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INTRODUÇÃO

Um regulamento interno não se sobrepõe à legislação em vigor. Pelo contrário, a legislação emanada do

Ministério de Educação sobrepõe-se e impera-se sobre qualquer Regulamento Interno. Este serve

sobretudo, para esclarecer como procede o Agrupamento em aspetos em que a lei seja omissa ou em que

as especificidades da vivência escolar necessitem de ser reguladas internamente. Assim, foi analisada a

legislação em vigor para a elaboração deste Regulamento Interno.

A redação deste regulamento interno visa, em primeiro lugar, respeitar, com objetividade, rigor e

transparência os princípios definidos pela lei, e, procura, ainda, no contexto da autonomia, responder

cabalmente às diferentes questões de natureza regulamentar que se colocam, tendo como objetivo o bom

funcionamento dos nossos estabelecimentos de ensino.

Os destinatários deste normativo são, obviamente, os diferentes elementos intervenientes da comunidade

educativa do Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja (AEAA). De todos, sem exceção, se espera,

cada vez mais, um papel ativo, responsável, empenhado e cooperante, conducente a um trabalho que

prime pela eficácia e pela garantia de uma escola cada vez melhor, facilitadora das aprendizagens dos seus

alunos e do bem-estar geral.

Para que as escolas do nosso Agrupamento possam acompanhar com sucesso as exigências de uma escola

que se pretende de excelência e inclusiva, é dever de todos os que dela fazem parte cumprir e fazer

cumprir as normas que se explicitam neste regulamento interno, que, conjuntamente com o plano anual

de atividades e outros documentos estruturantes, constituem instrumentos fundamentais de

desenvolvimento e de operacionalização do projeto educativo da escola.

O conhecimento e a aplicação do quadro de referências apresentado, regulamentador de procedimentos

legais/institucionais, honram um conjunto de indicadores indispensáveis para uma vivência escolar que se

pretende regulada, mas que, sobretudo, tenha em conta grandes valores como: a solidariedade, o respeito

mútuo, a cooperação, a responsabilização e a valorização pessoal, profissional e social.
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REGULAMENTO INTERNO

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º

Objeto

1 - O presente Regulamento Interno define o regime de funcionamento do Agrupamento de Escolas do

Alto da Azambuja designado por AEAA e estabelece:

a) Direitos, deveres, regras de convivência escolar e de disciplina com o objetivo de criar um

verdadeiro clima de trabalho em cada escola do Agrupamento;

b) Organização pedagógico-administrativa;

c) Normas de utilização e conservação das instalações e equipamentos escolares.

Artigo 2.º

Âmbito da aplicação

1 – O presente Regulamento Interno:

a) Destina-se a todos os que neste Agrupamento trabalham/estudam – alunos, professores,

assistentes técnicos, assistentes operacionais, pais e encarregados de educação e a todos que de

alguma forma estejam relacionados e cooperem com a escola na complexa tarefa de ENSINAR/EDUCAR;

b) É aplicável na área de cada escola e compreende os acessos, edifícios, plataformas

informáticas, campo de jogos e outras instalações, afetas ou não a atividades escolares, situados dentro

ou fora do perímetro escolar;

c) Sujeita igualmente às suas normas estão os atos e factos praticados ou ocorridos no exterior da

escola, desde que os seus agentes estejam no desempenho de funções escolares ou oficiais.

2 – As disposições deste regulamento aplicam-se não só a quem utiliza as instalações como local

de trabalho, mas também a todos os que a elas recorram a qualquer título. A sua violação implica:

a) Responsabilidade disciplinar para quem a ele esteja sujeito;

b) Reparação dos danos causados;

c) Proibição de utilização das instalações ou serviços.

Artigo 3.º

Princípios gerais

1 - A autonomia, administração e gestão do Agrupamento orientam-se pelos princípios da

igualdade, da participação e da transparência.

2 - A autonomia, administração e a gestão dos Agrupamentos de Escolas subordinam-se

particularmente aos princípios e objetivos consagrados na Constituição e na Lei de Bases do Sistema

Educativo, designadamente:

a) Integrar a escola na comunidade que serve e estabelecer a interligação do ensino com as

atividades económicas, sociais, culturais e científicas;

b) Contribuir para desenvolver princípios, espírito e comportamentos democráticos;

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

professores, alunos, famílias, autarquias e de mais instituições representativas das atividades

económicas, sociais, culturais e científicas;

d) Assegurar o pleno respeito pelas regras da democraticidade e representatividade dos órgãos de
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administração e gestão da escola, através da eleição democrática e de representantes da comunidade

educativa.

3 - A autonomia, administração e a gestão do Agrupamento é exercida sob o princípio da

responsabilidade e da prestação de contas ao Estado bem como a todos os demais órgãos de

administração escolar.

4 – No exercício das suas funções, os titulares dos cargos previstos no presente regulamento

interno estão ao serviço do interesse público, devendo observar no exercício das suas funções os valores

fundamentais e princípios da atividade administrativa consagrados na constituição e na lei,

designadamente os da legalidade, justiça, imparcialidade, competência, responsabilidade,

proporcionalidade, transparência e boa-fé.

Artigo 4.º

Objetivos

1 - A autonomia, administração e gestão do Agrupamento organiza-se no sentido de:

a) Promover o sucesso educativo, prevenir o abandono escolar dos alunos e desenvolver a

qualidade do serviço público de educação, em geral;

b) Promover a equidade social, criando condições para a concretização da igualdade de

oportunidades para todos;

c) Assegurar melhores condições de estudo, de trabalho, de realização e de desenvolvimento

pessoal e profissional;

d) Cumprir e fazer cumprir direitos e deveres constantes do presente regulamento interno e outras

normas ou regulamentos no âmbito escolar;

e) Observar o primado dos critérios de natureza pedagógica sobre os critérios de natureza

administrativa nos limites de uma gestão eficiente dos recursos disponíveis;

f) Assegurar a estabilidade e transparência da gestão e administração escolar, designadamente

através dos adequados meios de comunicação e informação;

g) Proporcionar condições para a participação democrática dos membros da comunidade

educativa;

h) Superar dificuldades específicas de cada estabelecimento ensino e prevenir a exclusão social e

escolar;

i) Reforçar a capacidade pedagógica dos estabelecimentos de ensino que o integram e realizar a

gestão racional dos recursos do Agrupamento;

j) Construir percursos escolares diversificados e integrados;

k) Articular o currículo entre níveis e ciclos educativos;

l) Garantir o funcionamento de um regime de autonomia, administração e gestão do

Agrupamento.

Artigo 5.º

Localização e Constituição do Agrupamento

1 - O Agrupamento de Escolas do Alto da Azambuja (AEAA) é uma unidade organizacional, dotada

de órgãos próprios de administração e gestão, constituído pela EBI de Manique do Intendente como

escola sede, com 1.º, 2.º e 3.º ciclos, pelo Centro Escolar de Alcoentre, com Jardim de Infância e 1.º

ciclo e pelo Jardim de Infância de Manique do Intendente.

2 – O Agrupamento localiza-se no Alto Concelho de Azambuja e abrange as freguesias de

Alcoentre e a União das freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa.

3 - Cada uma das escolas ou estabelecimento que integra o Agrupamento mantém a identidade e

denominação próprias, tendo o Agrupamento uma designação que o identifica, nos termos da legislação

em vigor.

Regulamento Interno AEAA                                                                                                                            Página 11



Artigo 6.º

Parcerias

1 - Tendo consciência de que, no novo mapa de saberes, a escola não é a sua única detentora, o

AEAA

procurará ativamente a constituição de parcerias com todas as entidades que possam completar a sua

dupla missão de qualificar e socializar.

2 - Dentro deste espírito, o AEAA está recetivo a, e procurará, ativamente, formas de colaboração

com entidades locais, regionais, nacionais e internacionais - através de protocolos que, aceites de

comum acordo, possam alavancar o progresso da região em que se insere.

3 - Devem ainda ser estabelecidas as parcerias julgadas convenientes para o desenvolvimento do

Projeto Educativo e do Plano Anual ou Plurianual de Atividades.

4 - Estas parcerias e protocolos têm de ser objeto de acordo escrito entre os parceiros

intervenientes.

a) Nos casos em que os protocolos tenham um alcance instrumental para a realização dos objetivos

consignados no n.º 2, é bastante a aprovação e assinatura do/a Diretor/a.

b) Nas restantes situações, nos termos da lei, devem as propostas de celebração de Protocolos ser

aprovadas pelo Conselho Geral.

CAPÍTULO II

REGRAS GERAIS DE CONVIVÊNCIA

Artigo 7.º

Regras Gerais

1 - O presente Regulamento Interno está disponível online, na página do Agrupamento. O Estatuto do

Aluno e Ética Escolar e demais legislação relativa ao funcionamento do AEAA constituem um anexo ao RI,

sob a forma de linkografia.

2 - A presença de pessoas estranhas às escolas carece de autorização do Diretor ou do Coordenador

responsável de Estabelecimento, implicando a identificação pelo porteiro, guarda de serviço, por

qualquer professor ou funcionário devidamente identificado.

3 - Qualquer informação ou propaganda, a afixar dentro do espaço escolar, deve ser autorizada e

rubricada pelo Diretor/Coordenador de Estabelecimento ou pelo Presidente do Conselho Geral.

a) A afixação só é autorizada nos espaços destinados a esse fim, sendo proibida, genericamente, a

afixação em paredes, portas e janelas.

4 - A utilização de qualquer instalação ou equipamento da escola por elementos estranhos deve ser

devidamente autorizada pelo Diretor ou pelo Coordenador/responsável de Estabelecimento.

5 - Nos termos da lei geral, não é permitido fumar nos estabelecimentos de ensino do AEAA.

6 - A permanência de alunos na sala de aulas, durante os intervalos, só é permitida se devidamente

autorizada e acompanhada por um professor.

7 - Todos os serviços e estruturas previstos neste Regulamento devem afixar, em local visível, os

respetivos horários de funcionamento.
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8 - O plano de emergência deve ser divulgado entre todos os elementos da comunidade escolar e a

respetiva sinalização deve estar afixada nos locais próprios.

9 - A elaboração e aprovação das atas a que houver lugar deve, preferencialmente, realizar-se na própria

reunião, à exceção das atas dos conselhos de turma. Caso não seja possível a aprovação, a ata é

partilhada online, possibilitando que todos os intervenientes se pronunciem sobre ela e, depois de

colhidas todas as sugestões, considera-se aprovada.

10 - Na situação prevista no número 9, desde que haja manifesta urgência no conhecimento do conteúdo

da ata, deve ser feito e entregue imediatamente uma síntese da mesma.

11 - Sempre que haja deliberações que impliquem pessoas individualmente consideradas, as votações

devem ser feitas por escrutínio secreto.

Artigo 8.º

Acesso ao recinto escolar

1 - O Diretor tem acesso a todos os lugares e dependências do AEAA.

2 - Têm acesso ao espaço escolar a que pertençam os alunos, o pessoal docente, assistentes técnicos e

operacionais, pais/mães e encarregados de educação, assim como todos os elementos de órgãos

oficialmente reconhecidos pelo AEAA e quaisquer outras pessoas que, por motivos justificados, revelem

ter assuntos de interesse a tratar.

3 - O acesso aos espaços de aulas é interdito a quaisquer pessoas estranhas ao seu funcionamento,

entendidas em sentido restrito: alunos e professores, salvo em situações excecionais autorizadas pelo/a

Diretor ou pelo Coordenador/responsável de Estabelecimento.

4 - Os membros da comunidade escolar devem fazer-se acompanhar de um documento que permita uma

fácil identificação (cartão de estudante, cartão de docente, cartão de funcionário.

5 - Para os utentes habituais do espaço escolar, é obrigatória a passagem do cartão magnético no

respetivo identificador para aceder aos serviços disponibilizados pelo Agrupamento.

6 - Não é permitido o acesso a pessoas que não cumpram o estipulado nos números 4 e 5, exceto nos

estabelecimentos de ensino em que o uso do cartão magnético não se verifica.

7 - Aos pais/mães e encarregados de educação, bem como aos visitantes em geral, após recolha de

elementos constantes do cartão de cidadão, bilhete de identidade ou de outro documento de

identificação, é entregue um cartão de visitante ou um impresso que deve ser restituído, na portaria, à

saída.

8 - A circulação de viaturas no recinto escolar, durante os semestres, só é possível nos seguintes casos:

a) o Diretor, incluindo nesta categoria o Subdiretor, Adjuntos e Membros das Coordenações;

b) o Presidente do Conselho Geral   ;

c) viaturas de bombeiros, polícia ou entidades oficiais, bem como as que transportem pessoas com

mobilidade condicionada;

d) cargas e descargas;

e) outros que o Diretor, justificadamente, autorize.

9 - Compete ao responsável pela portaria zelar para que, na sua zona de influência, sejam cumpridas

estas determinações.

10 - O acesso à Escola Sede, por via telefónica, deve ser garantido em permanência, pelo que o serviço

respetivo terá um funcionamento ininterrupto durante o horário escolar, a menos que,

comprovadamente, não existam recursos humanos para o assegurar.
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Artigo 9.º

Definição e utilização do espaço escolar

1 - Os utentes do espaço escolar não podem permanecer nos corredores, escadas e em quaisquer outros

lugares afetos a atividades letivas, durante a realização destas.

2 - O acesso à Sala dos/as Professores e outros espaços a eles destinados é interdito a não docentes,

exceto a assistentes, técnicos ou operacionais, no uso das suas funções, bem como outras pessoas

devidamente autorizadas pelo Diretor.

3 - Durante o decurso das atividades letivas, deve existir, em todo o espaço escolar, um ambiente que

favoreça a concentração e o estudo.

4 - Os/as alunos/as devem mostrar o cartão de estudante ou outro cartão de identificação, sempre que

esta lhes seja solicitada por um/a professor/a, pelo pessoal não docente ou de segurança.

5 - Quem, de uma maneira sistemática e ostensiva, o não apresentar, ou, mostrando-o, não possa provar

a sua qualidade de aluno ou não cumpra o estipulado no número 2 do Artigo 9º deste Regulamento, será

impedido de permanecer no recinto escolar.

Artigo 10.º

Higiene, limpeza e conservação das escolas

1 - Alunos, pessoal docente e não docente devem contribuir para manutenção de um ambiente de asseio

e de ordem nos estabelecimentos de ensino do AEAA, zelando pela conservação e limpeza dos espaços

escolares.

2 - Não é permitido, nomeadamente, escrever ou riscar as mesas, cadeiras, portas e paredes das escolas

do AEAA.

3 - Durante as aulas, a utilização das instalações e do equipamento escolar é da responsabilidade do

professor e dos alunos, devendo ficar garantida a possibilidade da sua posterior utilização, em perfeitas

condições, por outra turma.

4 - Após a utilização dos balneários ou de instalações sanitárias, os utentes devem deixá-los em condições

de poderem voltar a ser utilizados.

5 - A limpeza das instalações sanitárias deve ser feita a meio da manhã, princípio da tarde e depois de

concluídas as aulas.

6 - No Refeitório, após terminada a refeição, cada utente deve deixar limpo o seu lugar, de modo a

permitir a sua utilização imediata por outros utentes.

7 - Os recipientes de lixo, distribuídos por todos os estabelecimentos do AEAA devem ser utilizados para

deitar objetos inúteis e todos os elementos da comunidade escolar devem separar os resíduos e

depositá-los nos contentores específicos dos ecopontos, sempre que existam.

8 - Todos os que, por sua culpa ou negligência, danificarem o material e o equipamento pertencente ao

AEAA são obrigados a suportar os prejuízos causados, sendo maiores; no caso dos alunos menores, os

referidos prejuízos ficarão ao encargo dos respetivos encarregados de educação.

9 - As medidas previstas no ponto anterior deverão ser aplicadas também em relação aos espaços

escolares.

Artigo 11.º

Procedimentos gerais de emergência

1 - Cada estabelecimento de ensino possui um plano de evacuação e emergência, testado aquando da sua

elaboração e, por norma e pelo menos, uma vez por ano, cujo original se encontra arquivado no respetivo
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estabelecimento, existindo uma cópia na sede do AEAA.

2 - Em situação de perigo iminente, com necessidade de evacuar espaços escolares, devem adotar-se os

seguintes procedimentos, previstos no Plano de Emergência da Escola:

a) o Diretor - ou em quem tiver sido delegada esta missão - dá ordem de emissão de três toques

consecutivos de campainha;

b) se este procedimento for inviável, por falta de energia, a ordem de evacuação é dada oralmente;

c) os professores devem providenciar para que os alunos saiam, organizadamente e o mais rapidamente

possível, da sala de aula;

d) o professor deve ser sempre o último a abandonar a sala de aula;

e) o professor acompanha os seus alunos e permanece nos locais previamente definidos, aguardando

pelas instruções das autoridades competentes;

f) os alunos que se encontram em aulas devem obedecer e cumprir as indicações dadas pelos/as

professores;

g) os operadores técnicos e operacionais colaboram ativa e calmamente na transmissão rigorosa de

ordens superiores e no acompanhamento dos alunos, de acordo com o previsto no Plano de Emergência;

h) o pessoal docente, não docente e os alunos que não se encontrem em salas de aula, devem dirigir-se,

ordenadamente, para os locais indicados pelo responsável local previsto no Plano de Emergência e, aí,

aguardar instruções;

i) o não cumprimento destas disposições é objeto de procedimento disciplinar.

3 - Estas indicações e outras consideradas necessárias devem ser objeto de divulgação junto de toda a

comunidade escolar.

4 - As plantas de evacuação devem estar afixadas nos locais previstos.

5 - Pelo menos uma vez por ano, devem ser realizados exercícios de simulação de situações de perigo

(tremor de terra, ameaça de bomba, incêndio, etc.) que leve à evacuação do recinto escolar, de acordo

com o Plano de Emergência.

Artigo 12.º

Regras de convivência

1 - Sem prejuízo do disposto em outras disposições legais e na observância do espírito do Projeto

Educativo, todos os membros da comunidade escolar devem:

a) respeitar-se mutuamente no relacionamento pessoal e institucional, evitando situações de conflito;

b) adotar um comportamento que não perturbe o normal funcionamento das atividades escolares;

c) fomentar a prevenção de todos os comportamentos viciantes, tais como droga, álcool, tabaco e jogos

de azar;

d) ser assíduos, pontuais e responsáveis pelo cumprimento de todas as tarefas;

e) zelar pela limpeza e conservação das instalações e de todo o equipamento escolar;

f) respeitar as vitrinas e os expositores, bem como todos os documentos/cartazes neles afixados;

e) responsabilizar-se por afirmações emitidas relativamente a qualquer membro da comunidade

educativa;

f) participar, de modo empenhado e atuante, na vida da escola;

g) apresentar indumentária adequada às atividades escolares, de acordo com o estatuto que cada um

desempenha na estrutura do AEAA;

h) defender os valores do AEAA, promovendo a sua defesa junto dos/as alunos/as e da comunidade

educativa, incentivando o espírito de pertença;

i) divulgar e cumprir o Regulamento Interno (R.I.).

2 - É absolutamente proibido o uso de telemóveis ou de quaisquer outros meios audiovisuais de captura

de som e/ou imagem, nas condições constantes nos pontos seguintes:

a) os meios referidos no número anterior deverão estar desligados durante o período de funcionamento

de aulas, reuniões e outras atividades, sendo proibido o seu manuseamento, ainda que desligados;

b) ressalvam-se do preceituado no ponto anterior, os casos de utilização em sala de aula devidamente

autorizados pelo/a professor/a, desde que com finalidade comprovadamente pedagógica;

Regulamento Interno AEAA                                                                                                                            Página 15



c) o uso inadequado dos meios atrás referidos, nomeadamente para efeitos de gravação não autorizada,

áudio e/ou vídeo, de qualquer espaço, aula ou atividade escolar, constitui falta muito grave para efeitos

d) a não observância do exposto nos pontos anteriores constitui fundamento para a proibição do seu uso

em contextos escolares por períodos de tempo que poderão ir até à duração de um semestre.

3 - É proibido a prática de download, bem como a fotocópia integral de livros e outros documentos

protegidos por direitos de autor.

a) Para além das consequências legais e penais que tais procedimentos configurarem, os infratores ficam

sujeitos a sanções disciplinares.

b) Dependendo da frequência e da natureza dos produtos alvo de download, os seus autores podem ficar

impedidos de aceder aos meios e às tecnologias que possibilitaram o ilícito.

4 - Não é permitido o uso, dentro do espaço escolar, a menos que devidamente autorizado, de skates ou

outros equipamentos similares que coloquem em risco a integridade física do utilizador, bem como de

terceiros.

5 - Quando o aluno se desloca de bicicleta, apenas poderá estacionar fora do recinto escolar, em local

apropriado, se o estabelecimento tiver condições para o efeito.

6 - A responsabilidade pela manutenção e segurança dos bens é sempre dos seus proprietários, pelo que:

a) o Agrupamento não se responsabiliza por quaisquer danos e/ou furtos relativos aos equipamentos

anteriormente referidos;

b) é dever do AEAA e das suas unidades orgânicas proceder a todas as diligências necessárias e possíveis

para identificar e punir os responsáveis pelo furto de bens, ocorrido dentro do espaço escolar;

c) assiste às vítimas de furtos ou de outros maus-tratos, por si ou por intermédio dos seus encarregados

de educação, quando menores, apresentar queixa junto das autoridades judiciais ou policiais

competentes, devendo, em tais casos, dar conhecimento às autoridades escolares.

7 - No período diurno, nas escolas com Ensino Básico, não é permitida a saída dos alunos, durante o

período de aulas correspondente ao seu horário, salvo mediante autorização do encarregado de

educação, nos termos do número seguinte:

8 - A definição da saída dos alunos é da responsabilidade do encarregado de educação, que opta por uma

das seguintes possibilidades:

a) impedido (Vermelho) que permite apenas a saída do aluno no final da sua mancha horária;

b) condicionado (Amarelo) que permite aos alunos a saída do recinto escolar na hora de almoço e no final

do seu dia letivo.

c) assinatura de um termo de responsabilidade, só para as situações em que não há aulas, não podendo

reportar-se aos intervalos.

9 - A venda de quaisquer produtos, dentro dos espaços escolares, está sujeita a autorização do Diretor.

a) Apenas devem ser autorizadas vendas de produtos que cumpram as normas, de composição e higiene,

a que as escolas estão obrigadas.

Artigo 13.º

Convocatória de reuniões

1 - A divulgação das reuniões é feita, preferencialmente, através de correio eletrónico, sem prejuízo da

afixação das convocatórias nos lugares de estilo.

a) Para esta finalidade, todos os elementos do AEAA terão uma conta de correio oficial, com a

forma f…@aveca.pt, destinada exclusivamente a contactos oficiais de/e para as entidades e membros do

AEAA.

2 - Das convocatórias deve constar:

a) identificação dos destinatários;

b) local, data e hora de início da reunião;

c) assuntos a tratar;
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d) identificação e assinatura de quem convoca.

3 - Para as reuniões ordinárias, as convocatórias devem ser enviadas por correio eletrónico e afixadas

com a antecedência de quarenta e oito horas, contadas em dias úteis.

a) Este procedimento é dispensável quando se trate de reuniões constantes de planos previamente

consensualizados ou marcados em reunião anterior do mesmo órgão.

4 - Não é permitida a realização de reuniões com prejuízo das atividades letivas, salvo situações

excecionais, devidamente fundamentadas e com a autorização do Diretor/a.

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

estipulado nos números 3 e 4 devem ser convocadas de modo a assegurar a efetiva tomada de

conhecimento por parte de todos os elementos convocados.

6 - Para os efeitos previstos nos números 1 e 3 deste artigo, todos os professores, alunos e demais

intervenientes no processo educativo devem fornecer à escola um contacto expedito, nomeadamente um

número de telemóvel ou um endereço de correio eletrónico.

7 - O disposto nos números 5 e 6 do presente artigo, só produz efeito se acontecer nos dias úteis, entre

as 8h15 e as 17h00.

Artigo 14.º

Informação e propaganda

1 - A afixação de cartazes, no espaço pertencente ao AEAA, deve ser efetuada, exclusivamente, nos

locais destinados a tal efeito.

2 - Apenas é permitida a distribuição de comunicados ou de outro tipo de informação, desde que nela

figure a identificação do autor ou organismo responsável e depois de autorizada pelo Diretor.

3 - A afixação de informação sindical não carece de autorização do Coordenador do Estabelecimento,

sendo da inteira responsabilidade dos delegados sindicais.

4 - A distribuição de informação sindical é da inteira responsabilidade dos delegados sindicais do AEAA.

5 - Todo o material deve ser afixado de modo a que a sua remoção seja fácil, sem que daí resulte

qualquer dano para as instalações ou equipamentos.

6 - A remoção do material é da responsabilidade de quem o afixa, devendo ser efetuada logo que o

mesmo deixe de produzir efeitos.

7 - Na situação prevista no número anterior, o Coordenador de Estabelecimento/Diretor deve proceder à

sua remoção, notificando, de seguida, os responsáveis pela afixação.

8 - O não cumprimento reiterado do dever constante do número 6 leva à proibição de afixação de novos

cartazes ou produtos afins.

Artigo 15.º

Divulgação das deliberações

Os órgãos de administração e gestão e as estruturas de coordenação e supervisão devem diligenciar para

que seja garantida a circulação da informação respeitante à sua atividade, nomeadamente através da

afixação de uma síntese das deliberações tomadas em cada reunião, sem prejuízo do envio por correio

eletrónico.

Artigo 16.º

Regras eleitorais
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1 - A regulamentação dos processos eleitorais respeita obrigatoriamente os seguintes princípios:

a) sufrágio direto, secreto e presencial;

b) convocação das assembleias eleitorais pelo presidente, em exercício de funções, do órgão a que

respeitam ou por quem legalmente o substitua;

c) divulgação pública da convocatória das assembleias eleitorais, contemplando:

d) normas práticas do processo eleitoral;

e) locais de afixação das listas;

f) hora e local dos escrutínios;

g) mesas eleitorais eleitas por votação nominal, compostas por três elementos efetivos (um) presidente e

dois secretários e três suplentes;

h) votações durante um período de seis horas, a menos que antes tenham votado todos os eleitores;

i) abertura pública das urnas;

j) registo do ato eleitoral em ata, assinada pelos membros da respetiva mesa.

Artigo 17.º

Cartão eletrónico

1 - O AEAA possui um sistema informático instalado em rede em todos os postos de prestação de serviços

à comunidade: Serviços Administrativos, Ação Social Escolar, Refeitório e Bufete.

2 - No momento atual, o cartão eletrónico em uso é o JPM.

3 - Todas as compras ou transações efetuadas nos serviços referidos anteriormente são realizadas apenas

através da utilização de um cartão de identificação, pessoal e intransmissível.

4 - O modo de funcionamento de todo o sistema encontra-se definido no presente Regulamento Interno,

na Gestão Integrada para a Administração escolar.

5 - O Regulamento de Utilização aplica-se a todos os utilizadores do sistema e portadores de cartão do

AEAA.

CAPÍTULO III

REGIME DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Artigo 18.º

Administração e gestão

1 - A administração e gestão do Agrupamento de Escolas do Alto da Azambuja são asseguradas por

órgãos próprios, aos quais cabe cumprir e fazer cumprir princípios e objetivos referidos nos artigos 3.º e

4.º, deste regulamento.

2 - Os órgãos de direção, administração e gestão do Agrupamento são os seguintes:

a) O Conselho Geral;

b) O Diretor;

c) O Conselho Pedagógico;

d) O Conselho Administrativo.

CONSELHO GERAL

Artigo 19.º

Definição e Composição
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1 – O Conselho Geral é o órgão de direção estratégico responsável pela definição das linhas

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

comunidade educativa, nos termos do n.º 4 do artigo 48.º, da Lei de Bases do Sistema Educativo.

2 - A articulação com o município faz-se através da Câmara Municipal de Azambuja e no respeito

pelas competências definidas para o Conselho Municipal de Educação, estabelecidos pelo Decreto – Lei

n.º 7/2003, de 15 de janeiro.

3 - O número de elementos que compõe o Conselho Geral do Agrupamento é:

a) 5 representantes do pessoal docente;

b) 2 representantes do pessoal não docente (1 Assistente Operacional e 1 Assistente Técnica);

c) 4 representantes da associação de pais e encarregados de educação;

d) 2 representantes da autarquia;

e) 2 representantes da comunidade local;

4 – O Diretor participa nas reuniões do Conselho Geral sem direito a voto.

5 – Os representantes do pessoal docente no Conselho Geral não podem ser membros do Conselho

Pedagógico.

Artigo 20.º

Competências

1 - Em conformidade com o Decreto-lei 137/2012 de 2 de julho, artigo 13.º.

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, 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.

5 - A comissão permanente constitui-se como uma parte do Conselho Geral, respeitada a

proporcionalidade dos corpos que nele têm representação.

Artigo 21.º

Designação de representantes

1 - Os representantes do pessoal docente e do pessoal não docente no Conselho Geral são eleitos

por corpos eleitorais distintos.

2 - Os representantes dos pais e encarregados de educação são eleitos em assembleia-geral de

pais e encarregados de educação do Agrupamento.

3 - Os representantes do município são designados pela câmara municipal, podendo esta delegar

tal competência nas juntas de freguesia.

4 - Os representantes da comunidade local, quando se trate de individualidades ou representantes

de atividades de caráter económico, social, cultural e científico, são cooptados pelos demais membros.

5 - Os representantes da comunidade local, quando se trate de representantes de instituições ou

organizações são indicados pelas mesmas, no prazo de 10 dias úteis.
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Artigo 22.º

Deveres dos membros do Conselho Geral

1 - Constituem deveres dos membros do Conselho Geral:

a) comparecer às sessões e reuniões do Conselho Geral   ou da Comissão a que pertence;

b) desempenhar conscientemente os cargos para que foram eleitos e executar as tarefas que lhe

forem confiadas;

c) participar nas votações;

d) respeitar a dignidade do Conselho Geral   e dos seus membros;

e) observar a ordem e a disciplina fixadas no Regimento e acatar a autoridade do Presidente;

Artigo 23.º

Direitos dos membros do Conselho Geral

1 - Os membros do Conselho Geral têm direito a:

a) livre acesso às escolas do AEAA;

b) apresentar requerimentos e moções;

c) apresentar recomendações, reclamações e propostas;

d) formular ao Diretor as perguntas, pedidos de esclarecimento sobre quaisquer atos da Direção,

das respetivas estruturas educativas e dos respetivos serviços;

e) consultar a pasta de arquivo do Conselho Geral;

f) solicitar cópia dos documentos e legislação que estejam diretamente relacionados com o normal

exercício das suas funções;

g) solicitar informações e documentos que considerem importantes;

h) propor, com antecedência, assuntos a incluir na ordem de trabalhos;

i) propor alterações ao Regimento;

j) apresentar declarações de voto.

Artigo 24.º

Competências do/a Presidente do Conselho Geral

1 - O Presidente representa o Conselho Geral, dirige e coordena os seus trabalhos, competindo-lhe

no exercício das suas funções:

a) convocar as sessões ordinárias e extraordinárias;

b) elaborar a ordem de trabalhos das reuniões do Conselho Geral;

c) presidir às sessões, declarar a sua abertura, suspensão e encerramento;

d) dirigir e coordenar os trabalhos, assegurar a disciplina interna e a ordem das sessões;

e) comunicar aos membros do Conselho Geral as faltas injustificadas, as quais relevam para

efeitos de perda de mandato;

f) admitir ou rejeitar as propostas e reclamações, verificada a sua regularidade regimental, sem

prejuízo do direito de recurso dos seus autores para o Conselho Geral, no caso de rejeição;

g) manter a ordem e disciplina das sessões, usando dos meios necessários e tomando as medidas

que entender convenientes;

h) limitar a duração das intervenções, sempre que tal se torne necessário para o bom

funcionamento dos trabalhos;

i) pôr à discussão as propostas e os requerimentos admitidos;

j) assegurar o cumprimento do Regimento e das deliberações do Conselho Geral ;

k) justificar as faltas dos membros do Conselho Geral;

l) remeter para os órgãos competentes todas as iniciativas e solicitações do Conselho;

Artigo 25.º

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

-se em listas separadas.

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

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

3 - As listas do pessoal docente deverão assegurar a representação no mínimo de um candidato por

nível de ensino.

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

proporcional da média mais alta de Hondt.

Artigo 26.º

Mandato

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

disposto nos números seguintes.

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

anos escolares.

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

a qualidade que determinou a respetiva eleição ou designação.

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

primeiro candidato não eleito, da respetiva lista a que pertencia o titular do mandato.

Artigo 27.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 horário que permita a participação de

todos os seus membros.

3 – Compete ao Conselho Geral elaborar o seu regimento.

DIRETOR

Artigo 28.º

Definição

1 - O Diretor é o órgão de administração e gestão do AEAA nas áreas pedagógica, cultural, administrativa,

financeira e patrimonial.

2 - O Diretor é um órgão unipessoal.

Artigo 29.º

Subdiretor e adjuntos do Diretor

1 - O Diretor é coadjuvado no exercício das suas funções por um subdiretor e por dois adjuntos.
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2 - Os critérios de fixação do número de Adjuntos do Diretor são estabelecidos por despacho do membro

do Governo responsável pela área da educação.

Artigo 30.º

Outras matérias

1 - Todas as demais matérias que dizem respeito ao Diretor, nomeadamente, competências,

recrutamento, direitos e deveres, são reguladas por legislação própria - que, neste momento, é o

Decreto Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na sua redação atual.

CONSELHO PEDAGÓGICO

Artigo 31.º

Conselho Pedagógico

1 - O Conselho Pedagógico do AEAA é o órgão de orientação educativa, coordenação e supervisão

pedagógica, nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, acompanhamento dos alunos, formação

inicial e contínua do pessoal docente e não docente.

Artigo 32.º

Composição

1 - O Conselho Pedagógico do AEAA é constituído por 11 elementos que se distribuem da seguinte

forma:

a) Diretor/a, que preside;

b) Coordenador do Departamento Curricular do Pré-Escolar;

c) Coordenador do Departamento Curricular do 1.º Ciclo;

d) Coordenador do Departamento Curricular de Línguas;

e) Coordenador do Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas;

f) Coordenador do Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais;

g) Coordenador do Departamento Curricular de Expressões;

h) Coordenador da Educação Especial;

i) Coordenador da Biblioteca Escolar;

j) Coordenador dos Diretores de Turma;

k) Coordenador do Plano Estratégico para a Cidadania.

2 - Podem ser convidados a participar nas reuniões do Conselho Pedagógico, sem direito a voto,

elementos da comunidade educativa que possam contribuir para o enriquecimento e interpretação de

assuntos de natureza educativa e pedagógica.

3 - Os convites referidos no número anterior são efetuados pelo Diretor, por sua própria iniciativa ou por

solicitação da maioria dos membros do Conselho Pedagógico com direito de voto.

4 - O mandato dos membros é, em princípio, coincidente com o mandato do Diretor.

Artigo 33.º

Competências

1 – As competências do Conselho Pedagógico são:

a) Elaborar a proposta de projeto educativo a submeter pelo Diretor ao Conselho Geral;

b) Apresentar propostas para a elaboração do regulamento interno, dos planos anual e plurianual de

atividades, plano de melhoria/estratégico do Agrupamento e emitir parecer sobre os respetivos projetos;

c) Emitir parecer sobre as propostas de celebração de contratos de autonomia;
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d) Elaborar e aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente;

e) Definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e vocacional, do

acompanhamento pedagógico e da avaliação dos alunos;

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

complementos educativos e das modalidades especiais de educação escolar;

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

h) Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, no âmbito do

Agrupamento de escolas e em articulação com instituições ou estabelecimentos do ensino superior

vocacionados para a formação e a investigação;

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

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

k) Definir os critérios da constituição das turmas;

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

legislação aplicável;

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

aprendizagem dos alunos, credíveis e orientados para a melhoria da qualidade do serviço de educação

prestado e dos resultados das aprendizagens;

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

desempenho do pessoal docente.

o) Aprovar os critérios de avaliação definidos nos departamentos curriculares;

p) Proceder ao acompanhamento e avaliação da execução das deliberações e recomendações

tomadas no respetivo conselho;

q) Aprovar anualmente a planificação de cada disciplina.

Artigo 34.º

Funcionamento

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

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

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

Diretor o justifique.

2 – A convocatória para as reuniões do Conselho Pedagógico é enviada por correio eletrónico com

a antecedência de 48 horas para as reuniões ordinárias e com 24 horas para as reuniões extraordinárias.

3 - Sem prejuízo dos casos em que a legislação exija maioria qualificada, as decisões do Conselho

Pedagógico são tomadas por maioria simples de votos, dispondo o Presidente de voto de qualidade.

4 - Das reuniões do Conselho Pedagógico são lavradas atas, sendo admitidas declarações de voto

devidamente fundamentadas. Os membros do Conselho Pedagógico são solidariamente responsáveis pelas

deliberações tomadas, exceto se fizerem exarar em ata a sua discordância ou não tenham estado

presentes.

5 - As reuniões do Conselho Pedagógico não podem exceder a duração de duas horas e trinta minutos,

quer se trate de sessão ordinária ou extraordinária, salvo quando o próprio Conselho Pedagógico delibere

o seu prolongamento.

Artigo 35.º

Competências do Presidente do Conselho Pedagógico

1 - Compete ao Presidente do Conselho Pedagógico:

a) conferir posse aos membros do Conselho Pedagógico, nos termos da legislação aplicável;

b) calendarizar as reuniões e fixar a ordem de trabalhos;

c) dar conhecimento da ordem de trabalhos das reuniões de Conselho Pedagógico aos seus membros com,

pelo menos, cinco dias de antecedência de modo a permitir que os departamentos se possam pronunciar

sobre o seu conteúdo;

d) presidir às reuniões, declarar a sua abertura, dirigir, suspender e encerrar os respetivos trabalhos;

e) pôr à discussão e votação as propostas, relatórios e outros documentos;
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f) promover a constituição de eventuais comissões;

g) informar o Conselho Pedagógico das mensagens, informações, explicações e convites que lhe sejam

dirigidos;

h) verificar a perda de mandato dos membros do Conselho Pedagógico;

i) coordenar a Secção de Avaliação do desempenho docente;

j) divulgar as sínteses do Conselho Pedagógico, no mais curto espaço de tempo possível;

K) exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na lei.

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Artigo 36.º

Definição

1 - O conselho administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira do AEAA, nos

termos da legislação em vigor.

Artigo 37.º

Composição

1 – 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 de administração escolar, ou quem o substitua.

Artigo 38. º

Regimento

1 – Nos 30 dias subsequentes à sua constituição, o Conselho Administrativo deve elaborar o seu

Regimento.

Artigo 39.º

Competências

1 – Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei ou regulamento interno,

compete ao conselho administrativo:

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

pelo Conselho Geral;

b) Elaborar o relatório de contas de gerência;

c) Autorizar a realização de despesas e o respetivo pagamento;

d) Fiscalizar a cobrança de receitas e verificar a legalidade da gestão financeira;

e) Zelar pela atualização do cadastro patrimonial.

2 – Compete, também, ao conselho administrativo a gestão financeira, respeitando as regras do

orçamento por atividades, orientando-se por instrumentos de previsão económica, nomeadamente:

a) Plano financeiro anual;

b) Orçamento privativo;

c) Outras receitas que lhes sejam atribuídas por lei, doações, subsídios, comparticipações e outros

legados.

Artigo 40.º

Funcionamento

1 – O conselho administrativo reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente

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

membros.

2 – Da reunião será lavrada a ata, elaborada pelo secretário do conselho administrativo, que
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ficará à sua guarda.

3 – O conselho administrativo elabora o seu próprio regimento nos primeiros trinta dias do seu

mandato e define as respetivas regras de organização e funcionamento.

CAPÍTULO IV

ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA

ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO

Artigo 41.º

Estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica

1 - Com vista à implementação do projeto educativo, são consideradas estruturas de supervisão e

coordenação todas as que colaboram com o Conselho Pedagógico e o Diretor, para assegurar a

coordenação, supervisão das atividades escolares, promover o sucesso educativo e a avaliação de

desempenho do pessoal docente.

2 - As estruturas de orientação educativa são:

a) Departamentos Curriculares;

b) Conselho de Diretores de Turma;

c) Diretor de Turma;

d) Conselho de Docentes;

e) Conselhos de Turma;

f) Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI);

g) Equipa do Plano de Ação Estratégica para a Cidadania;

h) Coordenação de estabelecimento;

i) Equipa de Autoavaliação;

j) Serviços Técnicos e Técnico-Pedagógicos.

3 – Estas estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica visam, nomeadamente:

a) A articulação e gestão, dos programas e orientações curriculares e programáticas definidas a

nível nacional, bem como o desenvolvimento de componentes curriculares locais por iniciativa do

Agrupamento;

b) A organização, acompanhamento e avaliação das atividades de turma em contexto de sala de

aula ou de grupo de alunos;

c) A organização, acompanhamento e avaliação das atividades a desenvolver em contexto de sala de

aula;

d) A coordenação dos três ciclos e a articulação entre eles;

e) A avaliação de desempenho do pessoal docente.

Artigo 42.º

Avaliação Interna

1 – No âmbito da melhoria do desempenho do Agrupamento, será constituído um grupo de avaliação

interna a designar pelo Diretor sob proposta do Conselho Pedagógico.

DEPARTAMENTO CURRICULAR

Artigo 43.º

Definição
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1 - O departamento curricular é uma das estruturas de orientação educativa constituída para colaborar

com o Diretor e Conselho Pedagógico com vista à implementação do Projeto Educativo do Agrupamento

(PEA), Projeto Curricular do Agrupamento (PCA), Plano Anual de Atividades (PAA), Plano de Ação

Estratégico (PAE) e desenvolver projetos de natureza pedagógica/didática para assegurar o

acompanhamento eficaz do percurso escolar dos alunos.

Artigo 44.º

Composição

1 - O conjunto dos departamentos curriculares do ensino básico constitui o elenco curricular. O

elenco curricular do Agrupamento é constituído por todas as disciplinas que compõem os sete

departamentos.

DEPARTAMENTOS DISCIPLINAS

Pré – escolar 100 - Educação Pré-escolar

1.º Ciclo
110 – 1.º Ciclo Ensino Básico

120 – Inglês no 1.º Ciclo do Ensino Básico

Línguas

200 – Português e Estudos Sociais/História

210 – Português e Francês

220 – Português e Inglês

300 – Português

320 – Francês

330 – Inglês

Ciências Sociais e Humanas

200 – Português e Estudos Sociais/História

290 - Educação Moral Religiosa Católica

400 - História

420 – Geografia

Matemática e Ciências Experimentais

230 - Matemática e Ciências da Natureza

500 - Matemática

510 - Físico-Química

520 – Biologia e Geologia

550 – Informática (TIC)

Expressões

240 - Educação Visual/Educação Tecnológica

250 - Educação Musical

260 - Educação Física

530 - Educação Tecnológica

600 – Artes Visuais

610 - Música

620 - Educação Física

Educação Especial
910 – Educação Especial

SPO e Terapeuta da Fala

2 - Cada departamento curricular é constituído pela totalidade dos professores que integram cada

disciplina/áreas curriculares.

Artigo 45.º

Funcionamento

1 – Cada departamento elabora ou revê, nos primeiros 30 dias o seu próprio regimento, onde

constam as respetivas regras de organização interna e de funcionamento.

2 – O conselho de departamento curricular reúne:
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a) Ordinariamente, uma vez por mês quando convocado com, pelo menos, 48 horas de

antecedência, na 1.ª semana seguinte à realização do Conselho Pedagógico;

b) Extraordinariamente, sempre que necessário e desde que convocado com a antecedência mínima

de 24 horas;

c) Caso o coordenador esteja impedido de exercer funções por um período superior a 30 dias,

proceder-se- á à designação de novo coordenador.

2 – As reuniões são convocadas pelo coordenador ou a requerimento de, pelo menos, 2/3 do

conselho de representantes e delas se lavram atas, à guarda do Diretor.

3 - As reuniões são presididas pelo coordenador.

4 - As faltas dadas às reuniões de conselho de departamento curricular correspondem a dois

tempos letivos.

Artigo 46.º

Competências do departamento Curricular

1 – O departamento curricular tem as seguintes competências:

a) Elaborar e aprovar os respetivos regimentos;

b) Coordenar objetivos de aprendizagem e critérios de avaliação das disciplinas que os constituem;

c) Promover experiências que por sua natureza possam beneficiar a cooperação entre os professores

das respetivas disciplinas, especialmente no que se refere a medidas de orientação pedagógica;

d) Colaborar na elaboração, desenvolvimento e avaliação do projeto educativo, do plano de ação

estratégico, do plano anual de atividades e do regulamento interno;

e) Colaborar na elaboração de medidas de planificação e avaliação das atividades do departamento;

f) Colaborar na articulação de estratégias no domínio técnico-pedagógicos, com o Conselho

Pedagógico e Diretor.

2 – Compete, ainda, ao departamento curricular:

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

estabelecidos a nível nacional;

b) Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das disciplinas;

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

metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento quer dos planos de estudo, quer das

componentes de âmbito local do currículo;

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

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

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

alunos;

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

estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens;

g) Identificar necessidades de formação dos docentes;

h) Refletir e analisar sobre as práticas educativas e o seu contexto;

i) Apresentar propostas para o plano anual de atividades;

j) Na situação de adoção de manuais escolares os departamentos deverão apresentar em Conselho

Pedagógico os manuais escolares nas condições e prazos estabelecidos por lei. O manual adotado será

afixado em lugar público.

Artigo 47.º

Mandato do Coordenador de departamento

1 - A eleição e mandato do/a Coordenador do Departamento Curricular encontram-se definidas na lei

geral. Consultar a secção da legislação aplicável (anexo).

Artigo 48.º

Competências do Coordenador de Departamento
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1 - Presidir às reuniões do seu departamento.

2 - Representar os professores que constituem o Departamento, nomeadamente no Conselho Pedagógico

(art. 32.1. a) do D.L. 75/2008).

3 - Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que integram o

Departamento.

4 - Apoiar os professores do Departamento no âmbito das atividades letivas e não letivas a

desenvolver.

5 - Promover a reflexão sobre os resultados obtidos nas diferentes áreas, analisando-os em

momentos avaliativos intercalares e de final de semestre, bem como em momentos pontuais (Provas de

Aferição; Provas Finais de Ciclo), de modo a atender às necessidades dos alunos e à realidade escolar.

6 - Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos planos de estudo das áreas

curriculares promovendo a adequação das competências essenciais e específicas, atendendo à realidade

da escola.

7 - Organizar o Plano Anual de Atividades do Departamento.

8 - Coordenar as propostas de formação dos docentes que integram o departamento e

apresentá-las ao Conselho Pedagógico.

9 - Zelar pela organização e atualização do Dossier /material de suporte informático do

Departamento.

10 - Manter informados todos os professores do Departamento.

11 - Designar grupos de trabalho com composição caso a caso, a fim do desempenho das suas atividades.

12 - Assegurar em articulação com o Diretor a avaliação de desempenho dos professores do

departamento.

13 - Promover medidas de planificação e avaliação das atividades do departamento.

14 - Desenvolver, em conjugação com a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva e os

educadores/professores titulares/Diretores de turma, medidas nos domínios da orientação,

acompanhamento e avaliação dos alunos, visando contribuir para o seu sucesso educativo.

Artigo 49.º

Competências do Departamento de Educação Especial

1 - Compete ao Departamento de Educação Especial:

a) colaborar com os órgãos de administração, gestão e de coordenação e supervisão pedagógica e

de orientação educativa, na definição de políticas educativas inclusivas e de promoção do sucesso

escolar dos alunos, nomeadamente no âmbito do Projeto Educativo e Plano Anual de Atividades;

b) incentivar a articulação efetiva com outros Serviços, numa perspetiva de rentabilização e

maximização de competências e recursos educativos;

c) incentivar o trabalho de parceria com serviços e entidades locais, regionais e nacionais que

possam intervir no processo educativo dos alunos com medidas de apoio à aprendizagem e inclusão numa

perspetiva inclusiva;

d) colaborar no processo de sinalização à EMAEI de situações de alunos/as que apresentem

barreiras específicas à aprendizagem;

e) identificar, conjuntamente, com os órgãos de gestão pedagógica, propostas e recursos humanos

e técnicos/terapêuticos necessários à criação das condições ambientais e pedagógicas para alunos com a

necessidade de mobilização de recursos específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão;

f) colaborar na planificação, estruturação e elaboração do Relatório Técnico-Pedagógico, Programa
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Educativo Individual e Plano Individual de Transição, em estreita articulação com os elementos

permanentes da EMAEI e elementos variáveis designados;

g) entender como prioritário o serviço disposto no número anterior, cumprindo com prazos

estabelecidos na lei;

h) apoiar de modo colaborativo, no âmbito da sua especialidade, e numa lógica de

corresponsabilização os demais docentes do aluno na definição de estratégias de diferenciação

pedagógica, no reforço das aprendizagens e na identificação de múltiplos meios de motivação,

representação e expressão, em cooperação com os demais recursos da comunidade;

i) elaborar e organizar documentação necessária à organização e intervenção dos/as docentes da

Educação Especial;

j) serem recursos humanos específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão, em cada escola, na

aplicação das medidas seletivas e adicionais, para a intervenção de recursos especializados enquanto

dinamizadores, articuladores e especialistas em diferenciação dos meios e materiais de aprendizagem;

k) colaborar na efetiva monitorização e avaliação da eficácia da aplicação de medidas educativas

de apoio à aprendizagem e inclusão, no âmbito do previsto no Relatório Técnico-Pedagógico;

l) sugerir a solicitação por parte da EMAEI de avaliações técnicas por parte do CRTIC, sempre que

se considere pertinente e colaborar neste processo;

m) identificar e propor necessidades de formação dos docentes do Agrupamento no âmbito da

Educação Especial e da diferenciação pedagógica;

n) discutir e emitir parecer sobre propostas legislativas, materiais e suportes didáticos e

tecnologias de apoio.

Artigo 50.º

Competências do Departamento de Educação Pré-Escolar de Avaliação

1 - Para efeitos de avaliação dos alunos, o Departamento é constituído por todos os educadores titulares

de grupo que o compõem.

2 - A avaliação na Educação Pré-Escolar assume uma dimensão marcadamente formativa.

3 - Podem integrar, ainda na reunião de avaliação um professor da Educação Especial (a exercer funções

no Pré-Escolar).

4 - Sempre que se verificar a ausência de um educador titular de grupo, a reunião é adiada, no máximo

por 48 horas, de forma a assegurar a sua presença.

5 - No caso da ausência a que se refere o número anterior ser presumivelmente longa, o Departamento

reúne com os restantes membros, devendo o Coordenador dispor de todos os elementos referentes à

avaliação do grupo, fornecidos pelo educador ausente.

CONSELHO DE DIRETORES DE TURMA

Artigo 51.º

Composição

1 – O conselho de Diretores de turma é constituído pelo coordenador e Diretores das turmas do ensino

básico dos 2.º e 3.º ciclos.

Artigo 52.º

Competências

1 – Sem prejuízo das competências estabelecidas legalmente, cabe ao conselho:

a) Promover a execução das orientações do Conselho Pedagógico, a realização de ações que

estimulem a interdisciplinaridade e a formação de professores;
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b) Analisar as propostas dos conselhos de turma e submetê-las, através do coordenador, ao Conselho

Pedagógico;

c) Propor e planificar formas de atuação junto dos encarregados de educação;

d) Definir anualmente os itens do relatório crítico a integrar nos relatórios dos Diretores de turma;

e) Promover a elaboração e execução dos projetos curriculares de turma;

f) Promover a interação entre a escola e a comunidade;

g) Referenciar ao Diretor do Agrupamento os alunos que indiciem necessidade de medidas de suporte à

aprendizagem, cooperar com o docente de educação especial, encarregados de educação e, sempre

que se considere necessário, com outros serviços técnicos;

h) Referenciar ao Diretor do Agrupamento os alunos que indiciem necessidade de medidas de suporte à

aprendizagem, cooperar com o docente de educação especial, encarregados de educação e, sempre

que se considere necessário, com outros serviços técnicos.

Artigo 53.º

Funcionamento

1 - O conselho de Diretores de turma reúne:

a) Ordinariamente no início do ano letivo e uma/duas vezes por semestre, quando convocado com,

pelo menos, 48 horas de antecedência;

b) Extraordinariamente, sempre que necessário e desde que o plano curricular de turma o exija,

convocado pelo Diretor de Turma com a antecedência mínima de 48 horas.

c) As reuniões são convocadas pelo coordenador ou a requerimento de, pelo menos, 2/3 do conselho de

Diretores de turma e delas são lavradas atas à guarda do Diretor.

2 - Nas reuniões em que o número de Diretores de turma presentes seja inferior a 2/3 dos

membros do conselho a reunião iniciar-se-á com os presentes 30 minutos após a hora prevista na

convocatória mantendo o caráter deliberativo.

3 - As reuniões do conselho de Diretores de turma são presididas pelo coordenador dos Diretores

de turma.

4 – Caso o coordenador dos Diretores de turma esteja impedido de exercer funções por um

período superior a 30 dias, o Diretor designará um novo coordenador de Diretores de turma, que

exercerá as funções de coordenador de Diretores de turma até à entrada em serviço do anterior titular

do cargo.

5 - As faltas dadas às reuniões de conselho de Diretores de turma correspondem a 2 tempos

letivos.

Artigo 54.º

Mandato do Coordenador dos Diretores de Turma

1 – O coordenador dos Diretores de turma é um professor, preferencialmente, QA com

disponibilidade e experiência para assumir as funções considerando a sua competência pedagógica, bem

como a sua capacidade de relacionamento e liderança, designado pelo Diretor.

2 – O coordenador dos Diretores de turma será designado por um ano, podendo ser reconduzido

por 4 anos, podendo, cessar funções a qualquer momento, por decisão do Diretor, ouvido o Conselho

Pedagógico, a pedido do interessado ou mediante proposta fundamentada de pelo menos 2/3 do

conselho dos Diretores de turma.

Artigo 55.º

Competências do Coordenador de Diretores de Turma

1 - Competências do Coordenador de Diretores de Turma:

a) Coordenar a ação do(s) respetivo(s) Conselho(s), articulando estratégias e procedimentos;
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b) submeter ao Conselho Pedagógico as propostas do(s) Conselho(s) que coordena;

c) apoiar os/as professores/as titulares de turma/Diretores/as de turma no exercício das suas

funções;

d) propor a convocatória dos respetivos Conselhos de Diretores de Turma ao Diretor;

e) propor a ordem de trabalhos das reuniões de avaliação dos respetivos Conselhos de

Docentes/Conselhos de Turma ao Conselho Pedagógico;

f) colaborar com os professores titulares de turma/Diretores de turma e com os serviços de apoio

existentes na escola na elaboração de estratégias pedagógicas destinadas ao ciclo que coordena;

g) 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;

h) planificar, em colaboração com o Conselho de Diretores de Turma que coordena, as atividades a

desenvolver anualmente e proceder à sua avaliação;

i) concertar estratégias comuns entre os Coordenadores de Ciclo (1.º Ciclo);

j) apresentar ao Diretor, no final do ano letivo, um relatório crítico das atividades desenvolvidas. O

Coordenador do 1.º Ciclo apresenta o relatório enquanto Coordenador de Departamento.

DIRETOR DE TURMA

Artigo 56.º

Perfil, nomeação, mandato

1 – O Diretor de turma deverá ser um professor que lecione a totalidade dos alunos da turma,

preferencialmente um professor QA nomeado pelo Diretor de entre os professores da turma, tendo em

conta a sua competência pedagógica e capacidade de relacionamento.

2 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, e sempre que possível, deverá ser nomeado

Diretor de turma o professor que no ano anterior tenha exercido tais funções na turma a que pertenceram

os alunos, assegurando a continuidade pedagógica.

3 – O Diretor de turma é nomeado pelo Diretor pelo período de um ano, podendo, no entanto,

cessar as suas funções a todo o momento por decisão do Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico, ou a

pedido do interessado.

4 – Caso o Diretor de turma esteja impedido de exercer funções por um período previsível, entre

uma e duas semanas, o Diretor designará, provisoriamente um dos professores da turma para o substituir,

tendo direito aos mesmos tempos de redução nesse período de tempo.

5 – Ao Diretor de turma são atribuídos 4 tempos letivos semanais, 2 tempos da componente letiva

mais dois da não letiva. Duas destas horas podem ser atribuídas a outro docente do conselho de turma

que seja responsável pelo acompanhamento dos alunos da turma.

6 – Os tempos referidos no ponto anterior são marcados no seu horário semanal, sendo um dos

tempos para atendimento dos encarregados de educação dos alunos da turma.

Artigo 57.º

Competências

1 – Promover junto do conselho de turma, a realização de ações conducentes à aplicação do

projeto educativo da escola, plano anual de atividades, projeto curricular de turma numa perspetiva de

envolvimento dos encarregados de educação e de abertura à comunidade.

2 – Assegurar o planeamento conjunto da lecionação dos conteúdos curriculares das diferentes

disciplinas promovendo a interdisciplinaridade e uma eficaz articulação curricular.

3 – Promover acompanhamento individualizado dos alunos, divulgando junto dos professores da

turma, a informação necessária à adequada orientação educativa dos alunos, fomentando a participação

dos encarregados de educação na concretização de ações de orientação e acompanhamento.

4 - Desenvolver iniciativas que promovam a relação da escola com a família, em articulação com os
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docentes do conselho de turma;

5 – Promover a rentabilização dos recursos e serviços existentes na comunidade educativa,

mantendo os alunos e Encarregados de Educação informados da sua existência.

6 – Elaborar o dossiê individual do aluno, com a participação dos professores da turma, alunos e

encarregados de educação.

7 – Apreciar ocorrências de natureza disciplinar, decidir da aplicação de medidas imediatas no

quadro das orientações do Conselho Pedagógico em matéria disciplinar e solicitar ao Diretor a convocação

extraordinária de conselhos de turma.

8 – Assegurar a participação dos alunos, professores, encarregados de educação na aplicação de

medidas educativas decorrentes da apreciação de situações de natureza disciplinar.

9 – Coordenar o processo de avaliação formativa e sumativa dos alunos, garantindo a sua

regularidade e diversidade e o seu caráter globalizante e integrador, solicitando, se necessário, a

participação dos outros intervenientes na avaliação.

10 - Propor aos serviços competentes a avaliação especializada, após solicitação do conselho de

turma.

11 – Garantir o conhecimento e o acordo prévio do encarregado de educação para a orientação

escolar do aluno e para o correspondente itinerário de formação recomendados no termo da avaliação

especializada.

12 – Propor, na sequência da decisão do conselho de turma, medidas de apoio educativo adequadas e

proceder à respetiva avaliação.

13 – Assegurar, de acordo com as condições existentes na escola, a aplicação das medidas de apoio

pedagógico acrescido, propostas pelo conselho de turma, e a respetiva avaliação. O relatório de avaliação

será anexado ao processo do aluno.

14 - Presidir a todas as reuniões do conselho de turma, exceto as de natureza disciplinar.

15 – Enquanto presidente de uma reunião, entregar ao órgão de gestão a ata respetiva, dois dias

úteis após a sua realização bem como a folha de registo de faltas após a reunião.

16 – Apresentar ao Diretor um relatório de avaliação do plano anual das atividades desenvolvidas, de

acordo com itens anualmente definidos em conselho de Diretores de turma.

17 - Colaborar na avaliação das atividades desenvolvidas na turma.

18 - Participar no conselho de Diretores de turma e na avaliação das atividades interturmas.

19 - Promover, orientar e monitorizar a conceção e implementação de medidas que garantam o

sucesso escolar de todos os alunos, bem como apoiar a integração dos alunos na escola e o acesso às

diferentes ofertas por esta promovida.

CONSELHO DE DOCENTES

Artigo 58.º

Composição

1 - O conselho de docentes é constituído por todos os docentes do 1.º Ciclo e do Pré-escolar,

professores de apoio educativo e professor de inglês.

2 - Os professores da educação especial, técnicos especializados e os professores das atividades de
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enriquecimento curricular serão convocados sempre que se considere necessário.

Artigo 59.º

Funcionamento

1 - O Conselho de Docentes reúne ordinariamente com todos os elementos do Conselho de

Docentes, no início do ano letivo, para preparação do ano letivo, e no final de cada período, para

avaliação dos alunos, em horário pré- estabelecido.

2 - Extraordinariamente sempre que seja convocado pela Coordenadora, por sua iniciativa, a

pedido de 2/3 dos seus elementos, ou sempre que um pedido de parecer de algum órgão de Direção,

administração e gestão o justifique.

3 - As reuniões de Conselho de Docentes são presididas pelo coordenador do Conselho Docentes.

Artigo 60.º

Competências

1 - Promover a articulação entre o Pré-escolar e o 1.º Ciclo.

2 - Aprovar as propostas de avaliação do rendimento escolar dos alunos, apresentadas por cada

professor titular de turma e pelos professores de enriquecimento curricular, nas reuniões de avaliação,

a realizar no final de cada período letivo, de acordo com os critérios de avaliação definidos.

3 - Analisar individual e especificamente as situações de insucesso escolar e definir, por

consequência, estratégias de atuação participadas por professores, alunos e pais ou encarregados de

educação.

4 - 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.

5 - Elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade de grupos de

alunos.

6 - Avaliar, rever e supervisionar, se necessário, reformular o modelo de funcionamento das

atividades de enriquecimento curricular em cada turma do 1.º ciclo, com vista à sua plena articulação

com o plano de turma.

7 - Acompanhar e avaliar as atividades no âmbito do Plano Anual de Atividades.

CONSELHO DE TURMA

Artigo 61.º

Composição

1 – O conselho de turma é constituído por todos os professores da turma.

2 - Quando estiverem em apreciação situações relativas a alunos com necessidades educativas

especiais ou nos casos em que o Diretor de Turma considere necessário, deverá estar presente um

representante do departamento da educação especial, o tutor, ou técnicos que participem no processo

de ensino e aprendizagem, sem direito a voto.

3 - Nas reuniões de Conselho de Turma em que seja discutida a avaliação individual dos alunos

apenas participam os membros docentes.

4 – O conselho de turma é presidido pelo Diretor de turma e, na ausência deste, por período de
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curta duração, será substituído pelo secretário.

5 – No início de cada ano letivo é atribuído, pelo Diretor, o cargo de secretário do conselho de

turma a um professor desse mesmo conselho que desempenhará até ao final do ano letivo essas

funções.

Artigo 62.º

Competências

1 – Definir e coordenar estratégias de atuação aplicáveis aos alunos da turma, de forma

integrada, numa perspetiva de articulação interdisciplinar.

2 – Detetar dificuldades, diferentes ritmos de aprendizagem e outras necessidades dos alunos,

colaborando com os serviços de apoio existentes na escola, nos domínios psicológico e socioeducativo.

3 – Colaborar nas atividades culturais, desportivas e recreativas que envolvam os alunos e a

comunidade, de acordo com os critérios de participação definidos em Conselho Pedagógico e Conselho

Geral.

4 – Promover ações que estimulem o envolvimento dos encarregados de educação no percurso

escolar do aluno de acordo com os princípios definidos pelo Conselho Geral.

5 – Analisar situações de natureza disciplinar ocorridas com alunos da turma e colaborar na

definição e aplicação das medidas de apoio mais ajustadas no quadro de um programa específico de

intervenção.

6 - Propor ao Diretor sanções disciplinares a aplicar aos alunos.

7 – Avaliar os alunos, tendo em conta os objetivos curriculares/competências definidos a nível

nacional e a nível da turma, as especificidades da comunidade educativa, e outros condicionalismos.

8 – Estabelecer, com caráter sistemático e contínuo, medidas relativas a apoios e complementos

educativos a proporcionar aos alunos, nomeadamente, nos termos propostos no plano de recuperação e

acompanhamento.

9 – Solicitar a avaliação especializada prevista na legislação.

10 – Decidir relativamente a situações que impliquem a retenção do aluno e definir, em conjunto

com o Diretor de turma, estratégias específicas.

Artigo 63.º

Funcionamento

1 - O conselho de turma reúne-se ordinariamente:

a) No início do ano letivo para caracterização da turma e definição de estratégias a implementar;

b) No final de cada período para formalização da avaliação formativa e sumativa.

3 – O conselho de turma reúne-se extraordinariamente sempre que um motivo de natureza

pedagógica ou disciplinar assim o exija e durante os dois semestres para avaliação intercalar, caso se

justifique.

4 – O conselho de turma é presidido pelo Diretor de turma, em caso de impedimento deste, deve

o Diretor designar como substituto, o secretário das reuniões do conselho de turma.

5 - Os conselhos de turma ordinários terão a duração de 2 horas.

6 - Na ausência temporária do Diretor de turma, o secretário substitui-o.
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7 - Na ausência do secretário, o Diretor de turma nomeia o secretário para a reunião.

8 - Nas reuniões do conselho de turma em que seja discutida a avaliação individual dos alunos

apenas participam os membros docentes.

9 - Farão também parte do conselho de turma os professores tutores ou outros técnicos que

acompanhem em particular o processo educativo de um ou mais alunos.

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Artigo 64.º

Definição

1 - É constituída uma equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva.

2 - A equipa multidisciplinar é composta por elementos permanentes e por elementos variáveis.

Artigo 65.º

Identificação

1- EMAEI é uma estrutura de apoio à educação inclusiva, ao Conselho Pedagógico e ao Diretor. Tem como

objetivos:

a) sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva;

b) promover atividades de formação no âmbito da inclusão para o pessoal docente, não docente e

comunidade em geral;

c) propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar;

d) acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem;

e) prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas;

f) elaborar o relatório técnico-pedagógico (RTP) e, se aplicável, o programa educativo individual

(PEI) e o plano individual de transição (PIT);

g) acompanhar o funcionamento do Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA);

h) organizar recursos e respostas no âmbito do CAA;

i) conjugar a sua atividade com as estruturas de coordenação e supervisão do agrupamento ( bem

como com as estruturas externas ao mesmo, como a Equipa de Intervenção Precoce (ELI), o Centro de

Recursos para a Inclusão (CRI) e outras consideradas pertinentes.

2 - A EMAEI dispõe de um Regimento próprio, aprovado pelo Conselho Pedagógico, no qual se define a sua

organização e dinâmicas próprias de funcionamento.

Artigo 66.º

Composição

1 - São elementos permanentes da equipa multidisciplinar:

a) Um dos docentes que coadjuva o Diretor;

b) Um docente de educação especial;

c) Três membros do Conselho Pedagógico com funções de coordenação Pedagógica de diferentes

níveis de educação e ensino;

d) Um psicólogo.

2 - Os elementos elencados no número anterior podem ser reforçados de acordo com as necessidades da

escola.
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3 - São elementos variáveis da equipa multidisciplinar o docente titular de grupo/turma ou o Diretor de

turma do aluno, o coordenador de estabelecimento, consoante o caso, outros docentes do aluno,

assistentes operacionais e outros técnicos que intervêm com o aluno e os pais ou encarregados de

educação.

Artigo 67.º

Coordenação

1 - A coordenação da EMAEI é designada pelo Diretor e ouvidos os elementos permanentes da equipa

multidisciplinar.

2 - São competências do/a Coordenador:

a) identificar os elementos variáveis da EMAEI;

b) convocar os membros da equipa e, em caso de necessidade, os parceiros estratégicos para as reuniões;

c) dirigir os trabalhos;

d) adotar os procedimentos necessários de modo a garantir a participação dos/as pais/mães ou

encarregados de educação, consensualizando respostas para as questões que se coloquem.

Artigo 68.º

Competências da EMAEI

1 - Sem prejuízo das outras atribuições que lhes estão cometidas na legislação em vigor,

nomeadamente no Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho, compete à EMAEI:

a) conjugar a sua atividade com as estruturas de coordenação e supervisão do agrupamento, com

vista a contribuir para a implementação dos princípios orientadores da educação inclusiva;

b) promover a participação dos pais e encarregados/as de educação;

c) favorecer as linhas de atuação para a inclusão;

d) analisar, avaliar, definir e propor as medidas universais, seletivas e adicionais de apoio à

aprendizagem e à inclusão;

e) identificar, definir e propor os recursos humanos específicos, os recursos organizacionais

específicos e os recursos específicos existentes na comunidade, a mobilizar para apoio à aprendizagem e

à inclusão;

Artigo 69.º

Funcionamento da Equipa Multidisciplinar Permanente

1- Os elementos permanentes da EMAEI têm em comum um tempo, semanal, para coordenação do

serviço, em sala/espaço próprio, afeto à estrutura.

2 - A definição dos tempos definidos no número anterior é da responsabilidade do Diretor, cabendo à

EMAEI refleti-la no seu Regimento.

3 - As reuniões visam o acompanhamento contínuo de políticas, processos e práticas inclusivas no

contexto do AEAA, devendo ser emanadas, sempre que pertinente, sugestões de melhoria e/ou pareceres

técnicos a apresentar às lideranças, cumprindo-se o desígnio de ‘influenciador’ para a inclusão.

4 - As deliberações relativas às sinalizações ocorrem nas reuniões referidas no ponto anterior, assim como

a conclusão e validação dos RTP, PEI e PIT, podendo as mesmas envolver elementos variáveis mediante

previsto na legislação; os elementos variáveis são convocadas pela Coordenadora da EMAEI, com pelo

menos com 48h de antecedência.

5 - As reuniões cuja realização tenha de ocorrer fora deste tempo de trabalho comum são convocadas

pela Coordenadora da EMAEI, com pelo menos 48h de antecedência.
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6 - As reuniões terão por prioridade as matérias sujeitas ao cumprimento de prazos legais.

7 - De cada reunião será registado em ata/memorando, uma síntese dos assuntos tratados, as posições

dos membros da EMAEI presentes e respetivas reflexões e deliberações, caso existam. Trata-se de um

documento de trabalho, com linguagem acessível e clara.

8 - A ata de cada reunião será elaborada, de forma cooperativa, no decurso da realização dos trabalhos,

pelo elemento que se encontrar em melhor posição para a sua concretização

Artigo 70.º

Envolvimento de Alunos/as, Famílias e Comunidade no processo de Inclusão

1 - Os pais/mães ou encarregados de educação, no âmbito do exercício dos poderes e deveres que lhes

foram conferidos nos termos da Constituição e da lei, têm o direito e o dever de participar e cooperar

ativamente em tudo o que se relacione com a educação do seu filho ou educando, bem como a aceder a

toda a informação constante no processo individual do aluno, designadamente no que diz respeito às

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão.

2 - Nos termos do disposto no número anterior, os pais/mães ou encarregados de educação têm direito a:

a) a participar nas reuniões da equipa multidisciplinar;

b) participar na elaboração e na avaliação do programa educativo individual;

c) solicitar a revisão do programa educativo individual;

d) consultar o processo individual do seu filho ou educando;

e) ter acesso a informação adequada e clara relativa ao seu filho ou educando.

3 - Quando, comprovadamente, os pais/mães ou encarregados de educação não exerçam os seus poderes

de participação, cabe à escola desencadear as medidas apropriadas em função das necessidades

educativas identificadas.

4 - EMAEI deverá promover o envolvimento dos alunos, famílias, encarregados de educação e parceiros

estratégicos na elaboração de propostas promotoras de práticas inclusivas, numa lógica de modelo

multinível.

Artigo 71.º

Procedimentos de Sinalização EMAEI

1- Nos termos da legislação em vigor, o primeiro momento de análise da necessidade de medidas de

suporte à aprendizagem e à inclusão é realizado por cada docente no âmbito da sua prática pedagógica,

tendo por referência os princípios e práticas do Desenho Universal para a Aprendizagem.

2- Cabe ao/à docente titular/Diretor de turma e conselho de turma, refletir cooperativamente em

torno das barreiras diagnosticadas e das potenciais respostas/recursos passíveis de serem mobilizados por

intermédio das medidas universais que se considerem pertinentes e exequíveis.

3- Mediante a persistência de barreiras ao processo de ensino-aprendizagem e à inclusão, o

professor titular de turma/Diretor de turma, solicita consultoria técnica ao docente de educação

especial, psicólogo e/ou outros técnicos considerados relevantes para a análise da casuística. Esta análise

deverá envolver as famílias e, sempre que possível, os próprios alunos de forma cooperante e

comprometida.

4- Nas situações em que o grupo de trabalho referido no número anterior assim o considere (e

esgotadas as respostas a um nível universal), procede-se à elaboração conjunta do Formulário de

Sinalização do aluno/a para avaliação por parte da EMAEI, envolvendo-se, desde logo, o encarregado de

educação.
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5- No decurso da sinalização, dever-se-á fundamentar com evidências a insuficiência na

implementação de Medidas Universais de suporte à aprendizagem e à inclusão, bem como anexar

relatórios médicos, o Plano Individual de Saúde (caso exista), eventuais relatórios psicológicos e técnicos,

bem como toda e qualquer documentação que possa sustentar uma deliberação por parte da EMAEI.

6- Qualquer encarregado de educação ou técnico poderá desencadear o processo de Sinalização de

um aluno à EMAEI, sugerindo-se, no entanto, a articulação entre Família e Escola, no sentido de promover

sempre esta reflexão intermédia prévia, relativa à necessidade de medidas mais estritas de apoio à

aprendizagem.

7- O formulário referido no número 4 do presente artigo é entregue ao Diretor, desencadeando-se o

processo de avaliação por parte da EMAEI, conforme o exposto na lei.

COORDENAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA PARA A CIDADANIA

A constituição e competências da coordenação de estabelecimento encontram-se definidas na lei geral.

Consultar a secção da legislação aplicável (DL 55/2018).

Artigo 72.º

Coordenação

1 – O Plano de Ação Estratégica para a Cidadania é coordenado por um Coordenador.

2 - Compete ao Coordenador de Cidadania Coordenar o Plano de Ação Estratégico aprovado em Conselho

Pedagógico, anualmente.

COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO

Artigo 73.º

Competências dos Coordenadores e Responsáveis de Estabelecimento

1 - Compete aos Coordenadores e Responsáveis de Estabelecimento do AEAA:

a) representar o Diretor e o AEAA nas suas unidades orgânicas;

b) divulgar os valores do Projeto Educativo do AEAA;

c) emitir esclarecimentos e pareceres solicitados pelos vários órgãos do AEAA sobre questões que estes

considerem pertinentes;

d) assegurar a articulação das atividades e projetos entre estabelecimentos;

e) avaliar, quando solicitado, o pessoal não docente em exercício de funções no estabelecimento;

f) encaminhar para o Diretor todas as situações consideradas anómalas e pertinentes.

EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO

Artigo 74.º

Objetivos

1 - O AEAA promove a constituição de uma Equipa de Equipa de Autoavaliação visando:

k) promover a melhoria da qualidade do sistema de ensino-aprendizagem, da organização do

AEAA e dos seus níveis de eficiência e eficácia;

l) promover um diagnóstico do funcionamento e do desempenho do AEAA e das valências que o

constituem, de modo a identificar pontos fortes e fracos;

m)fomentar no AEAA a monitorização das suas práticas e dos seus resultados e a interpelação

sistemática sobre a qualidade desses resultados;

n) mobilizar os vários membros da comunidade educativa (docentes, não docentes, alunos, pais
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mães e encarregados de educação, autarquia e demais parceiros) para a participação ativa

neste processo;

o) reforçar a capacidade do AEAA para desenvolver a sua autonomia;

p) promover uma cultura de qualidade, exigência, responsabilidade e inclusão no AEAA.

2 - Sempre que necessário, e possível, o AEAA contratualizará com uma empresa acreditada na área da

consultoria a monitorização do processo, de forma a tornar o processo mais credível do ponto de vista

metodológico e científico.

3 - A autoavaliação é encarada como uma prioridade estratégica, tendo em vista a melhoria de processos

de uma organização com esta dimensão e complexidade.

SERVIÇOS TÉCNICOS E TÉCNICO-PEDAGÓGICOS

Artigo 75.º

Serviços Técnicos e Técnico-pedagógicos

1 - São serviços técnicos e pedagógicos os seguintes:

a) Biblioteca escolar (BE);

b) Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA);

c) Serviço de Psicologia e Orientação (SPO);

d) Gabinete do Aluno;

e) Tutorias;

f) Equipa de Coordenação de Projetos e PAA;

Coordenador do PES;

g) Desporto Escolar e Coordenação;

h) Plano Tecnológico da Educação (PTE);

i) Diretor de Instalações;

j) Secção de Avaliação de desempenho docente;

k) Equipa do Plano Tecnológico da Educação.

BIBLIOTECA ESCOLAR

Artigo 76.º

Definição

1 – A biblioteca escolar, abreviadamente designada por BE, é um espaço que põe à disposição da

comunidade escolar um conjunto de recursos materiais, instalações, equipamentos e suportes de

informação (escrita, audiovisual e informática).

2 - A organização/gestão e a política documental da BE fazem parte integrante do seu regimento

interno.

3 – É um centro de recursos multimédia de livre acesso com regimento específico, destinado à

consulta e produção de documentos em diferentes suportes, à leitura e à realização de atividades lúdicas,

à defesa e à promoção da cultura.

Artigo 77.º

Objetivos gerais

1 – São objetivos gerais da biblioteca escolar:

a) Estimular a criatividade, a curiosidade intelectual e o sentido crítico dos estudantes, contribuindo

para a sua educação, prazer e informação;

b) Apoiar os programas curriculares – proporcionando abordagens diversificadas do processo de
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ensino/aprendizagem – de modo a promover o sucesso escolar;

c) Incentivar a participação ativa dos alunos na construção do seu próprio conhecimento;

d) Disponibilizar suportes de informação com vista ao desenvolvimento das capacidades de

autonomia e à aquisição de competências de recolha, tratamento e utilização da informação;

e) Promover o contacto com as novas tecnologias;

f) Contribuir para a formação profissional dos docentes;

g) Motivar os alunos para que recorram periodicamente à Biblioteca como meio de informação e

formação contínua;

h) Promover conferências, colóquios, encontro de escritores, concursos de leitura/escrita e outras

atividades culturais ligadas à biblioteca;

i) Criar espaços para exposições alusivas a datas comemorativas de relevo, destaques de livros,

notícias de interesse escolar/comunitário e/ou trabalhos elaborados pela comunidade.

Artigo 78.º

Coordenador da biblioteca escolar/Professor Bibliotecário

1 – É um professor com formação, responsável pelo planeamento e gestão da biblioteca escolar

do Agrupamento. (De acordo, com a legislação em vigor)

Artigo 79.º

Competências

1 – Gerir os recursos humanos e materiais da biblioteca.

2 - Representar a equipa da BE no Conselho Pedagógico.

3 – Apresentar ao Conselho Pedagógico um plano de ação a médio prazo, exequível anualmente

através de um plano de atividades.

4 - Elaborar o relatório crítico do trabalho desenvolvido.

5 - Implementar, anualmente, os procedimentos de avaliação dos serviços, definidos pelo

Gabinete Coordenador da Rede de Bibliotecas Escolares (GCRBE) em articulação com os órgãos de

direção do Agrupamento.

Artigo 80.º

Equipa

1– O coordenador é apoiado por uma equipa constituída por:

a) Professores com horas atribuídas da componente não letiva;

b) Os professores da equipa são designados por um período de 1 ano pelo Diretor.

CENTRO DE APOIO À APRENDIZAGEM (CAA)

Artigo 81.º

Definição

Para a operacionalização dos valores, princípios e políticas de inclusão, o CAA agrega recursos humanos

específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão, recursos específicos existentes na comunidade e

recursos organizacionais específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão.

Artigo 82.º

Estrutura e Regimento
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1 - O centro de apoio à aprendizagem é uma estrutura de apoio agregadora dos recursos humanos e

materiais, dos saberes e competências da escola.

2 - O centro de apoio à aprendizagem, em colaboração com os demais serviços e estruturas da escola,

tem como objetivos gerais:

Artigo 83.º

Objetivos Gerais

O CAA, em colaboração com os demais serviços e estruturas da escola, tem como objetivos gerais:

1 - Apoiar a inclusão das crianças e jovens no grupo/turma e nas rotinas e atividades da escola,

designadamente através da diversificação de estratégias de acesso ao currículo;

2 - Promover e apoiar o acesso à formação, ao ensino superior e à integração na vida pós escolar;

3 - Promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma.

4 - A ação educativa promovida pelo centro de apoio à aprendizagem é subsidiária da ação desenvolvida

na turma do aluno, convocando a intervenção de todos os agentes educativos, nomeadamente o docente

de educação especial.

5 – O centro de apoio à aprendizagem, enquanto recurso organizacional, insere -se no contínuo de

respostas educativas disponibilizadas pela escola.

6 – Para os alunos a frequentar a escolaridade obrigatória, cujas medidas adicionais de suporte à

aprendizagem sejam as previstas nas alíneas b), d) e e) do n.º 4 do artigo 10.º do Decreto-lei n.º 54/2018,

é garantida, no centro de apoio à aprendizagem, uma resposta que complemente o trabalho desenvolvido

em sala de aula ou noutros contextos educativos, com vista à sua inclusão.

Artigo 84.º

Objetivos Específicos

1- Constituem objetivos específicos do centro de apoio à aprendizagem:

a) Promover a qualidade da participação dos alunos nas atividades da turma a que pertencem e nos

demais contextos de aprendizagem;

b) Apoiar os docentes do grupo ou turma a que os alunos pertencem;

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

componentes do currículo;

d) Desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que facilitem os processos de

aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao contexto escola;

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

aprendizagem;

f) Apoiar a organização do processo de transição para a vida pós-escolar.

2– Compete ao Diretor da escola definir os espaços de funcionamento do centro de apoio à aprendizagem

numa lógica de rentabilização dos recursos existentes na escola.

3- A escola estabelece, em sede de regulamento interno, quanto ao centro de apoio à aprendizagem e às

suas funções e abrangência, entre outros, os seguintes aspetos:

a) A sua constituição e coordenação;

b) Os locais e horários de funcionamento;

c) Os recursos humanos e materiais existentes;

d) As formas de concretização dos objetivos específicos de acordo com os n.ºs 2 e 6;

e) As formas de articulação escola com os recursos humanos e materiais, dos saberes e competências da
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escola, designadamente no que respeita ao apoio e à avaliação das aprendizagens.

4 – Para efeitos do disposto no número anterior, pode ser elaborado um regimento próprio, do qual

constem as formas de medição do impacto do centro de apoio à aprendizagem na inclusão e

aprendizagem de todos os alunos.

SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO

Artigo 85.º

Natureza, Estatuto e Composição

1 – Os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) são unidades especializadas de apoio educativo,

integradas na rede escolar, que desenvolvem a sua ação nos estabelecimentos de educação pré-escolar e

dos ensinos básico e secundário, de acordo com a respetiva rede de influência, atribuída a cada SPO por

concurso público.

2 – O SPO garantem a existência de condições que assegurem a plena integração escolar dos alunos,

devendo conjugar a sua atividade com as estruturas de orientação educativa.

Artigo 86.º

Constituição

1 - O SPO é constituído por técnicos especializados.

Artigo 87.º

Atribuições

1 – São atribuições do SPO:

a) Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção da sua identidade pessoal;

b) Apoiar os alunos no seu processo de aprendizagem e de integração no sistema de relações

interpessoais da comunidade escolar;

c) Prestar apoio de natureza psicológica e psicopedagógica a alunos, professores, pais, encarregados de

educação, no contexto das atividades educativas, tendo em vista o sucesso escolar, a efetiva igualdade

de oportunidades e a adequação das respostas educativas;

d) Assegurar, em colaboração com outros serviços competentes, a deteção de alunos com necessidades

educativas especiais, a avaliação da sua situação e o estudo das intervenções adequadas;

e) Contribuir, em conjunto com as atividades desenvolvidas no âmbito das áreas curriculares, não

curriculares, de enriquecimento e de outras componentes educativas, para a identificação dos interesses

e aptidões dos alunos, de acordo com o seu desenvolvimento global, nível etário e escolar;

f) Promover atividades específicas de informação escolar e profissional, suscetíveis de ajudar os alunos a

situarem-se perante as oportunidades disponíveis, tanto no domínio dos estudos e formações, como no

das atividades profissionais, favorecendo a indispensável articulação entre a escola e o mundo do

trabalho;

g) Desenvolver ações de aconselhamento psicossocial ao nível da orientação escolar e profissional;

h) Colaborar em experiências pedagógicas e em ações de formação de professores, bem como realizar e

promover a investigação nas áreas da sua especialidade;

i) Articular com outros serviços internos ou da comunidade;

j) Articular estratégias com os serviços de Educação Especial.

Artigo 88.º

Horário

1 – O SPO procede à distribuição do horário pelas suas duas escolas segundo critérios de

proporcionalidade com a população escolar.

2 – Durante o horário são desenvolvidas todas as atividades inerentes ao serviço.
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3 – O psicólogo do SPO reunirá com a direção da escola sempre que necessário.

Artigo 89.º

Condições de funcionamento

1 – Cabe aos Serviços de Administração Escolar fornecer aos SPO o apoio logístico, técnico e

material necessário ao funcionamento do mesmo.

2 – De acordo com o artigo referido no ponto anterior, compete ao órgão de administração e gestão

das escolas em que o serviço se integra definir o local de funcionamento deste, adequado ao exercício

das atividades inerentes.

GABINETE DO ALUNO

Artigo 90.º

Princípios orientadores

1 - O Gabinete do Aluno tem como princípios orientadores da sua atividade:

a) Promover o sucesso educativo;

b) Combater o insucesso escolar;

c) Promover a disciplina/atuar ao nível da mediação de conflitos;

d) Despistar eventuais situações de risco;

e) Desenvolver atitudes responsáveis nos alunos;

f) Melhorar a interação entre os diversos membros da comunidade educativa;

g) Promover o desenvolvimento de competências em vários domínios, incluindo a educação para a

cidadania.

Artigo 91.º

Funcionamento

1 - O Gabinete do aluno é composto por uma equipa de docentes.

2 - Da equipa de professores destacada para este gabinete será nomeado um responsável pelo

levantamento de dados e pela articulação com outras estruturas de orientação educativa (nomeadamente

o coordenador de Diretores de turma, os Diretores de turma, a direção, SPO) e com instituições

exteriores à escola (Centro de Saúde, CPCJ,…).

3 - Visando a promoção de um clima de disciplina, sempre que um aluno seja encaminhado para o

Gabinete do Aluno, por comportamento inadequado, com ordem de saída da sala de aula, pelo professor

titular da turma ou encaminhado por outro elemento da comunidade educativa (aplicável apenas na

escola-sede), devem considerar-se os procedimentos definidos.

Artigo 92.º

Qualificação de infração

1 - A aplicação no decurso do mesmo ano letivo e ao mesmo aluno da medida corretiva de ordem

de saída da sala de aula, pela terceira vez, por parte do mesmo professor, ou pela quinta vez,

independentemente do professor que a aplicou, implica a análise da situação em conselho de turma,

tendo em vista a identificação das causas e a pertinência da constituição de infração disciplinar.

TUTORIAS

Artigo 93.º
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Professor Tutor

1 - Em casos excecionais, mediante proposta devidamente fundamentada do Conselho de Turma e em

caso de dotação de crédito horário que o viabilize, pode ser nomeado, pelo Diretor, um professor tutor.

2 - O professor tutor deverá ser um professor profissionalizado que, além de competência pedagógica e

capacidade relacional, possua, preferencialmente, conhecimento efetivo do aluno que vai acompanhar,

devendo garantir-se que toma conhecimento dos problemas que o afetam.

2 - Sem prejuízo das atribuições que legalmente lhe são acometidas, compete ao professor tutor:

a) apoiar os alunos;

b) colaborar com o  Diretor de turma e com o GA no acompanhamento socio-afetivo do aluno;

c) O apoio tutorial específico está definido na lei geral.

EQUIPA DE COORDENAÇÃO DE PROJETOS E PAA

Artigo 94.º

Definição

1 - A informação relativa às atividades educativas promovidas a partir dos docentes, das

estruturas de coordenação educativa e/ou das associações do Agrupamento de escolas é gerida pela

Equipa de Coordenação de Projetos e do Plano Anual de Atividades.

2 - A Equipa de Coordenação de Projetos e do Plano Anual de Atividades é a estrutura que

colabora com o Conselho Pedagógico e com o Conselho Geral assegurando a gestão do calendário de

atividades, a divulgação, a coavaliação do grau de cumprimento e do grau de consecução dos objetivos

dos projetos e atividades realizadas no Agrupamento de escolas como complemento curricular e

enriquecimento educativo.

3 - A Equipa de Coordenação de Projetos e do Plano Anual de Atividades é a corresponsável pela

conceção, elaboração e atualização do Plano Anual de Atividades e pelo processo de avaliação da

concretização e eficácia do mesmo. É também responsável pela elaboração de um relatório final,

aglutinando os diferentes relatórios finais de cada projeto.

Artigo 95.º

Composição

1 - A Equipa de Coordenação de Projetos e do plano anual de atividades é composta por docentes dos

vários ciclos, designados pelo Diretor para o exercício desta função, que designará, também, o

Coordenador.

2 - Os docentes responsáveis pelas funções enunciadas no ponto 3 do artigo anterior devem trabalhar em

articulação, de modo a integrar toda a informação relacionada com as atividades de complemento e

enriquecimento curricular no Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas.

Artigo 96.º

Funções

1 - À Equipa de Coordenação de Projetos e Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas

compete:

a) Elaborar o Plano Anual de Atividades;

b) Coordenar a articulação dos projetos existentes no Agrupamento;

c) Articular a informação relacionada com complemento curricular e enriquecimento educativo com

as diversas estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica para uma calendarização
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eficaz;

d) Supervisionar a consecução dos objetivos dos projetos e das atividades do plano anual.

e) Dar visibilidade aos Projetos educativos em desenvolvimento, tanto no Conselho Pedagógico como

na página oficial do Agrupamento;

f) Representar, no Conselho Pedagógico, os professores envolvidos nos respetivos Projetos;

g) Supervisionar e coordenar os Projetos e as atividades extracurriculares a desenvolver anualmente

e incluídos no Plano Anual de Atividades, de acordo com as orientações do Conselho Pedagógico;

h) Reunir com os docentes responsáveis pelos diferentes Projetos, com vista a coordenar e articular

atividades, inventariar necessidades e avaliar resultados;

i) Apoiar e incentivar as iniciativas de docentes e alunos que se revelem de interesse pedagógico-

educativo;

j) Submeter ao Conselho Pedagógico novas propostas de Projetos, atividades de enriquecimento

curricular e atividades extracurriculares que promovam a integração e o sucesso educativo das

crianças/alunos;

k) Apresentar no final do ano letivo um relatório resumido sobre os projetos desenvolvidos ao longo

do ano;

l) Participar como convidado nas reuniões de Conselho Pedagógico, sempre que solicitado.

COORDENADOR DO PES

Artigo 97.º

Definição

1 - O coordenador do PES é designado pelo Diretor tendo em conta a sua formação, bem como a

experiência no desenvolvimento de projetos e ou atividades no âmbito da educação para a saúde.

Artigo 98.º

Competências

1 - O Coordenador do PES deve orientar a sua atividade no cumprimento das seguintes tarefas:

a) A nível pedagógico:

i) Elaborar na escola um plano de ação anual para o PES, a incluir no PAA, visando promover

uma dinâmica continuada de educação para a saúde, implementando esta área no currículo do

Agrupamento, de modo a que boas práticas sejam interiorizadas e resultem em competências que

desencadeiam mudanças de comportamento;

ii) Colaborar no levantamento de necessidades de formação em educação para a saúde dos

professores do Agrupamento;

iii) Elaborar, no final de cada ano letivo, e em conjunto com os parceiros envolvidos, o balanço

e a avaliação dos resultados obtidos, a apresentar ao Diretor e demais entidades;

iv) Articular este projeto com as diferentes áreas disciplinares e não disciplinares;

v) Monitorizar a implementação dos projetos de Educação Sexual nos Planos de Atividades de

Turma (PAT) de todas as turmas do Agrupamento.

b) A nível técnico-pedagógico:

i) Zelar pelo funcionamento das estruturas criadas no âmbito do projeto, nomeadamente o

gabinete de apoio aos jovens;

ii) Ser o interlocutor junto dos serviços centrais e regionais de educação para todas as

questões relacionadas com esta temática, estando disponível para receber a formação necessária

proposta por aqueles serviços;

iii) Zelar para que seja cumprido o plano de atividades do PES.

DESPORTO ESCOLAR E COORDENAÇÃO

Artigo 99.º
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Desporto escolar e coordenação

1 - As atividades de desporto escolar propostas pelo grupo de Educação Física e aprovadas pelo Conselho

Pedagógico integram-se nas linhas orientadoras do Projeto Educativo e no plano anual de atividades.

2 - As atividades dos grupos equipa são coordenadas por professores dos grupos de educação física,

designado pelo Diretor de entre os docentes que integram o respetivo projeto. O mandato do

coordenador do desporto escolar tem a duração anual, podendo cessar a todo tempo, por decisão

fundamentada do Diretor, ouvido o grupo disciplinar ou a pedido do interessado.

3 - Compete ao coordenador do desporto escolar:

a) Elaborar em conjunto com os docentes intervenientes no projeto e de acordo com as diretivas

superiormente emanadas, o planeamento, a programação e o orçamento anual estimativo das atividades

do desporto escolar, enviado à direção.

b) Acompanhar e avaliar o projeto, através de relatório de avaliação anual a ser entregue ao Diretor.

c) Participar como convidado nas reuniões de Conselho Pedagógico, sempre que solicitado.

4 - As atividades do desporto escolar organizam-se,em cada ano, de acordo com as orientações da tutela

e tendo também em conta os interesses dos alunos.

5 - As modalidades do desporto escolar são definidas, no plano anual de atividades de acordo com a

vigência do projeto.

DIRETOR DE  INSTALAÇÕES

Artigo 100.º

Definição

1 - Constituem património das escolas todos os bens nelas existentes, imóveis e móveis e destinam-se,

prioritariamente às atividades pedagógicas.

Artigo 101.º

Gestão de Instalações

1 - Compete ao Diretor gerir as instalações, espaços e equipamentos comuns, em cada Estabelecimento de

ensino de forma integrada, pela dimensão e património existente.

2 - O Diretor deve adquirir, sempre que possível, os equipamentos e materiais educativos necessários,

criando regras bem definidas para a sua utilização e promover a permanente atualização do seu cadastro e

inventário.

3 - Para uma maior eficácia e eficiência na gestão dos equipamentos, o Diretor pode delegar a gestão das

instalações e equipamentos não específicos, cuja gestão ou utilização não esteja agregada a nenhuma

estrutura educativa, no respetivo diretor de instalações.

4 - Em cada Estabelecimento de Ensino, o Coordenador de Estabelecimento é por inerência o responsável

pelas instalações.

5 - A gestão das instalações específicas existentes no Agrupamento deve ser assegurada pelo Diretor em

colaboração:

a) Com o coordenador de estabelecimento do Centro Escolar de Alcoentre e pelo responsável pelo JI de
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Manique do Intendente.

b) Com os coordenadores dos departamentos curriculares e diretor de instalações.

Artigo 102.º

Diretor de Instalações

1 - O Diretor de instalações é, sempre que possível, um docente do quadro do Agrupamento, designado

para o efeito pelo Diretor.

2 - O mandato do Diretor de instalações tem a duração de um ano, podendo cessar a todo tempo, por

decisão fundamentada do Diretor, ou a pedido do interessado.

Artigo 103.º

Competências do Diretor de Instalações

1 - Sem prejuízo de outras competências que possam vir a ser definidas legalmente, ao Diretor de

instalações compete, relativamente à escola sede de Agrupamento:

a) Planificar o modo de utilização dos espaços e materiais;

b) Elaborar o respetivo regulamento de funcionamento.

SECÇÃO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE

Artigo 104.º

Secção de avaliação do desempenho docente (SADD)

1 – A Secção de Avaliação do Desempenho Docente, de ora em diante designada por SADD, é um

órgão autónomo, cujas funções e competências são específicas e exclusivamente relacionadas com a

avaliação de desempenho.

2 – Ao abrigo do n.º 1, do artigo 12.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012 de 21 de fevereiro, a

SADD é constituída pelo presidente do Conselho Pedagógico que preside e por quatro docentes membros

do referido conselho, eleitos em sede de reunião do referido órgão.

3 – O mandato dos membros da SADD deve exercer-se entre o momento da respetiva eleição pelo

Conselho Pedagógico e o final do ano letivo.

4 – Sempre que algum dos elementos da SADD se encontre em processo de avaliação, não pode

estar presente durante a análise do seu processo, observando-se as disposições previstas no Código do

Procedimento Administrativo.

5 – Aplicam-se as competências do n.º 2, do artigo 12.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012 de 21

de fevereiro.

EQUIPA DO PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO

Artigo 105.º

Equipa do Plano Tecnológico da Educação
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1 - A equipa PTE é constituída em cada ano letivo pelos recursos humanos disponíveis, sendo coordenada

por um docente, designado pelo Diretor, que reúna competências técnicas adequadas a essas funções.

2 - São competências da equipa:

a) Zelar pelo funcionamento dos computadores, projetores e da rede no Agrupamento;

b) Manter atualizado o site da internet do Agrupamento;

c) Gerir e apoiar os utilizadores das várias plataformas digitais existentes no Agrupamento.

d) Gerir o domínio do Agrupamento e as plataformas adotadas;

e) Criar endereços eletrónicos com o domínio do Agrupamento para todos os utilizadores;

f) Serem interlocutores do Agrupamento na plataforma de apoio às tecnologias de informação e

comunicação;

g) Articular com os técnicos informáticos da Câmara Municipal que apoiam o 1.º Ciclo;

h) Monitorizar e organizar a manutenção, recolha e atribuição dos equipamentos do Programa Escola

Digital, nos termos do regulamento anexo.

CAPÍTULO V

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS

ENQUADRAMENTO DA AVALIAÇÃO

Artigo 106.º

Âmbito

1 – As disposições constantes neste capítulo, aplicam-se aos alunos dos três ciclos do ensino básico e

com as necessárias adaptações aos alunos do pré-escolar e estabelecem princípios/procedimentos a

observar na avaliação das aprendizagens.

Artigo 107.º

Finalidades

1 – A avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa, permitindo uma

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

promoção da qualidade das aprendizagens, com vista à promoção do sucesso escolar.

2 – A avaliação visa:

a) A melhoria do ensino e da aprendizagem baseada num processo contínuo de intervenção

pedagógica;

b) As diferentes formas de recolha de informação sobre as aprendizagens, realizadas quer no

âmbito da avaliação externa, quer no âmbito da avaliação interna, prosseguem, de acordo com as suas

finalidades, os objetivos de informar e sustentar intervenções pedagógicas, reajustando estratégias que

conduzam à melhoria da qualidade das aprendizagens, com vista à promoção do sucesso escolar, aferir a

prossecução dos objetivos definidos no currículo e certificar aprendizagens.

c) Contribuir para melhorar a qualidade do sistema educativo, possibilitando a tomada de

decisões para o seu aperfeiçoamento e promovendo uma maior confiança social no seu funcionamento.

3 – A análise dos dados recolhidos deve valorizar leituras de complementaridade, de modo a

potenciar a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem.

Artigo 108.º

Objeto

1 – A avaliação incide sobre as aprendizagens e competências definidas no currículo nacional

para as diversas áreas e disciplinas, de cada ciclo, considerando a concretização das mesmas no projeto
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de Agrupamento e no plano de turma (PAT), por ano de escolaridade.

2 – As aprendizagens da componente relacionadas com as componentes do currículo de carácter

transversal, nomeadamente no âmbito da educação para a cidadania, da compreensão e expressão da

língua portuguesa e da utilização das tecnologias de informação e comunicação, constituem objeto de

avaliação nas diversas disciplinas, de acordo com os critérios definidos.

Artigo 109.º

Intervenientes

1 - No processo de avaliação intervêm, designadamente:

a) Professores;

b) Aluno;

c) Conselho de docentes, no 1.º ciclo, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos;

d) Diretor;

e) Conselho Pedagógico;

f) Encarregado de educação;

g) Docente de educação especial e outros profissionais que acompanhem o desenvolvimento do

processo educativo do aluno;

h) Serviços ou organismos do Ministério da Educação.

Artigo 110.º

Competências

1 - A avaliação, na sua vertente central de promoção das aprendizagens, envolve os intervenientes

referidos no artigo anterior, cabendo-lhes, na medida do seu contributo específico, uma participação

ativa e responsável no desenvolvimento de um percurso educativo de qualidade.

2 - O Conselho Pedagógico da escola, enquanto órgão de coordenação e supervisão pedagógica e

orientação educativa, define critérios e procedimentos a implementar tendo em conta as finalidades

previstas no diploma que estabelece os princípios orientadores da avaliação, do ensino e das

aprendizagens.

3 - Aos professores e outros profissionais intervenientes no processo de avaliação compete,

designadamente através das modalidades de avaliação diagnóstica e formativa, em harmonia com as

orientações definidas pelos órgãos com competências nos domínios pedagógico-didático:

a) Adotar medidas que visam contribuir para as aprendizagens de todos os alunos;

b) Fornecer informação aos alunos e encarregados de educação sobre o desenvolvimento das

aprendizagens;

c) Reajustar as práticas educativas orientando-as para a promoção do sucesso educativo.

4 - Para efeitos de acompanhamento e avaliação das aprendizagens, a responsabilidade, no 1.º

ciclo, é do professor titular de turma, em articulação com os restantes professores da turma, ouvido o

conselho de docentes, nos 2.º e 3.º ciclos, do conselho de turma, sob proposta dos professores de cada

disciplina, e, em ambas as situações, dos órgãos de administração e gestão e de coordenação e

supervisão pedagógica da escola.

5 - Compete ao Diretor, com base nos dados da avaliação e tendo em conta outros elementos

apresentados pelo professor titular de turma, no 1.º ciclo, ou pelo Diretor de turma, nos restantes

ciclos, mobilizar e coordenar os recursos educativos existentes, com vista a desencadear respostas

adequadas às necessidades dos alunos.

6 - O Diretor deve garantir o acesso à informação e assegurar as condições de participação dos

alunos e dos encarregados de educação, dos professores, dos profissionais com competência em matéria

de apoios especializados e de outros profissionais intervenientes no processo, nos termos definidos no

regulamento interno.
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7 - Aos serviços ou organismos do Ministério da Educação compete, especificamente no âmbito

da avaliação externa, providenciar atempadamente informação de qualidade, de forma a contribuir

para a melhoria das aprendizagens e para a promoção do sucesso educativo.

Artigo 111.º

Processo individual do aluno

1 - O processo individual do aluno acompanha-o ao longo de todo o seu percurso escolar, sendo

devolvido aos pais ou encarregado de educação ou ao aluno maior de idade, no termo da escolaridade

obrigatória.

2 - O processo individual é atualizado ao longo do ensino básico de modo a proporcionar uma

visão global do percurso do aluno. A atualização do processo é da responsabilidade do professor titular

de turma, no 1.º ciclo, e do Diretor de turma, nos 2.º e 3.º ciclos.

3 - Têm acesso ao processo individual do aluno, além do próprio, os pais ou encarregados de

educação, quando aquele for menor, o professor titular da turma ou o Diretor de turma, os titulares dos

órgãos de gestão e administração da escola e os funcionários afetos aos serviços de gestão de alunos e

da ação social escolar.

4 - Podem ainda ter acesso ao processo individual do aluno, mediante autorização do Diretor da

escola e no âmbito do estrito cumprimento das respetivas funções, outros professores da escola, os

psicólogos e médicos escolares ou outros profissionais que trabalhem sob a sua égide e os serviços do

Ministério da Educação com competências reguladoras do sistema educativo, neste caso após

comunicação ao Diretor.

5 - As informações contidas no processo individual do aluno referentes a matéria disciplinar e de

natureza pessoal e familiar são estritamente confidenciais, encontrando–se vinculadas ao dever de

sigilo todos os membros da comunidade educativa que a elas tenham acesso.

6 - No dossiê individual do aluno, devem constar:

a) Elementos fundamentais de identificação do aluno;

b) Fichas de registo de avaliação, resultantes da avaliação intercalar e sumativa do final do

semestre;

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

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

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

f) Informações relativas a comportamentos meritórios e medidas disciplinares aplicadas e seus

efeitos;

g) Outras informações consideradas relevantes, não incluídas nas alíneas anteriores.

FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

Artigo 112.º

Critérios de avaliação

1 - Até ao início do ano letivo, o Conselho Pedagógico da escola, enquanto órgão regulador do

processo de avaliação das aprendizagens, define, sob proposta dos departamentos curriculares, os

critérios de avaliação, de acordo com as orientações constantes dos documentos curriculares e outras

orientações gerais do Ministério da Educação.

2 - Nos critérios de avaliação deve ser enunciada a descrição de um perfil de aprendizagens

específicas para cada ano e ou ciclo de escolaridade.

3 - Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns na escola, sendo operacionalizados

pelo ou pelos professores da turma.
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4 - O Diretor deve garantir a divulgação dos critérios de avaliação junto dos diversos

intervenientes.

Artigo 113.º

Registo, circulação e análise da informação

1 - Na escola devem ser registadas, em documentos próprios, ou a estes anexados, as informações

relativas a cada aluno, decorrentes das diferentes modalidades de avaliação, nos termos a definir pelos

órgãos de administração e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica da escola.

2 - No contexto específico da comunidade escolar, e tendo em vista garantir as condições para

que os encarregados de educação e os alunos possam contribuir para a melhoria das aprendizagens, o

Diretor define os procedimentos mais adequados para assegurar a circulação em tempo útil da

informação relativa aos resultados e desempenhos escolares.

3 - A partir da informação individual sobre o desempenho dos alunos e da informação agregada,

nomeadamente, dos resultados e outros dados relevantes ao nível da turma e da escola, os professores

e os demais intervenientes no processo de ensino devem implementar rotinas de avaliação sobre as suas

práticas com vista à consolidação ou reajustamento de estratégias que conduzam à melhoria das

aprendizagens.

4 - A análise a que se refere o número anterior, para além dos indicadores de desempenho

disponíveis, deve ter em conta outros indicadores considerados relevantes, designadamente as taxas de

retenção e de abandono, numa lógica de melhoria de prestação do serviço educativo.

5 - No processo de análise da informação devem valorizar-se abordagens de complementaridade

entre os dados da avaliação interna e externa das aprendizagens que permitam uma leitura abrangente

do percurso de aprendizagem do aluno, designadamente, face ao contexto específico da escola.

6 - Do resultado do processo de análise devem decorrer processos de planificação das atividades

curriculares e extracurriculares que, sustentados pelos dados disponíveis, visem melhorar a qualidade

das aprendizagens, combater o abandono escolar e promover o sucesso educativo.

7 - Os resultados do processo mencionado nos números 3, 4 e 5 são disponibilizados à comunidade

escolar.

Artigo 114.º

Modalidades de avaliação

1 - A avaliação interna das aprendizagens, da responsabilidade dos professores e dos órgãos de

administração e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica da escola, compreende as seguintes

modalidades de avaliação:

a) Diagnóstica;

b) Formativa;

c) Sumativa.

Artigo 115.º

Avaliação diagnóstica

1 - A avaliação diagnóstica responde à necessidade de obtenção de elementos para a

fundamentação do processo de ensino e de aprendizagem e visa a facilitação da integração escolar e a

orientação escolar e vocacional.
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2 - No desenvolvimento da avaliação diagnóstica deve ser valorizada a intervenção de docentes

dos diferentes ciclos e recolhidas e mobilizadas informações que permitam a definição de planos

didáticos e a adoção de estratégias adequadas às necessidades específicas dos alunos.

Artigo 116. º

Avaliação formativa

1 - A avaliação formativa enquanto principal modalidade de avaliação integra o processo de

ensino e de aprendizagem fundamentando o seu desenvolvimento.

2 - Os procedimentos a adotar no âmbito desta modalidade de avaliação devem privilegiar:

a) A regulação do ensino e das aprendizagens, através da recolha de informação que permita

conhecer a forma como se ensina e como se aprende, fundamentando a adoção e o ajustamento de

medidas e estratégias pedagógicas;

b) O caráter contínuo e sistemático dos processos avaliativos e a sua adaptação aos contextos em

que ocorrem;

c) A diversidade das formas de recolha de informação, através da utilização de diferentes técnicas

e instrumentos de avaliação, adequando-os às finalidades que lhes presidem.

3 – A avaliação formativa é da responsabilidade de cada professor, em diálogo com os alunos e em

colaboração com os outros professores, designadamente no âmbito dos órgãos coletivos e, ainda,

sempre que necessário, com os respetivos serviços especializados de apoio educativo e os encarregados

de educação, devendo recorrer, quando tal se justifique, a registos estruturados.

4 – Compete ao Diretor, sob proposta do professor titular, no 1.º ciclo, e do Diretor de turma, nos

restantes ciclos, a partir dos dados da avaliação formativa, mobilizar e coordenar os recursos

educativos existentes no estabelecimento de ensino com vista a desencadear respostas adequadas às

necessidades dos alunos.

5 – Compete ao Conselho Pedagógico apoiar e acompanhar o processo definido no número anterior.

Artigo 117.º

Avaliação sumativa

1 - A avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos

alunos.

2 - A avaliação sumativa traduz a necessidade de, no final de cada semestre, informar alunos e

encarregados de educação sobre o estado de desenvolvimento das aprendizagens.

3 - Esta modalidade de avaliação traduz ainda a tomada de decisão sobre o percurso escolar do

aluno.

4 - A coordenação do processo de tomada de decisão relativa à avaliação sumativa, garantindo a

sua natureza globalizante e o respeito pelos critérios de avaliação, compete:

a) No 1.º ciclo, ao professor titular de turma;

b) Nos 2.º e 3.º ciclos, ao Diretor de turma.

5 - Nos 7.º e 8.º anos de escolaridade, a avaliação sumativa das disciplinas semestrais,

processa-se do seguinte modo:

a) Para a atribuição das classificações, o conselho de turma reúne no final do 1.º semestre e no

final do ano letivo;

b) A classificação atribuída no 1.º semestre fica registada em ata e, à semelhança das

classificações das outras disciplinas, está sujeita a aprovação do conselho de turma de avaliação no

final do ano letivo.
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6 - No 9.º ano de escolaridade, o processo de avaliação sumativa é complementado pela

realização das provas finais de ciclo.

7 - A avaliação sumativa final obtida nas disciplinas não sujeitas a prova final de ciclo é a

classificação atribuída no 2.º semestre do ano terminal em que são lecionadas.

8 - A avaliação sumativa pode processar-se ainda através da realização de provas de equivalência

à frequência.

9 - No 1.º ciclo do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa materializa-se

na atribuição de uma menção qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, em todas as

disciplinas, sendo acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução das aprendizagens do

aluno com inclusão de áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na ficha de

registo de avaliação.

10 - No caso do 1.º ano de escolaridade, a informação resultante da avaliação sumativa pode

expressar-se apenas de forma descritiva em todas as componentes do currículo, nos 1.º e 2.º períodos.

11 - Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa

expressa-se numa escala de 1 a 5, em todas as disciplinas, e, sempre que se considere relevante, é

acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução da aprendizagem do aluno, incluindo as

áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na ficha de registo de avaliação.

12 - A ficha de registo de avaliação, que reúne as informações sobre as aprendizagens no final de

cada período letivo, deve ser apresentada aos encarregados de educação, sempre que possível em

reunião presencial, por forma a garantir a partilha de informação e o acompanhamento do aluno.

Artigo 118.º

Fichas/Trabalhos de Avaliação

1 – Preferencialmente não devem ser marcados mais de três testes sumativos por semana. Não

devem ser marcados testes de disciplinas diferentes no mesmo dia.

2 – Não é permitida a realização de testes na última semana de aulas de cada semestre,

excecionalmente em situações devidamente fundamentadas.

3 – A nomenclatura de classificação dos testes e trabalhos no ensino básico é qualitativa, no 1.º

ciclo, e quantitativa, nos 2.º e 3.º ciclos.

4 – À avaliação qualitativa corresponde a seguinte classificação:

� 0% - 49% Insuficiente (INS)

� 50% - 69% Suficiente (SUF)

� 70% - 89% Bom (BOM)

� 90% - 100% Muito Bom (M. BOM)

Artigo 119.º

Transição e aprovação

1 - A avaliação sumativa permite uma tomada de decisão sobre a:

a) Transição ou não transição no final de cada ano não terminal de ciclo;

b) Aprovação ou não aprovação no final de cada ciclo;

c) Renovação de matrícula;

d) Certificação de aprendizagens.
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2 - Para os alunos do 9.º ano, a aprovação depende ainda dos resultados das provas finais de ciclo.

Artigo 120º

Condições de transição e de aprovação

1 - A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a retenção do

aluno, expressa através das menções, respetivamente, Transitou ou Não Transitou, no final de cada ano, e

Aprovado ou Não Aprovado, no final de cada ciclo.

2 - A decisão de transição para o ano de escolaridade seguinte reveste caráter pedagógico, sendo a

retenção considerada excecional.

3 - A decisão de retenção só pode ser tomada após um acompanhamento pedagógico do aluno, em

que foram traçadas e aplicadas medidas de apoio face às dificuldades detetadas.

4 - Há lugar à retenção dos alunos a quem tenha sido aplicado o disposto nas alíneas a) e b) do n.º

4 do artigo 142.º.

5 - A decisão de transição e de aprovação, em cada ano de escolaridade, é tomada sempre que o

professor titular de turma, no 1.º ciclo, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, considerem que o

aluno demonstra ter desenvolvido as aprendizagens essenciais para prosseguir com sucesso os seus

estudos, sem prejuízo do número seguinte.

6 - No final de cada um dos ciclos do ensino básico, após a formalização da avaliação sumativa,

incluindo, sempre que aplicável, a realização de provas de equivalência à frequência, e, no 9.º ano, das

provas finais de ciclo, o aluno não progride e obtém a menção Não Aprovado, se estiver numa das

seguintes condições:

a) No 1.º ciclo, tiver obtido:

i) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de Matemática;

ii) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Matemática e, cumulativamente, menção

Insuficiente em duas das restantes disciplinas.

b) Nos 2.º e 3.º ciclos, tiver obtido:

i) Classificação inferior a nível 3 nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de Matemática;

ii) Classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas.

7 - No final do 3.º ciclo do ensino básico, a não realização das provas finais por alunos do ensino

básico geral e dos cursos artísticos especializados implica a sua não aprovação neste ciclo.

8 - As Atividades de Enriquecimento Curricular, no 1.º ciclo, e Apoio ao Estudo, no 1.º ciclo e 2.º

ciclo, e as disciplinas de Educação Moral e Religiosa e de oferta complementar, nos três ciclos do ensino

básico, não são consideradas para efeitos de transição de ano e aprovação de ciclo.

9 - No 1.º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto se tiver sido ultrapassado o limite

de faltas, nos termos do disposto no n.º 4 do presente artigo.

10 - Um aluno retido nos 1.º, 2.º ou 3.º anos de escolaridade pode integrar a turma a que pertencia

por decisão do Diretor, sob proposta do professor titular de turma.

11 - A retenção em qualquer ano de um dos ciclos do ensino básico implica a repetição de todas as

componentes do currículo do respetivo ano de escolaridade.

PRÉMIOS DE MÉRITO

Artigo 121.º

Prémios de mérito

1 - Os prémios de Mérito destinam-se a tornar patente o reconhecimento de aptidões e atitudes dos

alunos que tenham evidenciado valor e excelência nos domínios cognitivo, cultural, pessoal ou social,

bem como a atribuir prémios, em casos específicos e excecionais.
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Artigo 122.º

Atribuição dos Prémios de Mérito

1 - Os prémios de mérito são atribuídos anualmente, nos três ciclos de ensino e designam-se por:

a) PRÉMIO DE “VALOR HUMANO” - Premeia alunos por mérito de desempenho altitudinal não se

referindo às classificações escolares.

b) PRÉMIO DE “EXCELÊNCIA ACADÉMICA” – Refere-se às classificações escolares ou a um trabalho

académico ou ainda a uma atividade de complemento curricular de grande relevância.

2 - Os prémios de VALOR HUMANO E EXCELÊNCIA podem reconhecer tanto os alunos

individualmente, como as turmas, equipas, clubes ou outros grupos.

Artigo 123.º

Prémio de Valor Humano

1 - O PRÉMIO DE “VALOR HUMANO” pode ser de três tipos:

a) Prémio de “Mérito Humanitário” - Atribuído por solidariedade e coragem. Deve premiar o(s)

aluno(s) que, comprovada e reconhecidamente, tenha(m) prestado fora ou dentro da escola um ou mais

atos de solidariedade de reconhecida excecionalidade/relevância social. Exemplos: excecional

persistência/qualidade/ iniciativa/ação que dignifique o indivíduo, a Escola, o Agrupamento ou a

comunidade.

b) Prémio de “Mérito por Superação” - Atribuído pelo empenho, determinação e pelo esforço

individual demonstrado na superação das suas dificuldades. Deve premiar os alunos que, face às suas

dificuldades diagnosticadas, conseguiram superá-las com excecional qualidade perante o ponto de

partida, ou que demonstrem uma persistência exemplar e invulgar em participar em algum projeto ou

atividade.

c) Prémio “Mérito Desportivo” – Atribuído por êxito desportivo. Deve premiar o(s) aluno(s) que

tenham atingido no âmbito escolar ou extraescolar, resultados desportivos que os professores de

Educação Física e os técnicos desportivos classifiquem como dignos de serem qualificados como

excecionais.

d) Todas as propostas para os prémios que integram o PRÉMIO DE VALOR HUMANO têm sempre de

ser apreciadas com referência ao contexto sociocultural do Concelho de Azambuja e de outros com

perfil sociocultural idênticos.

e) Todas as propostas devem contemplar sem margem para dúvidas a excecionalidade

invulgaridade/exemplaridade do motivo ou motivos da proposta.

f) Será atribuído O PRÉMIO POR VALOR HUMANO aos alunos cujas propostas, apresentadas ao

Conselho Pedagógico, forem aí aprovadas por unanimidade.

g) Todos os agentes educativos envolvidos com alunos podem fazer propostas devidamente

fundamentadas para qualquer prémio de valor humano, tendo essas propostas e respetivas evidências

de serem entregues a professores da turma do(s) aluno(s) em causa.

h) As propostas devem chegar ao Presidente do Conselho Pedagógico via Diretor de

Turma/Professor Titular de Turma, após os professores do Conselho de Turma/Conselho de Docentes

terem recolhido e registado, por escrito, a informação e as evidências disponíveis e relevantes. A

proposta só será levada ao Conselho Pedagógico se, não havendo unanimidade, a votação que se

realizar em Conselho de Turma/Conselho de Docentes, em que não pode haver abstenções, registar uma

maioria igual ou superior a 66%.

i) As propostas dos alunos para O PRÉMIO “VALOR HUMANO” devem chegar ao Presidente do

Conselho Pedagógico com um mínimo de 2 semanas antes do último Pedagógico do ano letivo, o qual

apreciará os testemunhos e/ou evidências e/ou justificações que nele constem, podendo, se

necessário, pedir os esclarecimentos que entender.

j) Será excluída qualquer proposta que se refira a aluno ou alunos com participações disciplinares

e assiduidade inferior a 90%.

Artigo 124.º

Prémio de Excelência Académica
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1 - O Prémio EXCELÊNCIA ACADÉMICA será atribuído pelo Conselho de Turma/Conselho de

Docentes sempre que o aluno, na avaliação final do 3.º período, obtenha:

a) No caso dos 2.º e 3.º ciclos, média simples igual ou superior a 4,5;

b) No caso do 1.º ciclo e apenas no 4.º ano de escolaridade, menção de Muito Bom em todas as

disciplinas e no mínimo menção de Bom a duas das disciplinas.

Além do referido, o aluno proposto para atribuição do Prémio Excelência Académica, tem de reunir as

seguintes condições:

i)Assiduidade igual ou superior a 90%;

ii) Ausência de participações disciplinares escritas;

iii) O aluno não pode obter níveis negativos.

Artigo 125.º

Prémios e divulgação

1 - A Direção do Agrupamento deve divulgar adequadamente estes Prémios.

2 - A Direção deve procurar, todos os anos, parcerias na comunidade educativa que permitam

providenciar prémios de qualidade adequados às distinções.

CAPÍTULO VI

COMUNIDADE EDUCATIVA

PESSOAL DOCENTE

Artigo 126.º

Direitos e deveres gerais

1 - Aos docentes assistem todos os direitos e deveres consignados no E.C.D. Decreto-lei n.º 41/2012 de 21

de fevereiro, e respetivas alterações.

Artigo 127.º

Direitos profissionais

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 Docente.

2 – São direitos profissionais específicos do pessoal docente:

a) Direito de participação no processo educativo;

b) Direito à formação e informação para o exercício da função educativa;

c) Direito ao apoio técnico, material e documental;

d) Direito à segurança na atividade profissional;

e) Direito à consideração e ao reconhecimento da sua autoridade pelos alunos, suas famílias e

demais membros da comunidade educativa;

f) Direito à colaboração das famílias e da comunidade educativa no processo de educação dos

alunos;

g) Direito à negociação coletiva nos termos legalmente estabelecidos.

h) Ser tratado com correção por colegas, auxiliares de ação educativa, funcionários administrativos,

alunos e encarregados de educação, podendo exigir que todos os atos que afetem a sua dignidade pessoal

e/ou profissional sejam apreciados pelo conselho de turma ou pelo órgão de gestão, conforme as

situações;

i) Ter um horário que respeite as normas legais;

j) Ter privacidade e condições de trabalho;

k) Ter acesso à informação científica, cultural, sindical, política ou outra em locais destinados a esse

efeito;
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l) Ter tolerância excecional de 10 minutos no primeiro tempo de cada turno;

m) Permitir a entrada, na sala de aula, a alunos que cheguem depois da tolerância de 5 minutos;

n) Participar e colaborar na conceção e desenvolvimento do projeto educativo do Agrupamento,

plano curricular de escola, plano anual de atividades e do projeto curricular de turma.

Artigo 128.º

Direito de participação no processo educativo

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

com a comunidade.

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

nomeadamente através das organizações profissionais e sindicais do pessoal docente, compreende:

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

estabelecimento de ensino e do sistema educativo;

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

ensino ou das suas estruturas de coordenação;

c) O direito à autonomia técnica e científica e à liberdade de escolha dos métodos de ensino, das

tecnologias e técnicas de educação e dos tipos de meios auxiliares de ensino mais adequados, no

respeito pelo currículo nacional, pelos programas e pelas orientações programáticas curriculares ou

pedagógicas em vigor;

d) O direito a propor inovações e a participar em experiências pedagógicas, bem como nos

respetivos processos de avaliação;

e) O direito de eleger e ser eleito para órgãos colegiais ou singulares dos estabelecimentos de

educação ou de ensino, nos casos em que a legislação sobre a sua gestão e administração o preveja;

f) Ser apoiado pelo Conselho Pedagógico, conselho de turma, órgãos de gestão e Diretor de turma

em questões de natureza disciplinar/pedagógica.

3 - O direito de participação pode ainda ser exercido, através das organizações profissionais e

sindicais do pessoal docente, em órgãos que, no âmbito nacional, regional autónomo ou regional,

prevejam a representação do pessoal docente.

4 – Poder apresentar aos órgãos diretivos e pedagógicos da escola sugestões que tenham como

finalidade melhorar a ação formativa e informativa a qualquer nível.

Artigo 129.º

Direito à formação e informação para o exercício da função educativa

1 – O direito à formação e informação para o exercício da função educativa é garantido:

a) Pelo acesso a ações de formação contínua regulares, destinadas a atualizar e aprofundar os

conhecimentos e as competências profissionais dos docentes;

b) Pelo apoio à autoformação, de acordo com os respetivos planos individuais de formação.

2 – Para efeitos do disposto no número anterior, o direito à formação e informação para o

exercício da função educativa pode também visar objetivos de reconversão profissional, mobilidade,

avaliação e progressão na carreira.

Artigo 130.º

Permuta

1 – A permuta consiste na troca direta entre dois docentes das suas respetivas aulas por motivos

devidamente justificados e carece sempre de autorização prévia do Diretor.

Artigo 131.º

Compensação
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1 – A compensação consiste em um docente ter a possibilidade de lecionar, em tempo a determinar com

os seus alunos, uma aula que não pode por motivo de força maior, lecionar no tempo inscrito no horário

destes.

Artigo 132.º

Substituição

1 – A substituição consiste em fazer cumprir o plano de aula do docente da disciplina por outro da

mesma área disciplinar. Caso não esteja disponível nenhum professor da disciplina, deverá dar-se

prioridade a um professor do mesmo ciclo de ensino.

Artigo 133.º

Permutas, compensações e ocupação dos tempos escolares

1 - As permutas, compensações e ocupação dos tempos escolares destinam-se a assegurar,

preferencialmente pelo professor da disciplina, o processo ensino/aprendizagem.

2 – As permutas, compensações e ocupação dos tempos escolares devem ser devidamente

comunicadas ao Diretor e devidamente autorizadas por este.

3 – Os pedidos de permuta, compensação e ocupação dos tempos escolares fazem-se em impresso

próprio da escola e devem dar entrada nos serviços administrativos com, pelo menos, 3 dias úteis de

antecedência relativamente à data da ausência do professor.

4 – Em caso de incumprimento do prazo previsto na alínea anterior, tornar-se-á inválida a sua

aceitação.

5 – Permutas, compensações e ocupação dos tempos escolares devem ser concretizadas com a

maior brevidade possível.

6 – As permutas, compensações e ocupação dos tempos escolares devem ser atempadamente

comunicadas ao encarregado de educação na caderneta do aluno.

Artigo 134.º

Direito ao apoio técnico, material e documental

1 – O direito ao apoio técnico, material e documental exerce-se sobre os recursos necessários à

formação e informação do pessoal docente, bem como ao exercício da atividade educativa.

Artigo 135.º

Direito à segurança na atividade profissional

1 – O direito à segurança na atividade profissional compreende:

a) A prevenção e redução dos riscos profissionais, individuais e coletivos, através da adoção de

programas específicos dirigidos à melhoria do ambiente de trabalho e promoção das condições de

higiene, saúde e segurança do posto de trabalho;

b) A prevenção e tratamento das doenças que venham a ser definidas por portaria conjunta dos

Ministros da Educação e da Saúde, como resultando necessária e diretamente do exercício continuado

da função docente.

2 – O direito à segurança na atividade profissional compreende ainda a penalização da prática de

ofensa corporal ou outra violência sobre o docente no exercício das suas funções ou por causa destas.
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Artigo 136.º

Direito à consideração e à colaboração da comunidade educativa

1 – O direito à consideração exerce-se no plano da relação com os alunos, as suas famílias e os

demais membros da comunidade educativa e exprime-se no reconhecimento da autoridade em que o

docente está investido no exercício das suas funções.

2 – O direito à colaboração das famílias e dos demais membros da comunidade educativa

compreende o direito a receber o seu apoio e cooperação ativa, no quadro da partilha entre todos da

responsabilidade pelo desenvolvimento e pelos resultados da aprendizagem dos alunos.

Artigo 137.º

Deveres gerais

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

funcionários e agentes da administração pública em geral.

2 – O pessoal docente, no exercício das funções que lhe estão atribuídas nos termos do Estatuto

da Carreira Docente, está ainda obrigado ao cumprimento dos seguintes deveres profissionais:

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

equidade;

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

aperfeiçoamento e tendo como objetivo a excelência;

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

de cooperação e o desenvolvimento de relações de respeito e reconhecimento mútuo, em especial

entre docentes, alunos, encarregados de educação e pessoal não docente;

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

de aprendizagem ao longo da vida, de desenvolvimento pessoal e profissional e de aperfeiçoamento do

seu desempenho;

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

designadamente nas promovidas pela Administração, e usar as competências adquiridas na sua prática

profissional;

f) Zelar pela qualidade e pelo enriquecimento dos recursos didático-pedagógicos utilizados, numa

perspetiva de abertura à inovação;

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

nas atividades de avaliação da escola;

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

administração educativa na prossecução dos objetivos decorrentes da política educativa, no interesse

dos alunos e da sociedade;

i) Participar nas reuniões de natureza pedagógica que decorram de necessidades ocasionais que

não possam ser realizadas nos termos da alínea c) do artigo 82.º do Estatuto da Carreira Docente, com

duração máxima de 120 minutos semanais.

Artigo 138.º

Deveres Específicos

1 – O pessoal docente, no exercício das funções no AAEA, deve ainda:

a) Conhecer e cumprir as normas de organização da escola.

b) Ser assíduo e pontual em todas as atividades escolares.

c) Zelar pela arrumação e conservação da sala de aula e pela manutenção do material didático,

comunicando ao órgão de gestão sempre que encontre material danificado.

d) Requisitar o material didático com antecedência de 24 horas.

e) Entregar as fichas na reprografia para serem copiadas com antecedência mínima de 48 horas.

f) Abster-se de emitir juízos de valor sobre a atuação pedagógica de colegas, devendo sobre essa

matéria pronunciar-se nos locais próprios.

h) Fornecer aos Diretores de turma todos os elementos úteis à gestão pedagógica.

i) Guardar sigilo sobre as reuniões do Conselho Pedagógico e dos conselhos de turma, a não ser

que as decisões aí tomadas devam ser tornadas públicas.
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j) Proceder de acordo com as deliberações tomadas pelo Diretor em Conselho Pedagógico,

conselho de docentes e departamento curricular cumprindo os prazos estipulados.

k) Tomar conhecimento das ordens de serviço e das comunicações internas, quer estas sejam

afixadas no placar das convocatórias da sala dos professores, quer cheguem ao seu conhecimento

através de um funcionário.

l) Intervir, quando deparar com atitudes menos corretas por parte dos alunos, ajudando a resolver

o problema e comunicar a ocorrência, se necessário, ao Diretor de turma e/ou órgão de gestão.

m) Encaminhar o aluno em caso de acidente e comunicar a ocorrência ao órgão de gestão.

n) Informar o encarregado de educação da evolução de aprendizagem do aluno e avisá-lo através

da caderneta quando o seu educando pela terceira vez, não trouxer para a aula o material

indispensável.

o) Registar a data das fichas de avaliação na grelha que se encontra na sala de, procurando evitar

que seja marcada mais de uma no mesmo dia.

p) Nunca se deverá proceder à realização de uma ficha de avaliação sem que tenha sido feita a

entrega da anterior.

q) Sempre que possível o professor deverá informar o órgão de gestão e os alunos de que irá faltar.

r) Devem registar sempre o sumário no programa e360.

s) Marcar faltas aos alunos, uma vez que se trata de um elemento importante de avaliação, no

caso de ter marcado falta a um aluno por engano deve anulá-la com a sua rubrica.

t) Não usar de violência física, nem de linguagem ou gestos impróprios.

u) Promover um clima de mútua compreensão e entendimento entre os alunos.

v) Cumprir os programas de ensino oficial de acordo com os ajustamentos ou alterações decididas

em departamento e Conselho Pedagógico.

w) Comunicar ao funcionário do piso quando pretende mudar de sala em casos pontuais.

x) Não fazer uso de telemóvel e mantê-lo desligado em contexto de sala de aula.

y) Os professores têm obrigação de avaliar os alunos ao abrigo do Despacho Normativo n.º

1-F/2016 de 5 de abril.

z) Assegurar a realização no 1.º ciclo, de atividades educativas de acompanhamento de alunos,

destinadas a suprir a ausência imprevista e de curta duração do respetivo docente.

Artigo 139.º

Deveres para com os alunos

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

a) Respeitar a dignidade pessoal e as diferenças culturais dos alunos valorizando os diferentes

saberes e culturas, prevenindo processos de exclusão e discriminação;

b) Promover a formação e realização integral dos alunos, estimulando o desenvolvimento das suas

capacidades, a sua autonomia e criatividade;

c) Promover o desenvolvimento do rendimento escolar dos alunos e a qualidade das aprendizagens,

de acordo com os respetivos programas curriculares e atendendo à diversidade dos seus conhecimentos

e aptidões;

d) Organizar e gerir o processo ensino -aprendizagem, adotando estratégias de diferenciação

pedagógica suscetíveis de responder às necessidades individuais dos alunos;

e) Assegurar o cumprimento integral das atividades letivas correspondentes às exigências do

currículo nacional, dos programas e das  orientações  programáticas  ou  curriculares  em  vigor;

f) Adequar os instrumentos de avaliação às exigências do currículo nacional, dos programas e das

orientações programáticas ou curriculares e adotar critérios de rigor, isenção e objetividade na sua

correção e classificação;

g) Manter a disciplina e exercer a autoridade pedagógica com rigor, equidade e isenção;

h) Cooperar na promoção do bem -estar dos alunos, protegendo-os de situações de violência física

ou psicológica, se necessário solicitando a intervenção de pessoas e entidades alheias à instituição

escolar;

i) Colaborar na prevenção e deteção de situações de risco social, se necessário participando-as às

entidades competentes;

j) Respeitar a natureza confidencial da informação relativa aos alunos e respetivas famílias.

Artigo 140.º

Deveres para com a escola e os outros docentes
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1 - Constituem deveres específicos dos docentes para com a escola e outros docentes:

a) Colaborar na organização da escola, cooperando com os órgãos de direção executiva e as

estruturas de gestão pedagógica e com o restante pessoal docente e não docente tendo em vista o seu

bom funcionamento;

b) Cumprir os regulamentos, desenvolver e executar os projetos educativos e planos de atividades

e observar as orientações dos órgãos de direção executiva e das estruturas de gestão pedagógica da

escola;

c) Corresponsabilizar-se pela preservação e uso adequado das instalações e equipamentos e propor

medidas de melhoramento e remodelação;

d) Promover o bom relacionamento e a cooperação entre todos os docentes, dando especial

atenção aos que se encontram em início de carreira ou em formação ou que denotem dificuldades no

seu exercício profissional;

e) Partilhar com os outros docentes a informação, os recursos didáticos e os métodos pedagógicos,

no sentido de difundir as boas práticas e de aconselhar aqueles que se encontrem no início de carreira

ou em formação ou que denotem dificuldades no seu exercício profissional;

f) Refletir, nas várias estruturas pedagógicas, sobre o trabalho realizado individual e co

lectivamente, tendo em vista melhorar as práticas e contribuir para o sucesso educativo dos alunos;

g) Cooperar com os outros docentes na avaliação do seu desempenho;

h) Defender e promover o bem-estar de todos os docentes, protegendo-os de quaisquer situações

de violência física ou psicológica, se necessário solicitando a intervenção de pessoas e entidades alheias

à instituição escolar.

Artigo 141.º

Deveres para com os pais e encarregados de educação

1 - Constituem deveres específicos dos docentes para com os pais e encarregados de educação dos

alunos:

a) Respeitar a autoridade legal dos pais ou encarregados de educação e estabelecer com eles uma

relação de diálogo e cooperação, no quadro da partilha da responsabilidade pela educação e formação

integral dos alunos;

b) Promover a participação ativa dos pais ou encarregados de educação na educação escolar dos

alunos, no sentido de garantir a sua efetiva colaboração no processo de aprendizagem;

c) Incentivar a participação dos pais ou encarregados de educação na atividade da escola, no

sentido de criar condições para a integração bem-sucedida de todos os alunos;

d) Facultar regularmente aos pais ou encarregados de educação a informação sobre o

desenvolvimento das aprendizagens e o percurso escolar dos filhos, bem como sobre quaisquer outros

elementos relevantes para a sua educação;

e) Participar na promoção de ações específicas de formação ou informação para os pais ou

encarregados de educação que fomentem o seu envolvimento na escola com vista à prestação de um

apoio adequado aos alunos.

ALUNOS – DIREITOS E DEVERES

Artigo 142.º

Responsabilidade dos discentes

1 – Os alunos são responsáveis, em termos adequados à sua idade e capacidade de discernimento, pela

componente obrigacional inerente aos direitos que lhe são conferidos no âmbito do sistema educativo,

bem como por contribuírem para garantir aos demais membros da comunidade educativa e da escola os

mesmos direitos que a si próprio são conferidos, em especial respeitando ativamente o exercício pelos

demais alunos do direito à educação.

2- Conhecer e Cumprir o Código de Conduta do aluno.

Artigo 143.º

Direitos e deveres gerais
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1 - A Lei n.º 51/2012 de 5 de dezembro de 2012 aprova o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, estabelece os

direitos e deveres do aluno e o compromisso dos pais ou encarregados de educação e dos restantes

membros da comunidade educativa na sua educação e formação, revogando a lei n.º 30/2002, de 20 de

dezembro.

Artigo 144.º

Direitos específicos

1 – O aluno tem direito a:

a) Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade educativa, não

podendo, em caso algum, ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual,

idade, identidade de género, condição económica, cultural ou social ou convicções políticas,

ideológicas, filosóficas ou religiosas;

b) Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o previsto na lei, em

condições de efetiva igualdade de oportunidades no acesso;

c) Escolher e usufruir, nos termos estabelecidos no quadro legal aplicável, por si ou, quando

menor, através dos seus pais ou encarregados de educação, o projeto educativo que lhe proporcione as

condições para o seu pleno desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico e para a

formação da sua personalidade;

d) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no trabalho e

no desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido;

e) Ver reconhecido o empenhamento em ações meritórias, designadamente o voluntariado em

favor da comunidade em que está inserido ou da sociedade em geral, praticadas na escola ou fora dela,

e ser estimulado nesse sentido;

f) Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como de uma planificação

equilibrada das atividades curriculares e extracurriculares, nomeadamente as que contribuem para o

desenvolvimento cultural da comunidade;

g) Beneficiar, no âmbito dos serviços de ação social escolar, de um sistema de apoios que lhe

permitam superar ou compensar as carências do tipo sociofamiliar, económico ou cultural que

dificultem o acesso à escola ou o processo de ensino;

h) Usufruir de prémios ou apoios e meios complementares que reconheçam e distingam o mérito;

i) Beneficiar de outros apoios específicos, adequados às suas necessidades escolares ou à sua

aprendizagem, através dos serviços de psicologia e orientação ou de outros serviços especializados de

apoio educativo;

j) 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;

k) Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença súbita, ocorrido ou

manifestada no decorrer das atividades escolares;

l) Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu processo

individual, de natureza pessoal ou familiar;

m) Participar, através dos seus representantes, nos termos da lei, nos órgãos de administração e

gestão da escola, na criação e execução do respetivo projeto educativo, bem como na elaboração do

regulamento interno;

n) Eleger os seus representantes para os órgãos, cargos e demais funções de representação no

âmbito da escola, bem como ser eleito, nos termos da lei e do regulamento interno da escola;

o) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da escola e ser ouvido pelos

professores, Diretores de turma e órgãos de administração e gestão da escola em todos os assuntos que

justificadamente forem do seu interesse;

p) Organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e ocupação de tempos livres;

q) Ser informado sobre o regulamento interno da escola e, por meios a definir por esta e em

termos adequados à sua idade e ao ano frequentado, sobre todos os assuntos que justificadamente

sejam do seu interesse, nomeadamente sobre o modo de organização do plano de estudos ou curso, o

programa e objetivos essenciais de cada disciplina ou área disciplinar e os processos e critérios de

avaliação, bem como sobre a matrícula, o abono de família e apoios socioeducativos, as normas de

utilização e de segurança dos materiais e equipamentos e das instalações, incluindo o plano de

emergência, e, em geral, sobre todas as atividades e iniciativas relativas ao projeto educativo da

escola;

r) Participar nas demais atividades da escola, nos termos da lei e do respetivo regulamento interno;
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s) Participar no processo de avaliação, através de mecanismos de auto e heteroavaliação;

t) Beneficiar de medidas, a definir pela escola, adequadas à recuperação da aprendizagem nas

situações de ausência devidamente justificada às atividades escolares.

3 - A fruição dos direitos consagrados nas suas alíneas g), h) e r) do número anterior pode ser, no

todo ou em parte, temporariamente vedada em consequência de medida disciplinar corretiva ou

sancionatória aplicada ao aluno, nos termos previstos no Estatuto do aluno.

4 – Direito à matrícula em conformidade com a lei, conferindo-lhe o estatuto de aluno, o qual

compreende os direitos e deveres consagrados no presente regulamento interno, bem como a sujeição

ao poder disciplinar e a regimes de candidatura ao apoio sócio educativo.

Artigo 145.º

Delegado e subdelegado de turma

1 – O delegado de turma e o subdelegado são alunos eleitos, por um ano, entre os seus pares,

tendo em conta a sua capacidade de diálogo, liderança e responsabilidade.

2 – O subdelegado substitui o delegado em caso de impedimento deste.

3 - Compete ao delegado de turma:

Artigo 146.º

Competências do delegado e do subdelegado

a) Promover o cumprimento do regulamento interno;

b) Estabelecer a ligação entre os colegas e entre estes e os professores;

c) Solicitar a realização de reuniões de turma com o respetivo Diretor de turma para apreciação

de matérias de caráter pedagógico e/ou comportamentais relacionadas com o funcionamento da turma;

d) Dar conhecimento ao Diretor de turma de problemas que afetem a turma ou algum aluno e que

a escola possa resolver ou ajudar a resolver;

e) Participar em reuniões de delegados de turma;

f) Representar a turma em situações diversas;

g) Representar a turma em assembleias eleitorais;

h) Dinamizar atividades culturais, desportivas e de convívio, bem como respeitar as decisões da

maioria da turma.

Artigo 147.º

Deveres dos discentes

1 – O aluno tem os seguintes deveres:

a) Estudar, aplicando-se, de forma adequada à sua idade, necessidades educativas e ao ano de

escolaridade que frequenta na sua educação e formação integral;

b) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no âmbito das

atividades escolares;

c) Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino;

d) Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa, não podendo, em

caso algum, ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade,

identidade de género, condição económica, cultural ou social, ou convicções políticas, ideológicas,

filosóficas ou religiosas.

e) Guardar lealdade para com todos os membros da comunidade educativa;

f) Respeitar a autoridade e as instruções dos professores e do pessoal não docente;
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g) Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na escola de todos

os alunos;

h) Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola, bem como nas

demais atividades organizativas que requeiram a participação dos alunos;

i) Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da comunidade educativa, não

praticando quaisquer atos, designadamente violentos, independentemente do local ou dos meios

utilizados, que atentem contra a integridade física, moral ou patrimonial dos professores, pessoal não

docente e alunos;

j) Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de acordo com as

circunstâncias de perigo para a integridade física e psicológica dos mesmos;

k) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático, mobiliário e

espaços verdes da escola, fazendo uso correto dos mesmos;

l) Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa;

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

educação ou da direção da escola;

n) Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a colaboração;

o) Conhecer e cumprir o presente Estatuto, as normas de funcionamento dos serviços da escola e o

regulamento interno da mesma, subscrevendo declaração anual de aceitação do mesmo e de

compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral;

p) não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial drogas, tabaco e bebidas alcoólicas,

nem promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo das mesmas;

q) Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou engenhos

passíveis de, objetivamente, perturbarem o normal funcionamento das atividades letivas, ou poderem

causar danos físicos ou psicológicos aos alunos ou a qualquer outro membro da comunidade educativa;

r) Não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente, telemóveis, equipamentos,

programas ou aplicações informáticas, nos locais onde decorram aulas ou outras atividades formativas ou

reuniões de órgãos ou estruturas da escola em que participe, exceto quando a utilização de qualquer dos

meios acima referidos esteja diretamente relacionada com as atividades a desenvolver e seja

expressamente autorizada pelo professor ou pelo responsável pela direção ou supervisão dos trabalhos

ou atividades em curso;

s) Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não letivas, sem

autorização prévia dos professores, dos responsáveis pela direção da escola ou supervisão dos trabalhos

ou atividades em curso, bem como, quando for o caso, de qualquer membro da comunidade escolar ou

educativa cuja imagem possa, ainda que involuntariamente, ficar registada;

t) Não difundir, na escola ou fora dela, nomeadamente, via Internet ou através de outros meios de

comunicação, sons ou imagens captados nos momentos letivos e não letivos, sem autorização do Diretor

da escola;

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

v) Apresentar-se com vestuário que se revele adequado, em função da idade, à dignidade do

espaço e à especificidade das atividades escolares;

x) Reparar os danos por si causados a qualquer membro da comunidade educativa em equipamentos

(telemóveis e tablets, entre outros), bem como aos equipamentos/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. Em nenhuma situação terá a

escola de pagar os danos causados pelos seus membros, dentro das suas instalações.

z) Ser portador do cartão de identificação e da caderneta escolar e apresentá-los sempre que estes lhe

sejam solicitados.

aa) Informar o Diretor/ professor de turma e/ou encarregado de educação dos problemas sentidos, a fim

de poder ser ajudado;

ab) Contribuir, com atitudes e comportamentos responsáveis, para a criação de um favorável clima de

segurança;

ac) Não deitar papéis e lixo para o chão, não cuspir, não sujar paredes e mobiliário;

ad) Entrar e sair pelo portão dos alunos e utilizar as escadas a que têm acesso;

ae) Guardar objetos pessoais, incluindo telemóveis, não os deixando, descuidadamente ao abandono;

af) Não transportar consigo objetos perigosos que ponham em causa a segurança pessoal dos elementos

da comunidade escolar;

ag) Entregar na reprografia, ao assistente operacional, ou ao professor qualquer objeto encontrado;

ah) Não usar de violência física, nem de linguagem ou gestos impróprios;

ai) Acatar as medidas educativas disciplinares que lhe venham a ser aplicadas de acordo com a legislação

em vigor e o estipulado pelo presente regulamento interno;

aj) Comunicar de imediato aos funcionários ou a qualquer professor a presença de pessoas estranhas à
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escola;

al) Participar nas atividades desenvolvidas pela escola dentro e fora do recinto escolar;

am) Revelar um comportamento exemplar, servindo de modelo para os colegas;

an) Compete ao delegado representar a turma junto dos órgãos de gestão da escola, do conselho de

turma, no conselho de delegados, dinamizar atividades culturais, desportivas e de convívio, bem como

respeitar as decisões da maioria da turma;

ao) Proporcionar um ambiente escolar saudável e de bem estar cumprindo regras de higiene pessoal;

ap) Consultar os espaços destinados à publicitação (página da escola e vitrinas tradicionais), tomando

conhecimento não só da legislação como de toda a informação disponibilizada;

aq) Evitar trazer para a escola objetos de valor material ou estimativo;

ar) Não trazer para o recinto escolar objetos suscetíveis de pôr em causa a integridade física da

comunidade escolar (skates, patins, ténis com rodas);

as) Não danificar os equipamentos do sistema de segurança da escola (extintores, detetores de

incêndio).

Artigo 148.º

Dever de assiduidade - Frequência e assiduidade

1 – Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, nos termos da lei, os alunos são

responsáveis pelo cumprimento do dever de assiduidade e pontualidade.

2 – Os pais e encarregados de educação dos alunos menores de idade são responsáveis

conjuntamente com estes pelo cumprimento dos deveres referidos no número anterior.

3 – O dever de assiduidade e pontualidade implica para o aluno quer a presença na sala de aula e

demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar, munido do material didático ou equipamentos

necessários, de acordo com as orientações dos professores, quer uma atitude de empenho intelectual e

comportamental adequada, de acordo com a sua idade, ao processo de ensino aprendizagem.

4 - O controlo da assiduidade dos alunos é obrigatório, nos termos em que é definida no número

anterior, em todas as atividades escolares letivas e não letivas em que participem ou devam participar.

ALUNOS – FALTAS

Artigo 149.º

Faltas

1 – A falta é a ausência do aluno a uma aula ou qualquer atividade de frequência obrigatória, ou

facultativa caso tenha havido lugar a inscrição.

2 - A ausência a cada 45 minutos de tempo letivo corresponderá uma falta.

3 – As faltas são registadas pelo professor e pelo Diretor de turma em suportes administrativos

adequados.

4 – Caso o aluno se apresente na aula ou atividade letiva/curricular, 5 minutos após a hora de

início da mesma, ou 10 minutos caso se trate do primeiro da manhã ou da tarde, dá lugar à marcação de

falta equiparada a falta de presença.

5 - As duas primeiras vezes que o aluno comparecer às atividades escolares sem se fazer

acompanhar do material didático ou equipamento necessário, o professor da disciplina informa o

Encarregado de Educação através da caderneta do aluno. À terceira vez que se verifica esta situação, dá

lugar à marcação de falta equiparada a falta de presença.

6 – As faltas resultantes da aplicação da ordem de saída da sala de aula, ou de medidas

disciplinares sancionatórias, consideram-se faltas injustificadas.

7 - As faltas de material didático ou outro equipamento indispensáveis e as faltas de pontualidade

podem ser justificadas por vários motivos, desde que, comprovadamente, não sejam imputáveis ao aluno

e sejam considerados atendíveis pelo Diretor, pelo Diretor de turma ou pelo professor titular.
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Artigo 150.º

Faltas justificadas

1 – São faltas justificadas as dadas pelos seguintes motivos:

a) Doença do aluno, devendo esta ser informada por escrito pelo encarregado de educação quando

determinar um período inferior ou igual a três dias úteis, ou por médico se determinar impedimento

superior a três dias úteis, podendo, quando se trata de doença de carácter crónico ou recorrente, uma

única declaração ser aceite para a totalidade do ano letivo ou até ao termo da condição que a

determinou;

b) Isolamento profilático, determinado por doença infetocontagioso de pessoa que coabite com o

aluno, comprovada através de declaração da autoridade sanitária competente;

c) Falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas por falecimento de

familiar previsto no regime de 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) Comparência a consultas pré-natais, período de parto e amamentação, nos termos da legislação

em vigor;

h) Ato decorrente da religião professada pelo aluno, desde que o mesmo não possa efetuar-se fora

do período das atividades letivas e corresponda a uma prática comummente reconhecida como própria

dessa religião;

i) Participação em provas desportivas ou eventos culturais, nos termos da legislação em vigor;

j) Participação em atividades associativas, nos termos da lei;

k) Cumprimento de obrigações legais;

l) Outro facto impeditivo da presença na escola, desde que, comprovadamente, não seja imputável

ao aluno ou seja, justificadamente, considerado atendível pelo Diretor, pelo Diretor de turma ou pelo

professor titular.

m) As decorrentes de suspensão preventiva aplicada no âmbito de procedimento disciplinar, no

caso de ao aluno não vir a ser aplicada qualquer medida disciplinar sancionatória, lhe ser aplicada

medida não suspensiva da escola, ou na parte em que ultrapassem a medida efetivamente aplicada;

n) Participação em visitas de estudo previstas no plano de atividades da escola, relativamente às

disciplinas ou áreas disciplinares não envolvidas na referida visita.

2 - As faltas são justificadas pelos pais e encarregados de educação ou, quando maior de idade,

pelo aluno ao Diretor de turma ou ao professor titular.

3 - A justificação é apresentada por escrito, na caderneta escolar, com indicação do dia e da

atividade letiva em que a falta se verificou, referenciando os motivos da mesma.

4 - As entidades que determinarem a falta do aluno devem, quando solicitadas para o efeito,

elaborar uma declaração justificativa da mesma.

5 - O Diretor de turma ou o professor titular pode solicitar os comprovativos adicionais que

entenda necessários à justificação da falta.

6 - A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou, nos

restantes casos, até ao terceiro dia útil subsequente à mesma.

7 - No caso de falta a uma ficha de avaliação, o aluno deverá mostrar a justificação da mesma, ao

Diretor de Turma e ao professor da disciplina em questão, no dia em que regressa à escola. O aluno

realizará a ficha de avaliação, da disciplina que faltou, na primeira aula em que estiver presente.

8 – Nas situações de ausência justificada às atividades escolares, o aluno tem direito a beneficiar

de medidas, a definir pelos professores responsáveis, adequadas à recuperação das aprendizagens.
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Artigo 151.º

Faltas injustificadas

1 – As faltas são injustificadas quando:

a) Não tenha sido apresentada justificação, nos termos do artigo anterior;

b) A justificação tenha sido apresentada fora do prazo;

c) A justificação não tenha sido aceite;

d) A marcação da falta resulte da aplicação da ordem de saída da sala de aula ou de medida

disciplinar sancionatória.

2 - Na situação prevista na alínea c) do número anterior, a não aceitação da justificação

apresentada deve ser fundamentada de forma sintética.

3 - As faltas injustificadas são comunicadas aos pais ou encarregados de educação, ou ao aluno

maior de idade, pelo Diretor de turma ou pelo professor titular de turma, no prazo máximo de três dias

úteis, pelo meio mais expedito.

Artigo 152.º

Excesso grave de faltas

1 - Em cada ano letivo as faltas injustificadas não podem exceder:

a) 10 dias, seguidos ou interpolados, no 1.º ciclo do ensino básico;

b) O dobro do número de tempos letivos semanais por disciplina nos restantes ciclos ou níveis de

ensino, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

2 - Quando for atingido metade dos limites de faltas previstos nos números anteriores, os pais ou

o encarregado de educação ou o aluno maior de idade são convocados à escola, pelo meio mais

expedito, pelo Diretor de turma ou pelo professor que desempenhe funções equiparadas ou pelo

professor titular de turma.

3 - A notificação referida no número anterior tem como objetivo alertar para as consequências

da violação do limite de faltas e procurar encontrar uma solução que permita garantir o cumprimento

efetivo do dever de assiduidade.

4 - Caso se revele impraticável o referido nos números anteriores, 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 em risco deve ser informada do excesso de faltas do aluno menor de idade, assim

como dos procedimentos e diligências até então adotados pela escola e pelos encarregados de

educação, procurando em conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de assiduidade.

Artigo 153.º

Efeitos da ultrapassagem dos limites de faltas

1 - A ultrapassagem dos limites de faltas injustificadas previstos no n.º 1 do artigo anterior

constitui uma violação dos deveres de frequência e assiduidade e obriga o aluno faltoso ao cumprimento

de medidas de recuperação e ou corretivas específicas, de acordo com o estabelecido nos artigos

seguintes, podendo ainda conduzir à aplicação de medidas disciplinares sancionatórias, nos termos do

Estatuto do Aluno.

2 - O previsto no número anterior não exclui a responsabilização dos pais ou encarregados de

educação do aluno.

3 – Todas as situações, atividades, medidas ou suas consequências previstas no presente artigo são

obrigatoriamente comunicadas, pelo meio mais expedito, aos pais ou ao encarregado de educação ou ao

aluno, quando maior de idade, ao Diretor de turma e ao professor tutor do aluno, sempre que designado,

e registadas no processo individual do aluno.
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4 - A ultrapassagem do limite de três faltas injustificadas relativamente às atividades de apoio ou

complementares de inscrição ou de frequência facultativa implica a imediata exclusão do aluno das

atividades em causa.

ALUNOS – MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E DE INTEGRAÇÃO

Artigo 154.º

Medidas de recuperação e de integração (MRI)

1 - Os alunos com excesso de faltas devem cumprir atividades de recuperação de aprendizagem e/ou a

sua integração escolar e comunitária, num total de horas correspondente aos tempos das faltas em

excesso.

2 - Estas atividades deverão ser definidas tendo em atenção a idade, o percurso escolar e a situação

concreta do aluno e podem revestir a forma de trabalhos escolares que permitam repor as

aprendizagens perdidas ou outras atividades de integração.

3 - As atividades de recuperação da aprendizagem, quando a elas houver lugar, são decididas pelos

professores das disciplinas em que foi ultrapassado o limite de faltas, devendo privilegiar-se a

simplicidade e a eficácia.

4 - As atividades de recuperação da aprendizagem devem ser aplicadas de acordo com as seguintes

regras:

a) O Diretor de Turma comunica a situação ao professor da disciplina que deverá entregar ao Diretor de

Turma, em impresso próprio, nos 5 dias úteis subsequentes à comunicação, a planificação das atividades

de recuperação da aprendizagem a aplicar ao aluno;

b) O Diretor de Turma/Titular da Turma informa o Encarregado de Educação e o aluno, ou o aluno

quando maior de idade, através de impresso próprio, sobre a realização das atividades de recuperação

da aprendizagem: calendarização, local de realização, modalidade e conteúdos a avaliar.

5 - As atividades de recuperação da aprendizagem poderão ter vários formatos, como:

a) Oral

b)Trabalhos de pesquisa;

c) Fichas de trabalho de revisão e de consolidação;

d) Atualização de registos no caderno diário;

e) Trabalhos práticos.

6 - A duração das atividades não poderá ultrapassar o número de blocos letivos semanais de cada

disciplina que a integra, sem isentar o aluno da obrigação de cumprir o horário letivo da turma em que

se encontra inserido.

7 - As atividades de recuperação de atrasos na aprendizagem são aplicadas independentemente do ano

de escolaridade ou do número de disciplinas em que se verifique a ultrapassagem do limite de faltas e

apenas podem ser aplicadas uma única vez no decurso de cada ano letivo.

8 - A ausência do aluno, de forma injustificada, à atividade de recuperação da aprendizagem conduz,

de imediato ao cessamento do cumprimento da medida, tendo como consequências o previsto na lei e

neste regulamento.

Artigo 155.º

Avaliação das medidas de recuperação e de integração

1 - Após a realização das atividades de recuperação da aprendizagem, o professor deve informar o

Diretor de Turma do resultado da sua execução; no 1º ciclo o professor titular deve informar o conselho

de docentes e registar informação na ficha de registo de avaliação trimestral.
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2 - Esse resultado será expresso, em impresso próprio, exclusivamente nos seguintes termos “não

realizou”, “realizou com sucesso”, “realizou sem sucesso”, que fica arquivado no Processo Individual do

Aluno.

3 - Sempre que as atividades de recuperação da aprendizagem se apliquem a mais que uma disciplina,

nos  2.º e 3.º ciclos, a avaliação final será o resultado maioritário:

a) Se a avaliação expressa em cada uma das disciplinas resultar no mesmo número de “realizou com

sucesso” e “realizou sem sucesso”, a avaliação final deverá ser determinada pelo resultado maioritário

das disciplinas com maior carga horária letiva semanal;

b) Se a situação de igualdade persistir, o resultado deverá ser determinado pela avaliação atribuída à

disciplina em que o aluno tenha acumulado maior número de faltas injustificadas.

5 - O Diretor de Turma dá a conhecer o resultado da avaliação das atividades de recuperação da

aprendizagem ao encarregado de educação e ao aluno, informando-os sobre as consequências.

6 - Sempre que cesse o incumprimento do dever de assiduidade por parte do aluno, são

desconsideradas (justificadas) as faltas em excesso.

7 - As faltas dos alunos que foram objeto de medidas de recuperação e integração devem constar

em ata de conselho de turma.

8 - Cessa o dever de cumprimento das atividades e medidas a que se refere o artigo 152.º com as

consequências daí decorrentes para o aluno, de acordo com a sua concreta situação, sempre que para o

cômputo do número e limites de faltas nele previstos tenham sido determinantes as faltas registadas na

sequência da aplicação de medida corretiva de ordem de saída da sala de aula ou disciplinar

sancionatória de suspensão.

9 - Tratando-se de aluno de idade igual ou superior a 18 anos, a violação dos limites de faltas

previstos na lei dá lugar à aplicação das medidas previstas na legislação.

Artigo 156.º

Incumprimento ou ineficácia das medidas

1 - O incumprimento ou ineficácia das medidas de recuperação e integração determinam, quando o

aluno é menor, a comunicação obrigatória do facto à CPCJ e é considerada a possibilidade de

encaminhamento do aluno para diferente percurso formativo.

3 - A opção a que se refere o número anterior tem por base as medidas definidas na lei sobre o

cumprimento da escolaridade obrigatória podendo, na iminência de abandono escolar, ser aplicada a

todo o tempo, sem necessidade de aguardar pelo final do ano escolar.

4 - Se o aluno é maior de 12 anos e já frequentou, no ano letivo anterior, o mesmo ano de

escolaridade, poderá haver lugar, até ao final do ano letivo e por decisão do Diretor, à prorrogação da

medida corretiva aplicada nos termos do artigo anterior.

5 - Quando a medida a que se referem os pontos 1 e 2 não for possível ou o aluno for

encaminhado para oferta formativa diferente da que frequenta e o encaminhamento ocorra após 31 de

janeiro, o não cumprimento das atividades e ou medidas previstas no artigo anterior ou a sua ineficácia

por causa não imputável à escola determinam ainda, logo que definido pelo professor titular ou pelo

conselho de turma:

a) Para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico, a retenção no ano de escolaridade respetivo, com a

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

para o novo percurso formativo, se ocorrer antes;

b) Para os restantes alunos, a retenção no ano de escolaridade em curso, no caso de frequentarem o

ensino básico, ou a exclusão na disciplina ou disciplinas em que se verifique o excesso de faltas,

tratando-se de alunos do ensino secundário, sem prejuízo da obrigação de frequência da escola até

final do ano letivo e até perfazerem os 18 anos de idade, ou até ao encaminhamento para o novo

percurso formativo, se ocorrer antes;

6 - O incumprimento ou a ineficácia das medidas e atividades referidas no artigo 165.º, implica

também restrições à realização de provas de equivalência à frequência ou de exames, sempre que tal
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se encontre previsto em regulamentação específica de qualquer modalidade de ensino ou oferta

formativa.

7 - O incumprimento reiterado do dever de assiduidade e ou das atividades a que se refere o

número anterior pode dar ainda lugar à aplicação de medidas disciplinares sancionatórias previstas no

Estatuto do Aluno e Ética Escolar.

ALUNOS - MEDIDAS DISCIPLINARES

Artigo 157.º

Qualificação da infração

1 - A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos no artigo 136.º do regulamento interno da

escola, de forma reiterada ou em termos que se revelem perturbadores do funcionamento normal das

atividades da escola ou das relações no âmbito da comunidade educativa, constitui infração, passível da

aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória, nos termos dos artigos seguintes.

Artigo 158.º

Finalidades das medidas disciplinares corretivas e sancionatórias

1 - Todas as medidas disciplinares corretivas e sancionatórias prosseguem finalidades pedagógicas,

preventivas, dissuasoras e de integração, visando, de forma sustentada, o cumprimento dos deveres do

aluno, a preservação da autoridade e segurança dos professores no exercício da sua atividade

profissional.

2 - Tem ainda em conta a correção do comportamento perturbador e o reforço da formação

cívica do aluno, com vista ao desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de

se relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade educativa, do seu sentido de

responsabilidade e das suas aprendizagens.

3 - As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em conta a especial relevância do dever

violado e gravidade da infração praticada, prosseguem igualmente, para além das identificadas nos

números anteriores, finalidades punitivas.

4 - As medidas corretivas e medidas disciplinares sancionatórias, devem ser aplicadas em

coerência com as necessidades educativas do aluno e com os objetivos da sua educação e formação.

Artigo 159.º

Determinação das medidas disciplinares corretivas e sancionatórias

1 - Na determinação da medida disciplinar corretiva ou medida disciplinar sancionatória aplicável deve

ser tido em consideração, a gravidade do incumprimento do dever violado, a idade do aluno, o grau de

culpa, o seu aproveitamento escolar anterior, o meio familiar e social em que o mesmo se insere, os

seus antecedentes disciplinares e todas as demais circunstâncias em que a infração foi praticada que

militem contra ou a seu favor.

Artigo 160.º

Medidas disciplinares corretivas

1 - As medidas corretivas assumem uma natureza eminentemente cautelar.

2 - São medidas corretivas:

a) A advertência;

b) A ordem de saída da sala de aula, e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar;

c) A realização de tarefas e atividades de integração escolar, podendo, para esse efeito, ser

aumentado o período de permanência obrigatória, diária ou semanal, do aluno na escola;

d) O condicionamento no acesso a certos espaços escolares, ou na utilização de certos materiais e
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equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem afetos a atividades letivas;

e) A mudança de turma.

3 - Fora da sala de aula, qualquer professor ou funcionário não docente, tem competência para

advertir o aluno, confrontando-o verbalmente com o comportamento perturbador do normal

funcionamento das atividades da escola ou das relações no âmbito da comunidade educativa, alertando

-o de que deve evitar tal tipo de conduta.

4 - A aplicação da medida corretiva da ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se

desenvolva o trabalho escolar, é da exclusiva competência do professor respetivo e implica a

permanência do aluno na escola, competindo aquele, determinar, o período de tempo durante o qual o

aluno deve permanecer fora da sala de aula, se a aplicação de tal medida corretiva acarreta ou não a

marcação de falta ao aluno e quais as atividades, se for caso disso, que o aluno deve desenvolver no

decurso desse período de tempo.

5 - A aplicação, e posterior execução, da medida corretiva prevista na alínea d) do número 2,

não pode ultrapassar o período de tempo correspondente a um ano letivo.

6 - Compete ao Diretor, professor e Diretor de turma identificar as atividades, local e período de

tempo durante o qual estas ocorrem, bem como, definir os procedimentos a observar, tendo em vista a

aplicação e execução da medida corretiva de acordo com a alínea c) do ponto 2 deste artigo.

7 - A aplicação no decurso do mesmo ano letivo e ao mesmo aluno da medida corretiva de ordem

de saída da sala de aula pela terceira vez, por parte do mesmo professor, ou pela quinta vez,

independentemente do professor que a aplicou, implica a análise da situação em conselho de turma,

tendo em vista a identificação das causas e a pertinência da proposta de aplicação de outras medidas

disciplinares corretivas ou sancionatórias.

8 - A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas c), d) e e) do número 2 é comunicada

aos pais ou ao encarregado de educação.

Artigo 161.º

Circunstâncias atenuantes/agravantes

1 - Na determinação da medida disciplinar sancionatória aplicável deve ser tido em consideração,

a gravidade do incumprimento do dever, as circunstâncias, atenuantes e agravantes, em que esse

incumprimento se verificou, o grau de culpa do aluno, a sua maturidade e demais condições pessoais,

familiares e sociais.

2 - São circunstâncias atenuantes da responsabilidade disciplinar do aluno o seu bom

comportamento anterior e o seu reconhecimento, com arrependimento, da natureza ilícita da sua

conduta.

3 - São circunstâncias agravantes da responsabilidade do aluno a premeditação, o conluio, bem

como a acumulação de infrações disciplinares e a reincidência nelas, em especial se no decurso do

mesmo ano letivo.

Artigo 162.º

Medidas disciplinares sancionatórias

1 - As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma censura disciplinar do comportamento

imputado ou assumido pelo aluno, devendo a ocorrência dos factos em que tal comportamento se

traduz, ser participada, pelo professor ou funcionário que a presenciou ou dela teve conhecimento, de

imediato, ao respetivo Diretor de turma, para efeitos da posterior comunicação ao Diretor da escola.

2 - São medidas disciplinares sancionatórias:

a) A repreensão registada;

b) A suspensão da escola até 3 dias úteis;

c) A suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis;

d) A transferência de escola;

e) A expulsão da escola.
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3 - A aplicação da medida disciplinar sancionatória de repreensão registada é da competência do

professor respetivo, quando a infração for praticada na sala de aula, ou do Diretor do Agrupamento, nas

restantes situações, averbando-se no respetivo processo individual do aluno, a identificação do autor do

ato decisório, data em que o mesmo foi proferido e a fundamentação de facto e de direito que norteou

tal decisão.

4 - A decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola até 3 dias

úteis, é precedida da audição em auto do aluno visado, do qual constam, em termos concretos e

precisos, os factos que lhe são imputados, os deveres por ele violados e a referência expressa, não só

da possibilidade de se pronunciar relativamente àqueles factos, como da defesa elaborada, sendo

competente para a sua aplicação o Diretor da escola, que pode, previamente, ouvir o conselho de

turma.

5 - Compete ao Diretor da escola, ouvidos os pais ou o encarregado de educação do aluno quando

menor de idade, fixar os termos e condições em que a aplicação da medida disciplinar sancionatória

será executada, garantindo ao aluno um plano de atividades pedagógicas a realizar, com

corresponsabilização daqueles e podendo igualmente, se assim o entender, estabelecer eventuais

parcerias ou celebrar protocolos ou acordos com entidades públicas ou privadas.

6 - Na impossibilidade dos pais ou o encarregado de educação do aluno poderem participar na

audição a realizar nos termos do número anterior, a associação de pais e encarregados de educação,

caso exista, deve ser ouvida, preservando o dever de sigilo.

7 - Compete ao Diretor a decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de suspensão da

escola entre

4 e 12 dias úteis, após a realização do procedimento disciplinar previsto no artigo 152.º, podendo

previamente ouvir o conselho de turma, para o qual deve ser convocado o professor tutor, quando

exista e não seja professor da turma.

8 - Os efeitos decorrentes das faltas dadas pelo aluno no decurso do período de aplicação da

medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola até 10 dias úteis, no que respeita,

nomeadamente, à sua assiduidade e avaliação, são determinados pela escola.

9 - A aplicação da medida disciplinar sancionatória da transferência de escola reporta -se à

prática de factos notoriamente impeditivos do prosseguimento do processo de ensino-aprendizagem dos

restantes alunos da escola, ou do normal relacionamento com algum ou alguns dos membros da

comunidade educativa.

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 - A medida disciplinar de expulsão da escola é aplicada ao aluno maior quando, de modo

notório, se constate não haver outra medida ou modo de responsabilização no sentido do cumprimento

dos seus deveres como aluno.

12 - A aplicação da medida disciplinar sancionatória de transferência e suspensão de escola é da

competência do Diretor regional de educação respetivo, observando -se, em termos processuais, nas

situações que, em abstrato, possam justificar aquela aplicação, as regras constantes dos números

seguintes.

Artigo 163.º

Cumulação de medidas corretivas

1 - A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas a) a d) do número 2 do artigo 148.º 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.

Regulamento Interno AEAA                                                                                                                            Página 72



3 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, por cada infração apenas pode ser aplicada

uma medida disciplinar sancionatória.

ALUNOS - PROCEDIMENTO DISCIPLINAR

Artigo 164.º

Medidas disciplinares sancionatórias — Procedimento disciplinar

1 - A competência para a instauração de procedimento disciplinar por comportamentos suscetíveis de

configurarem a aplicação de alguma das medidas disciplinares sancionatórias previstas nas alíneas c), d)

e e) do número 2 do artigo 150.º, é do Diretor, devendo o despacho instaurador e de nomeação do

instrutor, que deve ser um professor da escola, ser proferido no prazo de dois dias úteis, a contar do

conhecimento concreto e preciso da situação.

2 - Os pais ou encarregado de educação do aluno menor devem ser notificados pelo meio mais expedito.

3 - Tratando-se de aluno maior, a notificação é feita diretamente ao próprio.

4 - O Diretor do Agrupamento deve notificar o instrutor da sua nomeação no mesmo dia em que

profere o despacho de instauração do procedimento disciplinar.

5 - A instrução do procedimento disciplinar é efetuada no prazo máximo de seis dias úteis,

contados da data de notificação ao instrutor do despacho que instaurou o procedimento disciplinar,

sendo obrigatoriamente realizada, para além das demais diligências consideradas necessárias, a

audiência oral dos interessados, em particular do aluno, e sendo este menor de idade, do respetivo

encarregado de educação.

6 - Os interessados são convocados com a antecedência de um dia útil para a audiência oral, não

constituindo a falta de comparência motivo do seu adiamento, podendo esta, no caso de apresentação

de justificação da falta até ao momento fixado para a audiência, ser adiada.

7 - No caso de o respetivo encarregado de educação não comparecer, o aluno menor de idade

pode ser ouvido na presença de um docente por si livremente escolhido e do Diretor de turma ou do

professor -tutor do aluno, quando exista, ou, no impedimento destes, de outro professor da turma

designado pelo Diretor.

8 - Da audiência é lavrada ata de que consta o extrato das alegações feitas pelos interessados.

9 - Finda a instrução, o instrutor elabora e remete ao Diretor do Agrupamento, no prazo de três

dias úteis, relatório final do qual constam, obrigatoriamente:

a) Os factos cuja prática é imputada ao aluno, devidamente circunstanciados quanto ao

tempo, modo e lugar;

b) Os deveres violados pelo aluno, com referência expressa às respetivas normas legais ou

regulamentares;

c) Os antecedentes do aluno que se constituem como circunstâncias atenuantes ou agravantes nos

termos previstos nos artigos 149.º.

d) A proposta de medida disciplinar sancionatória aplicável ou de arquivamento do procedimento.

10 - No caso da medida disciplinar sancionatória proposta ser a transferência de escola ou de

expulsão da escola, a mesma é comunicada para decisão ao Diretor-geral da educação, no prazo de dois

dias úteis.

11 - Da acusação atrás referida, é extraída cópia e entregue ao aluno no momento da sua

notificação, sendo de tal facto informados os pais ou o respetivo encarregado de educação, quando o

aluno for menor de idade.

12 - Para efeitos do exercício do direito de defesa, o aluno dispõe de dois dias úteis para alegar

Regulamento Interno AEAA                                                                                                                            Página 73



por escrito o que tiver por conveniente, podendo juntar documentos e arrolar testemunhas até ao

limite de três, sendo a apresentação das mesmas, no dia, hora e local que para efeitos da sua audição

for designado pelo instrutor, da responsabilidade do aluno, sob pena de não serem ouvidas.

13 - Finda a fase da defesa é elaborado um relatório final, do qual consta, a correta identificação

dos factos que haviam sido imputados ao aluno que se consideram provados e a proposta da medida

disciplinar sancionatória a aplicar ou o arquivamento do processo.

14 - Depois de concluído, o processo é entregue ao Diretor que convoca o conselho de turma para

se pronunciar.

Artigo 165.º

Participação

1 - O professor ou funcionário da escola que entenda que o comportamento presenciado é

passível de ser qualificado de grave ou de muito grave, participa-o ao Diretor de turma, para efeitos de

procedimento disciplinar.

2 - O Diretor de turma ou o professor titular que entenda que o comportamento presenciado ou

participado é passível de ser qualificado de grave ou de muito grave participa-o ao Diretor, para efeitos

de procedimento disciplinar.

Artigo 166.º

Comportamentos graves

1 – No presente regulamento são considerados comportamentos graves os seguintes:

a) Falta de respeito para com qualquer elemento da comunidade escolar;

b) Apropriação indevida de objetos alheios;

c) A danificação de mobiliário, material didático e outros bens e equipamentos pertencentes à

escola ou de bens pertencentes a qualquer elemento da comunidade escolar resultante de um

comportamento irregular;

d) Falsificação de assinaturas;

e) Uso de vocabulário e gestos obscenos;

f) Toda a conduta que prejudique o processo ensino/aprendizagem;

g) Atitude negativa aos avisos e admoestações;

h) O não cumprimento de avisos e sanções impostas;

i) Fumar na escola;

j) Venda de objetos sem a devida autorização do órgão de gestão;

l) Pedir bens sob ameaça verbal.

Artigo 167.º

Comportamentos muito graves

1 – São considerados comportamentos muito graves os seguintes:

a) A agressão física/psicológica a qualquer elemento da comunidade escolar;

b) A danificação intencional das instalações da escola ou de bens pertencentes a qualquer

elemento da comunidade escolar, perpetrada com violência ou de que resulte prejuízo particularmente

elevado em termos financeiros e/ou sociais;

c) A violação dos deveres de respeito e de correção sob a forma de injúrias, de difamação ou de

calúnia relativamente a qualquer elemento da comunidade escolar;

d) Reincidência em qualquer falta grave;

e) Exigir bens sob ameaça de agressão física;

f) Entrada de bebidas alcoólicas e estupefacientes ou sob efeito dos mesmos no recinto escolar.

g) Premeditação do ato;

h) Agressão em grupo;

i) Sempre que se verificarem comportamentos não regulamentados no presente regulamento, e

não contemplados na Lei nº 51/2012, de 5 de setembro de 2012, cabe ao órgão de gestão, analisar a sua

gravidade e desenvolver medidas pedagógicas sancionatórias adequadas.
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Artigo 168.º

Instauração do procedimento disciplinar

1 - Presenciados que sejam ou participados os factos passíveis de constituírem infração disciplinar, o

Diretor tem competência para instaurar o procedimento disciplinar, devendo fazê-lo no prazo de dois

úteis, nomeando de imediato o instrutor, que deve ser um professor da escola, salvo qualquer

impedimento.

Artigo 169.º

Tramitação do procedimento disciplinar

1 - A instrução do procedimento disciplinar é reduzida a escrito e concluída no prazo máximo de

seis dias úteis contados da data de nomeação do instrutor, sendo obrigatoriamente realizada, para além

das demais diligências consideradas necessárias, a audiência oral dos interessados, em particular do

aluno e, sendo menor, do respetivo encarregado de educação.

2 - Aplica -se à audiência o disposto no artigo 102.º do Código do Procedimento Administrativo,

sendo os interessados convocados com a antecedência mínima de dois dias úteis.

3 - Finda a instrução, o instrutor elabora relatório fundamentado, de que conste a qualificação

do comportamento, a ponderação das circunstâncias atenuantes e agravantes da responsabilidade

disciplinar, bem como a proposta de aplicação da medida disciplinar considerada adequada ou, em

alternativa, a proposta de arquivamento do processo.

4 - O relatório do instrutor é remetido ao Diretor, que, de acordo com a medida disciplinar a

aplicar e as competências para tal, exerce por si o poder disciplinar ou convoca, para esse efeito, o

conselho de turma disciplinar, que deve reunir no prazo máximo de dois dias úteis.

5 - O procedimento disciplinar inicia -se e desenvolve-se com caráter de urgência, tendo

prioridade sobre os demais procedimentos correntes da escola.

Artigo 170.º

Celeridade do procedimento disciplinar

1 - A instrução do procedimento disciplinar prevista nos números 5 a 8 do artigo 152.º pode ser

substituída pelo reconhecimento individual, consciente e livre dos factos, por parte do aluno maior de

12 anos e a seu pedido, em audiência a promover pelo instrutor, nos dois dias úteis subsequentes à sua

nomeação, mas nunca antes de decorridas vinte e quatro horas sobre o momento previsível da prática

dos factos imputados ao aluno.

2 - Na audiência referida no referido artigo, estão presentes, além do instrutor, o aluno, o

encarregado de educação do aluno menor de idade e, ainda:

a) O Diretor de turma ou o professor-tutor do aluno, quando exista, ou, em caso de impedimento

e em sua substituição, um professor da turma designado pelo Diretor;

b) Um professor da escola livremente escolhido pelo aluno.

3 - A não comparência do encarregado de educação, quando devidamente convocado, não obsta

à realização da audiência.

4 - Os participantes referidos no n.º 2 têm como missão exclusiva assegurar e testemunhar,

através da assinatura do auto a que se referem os números seguintes, a total consciência do aluno

quanto aos factos que lhe são imputados e às suas consequências, bem como a sua total liberdade no

momento da respetiva declaração de reconhecimento.

5 - Na audiência é elaborado auto, no qual constam, entre outros, os elementos previstos nas

alíneas a) e b) do n.º 9 do artigo anterior, o qual, previamente a qualquer assinatura, é lido em voz alta

e explicado ao aluno pelo instrutor, com a informação clara e expressa de que não está obrigado a

assiná-lo.
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6 - O facto ou factos imputados ao aluno só são considerados validamente reconhecidos com a

assinatura do auto por parte de todos os presentes, sendo que, querendo assinar, o aluno o faz antes de

qualquer outro elemento presente.

7 - O reconhecimento dos factos por parte do aluno é considerado circunstância atenuante, nos

termos e para os efeitos previstos no número 2 do artigo 149.º, encerrando a fase da instrução e

seguindo -se -lhe os procedimentos previstos no artigo anterior.

8 - A recusa do reconhecimento por parte do aluno implica a necessidade da realização da

instrução, podendo o instrutor aproveitar a presença dos intervenientes para a realização da audiência

oral prevista no artigo anterior.

Artigo 171.º

Suspensão preventiva do aluno

1 - No momento da instauração do procedimento disciplinar, mediante decisão da entidade que o

instaurou, ou no decurso da sua instrução, por proposta do instrutor, o aluno pode ser suspenso

preventivamente da frequência da escola, mediante despacho fundamentado a proferir pelo Diretor, se

a presença dele na escola se revelar gravemente perturbadora da instrução do processo ou do

funcionamento normal das atividades da escola, garantindo-se ao aluno um plano de atividades

pedagógicas durante o período de ausência da escola, nos termos a definir pelo regulamento da escola.

2 - A suspensão preventiva tem a duração que o Diretor considerar adequada na situação em

concreto, não podendo ser superior a dez dias úteis, nem continuar para além da data da decisão do

procedimento disciplinar.

3 - Os efeitos decorrentes das faltas dadas pelo aluno no decurso do período de suspensão

preventiva, no que respeita, nomeadamente, à sua assiduidade e avaliação, são determinados em

função da decisão que a final vier a ser proferida no procedimento disciplinar, nos termos estabelecidos

no regulamento interno da escola.

4 - Os dias de suspensão preventiva cumpridos pelo aluno são descontados no cumprimento da

medida disciplinar sancionatória prevista na alínea c) do número 2 do artigo 162.º a que o aluno venha a

ser condenado na sequência do procedimento disciplinar previsto no artigo 152.º.

5 - Os pais e os encarregados de educação são imediatamente informados da suspensão

preventiva aplicada ao filho ou educando e, sempre que a avaliação que fizer das circunstâncias o

aconselhe, o Diretor deve participar a ocorrência à respetiva comissão de proteção de crianças e jovens

ou, na falta, ao Ministério Público junto do tribunal de família e menores.

6 - Ao aluno suspenso preventivamente é também fixado, durante o período de ausência da

escola, o plano de atividades previsto no número 5 do artigo 162.º.

7 - A suspensão preventiva do aluno é comunicada, por via eletrónica, pelo Diretor ao serviço do

Ministério da Educação e Ciência responsável pela coordenação da segurança escolar, sendo

identificados sumariamente os intervenientes, os factos e as circunstâncias que motivaram a decisão de

suspensão.

Artigo 172.º

Decisão final do procedimento disciplinar

1 - A decisão final do procedimento disciplinar, devidamente fundamentada, é proferida no prazo

máximo de dois dias úteis, a contar do momento em que a entidade competente para o decidir receba

o relatório do instrutor, salvo na situação prevista no número 3.

2 - A execução da medida disciplinar sancionatória, com exceção da referida na alínea d) e e) do

número 2 do artigo 150.º, pode ficar suspensa pelo período de tempo e nos termos e condições em que

a entidade decisora considerar justo, adequado e razoável, cessando logo que ao aluno seja aplicada
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outra medida disciplinar sancionatória no decurso dessa suspensão.

3 - Quando esteja em causa a aplicação da medida disciplinar sancionatória de transferência de

escola ou de expulsão da escola, o prazo para ser proferida a decisão final é de cinco dias úteis,

contados a partir da receção do processo disciplinar na Direção -Geral de Educação.

4 - Da decisão proferida pelo Diretor regional de educação respetivo que aplique a medida

disciplinar sancionatória de transferência de escola, deve igualmente constar a identificação do

estabelecimento de ensino para onde o aluno vai ser transferido, para cuja escolha se procede

previamente à audição do respetivo encarregado de educação, quando o aluno for menor de idade.

5 - A decisão final do procedimento é notificada pessoalmente ao aluno no dia útil seguinte

àquele em que foi proferida, ou, quando menor de idade, aos pais ou respetivo encarregado de

educação, nos dois dias úteis seguintes, sendo-o mediante carta registada com aviso de receção,

sempre que não for possível realizar -se através daquela forma, considerando-se, neste caso, a

notificação efetuada na data da assinatura do aviso de receção.

Artigo 173.º

Execução das medidas corretivas ou disciplinares sancionatórias

1 - Compete ao Diretor de turma ou ao professor titular da turma, o acompanhamento do aluno

na execução da medida corretiva ou disciplinar sancionatória a que foi sujeito, devendo aquele

articular a sua atuação com os pais e encarregados de educação e com os professores da turma, em

função das necessidades educativas identificadas e de forma a assegurar a corresponsabilização de

todos os intervenientes nos efeitos educativos da medida.

2 - A competência referida no número anterior é especialmente relevante aquando da execução

da medida corretiva de atividades de integração na escola ou no momento do regresso à escola do

aluno a quem foi aplicada a medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola.

3 - O disposto no número anterior aplica-se também aquando da integração do aluno na nova

escola para que foi transferido na sequência da aplicação dessa medida disciplinar sancionatória.

4 - Na prossecução das finalidades referidas no número 1, a escola conta com a colaboração dos

serviços especializados de apoio educativo e ou de equipas de integração a definir no regulamento

interno.

Artigo 174.º

Recurso hierárquico

1 - Da decisão final do procedimento disciplinar cabe recurso hierárquico nos termos gerais de

direito, a interpor no prazo de cinco dias úteis a partir da notificação pelo Diretor. O pedido deve ser

dirigido:

a) Ao Conselho Geral do Agrupamento, relativamente a medidas aplicadas pelos professores ou

pelo Diretor;

b) Para o membro do governo competente, relativamente às medidas disciplinares sancionatórias

aplicadas pelo Diretor-geral da educação.

2 - O recurso tem efeito meramente devolutivo, exceto quando interposto de decisão de

aplicação das medidas disciplinares sancionatórias previstas nas alíneas c) a e) do número 2 do artigo

150.º.

3 - O presidente do Conselho Geral designa, de entre os seus membros, um relator, a quem

compete analisar o recurso e apresentar ao Conselho Geral uma proposta de decisão.

4 - Para os efeitos previstos no número anterior, pode o regulamento interno prever a constituição

de uma comissão especializada do Conselho Geral constituída, entre outros, por professores e pais ou

encarregados de educação, cabendo a um dos seus membros o desempenho da função de relator.
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5 - A decisão do Conselho Geral é tomada no prazo máximo de 15 dias úteis e notificada aos

interessados pelo Diretor.

6 - O recurso hierárquico só tem efeitos suspensivos quando interposto de decisão de aplicação

das medidas disciplinares sancionatórias de suspensão da escola e de transferência de escola.

7 - O despacho que apreciar o recurso hierárquico é remetido à escola, no prazo de cinco dias

úteis, cumprindo ao respetivo Diretor a adequada notificação.

Artigo 175.º

Intervenção dos pais e encarregados de educação

1 - Entre o momento da instauração do procedimento disciplinar ao seu educando e a sua conclusão, os

pais e encarregados de educação devem contribuir para o correto apuramento dos factos e, sendo

aplicada medida disciplinar sancionatória, diligenciar para que a execução da mesma prossiga os

objetivos de reforço da formação cívica do educando, 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.

Artigo 176.º

Equipa multidisciplinar

1 – O Agrupamento poderá constituir uma equipa multidisciplinar, caso se justifique, que tem como

objetivo acompanhar em permanência os alunos, designadamente aqueles que revelem maiores

dificuldades de aprendizagem, risco de abandono escolar, comportamentos de risco ou gravemente

violadores dos deveres do aluno ou se encontrem na iminência de ultrapassar os limites de faltas previstos

no presente Regulamento Interno.

2 – A equipa multidisciplinar referida no número anterior deve pautar as suas intervenções nos

âmbitos da capacitação do aluno e da capacitação parental tendo como referência boas práticas nacional

e internacionalmente reconhecidas.

3 - A equipa a que se refere o presente artigo pode ter uma constituição diversificada, na qual

participem docentes e técnicos detentores de formação especializada e ou de experiência e vocação para

o exercício da função, integrando, sempre que possível ou a situação o justifique, os Diretores de turma,

os professores

-tutores, psicólogos e ou outros técnicos e serviços especializados, médicos escolares ou que prestem

apoio à escola, os serviços de ação social escolar, os responsáveis pelas diferentes áreas e projetos de

natureza extracurricular, equipas ou gabinetes escolares de promoção da saúde, bem como voluntários

cujo contributo seja relevante face aos objetivos a prosseguir.

4 - A equipa é constituída por membros escolhidos em função do seu perfil, competência técnica,

sentido de liderança e motivação para o exercício da missão e coordenadas por um dos seus elementos

designado pelo Diretor, em condições de assegurar a referida coordenação com caráter de permanência e

continuidade, preferencialmente, o psicólogo do Agrupamento.

5 - A atuação das equipas multidisciplinares prossegue, designadamente, os seguintes objetivos:

a) Inventariar as situações problemáticas com origem na comunidade envolvente, alertando e

motivando os agentes locais para a sua intervenção, designadamente preventiva;

b) Promover medidas de integração e inclusão do aluno na escola tendo em conta a sua envolvência

familiar e social;

c) Atuar preventivamente relativamente aos alunos que se encontrem nas situações referidas no n.º

1;

d) Acompanhar os alunos nos planos de integração na escola e na aquisição e desenvolvimento de

métodos de estudo, de trabalho escolar e medidas de recuperação da aprendizagem;

e) Supervisionar a aplicação de medidas corretivas e disciplinares sancionatórias, sempre que essa

missão lhe seja atribuída;

f) Aconselhar e propor percursos alternativos aos alunos em risco, em articulação com outras

Regulamento Interno AEAA                                                                                                                            Página 78



equipas ou serviços com atribuições nessa área;

g) Propor o estabelecimento de parcerias com órgãos e instituições, públicas ou privadas, da

comunidade local, designadamente com o tecido socioeconómico e empresarial, de apoio social na

comunidade, com a rede social municipal, de modo a participarem na proposta ou execução das

diferentes medidas de integração escolar, social ou profissional dos jovens em risco previstas no Estatuto

do Aluno;

h) Estabelecer ligação com as comissões de proteção de crianças e jovens em risco,

designadamente, para os efeitos e medidas previstas neste Estatuto, relativas ao aluno e ou às suas

famílias;

i) Promover sessões de capacitação parental;

j) Promover a formação em gestão comportamental;

k) Assegurar a mediação social, procurando, supletivamente, outros agentes para a mediação na

comunidade educativa e no meio envolvente, nomeadamente pais e encarregados de educação.

6 - Nos termos do n.º 1, a equipa multidisciplinar oferece, sempre que possível, um serviço que

cubra em permanência a totalidade do período letivo diurno, recorrendo para o efeito, designadamente a

docentes com ausência de componente letiva, às horas provenientes do crédito horário ou a horas da

componente não letiva de estabelecimento, sem prejuízo do incentivo ao trabalho voluntário de membros

da comunidade educativa.

Artigo 177.º

Salvaguarda da convivência escolar

1 - Qualquer professor ou aluno da turma contra quem outro aluno tenha praticado ato de

agressão moral ou física, do qual tenha resultado a aplicação efetiva de medida disciplinar

sancionatória de suspensão da escola por período superior a oito dias úteis, pode requerer ao Diretor a

transferência do aluno em causa para turma à qual não lecione ou não pertença, quando o regresso

daquele à turma de origem possa provocar grave constrangimento aos ofendidos e perturbação da

convivência escolar.

2 - O Diretor decidirá sobre o pedido no prazo máximo de cinco dias úteis, fundamentando a sua

decisão.

3 - O indeferimento do Diretor só pode ser fundamentado na inexistência na escola ou no

Agrupamento de outra turma na qual o aluno possa ser integrado, para efeitos da frequência da

disciplina ou disciplinas em causa ou na impossibilidade de corresponder ao pedido sem grave prejuízo

para o percurso formativo do aluno agressor.

Artigo 178.º

Competências disciplinares

1 – O professor é responsável pela sala de aula, competindo-lhe a aplicação de medidas de

prevenção e remediação que proporcionem um bom ambiente educativo no recurso do processo de

ensino aprendizagem, bem como a formação cívica dos alunos.

2 – No exercício das suas funções dentro da sala de aula o professor tem competências para

aplicar as seguintes medidas educativas disciplinares:

a) Advertência ao aluno;

b) Encaminhamento do aluno com tarefa específica a desenvolver noutro espaço escolar (desde

que existam recursos humanos), dando conhecimento do facto ao Diretor de turma/professor titular de

turma;

c) Repreensão escrita, dando deste facto conhecimento ao Diretor de turma/professor titular de

turma.

3 – No desempenho das suas funções o professor é também competente para aplicar a medida

pedagógica de advertência ao aluno em situações que presencie comportamentos irregulares fora do

contexto sala de aula.

4 – Fora da sala de aula qualquer professor ou funcionário da escola, em caso de presenciar

qualquer comportamento menos adequado por parte de um aluno, deve sinalizá-lo ao Diretor de turma.
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Artigo 179.º

Competências disciplinares do Diretor de turma/professor titular de turma

1 - O comportamento irregular do aluno que se traduza no incumprimento dos deveres previstos

no Regulamento Interno ou na Legislação aplicável, deve ser participada ao Diretor de turma/professor

titular de turma.

2 - Após o Diretor de turma/professor titular de turma ter recebido a participação, deve

proceder a averiguação sumária dos factos relatados, num prazo de dois dias úteis. Serão ouvidos os

intervenientes diretos e principais testemunhas.

3 - Como medidas educativas disciplinares, o Diretor de turma/professor titular de turma pode

aplicar as seguintes medidas:

a) Advertência ao aluno;

b) Repreensão registada, comunicada ao encarregado de educação.

4 - Após averiguação sumária se os comportamentos relatados forem passíveis de serem

qualificados de graves ou muito graves, a participação será apresentada ao Diretor para instauração de

procedimento disciplinar.

Artigo 180.º

Competências disciplinares do conselho de turma

1 – Após receção do relatório do instrutor, cabe ao Diretor convocar um conselho de turma de

natureza disciplinar, o qual deve reunir num prazo não superior a dois dias úteis.

2 – Após análise do relatório, o conselho de turma emite parecer e formula uma proposta de

aplicação de medida educativa disciplinar. Tem competências para emitir parecer em relação às seguintes

medidas:

a) Advertência e repreensão;

b) Repreensão registada, suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis, e transferência de escola e

expulsão da escola.

3 – O conselho de turma de natureza disciplinar é presidido pelo Diretor ou por quem o

representar, e tem a seguinte composição:

a) Professores da turma ou professor titular de turma no caso do 1.º ciclo;

b) Delegado ou subdelegado dos alunos da turma;

c) Um representante dos pais/encarregados de educação dos alunos da turma.

4 – Sempre que necessário o Diretor pode solicitar a presença no conselho de turma disciplinar de

um técnico do serviço especializados de apoio educativo.

5 – Os elementos intervenientes nos factos em análise, não podem participar no conselho de

turma.

6 – Convocados nos termos legais se os representantes dos alunos ou dos pais e encarregados de

educação não comparecerem, o conselho de turma reúne sem a sua presença.

Artigo 181.º

Competências disciplinares do Diretor

1 – O Diretor é competente para a aplicação das seguintes medidas educativas disciplinares:

a) Repreensão oral;

b) Repreensão registada;

c) Suspensão da frequência da escola até 12 dias úteis.

ALUNOS - RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL
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Artigo 182.º

Responsabilidade civil e criminal

1 - A aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória não isenta o aluno e o

respetivo representante legal da responsabilidade civil e criminal a que, nos termos gerais de direito,

haja lugar.

2 - Sem prejuízo do recurso, por razões de urgência, às autoridades policiais, quando o

comportamento do aluno maior de 12 anos e menor de 16 anos puder constituir facto qualificado como

crime, deve a direção da escola comunicar o facto ao Ministério Público junto do tribunal competente

em matéria de menores.

3 - Caso o menor tenha menos de 12 anos de idade, a comunicação referida no número anterior

deve ser dirigida à comissão de proteção de crianças e jovens ou, na falta deste, ao Ministério Público

junto do tribunal referido no número anterior.

4 - O início do procedimento criminal pelos factos que constituam crime e que sejam suscetíveis

de desencadear medida disciplinar sancionatória depende apenas de queixa ou de participação pela

direção da escola, devendo o seu exercício fundamentar-se em razões que ponderem, em concreto, o

interesse da comunidade educativa no desenvolvimento do procedimento criminal perante os interesses

relativos à formação do aluno em questão.

5 - O disposto no número anterior não prejudica o exercício do direito de queixa por parte dos

membros da comunidade educativa que sejam lesados nos seus direitos e interesses legalmente

protegidos.

PESSOAL NÃO DOCENTE

Artigo 183.º

Direitos específicos

1 – De acordo com o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 184/2004, para além dos direitos previstos na lei

geral aplicável à função pública, tem o direito específico de participação no processo educativo, o qual

se exerce na área do apoio à educação e ao ensino, na vida da escola e na relação escola-meio e

compreende:

a) A participação em discussões públicas relativas ao sistema educativo, com liberdade de

iniciativa;

b) A participação em eleições, elegendo e sendo eleito, para órgãos colegiais dos estabelecimentos

de educação ou de ensino, nos termos da lei.

2 - Direitos do pessoal não docente enquanto funcionários do Agrupamento de Escolas do Alto da

Azambuja:

a) Ser tratado com correção por parte de todos os colegas, alunos, professores e encarregados de

educação;

b) Ser informado pelo Diretor, pelo chefe dos serviços de administração escolar ou pelo

coordenador do pessoal assistente operacional, de informação relativa à prevenção de comportamentos

desviantes, bem como regras no âmbito da segurança e higiene, que possam ter reflexos positivos na

ação educativa a desempenhar junto dos alunos, de qualquer queixa ou reclamação que existam a seu

respeito;

c) Ser integrado no tipo de trabalho que esteja mais de acordo com as suas aptidões e interesses,

desde que não prejudique o bom funcionamento dos serviços;

d) Beneficiar e participar em ações de formação que concorram para o seu aperfeiçoamento

profissional;

e) Ter acesso à legislação que diga respeito ou que se relacione com a atividade que desenvolve,

bem como, ter formação adequada;

f) Eleger os seus representantes para Conselho Geral, em conformidade com a legislação em vigor;

g) Segurança na atividade profissional;

h) Exercer a sua atividade sindical;

i) Ser respeitada a hora de almoço;
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j) Dispor de uma sala própria, de um cacifo e de um expositor;

k) Conhecer o regulamento interno do Agrupamento;

l) Apresentar sugestões aos superiores hierárquicos, tendo em vista a progressiva melhoria das

condições de trabalho.

Artigo 184.º

Deveres específicos

1 – Para além dos deveres previstos na lei geral aplicável à função pública, constituem deveres

específicos do pessoal não docente:

a) Contribuir para a plena formação, realização, bem-estar e segurança das crianças e alunos;

b) Contribuir para a correta organização dos estabelecimentos de educação ou de ensino e

assegurar a realização e o desenvolvimento regular das atividades neles prosseguidas;

c) Colaborar ativamente com todos os intervenientes no processo educativo;

d) Zelar pela preservação das instalações e equipamentos escolares e propor medidas de

melhoramento dos mesmos, cooperando ativamente com o Diretor da escola ou do Agrupamento de

escolas na prossecução desses objetivos;

e) Participar em ações de formação, nos termos da lei, e empenhar-se no sucesso das mesmas;

f) Cooperar com os restantes intervenientes no processo educativo na deteção de situações que

exijam correção ou intervenção urgente, identificadas no âmbito do exercício continuado das respetivas

funções;

g) Respeitar, no âmbito do dever de sigilo profissional, a natureza confidencial da informação

relativa às crianças, alunos e respetivos familiares e encarregados de educação;

h) Respeitar as diferenças culturais.

2 – Deveres do pessoal não docente enquanto funcionários do Agrupamento de escolas do alto da

Azambuja:

a) Apoiar a atividade pedagógica, em estreita colaboração, desenvolvendo e incentivando o

respeito pelo estabelecimento de ensino e pelo trabalho em comum nele efetuado;

b) Desempenhar com eficácia as tarefas de que esteja incumbido;

c) Acompanhar os alunos, quando necessário, a instituições de saúde, para receber tratamento;

d) Respeitar as diferenças culturais de todos os membros da comunidade escolar;

e) Cumprir, com pontualidade e assiduidade, os horários atribuídos, de acordo com as normas legais

em vigor;

f) Permanecer, durante o horário de trabalho, no local que lhes está atribuído, de acordo com o

exercício das suas funções, nunca se ausentando, sem dar conhecimento prévio ao superior hierárquico

direto;

g) Tomar conhecimento de todas as ordens de serviço, divulgando-as de preferência no início e no

fim das aulas, a fim de impedir que do facto decorram prejuízos para a escola ou terceiros;

h) Guardar sigilo relativamente a factos ocorridos no seio da comunidade escolar e que não se

destinem a conhecimento público;

i) Assegurar, sempre que um funcionário falte, o serviço por outro ou por outros funcionários;

j) Atender professores, alunos e público em geral com amabilidade e correção;

k) Abrir e organizar livros de ponto e prestar apoio aos Diretores de turma/professores titulares de

turma durante as reuniões;

l) Marcar as faltas aos professores logo após o toque de tolerância;

m) Prestar assistência às aulas, dentro da sua área previamente atribuída, sempre que sejam

solicitados pelos professores, salvaguardando permanentemente a presença de giz, apagadores e todo e

qualquer material fundamental para o bom funcionamento das aulas;

n) Assumir a limpeza, asseio e manutenção das instalações, incluindo jardins e zonas verdes, de

modo a proporcionar a higiene indispensável ao bom funcionamento da instituição;

o) Acautelar para que as aulas não sejam perturbadas por desordens ocorridas nos corredores ou no

exterior.

p) Assegurar e impossibilitar que os alunos permaneçam nas salas de aula, fora do seu horário

escolar, a coberto de qualquer argumento;

q) Garantir o controlo das entradas no recinto escolar;

r) Controlar entradas e saídas de todos quantos se dirijam à escola, solicitando identificação e

prestar informações;

s) Não permitir a permanência na escola de elementos estranhos sem motivos justificados;

t) Informar o encarregado do pessoal dos danos detetados ou presenciados;

u) Prestar ajuda a alunos indispostos ou doentes providenciando a respetiva assistência;
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v) Sempre que as normas do presente regulamento não sejam respeitadas deverão os funcionários

fazer a respetiva participação ao órgão de gestão da escola.

Artigo 185.º

Papel do pessoal não docente das escolas

1 - O pessoal não docente das escolas deve colaborar no acompanhamento e integração dos

alunos na comunidade educativa, incentivando o respeito pelas regras de convivência, promovendo um

bom ambiente educativo e contribuindo, em articulação com os docentes, os pais ou encarregados de

educação, para prevenir e resolver problemas comportamentais e de aprendizagem.

2 - Aos técnicos de serviços de psicologia e orientação escolar e profissional, integrados ou não

em equipas, incumbe ainda o papel especial de colaborar na identificação e prevenção de situações

problemáticas de alunos e fenómenos de violência, na elaboração de planos de acompanhamento para

estes, envolvendo a comunidade educativa.

3 - O pessoal não docente das escolas deve realizar formação em gestão comportamental, se tal

for considerado útil para a melhoria do ambiente escolar.

4 - A necessidade de formação constante do número anterior é identificada pelo Diretor e deve,

preferencialmente, ser promovida pela Comissão de acompanhamento disciplinar.

5 - Conhecer e Cumprir o Código de Conduta.

PARTICIPAÇÃO DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

Artigo 186.º

Princípio geral

1 - Aos pais e encarregados de educação é reconhecido o direito de participação/colaboração no

Agrupamento de escola.

Artigo 187.º

Representação

1 - O direito de participação dos pais e encarregados de educação na vida do Agrupamento de escolas

processa-se de acordo com o disposto na Lei de Bases do Sistema Educativo e no Decreto–Lei n.º 372/90,

de 27 de novembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 80/99, de 16 de

março, e pela Lei n.º 29/2006, de 4 de julho.

Artigo 188.º

Designação dos/as Representantes dos Pais e Encarregados de Educação da turma

São eleitos, de entre os encarregados de educação da turma, dois representantes (um efetivo e um

suplente), em reunião a realizar no início do ano letivo.

Artigo 189.º

Representantes ao Conselho de Turma

1. São representantes ao Conselho de Turma:

1.1. os representantes dos/as pais/mães e encarregados/as de educação eleitos;

1.2. os representantes dos/as alunos/as do 3.º Ciclo.

2. Nas reuniões de conselho de turma em que seja discutida a avaliação individual dos alunos, apenas

participam os membros docentes e, se necessário, técnicos dos serviços psicopedagógicos.
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Artigo 190.º

Direitos gerais dos encarregados de educação

1 – Participar no processo educativo a desenvolver pelo Agrupamento e nas atividades da

associação de pais e encarregados de educação.

2 – Ser informado, informar-se e informar o Diretor de turma ou titular de turma sobre todas as

matérias relevantes no processo educativo do seu educando.

3 – Comparecer na escola por sua iniciativa e quando para tal for solicitado.

4 – Colaborar com os professores no âmbito do processo de ensino-aprendizagem do seu educando.

5 – Ser convocado para reuniões com o Diretor de turma/titular de turma, a fim de ser informado

do cumprimento e aproveitamento do seu educando, após cada um dos momentos de avaliação e, entre

estes, semanalmente no dia e hora estabelecidos para o efeito.

6 – Participar a título consultivo, no processo de avaliação do seu educando ou sempre que as

estruturas de orientação educativa o considerem necessário.

7 – Cooperar com todos os elementos da comunidade educativa no desenvolvimento de uma cultura

de cidadania, através da promoção das regras de convivência na escola.

8 – Conhecer o regulamento interno.

9 – Ser informado sobre o projeto educativo, plano anual de atividades e todos os projetos

curriculares do Agrupamento.

10 – Recorrer aos órgão de gestão e por eles ser atendido, sempre que o assunto a tratar ultrapasse

a competência do Diretor de turma, ou, na ausência deste, por motivo inadiável.

11 – Estar representado nas estruturas e órgãos da escola em que tem assento.

12 – Constituir livremente uma associação de pais e encarregados de educação ou de se integrar na

associação já constituída de acordo com os princípios de liberdade de associação.

13 – Ver os seus assuntos tratados com toda a discrição e sigilo.

Artigo 191.º

Deveres gerais dos encarregados de educação

1 – Aos pais e encarregados de educação incumbe, para além das suas obrigações legais, uma

especial responsabilidade, inerente à sua obrigação de intervir ativamente na educação dos seus filhos e

educandos.

2 - Nos termos da responsabilidade referida no número anterior, deve cada um dos pais e

encarregados de educação, em especial:

a) Acompanhar regularmente o seu educando nas suas atividades escolares (organização do

material escolar, trabalhos de casa, preparação para os testes, resultados dos testes, …) e familiares

(alimentação, higiene, ocupação dos tempos livres, …);

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

c) Diligenciar para que o seu educando beneficie efetivamente dos seus direitos e cumpra o que lhe

é incumbido, com destaque para os deveres de assiduidade, de correto comportamento escolar e de

empenho e responsabilidade no processo de aprendizagem;

d) Contribuir para a criação e execução do projeto educativo e do regulamento interno da escola e

participar na vida da escola;

e) Cooperar com os professores no desempenho da sua missão pedagógica, em especial quando para

tal forem solicitados, colaborando no processo de ensino e aprendizagem dos seus educandos;

f) Contribuir para a preservação da disciplina da escola e para a harmonia da comunidade

educativa, em especial quando para tal forem solicitados;
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g) Contribuir para o correto apuramento dos factos em processo disciplinar que incida sobre o seu

educando e, sendo aplicada a este medida disciplinar, diligenciar para que a mesma prossiga os objetivos

de reforço da sua formação cívica, do desenvolvimento equilibrado da sua personalidade da sua

capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade educativa e do seu

sentido de responsabilidade;

h) Contribuir para a preservação da segurança e integridade física e moral de todos os que

participam na vida da escola;

i) Integrar ativamente a comunidade educativa no desempenho das demais responsabilidades

desta, em especial informando-se, sendo informado e informando sobre todas as matérias relevantes no

processo educativo dos seus educandos;

j) Comparecer na escola quando para tal for solicitado e sempre que julgue necessário;

k) Conhecer o regulamento interno da escola e subscrever, fazendo subscrever igualmente aos seus

filhos e educandos, declaração anual de aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu

cumprimento integral;

l) Cooperar com todos os elementos da comunidade educativa no desenvolvimento de uma cultura

de cidadania, através da promoção de regras de convivência na escola;

m) Dialogar/motivar o seu educando relativamente às suas aspirações escolares e profissionais;

n) Informar o Diretor com isenção e rigor sobre situações que ponham em risco não só o processo

educativo, mas também a integridade física e moral dos alunos no percurso escolar;

o) Consciencializar o seu educando dos perigos decorrentes do incumprimento das regras de

segurança nos transportes públicos;

p) Incutir no educando regras de boa educação para com todos os elementos da comunidade.

AUTARQUIA

Artigo 192.º

Direitos dos membros da autarquia representados no Agrupamento

1 – De acordo com a legislação em vigor compete a autarquia assegurar a interligação da

comunidade com o sistema educativo.

2 – O ministério da educação reconhece na câmara municipal o seu interlocutor direto. Cabe à

câmara municipal exercer as suas competências ou delegá-las nas juntas de freguesia.

3 – Designar representantes para o Conselho Geral   .

4 – Solicitar ao Diretor informação relativa ao Projeto Educativo, regulamento interno e outras

atividades recreativas, culturais e desportivas realizadas conjuntamente.

Artigo 193.º

Deveres dos membros da autarquia representados no Agrupamento

1 – Cumprir todas as obrigações inerentes às suas funções enquanto membros do Conselho Geral   .

2 – Conhecer o Regulamento Interno.

3 – Colaborar na implementação do projeto educativo do Agrupamento.

4 – Defender interesses educativos de âmbito local e regional em articulação com o Agrupamento,

nomeadamente rede de transportes e outras infraestruturas.

5 – Dar cumprimento às orientações do conselho municipal de educação em conformidade com as

competências do artigo 4 do Decreto de Lei 7/2003 de 15 de janeiro.
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Artigo 194.º

Competências da autarquia

1 – Segundo o Decreto-lei 144/2008 de 28 de julho as competências da autarquia em matéria de

educação abrangem as seguintes áreas: gestão de pessoal não docente, ação social escolar, transportes

escolares relativos ao 3.º ciclo, gestão do parque escolar, componente de apoio à família e atividades

de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico.

2 – A autarquia tem a competência de gestão do pessoal não docente, nomeadamente no

recrutamento, afetação e colocação, gestão de carreiras e remunerações e poder disciplinar (podendo

este último ser delegado para os órgãos de gestão e administração do Agrupamento de escolas).

3 – Ao nível da ação social escolar no 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, compete à autarquia a

gestão do refeitório, o fornecimento de refeições escolares e os seguros escolares.

4 – Garantir os transportes para todos os alunos do Agrupamento.

5 – É da competência da autarquia a construção, manutenção e apetrechamento das escolas

básicas.

6 – Na componente de apoio à família, a autarquia é responsável pelo fornecimento de refeições,

pelo apoio no prolongamento de horário na educação pré-escolar e na aquisição de material didático e

pedagógico.

7 – A autarquia colabora com o Agrupamento na organização das atividades de enriquecimento

curricular, sem prejuízo das competências do Ministério da Educação relativamente à tutela

pedagógica, orientações programáticas e definição do perfil de formação e habilitação dos professores.

CAPÍTULO VI

ATIVIDADES

VISITAS DE ESTUDO E CLUBES

Artigo 195.º

Visitas de estudo

1 – Entende-se como visita de estudo as atividades curriculares e/ou de enriquecimento curricular,

devidamente planificadas e organizadas, que se realizam fora do espaço físico da escola de uma ou mais

Turmas/Grupos de alunos acompanhados por docentes.

2 – Os objetivos são determinados para cada visita de estudo visando complementar conhecimentos

teórico- práticos decorrentes dos conteúdos programáticos das disciplinas envolvidas.

3 – As visitas de estudo/intercâmbios têm que ter a aprovação do Conselho Pedagógico enquanto

atividades inseridas no Plano Anual de Atividades ou, excecionalmente, como atividade complementar ao

referido plano.

4 – A planificação deve conter: objetivos, responsáveis, intervenientes e formas de avaliação.

5 – Estão abrangidas pelo seguro Escolar as visitas realizadas em transporte público ou transporte

escolar, assim como todas as atividades realizadas fora do recinto escolar desde que os alunos sejam

acompanhados pelos professores em exercício das suas funções.

6 – Os alunos que não participarem nas visitas de estudo não estão dispensados das aulas.

7 – É da responsabilidade do professor que organiza a visita de estudo solicitar autorização ao
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Encarregado de Educação e informar sobre os custos com antecedência mínima de 8 dias. Esta deverá ser

feita em impresso próprio a enviar pelo aluno.

8 – Os professores que acompanham os alunos devem ser preferencialmente os Diretores de

turma/professor titular de turma, os professores cujas disciplinas estejam diretamente envolvidas na

visita de estudo. Os alunos também poderão ser acompanhados por assistentes operacionais.

9 – O número de professores que acompanham os alunos, preferencialmente professores que

tenham organizado a visita, Diretores de Turma e por último professores que tenham aulas com os alunos

nesse dia, é determinado a partir do seguinte rácio (ponto 5 do Despacho N.º 28/ME/91, de 28 de março):

a) Um professor/adulto por cada grupo de 15 alunos para o 3.º Ciclo;

b) Um professor por cada grupo de 10 alunos para o 1.º e 2.º ciclo.

10 – Todas as visitas de estudo serão objeto de avaliação pelos professores cujas disciplinas

estiveram diretamente envolvidas através de um relatório a entregar ao Coordenador de Projetos num

prazo de 8 dias úteis.

11 – Sempre que os alunos saiam do recinto escolar em representação da escola, encontram-se sob

estas normas com as devidas adaptações.

12 – Os alunos que durante as visitas de estudo manifestarem comportamentos inadequados

considerados graves, serão sujeitos à aplicação de medidas educativas disciplinares.

13 – Possíveis danos e prejuízos, físicos ou materiais, causados pelos alunos no decurso das atividades

em questão e que não se encontrem abrangidos pelo seguro escolar, serão da responsabilidade dos

encarregados de educação/ família dos mesmos.

Artigo 196.º

Clubes

1 – Entende-se por clubes as atividades de enriquecimento curricular, devidamente planificadas e

organizadas, que se realizam fora ou dentro do espaço físico da escola.

2 – A frequência de um clube é feita mediante inscrição, até ao número limite de alunos

estipulado pelo professor responsável pela dinamização do clube.

3 – Os objetivos/competências são definidos na planificação de cada Clube.

4 - À terceira falta injustificada, o aluno é excluído do Clube.

ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA

Artigo 197.º

Atividades de Animação e de Apoio à Família/Componente de Apoio à Família

1 -A AAAF e a CAF (Componente de Apoio à Família) prestam um serviço de complemento de

horário do Jardim de Infância e do 1.º ciclo, às famílias que o requererem e que dele carecem.

2 - O processo de candidatura às AAAF/CAF é da responsabilidade do Encarregado de Educação e

deve ser entregue nos serviços da Câmara Municipal de Azambuja, em calendário a definir.

3 - No momento da inscrição, é feito o levantamento dos alunos candidatos a estes serviços,

pelos serviços administrativos.

1 - A Atividade de Animação e Apoio à Família pode ser distribuída por dois períodos:

a) Período da manhã, que antecede a componente letiva, das 8h às 9h;

b) Período da tarde, após a componente letiva, das 15h30min às 18h30min.
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2 - A Atividade de Componente de Apoio à Família pode ser distribuída por dois períodos:

c) Período da manhã, que antecede a componente letiva, das 8h às 9h.

d) Período da tarde, das 17h às 18h30min.

3 - As AAAF/CAF é composta pelo serviço de prolongamento de horário:

a) O prolongamento de horário deve ser feito em espaços, tanto quanto possível, fora da sala de

atividades e com materiais diversificados;

b) O pessoal que presta estes serviços é da responsabilidade da autarquia ou das entidades que os

asseguram e devem ser em número suficiente para garantir as condições de segurança e higiene.

4 - Os serviços de apoio à família realizam-se nas horas antecedentes e subsequentes ao

encerramento das atividades letivas, não podendo ser responsabilizado o educador/professor ou o

Agrupamento, por qualquer incidente que possa ocorrer, sendo que todas as crianças que frequentem

esse serviço estão cobertas pelo seguro escolar.

5 - A supervisão pedagógica das AAAF é da responsabilidade do órgão de gestão do Agrupamento e

das respetivas educadoras.

6 – No caso da AAAF, é da competência da educadora responsável pelo grupo programar as

atividades, fazer o seu acompanhamento e avaliação através de reuniões com a animadora.

7 - A supervisão pedagógica é realizada após as cinco horas letivas diárias, no âmbito da

componente não letiva de estabelecimento.

12 - A AAAF assegura, sempre que possível, a totalidade do horário do jardim-de-infância nas

interrupções das atividades letivas das educadoras para avaliação e articulação com o 1.º Ciclo.

ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES

Artigo 198.º

Atividades de Enriquecimento Curricular do 1.º CEB

1 - A entidade promotora das Atividades de Enriquecimento Curricular é a Câmara Municipal de

Azambuja.

2 - Estas são facultativas, mas, após a inscrição do aluno pelo Encarregado de Educação, são de

frequência obrigatória, regem-se pelo regime geral de faltas e estes assumem, sob compromisso de

honra, a frequência das mesmas ao longo do ano letivo.

3 - As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) regem-se por regulamento específico

CAPÍTULO VII

OUTRAS ESTRUTURAS E SERVIÇOS

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR

Artigo 199.º

Princípios gerais

1 – Os serviços da ASE pretendem minimizar as diferenças e desigualdades sociais dos alunos para

que todos tenham acesso a uma educação escolar com qualidade e igualdade de oportunidades.

2 - A ASE engloba os seguintes setores:

a) Auxílios económicos (livros, material escolar, alimentação);

b) Refeitório;
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c) Bufete;

d) Papelaria;

e) Seguro escolar;

f) Visitas de estudo.

Artigo 200.º

Funcionamento e coordenação

1 – Os serviços de ASE são coordenados pelo Diretor.

2 – Os serviços de ASE são desempenhados por um funcionário administrativo.

Artigo 201.º

Competências

1 – Compete ao Diretor:

a) Decidir sobre situações pontuais no que concerne a atribuição de subsídios em conformidade com

o disposto na Lei;

b) Assinar os cheques atribuídos no âmbito do ASE, bem como os que se destinam ao pagamento de

fornecedores;

c) Supervisionar os serviços ligados ao ou Bufete e papelaria;

d) Aprovar as requisições para fornecimento dos setores mencionados na alínea anterior;

e) Participar nas reuniões de coordenação alargada do ASE.

2 – Compete ao funcionário administrativo,que tem a seu cargo o ASE:

a) Escalonar os alunos com direito a subsídio escolar de acordo com a capitação do agregado familiar e

em função dos valores legislados anualmente. Considera-se caso particular o dos alunos portadores de

deficiências que têm direito a capitação diferenciada;

b) Elaborar os mapas de controlo sectorial a apresentar periodicamente à administração central.

Artigo 202.º

Procedimentos

1 - É feita anualmente a listagem dos alunos subsidiados.

2 - Qualquer possível reclamação deve ser apresentada no prazo de 10 dias úteis.

3 - Os alunos subsidiados são referenciados nas listas das turmas.

4 - Os professores que necessitam informação sobre a atribuição de subsídios, nomeadamente os

Diretores de turma, poderão recebê-la do elemento do órgão de gestão responsável por esse setor.

5 - Os auxílios económicos, o seguro escolar e os transportes estão sujeitos a procedimentos

específicos cuja informação é obrigatoriamente divulgada junto dos alunos e encarregados de

educação.

ESPAÇOS ESCOLARES

Artigo 203.º

Balneários

1 – Normas de utilização das instalações:

a) Tem acesso aos balneários os alunos da escola que estejam a ter aulas de educação física, os
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docentes da disciplina e pessoal auxiliar. Os balneários servem exclusivamente para os alunos se

equiparem e procederem à sua higiene pessoal;

b) É necessário, para que a aula se realize, a presença de pelo menos um assistente operacional nos

balneários, de modo a zelar pelo bom funcionamento dos mesmos;

c) Os balneários são abertos ao toque de entrada, sendo fechados pelo auxiliar após o período de

tolerância previsto para a entrada nas aulas. Os balneários são reabertos 5 minutos antes da hora de

saída nas aulas de quarenta e cinco minutos e dez minutos antes nas aulas de noventa minutos, para que

todos tomem banho, se equipem e desocupem o respetivo balneário antes de soar o toque de entrada da

aula seguinte;

d) Após a utilização do chuveiro os alunos devem limpar a água do corpo na zona do chuveiro, antes

de irem para a área onde vão trocar de roupa, para que o balneário fique em condições de utilização na

aula seguinte;

e) Aos alunos que chegarem atrasados não serão abertos os balneários, no entanto, compete ao

professor avaliar a situação, caso a caso;

f) Todos os valores devem ser deixados nos cacifos individuais dos alunos antes de se equipar. Deste

modo, a responsabilidade pelos valores é exclusiva de cada aluno, podendo, no entanto, em casos

excecionais ser permitida a guarda de valores junto do funcionário em serviço nas instalações

desportivas.

Artigo 204.º

Recinto desportivo

1 – O recinto desportivo é utilizado exclusivamente pelos alunos em aula ou outras atividades.

2 – Não é permitida a presença de alunos estranhos à turma nos espaços desportivos, durante o

decorrer de uma aula de educação física.

Artigo 205.º

Pavilhão Gimnodesportivo de Manique do Intendente

1 – As aulas de educação física poderão decorrer no pavilhão Gimnodesportivo de Manique do

Intendente, atendendo aos seguintes critérios:

a) As aulas de 100 minutos serão realizadas no pavilhão desportivo, contudo qualquer alteração

será sempre comunicada atempadamente pelo Professor de Educação Física;

b) Após o toque de entrada todos os alunos da turma deverão estar reunidos junto à portaria da

escola e só depois de ser efetuada a chamada, os mesmos, juntamente com o professor, deslocar-se-ão

até ao pavilhão;

c) Aos alunos será dada a tolerância de cinco minutos após o toque de entrada para se

concentrarem no local de chamada. Passado esse período de tolerância será marcada falta de presença

aos alunos incumpridores, não podendo os mesmos deslocarem-se sozinhos até ao pavilhão;

d) Para a realização das aulas de Educação Física é obrigatório a utilização de calçado limpo e

apropriado ao recinto e, os alunos deverão trazer o calçado para a realização da aula no saco/ mochila,

juntamente com o restante equipamento;

e) Os alunos que por qualquer motivo não poderão realizar a aula de Educação Física deverão

fazer-se acompanhar de calçado apropriado para se deslocarem dentro do recinto desportivo;

f) Após o término da aula, os alunos terão quinze minutos para a realização das tarefas de higiene

pessoal, concentrando-se de seguida na saída do recinto, para o regresso à escola;

g) O não cumprimento do ponto anterior será punido com falta de presença/disciplinar;

h) É expressamente proibida a permanência no corredor de acesso aos balneários;

i) É proibido comer ou beber em todo e qualquer espaço dentro do pavilhão desportivo.

Artigo 206.º

Biblioteca
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1 – O acesso ao centro de recursos é feito segundo normas específicas contempladas no

regimento do BE ajustado anualmente às necessidades específicas e de pessoal.

2 – A requisição interna de todos os recursos obedece a normas específicas contempladas em

Regimento próprio.

3 – O horário de funcionamento da biblioteca será reajustado anualmente pelo Diretor consoante

a disponibilidade de Recursos Humanos.

Artigo 207.º

Reprografia

1 - A reprografia da Escola Básica Integrada de Manique do Intendente funcionará de segunda a

sexta-feira em horário reajustado anualmente pelo Diretor consoante a disponibilidade de Recursos

Humanos.

2 - Os exemplares a reproduzir deverão ser entregues com a antecedência de 48 horas

acompanhados de uma requisição onde conste:

a) O número de cópias;

b) Envio de email, com o documento em PDF, a ser reproduzido;

c) Disciplina/projeto a que se destinam;

d) Identificação do requerente.

Artigo 208.º

Papelaria

1 – A papelaria da Escola Básica Integrada de Manique do Intendente funcionará de segunda a

sexta-feira em horário reajustado anualmente pelo Diretor consoante a disponibilidade de Recursos

Humanos.

2 – Preferencialmente, é no espaço da papelaria que as senhas do bar e de almoço são

adquiridas, bem como outros bens necessários à vida escolar.

3 – Os preços dos produtos devem ser fixados em local visível.

4 – Podem aceder à compra de produtos de papelaria os alunos, professores e funcionários.

5 – O preço dos produtos deve comportar eventuais perdas e danos de acordo com o previsto na

lei.

6 – Ao responsável pela papelaria compete:

a) Garantir que os produtos expostos se encontrem em bom estado de conservação e apresentação;

b) Devolver e informar o responsável, o chefe de serviços de administração escolar por eventuais

perdas e danos;

c) Informar atempadamente o responsável, o chefe de serviços de administração escolar por

eventuais faltas de material;

d) Manter inventários atualizados tanto dos produtos consumíveis como dos equipamentos;

e) Entregar na tesouraria o produto diário resultante das vendas.

Artigo 209.º

Bufete/refeitório

1 – O bufete e o refeitório da Escola Básica Integrada de Manique do Intendente, funcionarão de

segunda a sexta- feira em horário reajustado anualmente pelo Diretor, consoante a disponibilidade de

recursos humanos.

2 – Todos os serviços prestados no bufete, devem ser adquiridos no sistema, com o cartão

eletrónico que identifica o utilizador na escola.
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3 – A aquisição de senhas de refeição, deverá ser feita com 24 horas de antecedência, para obviar

o facto das refeições serem previamente confecionadas pela empresa de produtos alimentares

devidamente certificada, que serve os almoços no refeitório da escola.

4 – O preço da senha é determinado por lei anualmente.

5 – Podem utilizar os serviços de bufete /refeitório, os alunos, professores e funcionários do

Agrupamento.

6 – No final de cada semana será exposta em lugar visível a ementa da semana seguinte.

7 - A elaboração das ementas é da responsabilidade da empresa que confeciona as refeições acordadas.

8 - A variedade e qualidade são reguladas pela Câmara Municipal de Azambuja e entre a empresa, no

início de cada ano letivo.

REQUISIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO

Artigo 210.º

Material Didático

1 – O material didático disponível para a utilização da comunidade educativa encontra-se

acondicionado nas escolas que compõem o Agrupamento.

2 – Os recursos afetos a cada escola destinam-se a ser partilhados por todo o Agrupamento.

Artigo 211.º

Requisição/utilização

1 – A requisição do material didático/áudio visual deve ser feita com a antecedência de 48 horas

junto do funcionário responsável pela área.

2 – Para a utilização de material é necessário preencher a requisição junto do funcionário

responsável.

3 – Sempre que haja necessidade de alterar o lugar de lecionação de alguma disciplina deve ser

encontrado um espaço alternativo.

COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA

Artigo 212.º

Correio eletrónico

1 - O correio eletrónico institucional é um dos meios de comunicação privilegiados dentro

comunidade educativa do AEAA.

2 - A sua utilização obedece às regras gerais estabelecidas no regulamento interno e na lei.

3 - O uso indevido da conta é da exclusiva responsabilidade do seu utilizador.

4 - O serviço de correio eletrónico tem caráter institucional. As contas deste serviço estão

alojadas num domínio da propriedade do Agrupamento e deve ser usado para serviço da escola

nomeadamente:

a) Informação/Distribuição de serviço docente e não docente;
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b) Convocatórias para reuniões de todos os órgãos internos;

c) Notificações administrativas.

5 – Considera-se que o convocado tomou conhecimento da convocatória desde que a mesma tenha

sido remetida com 48 horas de antecedência.

Artigo 213.º

Página eletrónica e Facebook

1 – O Facebock e o site do Agrupamento, são sítios de informação/divulgação das atividades

realizadas no Agrupamento.

2 – Qualquer docente, pode propor a divulgação de atividades.

3 - A informação a divulgar, deve ser encaminhada para o gestor do site com a antecedência

necessária.

4 – A divulgação da informação, deve respeitar as normas de proteção de dados pessoais no sítio

da Internet dos estabelecimentos de educação e ensino.

GESTÃO INTEGRADA PARA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Artigo 214.º

Definição

1 - O sistema de Gestão Integrada para a Administração Escolar (GIAE) funciona através de uma

rede informática instalada nos postos de trabalho de prestação de serviços à comunidade: Serviços

Administrativos; Portaria; ASE; Refeitório, Bufete, Reprografia e Papelaria.

2 - As compras ou transações efetuadas no Bufete, papelarias, reprografias, entre outras,

realizar-se-ão apenas através da utilização do cartão.

Artigo 215.º

Funcionalidades do GIAE

1 - Das várias valências do GIAE destacam-se as seguintes:

a) Pagamentos e acessos a vários serviços através de cartão multiusos;

b) Postos de venda/compra para os vários serviços da escola, Bufete, Papelaria e Reprografia;

c) Venda/compra de senhas e controlo de acesso ao refeitório, incluindo a gestão da atribuição

dos auxílios económicos dos alunos subsidiados;

d) Registo de entrada e saída dos alunos e funcionários;

e) Controlo de cópias e outros serviços na Reprografia;

f) Consulta ONLINE (Internet com acesso condicionado por password individual) - disponível para

toda a comunidade escolar: saldos de cartão, extrato de movimentos, ementas das refeições, entre

outras funcionalidades.

Artigo 216.º

Utilizadores

1 - São utilizadores do GIAE, todos os elementos da comunidade educativa, nomeadamente:
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a) Alunos;

b) Funcionários da Escola (docentes e não docentes);

c) Colaboradores.

2 - Poderão ser considerados utilizadores do GIAE, outros elementos que possam permanecer de

forma temporária na escola e que necessitem de aceder aos serviços.

Artigo 217.º

Cartão de utilizador

1 - O cartão de utilizador é um cartão eletrónico que identifica o utilizador na escola perante o

programa GIAE, é pessoal e intransmissível.

2 - O cartão de utilizador pode ser de dois tipos:

a) Cartão definitivo – É um cartão personalizado, atribuído a cada elemento da comunidade

educativa (alunos, funcionários e colaboradores) tendo sempre impresso num dos lados o logótipo do

ministério da educação; denominação e logotipo do Agrupamento; número/código identificador do

utilizador (a–aluno/f–funcionário/c–colaborador) nome do utilizador; foto. No outro lado do cartão a

denominação e logotipo da entidade patrocinadora da implementação deste serviço.

b) Cartão temporário – É um cartão não personalizado e corresponde a utilizadores ocasionais que

necessitem de utilizar os serviços da escola por um curto período de tempo, ou sempre que não se

justifique a atribuição de um cartão definitivo.

3 - Poderão ainda ser definidos outros tipos de cartões, nomeadamente para os serviços, caso no

futuro se justifique.

4 - O cartão de utilizador definitivo e temporário terá os seguintes custos:

a) 1.ª via – Gratuito para todos os utilizadores.

b) Em caso de extravio ou danificação do cartão o utilizador, incluindo os alunos beneficiários do

ASE, suportará os seguintes custos: 2.ª via – 5,00 euros.

5 - Aos elementos da comunidade educativa que se dirigem à escola por períodos de curta duração

que não utilizem os serviços, não é obrigatória a atribuição de cartão de utilizador temporário.

Artigo 218.º

Normas de utilização do cartão

1 - O cartão é pessoal e intransmissível;

a) Sempre que o cartão é utilizado surge, no monitor a foto e número do utente, permitindo dessa

forma comprovar a propriedade do mesmo;

b) Quando a foto não corresponder ao utilizador, as operadoras retêm o cartão até que este seja

reclamado pelo seu legítimo proprietário, sem prejuízo de averiguação e procedimento disciplinar sobre o

utilizador fraudulento, em consonância com os fatos apurados.

2 - O uso do cartão é obrigatório para ter acesso ao espaço escolar e usufruir dos serviços.

3 - O cartão deve ser transportado e guardado em local apropriado e seguro, a fim de:

a) Assegurar a sua máxima conservação;

b) Impedir a sua utilização por terceiros;

4 - É proibido emprestar o cartão a outro utilizador;
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Em caso de perda do cartão, o utilizador deve informar de imediato os serviços administrativos e solicitar

um cartão temporário;

5 - O utente deve utilizar de forma correta todo o equipamento do sistema de uso do cartão, sendo

responsável pelos danos provocados pelo uso incorreto ou por atos de vandalismo que lhe possam ser

imputados.

6 - Aos utilizadores deverá ser entregue o talão comprovativo do carregamento do cartão. No final do ano

civil os serviços administrativos, emitem, quando solicitado, declaração para efeitos de dedução no IRS.

Artigo 219.º

Carregamento de cartões

1 - Os carregamentos serão sempre efetuados na caixa, que funciona na papelaria e em casos

excecionais, nos Serviços Administrativos.

2 - Os carregamentos apenas serão consumados com a entrega imediata do montante

correspondente em dinheiro.

3 - Após o carregamento na caixa, é impresso um talão comprovativo do valor carregado no cartão.

Artigo 220.º

Devolução de saldos

1 - A devolução de eventuais saldos do cartão de utilizador só tem lugar quando um elemento da

comunidade educativa abandona definitivamente a escola/Agrupamento.

2 - Sempre que haja lugar a devoluções, esta deve ser solicitada nos serviços administrativos

(secretaria), até ao último dia útil do mês de agosto do correspondente ano letivo.

Artigo 221.º

Anomalias do cartão

1 - Sempre que o utilizador detete alguma anomalia no cartão deve, dirigir-se aos serviços

administrativos para comunicar a ocorrência e requisitar um novo cartão ou a reparação do mesmo.

2 - Na requisição do novo cartão aplica-se o disposto na alínea b), do ponto 4, do artigo 3.º caso se

verifique responsabilidade do utilizador.

3 - Se a avaria não for imputável ao utilizador, a substituição do cartão é gratuita, sendo restituído

o valor cobrado depois da devolução do cartão de substituição.

4 - Quando o utilizador recebe um novo cartão deverá testá-lo nas 48 horas seguintes de forma a

detetar possíveis anomalias.

Artigo 222.º

Portaria

1 - Deve proceder-se à validação de entrada/saída no recinto da escola, na Portaria.

2 - O controlo das entradas e saídas dos alunos é feito na Portaria através da aproximação ao

leitor ali instalado.
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3 - O não cumprimento dos pontos anteriores inviabiliza a utilização do cartão nos diferentes

serviços disponibilizados.

4 - O controlo das saídas dos alunos é feito em função do seu tipo de cartão (autorizado pelo

Encarregado de Educação):

a) Cartão Condicionado – permite sair do recinto escolar no período de almoço; saída antecipada em caso

de ausência de atividades letivas ou educativas, por falta de professor, nos últimos tempos do horário

escolar;

b) Cartão impedido - só pode sair do recinto escolar no final das atividades escolares expressas no seu

horário.

5 - Poderão ser atribuídas autorizações pontuais de saída para alunos, através de utilizadores

credenciados para o efeito, pela direção.

6 - Sempre que seja detetada uma situação de incumprimento do estipulado nos pontos

anteriores, e não devidamente justificada, o titular do cartão poderá ser passível de procedimento

disciplinar.

7 - Caso um aluno se apresente na Escola sem o seu cartão de utente deve o mesmo ser

imediatamente identificado pelo funcionário que detetou tal situação e, logo que possível, ser

conduzido aos Serviços Administrativos que atuará em conformidade.

8 - O controlo das saídas dos alunos é feito em função do seu tipo de cartão (autorizado pelo

Encarregado de Educação):

a) Cartão Condicionado – permite sair do recinto escolar no período de almoço; saída antecipada em caso

de ausência de atividades letivas ou educativas, por falta de professor, nos últimos tempos do horário

escolar;

c) Cartão Impedido - só pode sair do recinto escolar no final das atividades escolares expressas no seu

horário.

9 - Atribuição de permissão extraordinária de saída da escola aos alunos, com autorização expressa do

encarregado de educação, é da competência do órgão de gestão.

Artigo 223.º

Papelaria

1 - Na papelaria é permitido fazer compras de material de papelaria.

2 - Os alunos subsidiados podem levantar o material a que tenham direito, utilizando o seu cartão.

3 - Na papelaria serão ainda permitidos os carregamentos de cartão, uma vez que funciona aqui

em simultâneo a CAIXA.

Artigo 224.º

Reprografia

1 - Todas as cópias efetuadas na reprografia são debitadas em cartão.

2 - Todos os serviços feitos na reprografia, são pagos com o cartão.
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3 - Os docentes da escola têm o seu cartão com dois fundos de utilização:

a) Requisição, no qual está associado um plafond, atribuído pela direção, que se aplica a

fotocópias inerentes à atividade letiva, dependendo ainda dos cargos atribuídos (Diretor de turma,

coordenador de departamento, etc.).

b) Caixa, que diz respeito aos carregamentos para uso pessoal.

4 - A direção do Agrupamento pode disponibilizar ainda, a outras estruturas administrativas,

coordenação pedagógica e outros projetos que o justifiquem, cartões eletrónicos para acesso aos

serviços da reprografia e economato. A estes cartões será também atribuída, anualmente, um plafond

para as atividades inerentes ao desempenho das funções das competências das referidas estruturas.

Após autorização da direção, estes cartões estarão disponíveis nos Serviços Administrativos para os

respetivos utilizadores e devem ser devolvidos no final do ano letivo. Em casos devidamente

justificados, poderá a direção do Agrupamento reforçar o plafond anteriormente atribuído.

5 - A definição do montante a atribuir é da exclusiva responsabilidade da direção do

Agrupamento e terá em conta as funções assumidas pelo docente, o volume de serviço de reprografia

requisitado em anos anteriores, podendo ser revista a qualquer altura, no seguimento de um pedido do

docente, ou sob proposta da direção do Agrupamento.

6 - A cada docente cabe a gestão criteriosa do plafond que lhe for atribuído.

Artigo 225.º

Bar

1 - Os utilizadores do sistema devem fazer os pedidos de produtos de bar diretamente ao balcão,

fazendo uso do seu cartão.

2 - O sistema do serviço do bar não permite qualquer venda a crédito.

Artigo 226.º

Refeições

1 - As refeições são compradas no quiosque, na papelaria, ou no GIAE on-line.

2 - O GIAE online, permite fazer a marcação de refeições para alunos, professores e funcionários,

desde que exista crédito no cartão do utilizador.

3 - Também permite a marcação de refeições para grupos de alunos, formandos ou professores,

em atividades extraordinárias na escola.

4 - No caso de não ter sido atribuído cartão a estes utilizadores, as refeições são vendidas na

papelaria sendo entregue um talão com o número de refeições.

5 - Este talão faz prova da compra e deve ser entregue no refeitório.

6 - Cada cartão compra apenas uma refeição por dia, podendo no entanto marcar outras refeições

para outros dias.

7 - A hora limite para compra de refeição, sem taxa adicional, é até às 17h30min do dia anterior

ao dia do almoço;

8 - É ainda permitido a compra das refeições entre as 17h31min do dia anterior e as 10h20min do
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próprio dia do almoço, à qual acrescerá uma taxa adicional legalmente em vigor (ano letivo: 2022/2023 é

de 0,30€).

9 - Na situação descrita no número anterior, apenas é permitido comprar as refeições de almoço

disponíveis no sistema, no total 12.

Artigo 227.º

Enganos/anulações de refeições

1 - No caso de engano na compra de refeições não haverá lugar a qualquer anulação da compra ou

devolução do dinheiro;

2 - Contudo, nos casos devidamente justificados, pode solicitar-se a alteração da data da refeição,

que poderá ser transferida para outro dia. Esta transferência carece da autorização da direção e deve ser

solicitada até às 17h30min do dia anterior à data da reserva do almoço. O sistema considera a refeição

consumida, caso não seja cancelada a sua reserva.

Artigo 228.º

Quiosque

1 - O quiosque, situado junto da Papelaria, é por imposição do sistema o equipamento ideal para

utilização autónoma pelos utilizadores.

2 - O quiosque permite ao utilizador:

a) Consultar o saldo do seu cartão;

b) Consultar as ementas;

c) Comprar refeições;

d) Consultar os movimentos da sua conta.

Artigo 229.º

Ação Social/ASE

1 - Em articulação com os Serviços Administrativos, a equipa deste serviço é responsável por

preparar o sistema para a inserção e anulação de produtos e respetivo preçário.

2 - Atribuir aos alunos subsidiados o valor do plafond de material a levantar na papelaria.

3 - É responsável por imprimir os mapas diários e de controlo do stock.

Artigo 230.º

Serviços administrativos

1 - Em articulação com os serviços da ASE, este serviço é responsável por preparar o sistema para a

inserção e anulação de produtos e respetivo preçário.

2 - É também responsável pela:

a) Validação de cartões;

b) Atribuição de cartões a visitantes ou colaboradores;
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c) Substituição de cartões;

d) Solicitação e requisição de 2ª e mais vias do cartão;

e) Caso seja solicitado, entregar aos Encarregados de Educação o documento para IRS do valor gasto

na escola;

e) Desativação de cartões.

Artigo 231.º

Alunos subsidiados

1 - O cartão dos alunos subsidiados, sejam eles do com escalão A ou escalão B, têm dois campos:

Caixa e

Subsídio:

a) O campo “Caixa” diz respeito ao dinheiro dos carregamentos efetuados pelo utilizador e que

serve para as suas compras diárias;

b) O campo “Subsídio” tem atribuído um plafond para material de papelaria, que permitirá ao

aluno solicitar o respetivo material de papelaria;

c) Passando o cartão pelo leitor de cartões do serviço, procede-se ao efetivo desconto no plafond

do cartão;

d) É também permitido aos alunos subsidiados a aquisição das refeições entre as 17h31min do dia

anterior e as 10h20min do próprio dia do almoço, à qual acrescerá uma taxa adicional legalmente em

vigor (ano letivo 2022/23 é de 0.30€).

2 - Os alunos subsidiados devem marcar diariamente apenas as refeições que tenham a certeza de

que vão ser consumidas.

3 - Em caso de falta à escola ou outro motivo plausível, o encarregado de educação do aluno deve,

até às 17h30min do dia anterior, requerer junto dos serviços administrativos, o adiamento do dia da

refeição ou poderá fazê-lo online. Caso a refeição reservada não seja cancelada, o sistema considera-a

consumida.

4 - No final do serviço de refeitório, o administrador do sistema tem permissões para verificar a

identidade dos alunos que compraram senha de refeição e não consumiram o almoço.

7 - No caso dos alunos subsidiados, quando esta situação se verifique, para um mesmo aluno, mais

do que três vezes, é desencadeado um processo de averiguação que poderá ditar o desenvolvimento de

um processo para que a situação não se volte a repetir.

8 - A situação será avaliada pelo Órgão de Gestão, que depois de analisar todos os fatos, tomará a

decisão em conformidade com o estabelecido.

Artigo 232.º

Alunos com suplemento alimentar

1 - Na implementação do suplemento alimentar, dever-se-ão observar os seguintes procedimentos:

a) Os alunos com suplemento alimentar atribuído pela CMA ou pelo ASE, podem solicitá-lo no, bar

pois o cartão contém essa informação;

b) Os alunos nestas condições podem usufruir apenas de 1 suplemento alimentar por dia.
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Artigo 233.º

Anomalias circunstanciais na rede

1 - Sempre que surja algum problema elétrico ou outra anomalia que impossibilite a utilização do

cartão ou a finalização da compra, deve a funcionária do serviço recolher o cartão para validar

posteriormente a operação interrompida.

Artigo 234.º

Reajustamento dos valores monetários

1 - O órgão de gestão do Agrupamento pode reajustar os valores monetários mencionados neste

regulamento, devendo dar conhecimento à comunidade educativa através de despacho do Diretor e/ou

de ordem de serviço.

PLATAFORMA E360

Artigo 235º

Sumários eletrónicos

1 - Os sumários eletrónicos são um módulo online onde os professores devem registar os sumários,

substituindo os tradicionais livros de ponto.

2 - Os sumários eletrónicos são o registo oficial da descrição de atividades das aulas, bem como

de faltas de alunos e de marcação de testes.

3 - O módulo dos sumários eletrónicos está instalado em todos os computadores das salas de aula,

bem como noutros computadores onde seja necessária a sua utilização, nomeadamente, nas salas de

trabalho de professores.

4 - O sumário eletrónico deve ser aberto e registado durante a aula.

5 - O período em que é possível abrir o sumário eletrónico é definido pela direção do

Agrupamento.

6 - A não abertura do sumário no período definido no ponto anterior terá de ser obrigatoriamente

comunicada à direção do Agrupamento, para que a situação possa ser regularizada.

7 - Juntamente com a elaboração do sumário deverá ser registada a assiduidade dos alunos.

CAPÍTULO IX

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 236.º

Entrada em vigor do regulamento interno
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1 – O regulamento interno entrará em vigor no primeiro dia útil subsequente à sua aprovação em

Conselho Geral, ficando à responsabilidade do Diretor do Agrupamento.

2 – Imediatamente após a homologação do regulamento interno, o Diretor deve divulgar

amplamente por todos os corpos e tirar cópias para:

a) Cada uma das escolas do Agrupamento;

b) Sala de professores da escola sede;

c) Conhecimento dos alunos;

d) Pessoal não docente;

e) Autarquia;

f) Associação de pais.

3 – Tomar as medidas necessárias à implementação das novas disposições do regulamento interno.

4 – A revisão do atual regulamento interno far-se-á nos termos do artigo 65º DL n.º 137/2012 de 2

de julho, devendo para isso o Conselho Geral rever em cada ano letivo o presente regulamento e propor

as necessárias adaptações à legislação em vigor, o que deverá ser de imediato publicitado após redação

aprovada.

5 – Em tudo o que não se encontre regulado neste documento deverá ser aplicada a legislação em

vigor.

Artigo 237.º

Casos omissos

1 – Nos casos omissos, recorrer-se-á à legislação em vigor que enquadre as situações emergentes e

às competências de cada órgão de gestão do Agrupamento.

2 – Todos os casos omissos serão resolvidos no âmbito das competências do Diretor em

conformidade com a legislação em vigor.
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ANEXO X

Legislação Aplicável

2022

Despacho n.º 8356/2022, de 8 de julho

Determina a aprovação dos calendários, para os anos letivos de 2022-2023 e de 2023-2024, dos

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

estabelecimentos particulares de ensino especial, bem como o calendário de provas e exames.

Decreto-Lei n.º 27-B/2022, de 23 de março

Estabelece medidas excecionais e temporárias relativamente à avaliação, aprovação e conclusão dos

ensinos básico e secundário e para efeitos de acesso ao ensino superior.

Ofício-circular Ucrânia – Concessão de equivalências e integração de crianças e jovens no sistema

educativo português

Despacho n.º 4209-A/2022, de 11 de abril

Estabelece o calendário das matrículas e respetivas renovações para a educação pré-escolar e os ensinos

básico e secundário para o ano letivo de 2022-2023.

Despacho Normativo n.º 7-A/2022, de 24 de março

Determina a aprovação do Regulamento das Provas de Avaliação Externa e das Provas de Equivalência à

Frequência dos Ensinos Básico e Secundário para o ano letivo de 2021-2022.

Decreto-Lei n.º 27-B/2022, de 23 de março

Estabelece medidas excecionais e temporárias relativamente à avaliação, aprovação e conclusão dos

ensinos básico e secundário e para efeitos de acesso ao ensino superior.

Portaria n.º 65/2022, de 1 de fevereiro

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto, que regulamenta as ofertas

educativas do ensino básico previstas no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, na

sua redação atual, introduzindo o curso básico de teatro para os 2.º e 3.º ciclos do ensino básico.
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2021

Portaria n.º 306/2021, de 17 de dezembro

Procede à primeira alteração à Portaria n.º 181/2019, de 11 de junho, que define os termos e as condições

em que as escolas, no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular, podem implementar uma gestão

superior a 25 % das matrizes curriculares-base das ofertas educativas e formativas dos ensinos básico e

secundário, com vista ao desenvolvimento de planos de inovação.

Portaria n.º 194/2021, de 17 de setembro

Define os modelos de diplomas e de certificados em formato eletrónico das ofertas educativas e formativas

do ensino básico e secundário.

Decreto-Lei n.º 70/2021, de 3 de agosto

Aprova o regime jurídico do ensino individual e do ensino doméstico.

Despacho n.º 6605-A/2021, de 6 de julho

Procede à definição dos referenciais curriculares das várias dimensões do desenvolvimento curricular,

incluindo a avaliação externa.

Despacho n.º 3866/2021, de 16 de abril

Cria o grupo de trabalho com a missão de apresentar sugestões e recomendações no âmbito da definição do

plano de recuperação e consolidação de aprendizagens destinado aos alunos dos ensinos básico e

secundário.

2020

Despacho n.º 8553-A/2020, 4 de setembro

Prevê a possibilidade de aplicação de medidas de apoio educativas aos alunos que, de acordo com as

orientações da autoridade de saúde, devam ser considerados doentes de risco e que se encontrem

impossibilitados de assistir às atividades letivas e formativas presenciais em contexto de grupo ou turma.

Despacho n.º 7415/2020, de 17 de julho

Homologa as Aprendizagens Essenciais das disciplinas da componente de formação científica dos cursos

artísticos especializados do ensino secundário e de Formação Musical das áreas de Música e de Dança dos

cursos artísticos especializados do ensino básico.

Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril

Estabelece as medidas excecionais e temporárias na área da educação, no âmbito da pandemia da doença

COVID-19.
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https://dre.pt/application/conteudo/171516470
https://dre.pt/application/conteudo/168903099
https://dre.pt/application/conteudo/166512681
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https://dre.pt/application/conteudo/142124837
https://dre.pt/application/conteudo/138735005
https://dre.pt/application/conteudo/131393158


2019

Portaria n.º 359/2019, de 8 de outubro

A Portaria n.º 359/2019, de 8 de outubro, procede à regulamentação da modalidade de ensino a distância,

prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, definindo as regras e

procedimentos relativos à organização e operacionalização do currículo, bem como o regime de frequência.

Despacho n.º 6851-B/2019, de 31 de julho

Estabelece as regras relativas à adoção de manuais escolares para os cursos de educação e formação de

jovens e para os cursos profissionais procedendo à revogação do Despacho n.º 6943-A/2013, de 27 de maio,

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 102, de 28 de maio de 2013.

Despacho n.º 6147/2019, de 4 de julho

Define as linhas orientadoras a adotar pelas escolas na organização e realização das visitas de estudo e

outras atividades lúdico-formativas a desenvolver fora do espaço escolar.

Despacho n.º 5754-A/2019, de 18 de junho

Determina a aprovação dos calendários, para o ano letivo de 2019-2020, dos estabelecimentos públicos de

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, dos estabelecimentos particulares de ensino

especial, bem como o calendário de provas e exames dos ensinos básico e secundário.

Portaria n.º 181/2019, de 11 de junho

Define os termos e as condições em que as escolas, no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular,

podem implementar uma gestão superior a 25 % das matrizes curriculares-base das ofertas educativas e

formativas dos ensinos básico e secundário.

Despacho n.º 4947-B/2019, de 16 de maio

Regulamenta os procedimentos de avaliação e certificação dos manuais escolares, estabelece os critérios

de avaliação para a sua certificação, bem como os calendários de avaliação, certificação e de adoção,

procedendo à revogação do Despacho n.º 11421/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 175,

de 11 de setembro, na sua redação atual.

Portaria n.º 69/2019, de 26 de fevereiro

A Portaria n.º 69/2019, de 26 de fevereiro, procede à regulamentação das modalidades educativas de

ensino individual e de ensino doméstico previstas, respetivamente, nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 8.º

do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.
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2018

Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto

Procede à regulamentação das ofertas educativas do ensino básico, previstas no n.º 2 do artigo 7.º

do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, designadamente o ensino básico geral e os cursos

artísticos especializados, definindo as regras e procedimentos da conceção e operacionalização do

currículo dessas ofertas, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens, tendo em vista o

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.

Estabelece ainda o regime destes cursos, designadamente nas áreas da dança, música e canto

gregoriano, bem como as suas regras específicas de frequência e de matrícula.

Decreto-Lei n.º 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.

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

Estabelece os princípios e as normas que garantem a inclusão, enquanto processo que visa

responder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos alunos,

através do aumento da participação nos processos de aprendizagem e na vida da comunidade

educativa.

Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho

Estabelece as regras a que deve obedecer a organização do ano letivo nos estabelecimentos

públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário.

Despacho n.º 6020-A/2018

Determina a aprovação dos calendários, para o ano letivo de 2018-2019, dos estabelecimentos públicos

de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, dos estabelecimentos particulares de ensino

especial, bem como o calendário de provas e exames dos ensinos básico e secundário.

Despacho Normativo n.º 10-A/2018, de 19 de junho

Estabelece o regime de constituição de grupos e turmas e o período de funcionamento dos

estabelecimentos de educação e ensino no âmbito da escolaridade obrigatória.

Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril

Estabelece os procedimentos da matrícula e respetiva renovação e as normas a observar na distribuição

de crianças e alunos.
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https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Legislacao/desp_norm_10-a-2018.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Legislacao/desp_norm_6_2018.pdf


2017
Despacho n.º 6478/2017 - Diário da República n.º 143/2017, Série II de 2017-07-26

Homologa o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória

2016
Despacho n.º 3632/2017 - Diário da República n.º 83/2017, Série II de 2017-04-28

Constitui a Comissão Intersectorial para a Promoção da Atividade Física, com o objetivo de elaborar,

operacionalizar e monitorizar um Plano de Ação Nacional para a Atividade Física.

Despacho Normativo n.º 1-H/2016, de 14 de abril

Procede à alteração dos artigos 3.º, 6.º, 8.º, 9.º, 18.º, 19.º, 20.º, 22.º, 23.º, 25.º e 26.º do Despacho

Normativo n.º 7-B / 2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 88, de 7 de maio de 2015,

que determina os procedimentos da matrícula e respetiva renovação.

Despacho normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril (parcialmente revogado) Regulamenta o regime

de avaliação e certificação das aprendizagens desenvolvidas pelos alunos do ensino básico, bem

como as medidas de promoção do sucesso educativo que podem ser adotadas no acompanhamento e

desenvolvimento das aprendizagens.

Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril - (Revogado)

Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, que estabelece os

princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos dos ensinos básico e secundário,

da avaliação dos conhecimentos a adquirir e das capacidades a desenvolver pelos alunos e do

processo de desenvolvimento do currículo dos ensinos básico e secundário.

2015
Despacho normativo n.º 17-A/2015, de 22 de setembro

Regulamenta a avaliação e certificação dos conhecimentos adquiridos e das capacidades

desenvolvidas pelos alunos do ensino básico, bem como os seus efeitos.

Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto

Define as normas a observar no período de funcionamento dos estabelecimentos de educação e

ensino público, bem como, na oferta de atividades de animação e de apoio à família (AAAF), da

componente de apoio à família (CAF) e das atividades de enriquecimento curricular (AEC).

Lei n.º 65/2015, de 3 de julho

Primeira alteração à Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto, estabelecendo a universalidade da educação pré-

escolar para as crianças a partir dos 4 anos de idade.

Despacho N.º 7442-D/2015, de 03 de julho

Homologa o Programa de Português do Ensino Básico
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https://dre.pt/application/file/67649251
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EInfancia/documentos/lei_85_2009.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Legislacao/despacho_n.o_7442-d_2015.pdf


Despacho normativo n.º 1/2015, 6 de janeiro

Estabelece os princípios e os procedimentos a observar no regime de avaliação e certificação dos

alunos dos cursos científico -tecnológicos de dupla certificação com planos próprios de nível

secundário de educação, ministrados em estabelecimentos de ensino público, particular e

cooperativo.

2014

Portaria n.º 260-A/2014, de 15 de dezembro

Regula a aquisição de qualificação profissional para a docência nos grupos de recrutamento que já

detenham, ou venham a obter, formação certificada no domínio do ensino de inglês no 1.º ciclo do

ensino básico, e os níveis de proficiência linguística em Inglês do 3.º ao 12.º ano nos ensinos básico

e secundário.

Decreto-Lei n.º 176/2014, de 12 de dezembro

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 27/2006, de 10 de fevereiro, à segunda alteração

ao Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 79/2014.

Despacho Normativo n.º 6/2014, de 26 de maio (revogado pelo Despacho Normativo n.º 10-A/2015, de

19 de junho)

Despacho N.º 9633/2014, de 25 de julho Atualiza o calendário de implementação das Metas Curriculares

das disciplinas constantes do Anexo I do Despacho N.º 15971/2012, de 14 de dezembro.

Portaria n.º 85/2014, de 15 de abril

Regulamentar a modalidade de oferta educativa e formativa de Ensino a Distância para os alunos dos 2.°

e 3.° ciclos do ensino básico e do ensino secundário, abreviadamente designado por ED.

Portaria n.º 59/2014, de 7 de março

Fixa os termos da gestão flexível do currículo, no âmbito da autonomia pedagógica das escolas

particulares e cooperativas a que se refere o artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 152/2013, de 4 de novembro.

Portaria n.º 44/2014, de 20 de fevereiro

Estabelece as regras a aplicar à gestão flexível do currículo permitindo às escolas que integram a

rede de escolas com contratos de autonomia homologados fazer uso de uma percentagem das horas

definidas nas matrizes curriculares em vigor.

Despacho n.º 1026/2014, de 22 de janeiro

Fixa o apoio financeiro estabelecido no protocolo de cooperação entre o Governo e a Associação

Nacional de Municípios Portugueses no Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação

Pré-Escolar.

Despacho n.º 1025/2014, de 22 de janeiro

Fixa o apoio financeiro estabelecido no protocolo de cooperação entre o Governo, a União das

Instituições Particulares de Solidariedade Social, a União das Misericórdias Portuguesas e a União das

Mutualidades Portuguesas no Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar.
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Despacho N.º 868-B/2014, de 20 de janeiro

Homologa os Programas e Metas Curriculares das disciplinas de Português, de Matemática A e de

Física e Química A do Ensino Secundário e as Metas Curriculares das disciplinas de Física e de

Química do Ensino Secundário.

Despacho N.º 110-A/2014, de 3 de janeiro

Homologa as Metas Curriculares das disciplinas de Geografia, de História e de Ciências Naturais do

9.º ano de escolaridade (3.º Ciclo).

2013

Portaria n.º 320/2013, de 24 de outubro

Fixa os montantes do subsídio anual por aluno concedidos ao abrigo de contratos simples e de

desenvolvimento celebrados entre o Estado e os estabelecimentos de ensino particular e

cooperativo.

Portaria n.º 293/2013. D. R. n.º 186, Série I de 2013-09-26

Alarga o Programa de Apoio e Qualificação do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância.

Despacho N.º 9888-A/2013, de 26 de julho

Homologa o Programa de Matemática do Ensino Básico, estabelecendo a data da sua entrada em

vigor (ano letivo de 2013-2014).

Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de Julho.

Estabelece as novas matrizes curriculares do 1.º ciclo do ensino básico e dos cursos profissionais do

ensino secundário. Os ajustamentos agora introduzidos visam a integração nos currículos de

componentes que fortalecem o desempenho dos alunos e que proporcionam um maior

fortalecimento das suas capacidades.

Matriz anexa ao Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho

Reproduz a matriz do Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho que, em virtude de ter sido publicada

em Diário da República em páginas separadas, ficou suscetível de menor clareza de leitura.

Despacho Normativo n.º 7A/2013, de 10 de julho

(revogado pelo Despacho Normativo n.º 6/2014, de 26 de maio)

Dá cumprimento às condições estabelecidas no compromisso assumido pelo Ministério da Educação e

Ciência com as organizações sindicais em matéria de distribuição de serviço docente. São definidos

mecanismos para o ano letivo de 2013-2014 que possibilitam às escolas promover e implementar as

atividades de enriquecimento curricular do 1.º ciclo do ensino básico e que otimizam os recursos

docentes existentes que de outra forma ficariam sem componente letiva.
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Despacho Normativo n.º 7/2013, de 11 de junho

(revogado pelo Despacho Normativo n.º 6/2014, de 26 de maio)

Decreto-Lei n.º 70/2013, de 23 de maio

Estabelece o regime jurídico da lecionação e da organização da disciplina de Educação Moral e Religiosa

Católicas (EMRC).

Despacho N.º 6651/2013, de 22 de maio

O presente despacho homologa as Metas Curriculares da disciplina de Inglês dos 2.º e 3.º ciclos,

constituindo-se estas como orientações recomendadas para a disciplina em apreço no ano letivo de

2013- 2014.

Despacho N.º 5165-A/2013, de 16 de abril

O presente despacho revoga o Programa de Matemática do Ensino Básico de 2007, a partir do ano

letivo de 2013-2014, prevendo a realização de uma nova proposta de Programa que agregue as

Metas Curriculares desta disciplina, de forma a constituir um documento único perfeitamente

coerente.

Despacho N.º 5122/2013, de 16 de abril

Homologa as Metas Curriculares das disciplinas de História e Geografia de Portugal dos 5.º e 6.º anos

de escolaridade (2.º ciclo), de Ciências Naturais dos 5.º e 6.º anos de escolaridade (2.º ciclo) e dos

7.º e 8.º anos de escolaridade (3.º ciclo), de História dos 7.º e 8.º anos de escolaridade (3.º ciclo) e

de Físico - Química dos 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade (3.º ciclo), apresentando estes

documentos como orientações recomendadas para estas disciplinas no ano letivo de 2013-2014.

2012
Despacho N.º 15971/2012, de 14 de dezembro

Define o calendário de implementação das Metas Curriculares enquanto documentos de utilização

obrigatória por parte dos professores, bem como os seus efeitos na avaliação externa dos alunos.

Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro

Aprova o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, que estabelece os direitos e os deveres do aluno dos

ensinos básico e secundário e o compromisso dos pais ou encarregados de educação e dos restantes

membros da comunidade educativa na sua educação e formação.

Portaria n.º 265/2012, de 30 de agosto

Define as regras e procedimentos a observar quanto à celebração, acompanhamento, e avaliação

dos contratos de autonomia a celebrar entre os agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas

e o Ministério da Educação.

Portaria n.º 243/2012, de 10 de agosto Revogada

Portaria n.º 242/2012, de 10 de agosto

A presente portaria define o regime de organização e funcionamento dos cursos científico

-humanísticos de nível secundário de educação, na modalidade de ensino recorrente, ministrados
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em estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo, e estabelece os princípios e os

procedimentos a observar na avaliação e certificação dos alunos.

Despacho N.º 10874/2012, de 10 de agosto

O presente despacho homologa as Metas Curriculares das disciplinas de Português, de Matemática,

de Tecnologias de Informação e Comunicação, de Educação Visual e de Educação Tecnológica do

ensino básico, apresentando estes documentos como orientações recomendadas para estas

disciplinas no ano letivo de 2012-2013.

Decreto-Lei n.º 176/2012, de 2 de agosto Revogados ops artºs 4º e 5º pelo Decreto-Lei 55/2018

Regula o regime de matrícula e de frequência no âmbito da escolaridade obrigatória das crianças e

dos jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos e estabelece medidas que devem ser

adotadas no âmbito dos percursos escolares dos alunos para prevenir o insucesso e o abandono

escolares.

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de Julho Revogado pelo DL 55/2012

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

Procede à segunda alteração ao Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril.

Despacho Normativo 13-A/2012, de 5 de junho (revogado pelo Despacho Normativo n.º 7/2013, de 11 de

junho)

Declaração de retificação N.º 669/2012, de 23 de maio

O presente diploma retifica o Despacho N.º 5306/2012, de 18 de abril, designadamente a alínea c)

do n.º 3, o n.º 6, o n.º 12 e o n.º 14.

2011
Despacho N.º 17169/2011, de 23 de setembro

Revoga o currículo nacional do ensino básico, prevendo a realização de documentos clarificadores das

prioridades nos conteúdos fundamentais dos Programas, na forma de Metas Curriculares.

Portaria N.º 266/2011, de 14 de setembro

Define o calendário de entrada em vigor do Programa de Português do Ensino Básico homologado em

2009.

Despacho N.º 7158/2011, de 11 maio

Define o calendário de entrada em vigor do Programa de Português Língua Segunda (PL2) para alunos

surdos.

2010
Decreto-Lei n.º 224/2009, de 11 de setembro

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril.
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Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto

Estabelece o regime da escolaridade obrigatória para as crianças e jovens que se encontram em idade

escolar.

Portaria n.º 1049-A/2008, de 16 de setembro Revogada

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

O presente decreto-lei aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos

públicos da educação pré -escolar e dos ensinos básico e secundário.

Decreto–Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro - Revogado

Despacho Conjunto n.º 300/97, de 4 de setembro

O presente diploma define as normas que regulam a comparticipação dos pais e encarregados de

educação no custo das componentes não educativas dos estabelecimentos de educação pré-escolar.

Despacho Conjunto n.º 268/97, de 25 de agosto

Define os requisitos pedagógicos e técnicos para a instalação e funcionamento de estabelecimentos de

educação pré-escolar. Normas de instalações.

Despacho Conjunto n.º 258/97, de 21 de agosto

Define os critérios a utilizar pelos estabelecimentos de educação pré-escolar, quanto à escolha das

instalações e do equipamento didático.

Despacho n.º 5220/97, de 4 de Agosto

O presente despacho aprova as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar.

Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de junho

O presente decreto-lei estabelece o ordenamento jurídico do desenvolvimento e expansão da rede

nacional de educação pré-escolar e define o respetivo sistema de organização e financiamento.

Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro

Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar - consagra o ordenamento jurídico da educação pré-escolar, na

sequência da Lei de Bases do Sistema Educativo.

Lei n.º 46/86, de 14 de outubro Lei de Bases do Sistema Educativo.

Decreto-Lei n.º 542/79, de 31 de dezembro

Estatuto dos Jardins de Infância da Rede Pública do Ministério da Educação.
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