretor, excecionalmente, pode prever benefício na divisão de turmas já constituídas 

de anos anteriores. Neste caso deverá ter em conta a semelhança entre o escalão etário 

e o número mais alto de processo do aluno. 

Artigo 183.º - Calendário Escolar 

1. O Calendário Escolar para o Agrupamento é definido pelos Órgãos competentes, respeitando 

as normas nacionais: 

a) Início e fim de cada período letivo; 

b) Início e fim de cada interrupção letiva; 

c) Total de dias letivos. 

2. O Calendário Escolar deve ser dado a conhecer aos Pais e Encarregados de Educação no 

início de cada ano letivo, publicitado na página do Agrupamento e exposto no átrio 

principal dos centros escolares. 

Artigo 184.º - Elaboração de horários 

A elaboração de horários dos grupos/turmas é da competência do Diretor, sob proposta do 

Conselho Pedagógico, aprovados pelo Conselho Geral. 

Artigo 185.º - Horário das atividades dos grupos/turmas 

1. As atividades letivas funcionam de 2.ª a 6.ª feira, ocupando dois períodos diários. 

2. As AAAF e AEC funcionam antes e/ou após o período de atividades letivas. 

Artigo 186.º - Momentos de recreio 

1. Os momentos de recreio constituem para as crianças/alunos momentos privilegiados para o 

exercício de práticas socializadoras que envolvam o desenvolvimento de competências nos 

planos de gestão de conflito e da regulação dos afetos. Para os docentes, estes momentos 

favorecem um melhor conhecimento das crianças/alunos. 

2. Durante estes momentos as crianças/alunos são acompanhados e supervisionados nas suas 

brincadeiras pelos docentes e pelos assistentes operacionais, de acordo com a planificação 

acordada no início do ano letivo e registada em mapa próprio. 

Artigo 187.º - Distribuição de serviço Docente 

1. A distribuição de serviço docente é da competência do Diretor. 
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2. Deve ter como princípio orientador a qualidade da educação/ensino e os legítimos 

interesses das crianças/alunos. 

3. A distribuição de serviço deverá ocorrer até oito dias antes da data fixada para o início das 

atividades letivas. 

4. Deve ser garantida a cada Docente Titular de Grupo/Turma/Diretor de Turma o 

acompanhamento das crianças/alunos durante a frequência do respetivo ciclo, desde que 

não haja impedimento. 

Artigo 188.º - Substituição de curta duração 

De acordo com o Estatuto da Carreira Docente, entende-se por ausência de curta duração, na 

Educação Pré-Escolar, no Ensino Básico a que não for superior a 5 dias letivos. 

1. Na Educação Pré-Escolar, nos centros escolares onde exista mais de uma sala de atividade, 

o acompanhamento das crianças do grupo, em caso de falta de curta duração do educador 

titular, é assegurado por um assistente operacional, sob a orientação de outro docente a 

designar, cumprindo as rotinas diárias e desenvolvendo atividades livres. 

a) O docente responsável pela supervisão do grupo regista as faltas das crianças durante 

esse tempo. 

2. No 1.º Ciclo, as atividades educativas de acompanhamento dos alunos, serão garantidas 

pelos recursos disponíveis. 

a) Os Docentes que assegurem as aulas de substituição de curta duração registam no 

sumário da turma as atividades realizadas e as faltas dos alunos; 

b) Cabe ao Docente Titular de Turma a elaboração de um Plano de Aula, entregue ao 

Coordenador de Estabelecimento e/ou a quem o substitua, a ser aplicado em caso de 

falta prevista de um dia letivo. 

3. No 2º ciclo as atividades educativas de acompanhamento dos alunos, serão garantidas pelos 

recursos disponíveis. 

4. As aulas de substituição de curta duração são asseguradas, sempre que possível, através de 

permuta ou dos docentes de quadro com horário incompleto. 

5. A gestão dos recursos para a substituição de curta duração é da responsabilidade do 

Coordenador de Estabelecimento e/ou do Diretor ou quem o substitua. 

Artigo 189.º - Atendimento a Pais e Encarregados de Educação 

1. No início do ano é dado a conhecer aos Pais e Encarregados de Educação os horários de 

atendimento mensal. 

2. O atendimento efetua-se a pedido do Docente e/ou Pais e Encarregados de Educação, 

mediante aviso/comunicação prévios. 

3. Os Pais e Encarregados de Educação podem ainda, a seu pedido, ser recebidos  

presencialmente ou, na impossibilidade, através da plataforma TEAMS, pelo coordenador do 
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estabelecimento e/ou pelo Docente Titular de Grupo/Turma/Diretor de Turma, não 

devendo coincidir com o período letivo. 

SECÇÃO II - NORMAS ESPECÍFICAS 

SUBSECÇÃO I - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA (AAAF) 

Artigo 190.º - Definição 

As Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) inserem-se num processo educativo 

informal, tratando-se de um tempo de atividades livres, não havendo a preocupação de 

proporcionar aprendizagens estruturadas. 

Artigo 191.º - Organização 

A planificação das AAAF é desenvolvida conjuntamente pelos órgãos competentes do 

Agrupamento, em articulação com o Município de Arruda dos Vinhos, considerando as 

necessidades dos alunos e das famílias, a formação e o perfil dos profissionais que as asseguram 

e os recursos materiais e imateriais existentes.  

A supervisão pedagógica e a avaliação das atividades cabe ao conselho pedagógico do 

agrupamento (de acordo com o Decreto Lei 21 de 2019). 

Artigo 192.º - Funcionamento 

Estas atividades funcionam nos Jardim-de-infância do Agrupamento, decorrendo diariamente 

antes e após as atividades letivas, incluindo o período de almoço. Destinam-se a responder às 

necessidades das famílias. 

SUBSECÇÃO II – COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF) 

Artigo 193.º - Definição 

Considera-se CAF o conjunto de atividades destinadas a assegurar o acompanhamento dos 

alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico antes e ou depois das componentes do currículo e das AEC. 

A sua implementação é da responsabilidade da autarquia mediante acordo com o Agrupamento. 

Artigo 194.º - Organização 

A inscrição na CAF é feita no Balcão Único do Município. A renovação da inscrição pode ser 

feita no Balcão Único ou On-line. A supervisão pedagógica e a avaliação das atividades cabe ao 

conselho pedagógico do agrupamento (de acordo com o Decreto Lei 21 de 2019). 
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Artigo 195.º - Funcionamento 

Estas atividades funcionam para os alunos do 1.º Ciclo do Agrupamento, decorrendo 

diariamente antes e após as atividades letivas, incluindo o período de almoço. Destinam-se a 

responder às necessidades das famílias. 

 

SUBSECÇÃO III - ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) 

Artigo 196.º - Definição 

Consideram-se AEC no 1.º Ciclo do Ensino Básico as atividades de oferta obrigatória, frequência 

gratuita e inscrição facultativa, de natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural que 

incidam, nomeadamente, nos domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico, de 

ligação da escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia na 

educação. 

Artigo 197.º - Organização 

A planificação das AEC é da responsabilidade dos órgãos de gestão competentes do 

Agrupamento, em articulação com o Município de Arruda dos Vinhos, de acordo com a 

legislação em vigor. A supervisão pedagógica e a avaliação das atividades cabe ao conselho 

pedagógico do agrupamento (de acordo com o Decreto Lei 21 de 2019). 

Artigo 198.º - Funcionamento 

1. As AEC funcionam em todos os Centros Escolares do Agrupamento, sendo a elaboração dos 

horários da responsabilidade do Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico. 

2. Os profissionais que dinamizam AEC devem possuir formação profissional ou especializada 

adequada ao desenvolvimento das atividades programadas e ao escalão etário do público-

alvo ou Curriculum Vitae relevante para o efeito. 

3. Na ausência dos profissionais das AEC o acompanhamento dos alunos da turma é assegurado 

por um assistente operacional. 

4. As AEC funcionam nos respetivos estabelecimentos de ensino, podendo ocorrer noutras 

instalações da comunidade local, quando necessário. 

5. Uma vez realizada a inscrição dos alunos nas atividades, os encarregados de educação 

comprometem-se com a frequência dos seus educandos até ao final do ano letivo. 

6. No início do ano letivo serão dadas a conhecer, aos Pais e Encarregados de Educação, as 

atividades a dinamizar, a carga horária semanal e os respetivos horários. 

7. Todos os alunos que frequentam as AEC estão abrangidos pelo Seguro Escolar que cobre 

qualquer acidente no decorrer das atividades. 

8. Os alunos que frequentam as AEC encontram-se abrangidos pelo Estatuto do Aluno. 
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Artigo 199.º – Supervisão 

A supervisão pedagógica das atividades cabe ao conselho pedagógico do agrupamento (de 

acordo com o Decreto Lei 21 de 2019). 

Artigo 200.º - Avaliação 

 Todos os dinamizadores de Atividades de Enriquecimento Curricular devem preencher o registo 

de apreciação da turma, no final de cada período letivo. Este será entregue aos Docentes 

Titulares de Turma que o apresenta aos Pais/Encarregados de Educação. 

Artigo 201.º - Atividades Extracurriculares no 2.º Ciclo 

No que concerne ao 2.º Ciclo o Agrupamento oferece à comunidade discente a oportunidade de 

frequência em clubes temáticos nas áreas de Música, Matemática e Robótica, e salas de estudo 

disponíveis para utilização nos tempos livres dos alunos, de uma forma lúdica e complementar 

à sua formação. Também está disponível a Atividade de Desporto Escolar para os alunos de 2.º 

Ciclo e todos os alunos do 4.º Ano do Agrupamento. 

a) Os alunos só poderão inscrever-se em Clubes/Desporto Escolar se não coincidirem com o 

horário das suas aulas; 

b) Podem participar nas atividades em que representem o Agrupamento, com o 

conhecimento prévio ao docente da disciplina a que faltem, ao Diretor de Turma e com 

conhecimento/autorização dos Pais/Encarregados de Educação, ficando obrigados a 

calendarizar formas de compensação das faltas. 

SUBSECÇÃO IV - ATIVIDADES NO EXTERIOR DO AGRUPAMENTO 

Artigo 202.º - Visitas de estudo/Intercâmbios 

1. As visitas de estudo programadas e intercâmbio escolar devem estar de acordo com o 

Projeto Educativo e Plano de Grupo/Turma, e incluídas no Plano Anual de Atividades. 

2. As visitas de estudo são atividades pedagógicas complementares das atividades realizadas 

nas salas, desenvolvendo-se com o objetivo de atingir todas as áreas curriculares, 

disciplinares e não disciplinares. 

3. As visitas de estudo devem procurar motivar as crianças/alunos para a prática educativa, 

estes podem, de acordo com o dever de assiduidade que lhes assiste, participar nas mesmas 

ou justificar o motivo da não participação nas atividades. 

4. Deverão ser privilegiadas as visitas de estudo que proporcionem o contacto com outras 

realidades, testemunhos, ideias ou problemas que despertem as crianças/alunos para novas 

situações de aprendizagem, tendo presente a ligação Escola/Comunidade. 

5. Todas as visitas de estudo que não estejam previstas no PAA carecem de aprovação do 

Conselho Pedagógico. 
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6. As visitas de estudo devem ser planificadas e concebidas de acordo com os conteúdos 

programáticos das diversas áreas curriculares disciplinares e não disciplinares, respeitando 

os seguintes itens: 

a) O preenchimento do Guião de Planificação da visita de estudo; 

b) A autorização escrita individual, por parte dos Pais/Encarregados de Educação das 

crianças/alunos envolvidos; 

c) A orçamentação da visita de estudo; 

d) A adequação do número de pessoal docente a envolver nas visitas de estudo, face ao 

número de crianças/alunos, é na proporção de 1 para 10. Salvo quando existem 

crianças/alunos com necessidades educativas específicas, cuja problemática justifique o 

acompanhamento individual; 

e) A apresentação de um Plano de Ocupação/Proposta de Atividades sempre que haja 

alunos não participantes na visita de estudo. 

7. Os Professores/Educadores deverão fazer-se acompanhar das autorizações dos 

Pais/Encarregados de Educação, impresso do seguro escolar, declarações de idoneidade, 

credencial, coletes e raquetes de sinalização e, ainda, a caixa de primeiros socorros. 

8. No Pré-Escolar e 1.º Ciclo as crianças deverão sair com a identificação da escola e contacto. 

À chegada, os alunos dirigem-se para a respetiva sala e só depois é que poderão sair. 

9. Corresponsabilizar as famílias, sobre os eventuais danos que as crianças/alunos venham a 

causar no decurso da visita de estudo que não estejam cobertos pelo seguro escolar, sem 

detrimento do dever de vigilância e custódia que recai sobre as funções dos docentes. 

10. Em caso de visitas de estudo superiores a 3 dias em território nacional é necessário solicitar 

autorização da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE). 

11. Em caso de visitas de estudo ao estrangeiro independentemente da sua duração, é exigida a 

autorização da DGEstE, devendo ser apresentado o Projeto e o formulário oficial de acordo 

com a Lei em vigor com antecedência mínima de 30 dias a contar da data prevista para o 

início da sua realização. 

12.  O Agrupamento pode candidatar-se a projetos de intercâmbio escolar. Estes seguirão os 

princípios pedagógicos e organizativos mencionados no número anterior, bem como as 

normas constantes na legislação em vigor. 

13.  As visitas de estudo/intercâmbios culturais, em território nacional, estão cobertas pelo 

seguro escolar. No caso destas atividades se realizarem em território estrangeiro, deverá a 

escola enviar atempadamente, à DGEstE, o comprovativo do seguro de viagem, que deverá 

mencionar o número dos segurados. 

Artigo 203.º - Atividades no exterior 

1. Para o desenvolvimento dos objetivos curriculares podem os docentes, no período letivo 

diário, realizar atividades fora do recinto escolar, em zonas anexas e/ou próximas do 
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estabelecimento de educação/ensino as quais não carecem de autorização do Conselho 

Pedagógico. 

2. A organização e funcionamento das atividades, no exterior, obedecem às seguintes normas: 

a) Cada docente titular de grupo/turma/diretor de turma solicita aos Pais/Encarregados 

de Educação, no início do ano letivo, uma autorização escrita para os seus educandos se 

ausentarem do recinto escolar, sempre que houver lugar a atividades no exterior; 

b) Para cada atividade no exterior, o docente responsável informa o Coordenador de 

estabelecimento da atividade a realizar; 

c) O Docente acompanha o grupo/turma a partir de cada centro escolar; 

d) Todos os adultos intervenientes devem fazer-se acompanhar pelo colete refletor e a 

raquete de sinalização. 

SECÇÃO III - FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS ESCOLARES 

Artigo 204.º - Gestão de espaços, tempos e materiais 

1. As normas e regras de funcionamento dos espaços escolares destinam-se, a facilitar o bom 

funcionamento do Agrupamento e dos centros escolares que o integram e aplicam-se a 

todos os utentes. 

a) No 1.º e 2.º Ciclos, o início e o fim de cada período letivo diário, assim como o intervalo 

da manhã e o final das atividades diárias, são assinalados por toques de campainha; 

b) Podem circular e permanecer em cada centro escolar, as crianças/alunos, o pessoal 

Docente e Não Docente que a ele pertençam, e todos os recursos reconhecidos pelo 

Agrupamento; 

c) A circulação dos Pais/Encarregados de Educação rege-se pelas normas dos regimentos 

de cada centro escolar, adequando-se à especificidade do mesmo; 

d) À exceção de situações devidamente autorizadas pelo Diretor, não é permitido o acesso 

de estranhos aos centros escolares; 

e) A divulgação e sensibilização de temáticas ou ideologias de natureza política ou 

religiosa carecem de autorização do Diretor; 

f) Só é permitida a saída das crianças/alunos, com autorização expressa dos 

Pais/Encarregados de Educação; 

g) O apoio às salas, áreas de circulação, recreio e lazer é efetuado pelos assistentes 

operacionais; 

h) Qualquer estrago, acidental ou intencional, nas instalações escolares, deve ser 

comunicado ao Coordenador de estabelecimento, que o comunicará superiormente. 
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Artigo 205.º - Utilização dos espaços e equipamentos 

1. O regime de funcionamento dos refeitórios escolares é da responsabilidade do Município. As 

regras de funcionamento devem ser publicitadas nos diferentes centros escolares. 

2. Todas as instalações específicas, tais como, bibliotecas, salas TIC possuem regimentos de 

utilização próprios, afixados em locais de acesso a todos os utentes, elaborados pelos seus 

responsáveis e aprovados pelos órgãos de gestão competentes. 

SECÇÃO IV - ESTRUTURAS DE APOIO 

Artigo 206.º - Secretaria 

1. A secretaria é o serviço de apoio administrativo de toda a Comunidade Educativa, 

competindo-lhe, genericamente, executar os procedimentos legais necessários ao correto 

funcionamento administrativo do Agrupamento nas suas diversas áreas. 

2. Estes serviços funcionam na sede do Agrupamento em espaço próprio, e asseguram os 

serviços de expediente geral, alunos, pessoal e contabilidade, encontrando-se afixado o 

horário de funcionamento/atendimento em local visível. 

3. Estes serviços prestam, ainda apoio aos órgãos de gestão e têm à sua guarda os livros e 

processos relativos aos mesmos serviços. 

Artigo 207.º - Reprografia/telefone/material informático 

As regras de manutenção e utilização dos serviços de reprografia, telefone e material 

informático devem ser contempladas nos regimentos dos diferentes centros escolares do 

Agrupamento. 

SECÇÃO V – SITUAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 

Artigo 208.º - Imagem dos alunos 

1. A utilização da imagem das crianças/alunos na página Web do Agrupamento ou em qualquer 

outra aplicação informática, só poderá ser feita mediante a autorização escrita, prévia, dos 

Pais/Encarregados de Educação, excetuando-se as de plano alargado, que registem 

atividades envolvendo toda a comunidade. 

2. Para efeitos de captação de imagens e sua apresentação, cada atividade realizada carece 

de uma autorização dos Pais e Encarregados de Educação. 

3. Em qualquer situação, é vedada a identificação individual das imagens das crianças/alunos. 

Artigo 209.º - Parasitas/Pediculose 

Quando se detetar que uma criança/aluno seja portador de pediculose ou outro tipo de 

parasitas, o Docente Titular de Grupo/Turma/Diretor de Turma deve informar os 
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Pais/Encarregados de Educação do grupo/turma para que verifiquem e procedam ao respetivo 

tratamento. 

Artigo 210.º - Situação de Doenças 

1. Sempre que a criança/aluno estiver com febre a família será informada telefonicamente. 

Para evitar o incómodo da criança/aluno será recomendado à família que a leve para casa.  

2. Em caso de doença contagiosa, a criança/aluno deverá cumprir o período de evicção 

escolar.  

3. O regresso da criança/aluno, na sequência de ausência por doença contagiosa, só poderá 

realizar-se desde que a mesma seja portadora de declaração médica atestando que a 

criança/aluno se encontra em condições de frequentar o centro escolar. 

Artigo 211.º - Medicamentação 

Caso a criança/aluno tenha necessidade de tomar um medicamento no horário de frequência 

escolar, os Pais/Encarregados de Educação deverão enviar cópia da prescrição médica e 

comunicar por escrito, na caderneta ou email, a dose e o horário de administração do mesmo. 

Artigo 212.º - Primeiros socorros 

1. Em cada centro escolar deve existir um espaço destinado à prestação de primeiros socorros, 

o qual deve incluir: 

a) Um armário para guardar medicamentos e material de penso; 

b) Uma vitrina com informação de crianças/alunos que têm indicações específicas; 

c) Um ficheiro de registo das ocorrências. 

2. Cabe ao assistente operacional prestar os primeiros socorros que estiverem ao seu alcance: 

a) Sempre que o caso a solucionar seja da competência dos serviços de urgência, deverá 

requisitar de imediato uma ambulância; 

b) Manter um aprovisionamento mínimo de produtos essenciais aos primeiros socorros, 

conforme lista entregue ao coordenador de estabelecimento; 

c) Comunicar todos os acidentes ocorridos ao Docente Titular de Grupo/Turma/Diretor de 

Turma, a fim de regularizar o processo de seguro escolar. 

Artigo 213.º - Segurança 

1. A fim de garantir a segurança dos utentes e trabalhadores dos centros escolares que 

integram o Agrupamento, e de acordo com a legislação em vigor, é elaborado um Plano de 

Emergência em colaboração com os serviços de Proteção Civil de Arruda dos Vinhos e 

atualizado anualmente, exigindo a aprovação pelo Centro Distrital de Operações de 

Socorro. 
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2. Nas salas de atividade/aula, cada docente deve observar e comunicar ao coordenador de 

estabelecimento, possíveis anomalias que atentem à segurança das crianças/alunos. 

3. O plano de emergência contempla os planos específicos de evacuação de espaços escolares, 

de cada um dos centros escolares. 

4. O Diretor nomeia, um adjunto, que assumirá a responsabilidade nesta área. 

SECÇÃO VI – DISPOSIÇÕES COMUNS 

Artigo 214.º - Reuniões 

1. As reuniões para pessoal docente, não docente e outros elementos da comunidade 

educativa devem ser convocadas com a antecedência mínima de quarenta e oito horas, 

contadas nos dias úteis, sem prejuízo das atividades letivas, devendo constar da 

convocatória a respetiva ordem de trabalhos. A sua divulgação é feita através da 

plataforma Moodle ou email. 

2. As datas das reuniões devem, sempre que possível, constar de uma calendarização anual. 

Artigo 215.º - Atas 

Todas as atas devem ser elaboradas em computador (tipo de letra – Trebuchet MS, tamanho 11, 

espaçamento 1,5) remetidas ao Diretor, no prazo de quarenta e oito horas. 

Artigo 216.º - Publicitação de Pareceres do Conselho Geral 

As deliberações do Conselho Geral serão publicitadas nos locais de estilo (vitrinas) na escola 

sede e na página eletrónica do Agrupamento. 

Artigo 217.º- Publicitação de deliberações do Conselho Pedagógico 

Das reuniões de Conselho Pedagógico será elaborada uma sinopse das conclusões e medidas de 

execução imediata, divulgada no prazo de vinte e quatro horas para afixação na sala dos 

docentes e disponibilizada On-line. 

Artigo 218.º - Publicidade, propaganda, comunicações internas 

1. As questões da publicidade terão o tratamento previsto na Lei geral. 

2. Nenhuma informação publicitária poderá ser afixada sem autorização prévia do Diretor. 

3. Nos termos da Lei a divulgação municipal não é considerada publicidade. 

4. Deverá existir uma vitrina própria para divulgação de publicidade, após seleção, sobre a sua 

pertinência. 

5. A informação do interesse do pessoal docente e não docente será afixada em local próprio. 

6. As informações de caráter pertinente poderão ser transmitidas individualmente pelo 

Coordenador de estabelecimento. 
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7. As comunicações internas serão dadas a conhecer da forma mais adequada, privilegiando o 

circuito de comunicação informação assente na plataforma Moodle. 

Artigo 219.º - Proteção de dados 

A proteção de dados pode ser consultada em documento próprio, disponível na página do 

Agrupamento através do link https://www.aearruda.pt/pdf/regulamento-dados.pdf. 

Artigo 220.º - Logótipo do Agrupamento 

O logótipo do Agrupamento deve ser utilizado exclusivamente em documentação e 

correspondência oficiais dos diferentes órgãos e estruturas, atas, fichas de aferição e outros 

materiais aprovados em Conselho Pedagógico, assim como na divulgação de eventos, carecendo 

nesta situação de autorização do Diretor. 

Artigo 221.º - Incompatibilidades 

1. Conforme estipulado na Lei, o pessoal docente não pode fazer parte, em simultâneo, do 

Conselho Geral e do Conselho Pedagógico. 

Artigo 222.º - Regimentos 

1. Os órgãos de administração e gestão, os departamentos e os diversos serviços previstos no 

presente Regulamento, elaboram os seus próprios regimentos. 

2. Cada regimento é elaborado ou revisto nos primeiros 30 dias de mandato do órgão, 

estrutura ou serviço a que respeita, definindo as respetivas regras de organização e 

funcionamento em conformidade com o Regulamento Interno. 

3. Depois de elaborados ou revistos, são remetidos ao Diretor, ficando em anexo a este 

Regulamento. 

SECÇÃO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 223.º - Procedimentos finais 

1. Qualquer que seja o assunto a tratar deve ser canalizado através das vias hierárquicas 

estabelecidas e pela forma legalmente prescrita. 

2. A inobservância dos preceitos reguladores da vida do Agrupamento em geral, e deste 

Regulamento em particular, implicam sanções de acordo com as disposições legais vigentes. 

3. Qualquer situação omissa neste Regulamento deve, caso se justifique, ser resolvida pelo 

Diretor em tempo oportuno, de acordo com as suas competências e sem prejuízo da 

legislação em vigor. 

4. Em matéria de processo aplica-se o disposto no Código do Procedimento Administrativo, 

naquilo que não se encontre especialmente regulado no presente diploma. 

https://www.aearruda.pt/pdf/regulamento-dados.pdf
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5. Este Regulamento, depois de aprovado pelo Conselho Geral, será divulgado a toda a 

Comunidade Educativa, entrando imediatamente em vigor e vinculando todos os membros 

da comunidade escolar. 

6. Os Pais e Encarregados de Educação, no ato da matrícula, devem conhecer o Regulamento 

Interno subscrevendo e fazendo subscrever, igualmente os seus filhos/educandos, uma 

declaração de aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento 

integral. 

7. Os órgãos de administração e gestão do Agrupamento deverão no final de cada ano letivo, 

entregar ao Presidente do Conselho Geral uma compilação de todas as decisões tomadas 

sobre casos omissos, a fim de serem tidas em consideração na revisão do Regulamento 

Interno. 

8. No ano letivo subsequente ao da aprovação do Regulamento Interno, o Conselho Geral 

verifica a conformidade do mesmo com o respetivo Projeto Educativo, podendo ser-lhe 

introduzidas, por maioria absoluta dos votos dos membros em efetividade de funções, as 

alterações consideradas convenientes. 

9. Para que seja desencadeado o processo de revisão do Regulamento Interno, o Diretor deve, 

ouvido o Conselho Pedagógico, elaborar a respetiva proposta e submetê-la para aprovação 

do Conselho Geral. 

Artigo 224.º - Divulgação do Regulamento Interno 

1. O Diretor deve disponibilizar este Regulamento Interno e regimentos anexos, a toda a 

Comunidade Escolar. 

2. De forma a garantir a sua consulta, o presente Regulamento deve estar acessível na 

Plataforma Moodle do Agrupamento, impresso nos Centros Escolares e na Secretaria do 

Agrupamento.  

Artigo 225.º - Artigo final 

1. Nada do que conste deste Regulamento Interno pode contrariar a legislação em vigor. 

2. Todos os casos omissos neste Regulamento serão devidamente analisados ao abrigo da 

legislação em vigor. 


