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NOTA  DE  APRESENTAÇÃO 

 

Por despacho de 20 de maio de 1999, de Sua Excelência o Secretário de Estado da 

Administração Educativa, foi homologada a constituição do Agrupamento englobando 

os seguintes estabelecimentos de educação e de ensino: Escola Básica dos 2.º e 3.º 

Ciclos com Ensino Secundário Dr. João Lúcio (Sede do Agrupamento), Escola Básica 

do 1.º Ciclo da Fuseta, Jardim de Infância da Fuseta, Escola Básica do 1.º Ciclo de Bias, 

Escola Básica do 1.º Ciclo da Maragota, Escola Básica do 1.º Ciclo de Moncarapacho, 

Jardim de Infância de Moncarapacho, Escola Básica do 1.º Ciclo do Pereiro e Escola 

Básica do 1.º Ciclo de Estiramanténs. 

Por imperativos da política educativa nacional, durante o mês de junho de 2000, 

procedeu-se à implementação do novo regime de autonomia, administração e gestão, o 

que implicou a eleição dos órgãos de administração e gestão do Agrupamento com sede 

na Escola Dr. João Lúcio. Para o efeito, decidiu a Comissão Provisória deste 

estabelecimento de ensino, depois de ouvidos o Conselho Pedagógico e os responsáveis 

de todos os estabelecimentos de educação e de ensino pertencentes ao futuro 

Agrupamento, solicitar autorização, ao Senhor Diretor Regional de Educação do 

Algarve, para a sua instalação, até final do ano letivo, de forma a  permitir em 

2000/2001,  o pleno funcionamento do Agrupamento nos termos do novo regime, o que 

mereceu despacho de concordância do Senhor Diretor Regional de Educação do 

Algarve. 

Como primeira resposta a este desafio foi elaborado no mês de março de 2000 o 

projeto de Regulamento Interno do Agrupamento que, depois de aprovado e 

homologado, constituiu um instrumento de fundamental importância para o processo de 

autonomia, que em conjunto quisemos desenvolver. 

Foi um novo conceito de escola, aquele que nos propuseram, uma escola entendida 

como "unidade orgânica com o mesmo órgão de administração e gestão, constituída por 

várias unidades físicas dispersas geograficamente". 

Em de vinte sete de maio de dois mil e dois, por Despacho do Senhor Diretor 

Regional Adjunto, foi homologada a criação do Agrupamento Vertical de Escolas de 

Moncarapacho.  A criação do referido Agrupamento implicou, a partir do ano letivo de 

2002/2003, uma nova configuração do agrupamento com sede na Escola Dr. João Lúcio  

que passou a incluir, para além da Escola Sede, as Escolas do 1.º ciclo da Fuseta  e  de  

Bias  e  o Jardim de Infância da Fuseta.   
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Continuamos a acreditar que este tipo de organização, além de permitir a 

atenuação das dificuldades da integração longitudinal dos ciclos, dispersos por 

diferentes estabelecimentos de educação e de ensino, provocará, também, 

necessariamente, repercussões benéficas nas «escolas» das freguesias da Fuseta e de 

Moncarapacho, contribuindo para a atenuação do seu isolamento - pelo enriquecimento 

das relações pessoais, num processo de intercâmbio a promover de forma concertada 

entre as várias subunidades deste território educativo. 

 

Em resultado das mudanças verificadas nos últimos oito anos, quer ao nível do 

quadro legal quer ao nível da configuração do Agrupamento, esta é já a quarta revisão 

do nosso Regulamento Interno, introduzindo as alterações consideradas convenientes, 

para fazer face ao futuro próximo. 
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PREÂMBULO 

_________________________________ 

Uma comunidade escolar democrática é formada por educadores e educandos 

livres; educadores e educandos que têm o direito ao exercício da sua própria liberdade. 

Mas essa liberdade só o é, na verdadeira aceção do termo, quando a comunidade 

é dotada de instrumentos capazes de possibilitar e preservar o exercício dessa liberdade. 

Na nossa comunidade escolar, uma comunidade que se pretende democrática, 

estão criados os instrumentos que preservam e possibilitam o exercício da liberdade de 

toda a população escolar. Esses instrumentos, sob a forma de princípios e regras, 

incidem sobre os mais diversos aspetos da nossa vida coletiva, tendo como matriz os 

grandes princípios consagrados no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 

que define o regime de autonomia, administração e gestão, designadamente: 

a) Integrar a Escola nas comunidades que servem e estabelecer a integração do 

ensino e das atividades económicas, sociais, culturais e científicas; 

b) Contribuir para desenvolver o espírito e a prática democráticos; 

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

nomeadamente dos professores, dos alunos, das famílias, das autarquias e de 

entidades representativas das atividades e instituições económicas, sociais, 

culturais e científicas, tendo em conta as características específicas dos 

vários níveis e tipologias de educação e de ensino; 

d) Assegurar o pleno respeito pelas regras da democraticidade e 

representatividade dos órgãos de administração e gestão da Escola, garantida 

pela eleição democrática de representantes da comunidade educativa. 

Com este conjunto de princípios e de regras, que adiante se apresentam, não se 

pretende limitar as liberdades e garantias individuais, mas sim, promover o 

desenvolvimento de um clima organizacional que se paute por atitudes de interesse 

escolar, compreensão e responsabilização de todos, não podendo aceitar-se a demissão 

das responsabilidades que cada um deve assumir. 

Para que todos os elementos da comunidade saibam quais são os direitos e 

deveres que lhes assistem e o enquadramento da sua participação na vida do 

Agrupamento, publica-se agora, na forma de caderno, este conjunto de princípios e 
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regras, que constitui o Regulamento Interno do Agrupamento Vertical de Escolas do  

Dr. João Lúcio, que orienta o seu regime de funcionamento e das suas instalações, de 

cada um dos seus órgãos de administração e gestão  e das estruturas de orientação 

educativa. 

Em conclusão, a implementação do Regulamento Interno agora aprovado deverá 

ser acompanhada pela deteção de novas necessidades, naturalmente resultantes do 

dinamismo dos vários estabelecimentos de educação e de ensino que integram o 

Agrupamento, pelo que se aponta desde já para a sua revisão num período máximo de 

quatro anos.  

Importa ainda salientar que, nos termos da legislação em vigor em matéria de 

autonomia, foi o presente regulamento antecedido de um processo participativo que se 

prolongou por um período de nove anos, no qual professores, alunos, funcionários e 

encarregados de educação, através dos seus representantes, se empenharam ativamente 

na procura de uma alargada base consensual. 

Assim: 

No desenvolvimento do regime de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos públicos de  educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário 

estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, é determinado  o seguinte: 

 

CAPÍTULO  I 

DISPOSIÇÕES  GERAIS 

Artigo 1.º 

Objeto e âmbito 

O presente documento define o regime de funcionamento do Agrupamento 

Vertical de Escolas do Dr. João Lúcio, de cada um dos seus órgãos de administração e 

gestão e das estruturas de orientação educativa, bem como os  direitos e os deveres dos 

membros da comunidade escolar. 

1. O presente regulamento aplica-se: 

a) aos órgãos de  administração e gestão; 

b) às estruturas de orientação educativa e serviços especializados de apoio educativo; 

c) coordenação de estabelecimento; 

d) aos  docentes; 

e) aos alunos; 
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f) aos encarregados de educação; 

g) ao pessoal administrativo; 

h) ao pessoal auxiliar(auxiliar de ação educativa e guarda noturno); 

i)  ao pessoal  operário; 

     j) aos serviços de apoio, clubes e atividades em funcionamento na escola; 

    l)  a todos os utentes dos espaços e instalações escolares. 

 

Artigo 2.º 

Princípios gerais da atividade educativa 

     Todas as atividades educativas desenvolvidas no seio dos vários estabelecimentos de 

educação e de ensino que constituem o Agrupamento estão naturalmente orientadas para 

o mesmo fim: o aperfeiçoamento dos educandos que a procuram.  Além disso, cada 

atividade é em si mesma completa, ou seja, contribui como lhe é próprio para o 

aperfeiçoamento integral do educando que a desenvolve. Assim, cada atividade 

educativa é um microcosmo educativo. 

     Contudo, também é certo que cada atividade educativa tem virtualidades específicas, 

potenciando capacidades particulares e atuando em planos diversos da arquitetónica 

humana. 

     O mesmo pensamento é aplicável às dimensões pedagógicas com que se estrutura a 

Escola. Em cada dimensão se executa um programa de atividades educativas que é em 

si mesmo completo.  Todavia, a análise pode mostrar que cada dimensão pedagógica da 

Escola é portadora de virtualidades cuja especificidade é evidenciável e configura  

aprendizagens a que subjazem princípios próprios, implícitos na missão deste 

Agrupamento e que constituem as traves mestras do seu Projeto Educativo, potenciando 

nos educandos, por conseguinte, capacidades particulares.  Assim, em nenhuma 

dimensão, isoladamente, o educando encontra a possibilidade de se aperfeiçoar 

plenamente como pessoa. É-lhe necessária para isso a pluridimensionalidade estrutural 

da instituição escolar. 

    Os princípios que presidem à estrutura pedagógica da Escola são: 

1. Princípio da heterodeterminação educativa, que preside  à dimensão letiva da 

Escola e que determina uma maior eficácia ao ensino, garantindo-lhe uma mais elevada 

produtividade. 
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2.  Princípio da autodeterminação educativa, que preside à dimensão extralectiva da 

Escola e que constitui uma orientação geral para apoiar o crescimento gradual da 

liberdade do educando.   

     O princípio da autodeterminação é inconfundível com o da heterodeterminação: 

naquele, quem manda é a sociedade; neste, quem manda é o próprio educando; naquele 

a relação direta é com o saber; neste, essa relação é com o poder interior criador do 

saber; naquele, o sujeito educativo é o sócio; neste, é a pessoa na sua individualidade, é 

cada qual. 

3.  Princípio da codeterminação educativa, que preside à dimensão interativa da 

Escola, i.e., o que resulta numa rede de relações horizontais entre a  dimensão letiva  e a 

extralectiva e vice-versa.  O fator estruturante situacional da dimensão interativa é o 

projeto. 

4.  Princípio da sobredeterminação dialética educativa, ou princípio ecológico, que 

preside à dimensão global da Escola.  Considera-se  a Escola, não como uma instituição 

criada por uma qualquer portaria, mas sim como um tecido vivo de relações pessoais e 

de experiências educativas pluralmente determinadas, i.e., um ecossistema cultural, em 

que tudo tem que ver com tudo. 

 

CAPÍTULO II - ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA 

 

Artigo 3.º 

Órgãos de administração e gestão 

Nos termos do regime de autonomia, administração e gestão, os órgãos de 

administração e gestão do Agrupamento são os seguintes: 

• O Conselho Geral; 

• O Diretor; 

• O Conselho Pedagógico; 

• O Conselho Administrativo. 

Artigo 4.º 

Incompatibilidade 

1. Salvo em casos devidamente fundamentados e mediante parecer favorável do 

Conselho Geral, não pode verificar-se o desempenho simultâneo de mais de um 
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cargo ou função, sempre que daí resulte a designação da mesma pessoa em mais de 

um órgão de administração e gestão. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, o Conselho Geral reunirá na primeira 

quinzena de setembro. 

 

Secção I 

Conselho Geral 

Artigo 5.º 

Conselho Geral 

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

linhas orientadoras da atividade do Agrupamento, assegurando a participação e 

representação da comunidade educativa, nos termos e para os efeitos do n.º 4 do 

artigo 48.º da Lei de Bases do Sistema Educativo. 

2. Sem prejuízo do disposto do número anterior, a articulação com o município faz-se 

ainda através da Câmara Municipal de Olhão no respeito pelas competências do 

Conselho Municipal de Educação, estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 

de janeiro. 

3. O Conselho Geral é um órgão colegial onde se farão representar os professores, os 

alunos (no caso do ensino secundário), o pessoal não docente, os pais e 

encarregados de educação, o município e comunidade local, designadamente 

instituições, organizações cujas atividades se inserem nas áreas económica, social, 

cultural e científica. 

4. As instituições/ organizações da comunidade local, cujas atividades sejam relevantes 

para o desenvolvimento do projeto educativo do Agrupamento, são designadas 

tendo em conta o seguinte: 

a) A escolha  é feita por cooptação pelos restantes membros do Conselho Geral; 

b) Considera-se eleita a instituição/ organização que obtenha em votos, pelo menos, 

dois terços do número total de membros do Conselho Geral; 

c) A designação do representante é da responsabilidade da organização eleita, após 

convite formal do presidente do Conselho Geral. 
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Artigo 6.º 

Composição 

1. A composição do Conselho Geral é a seguinte: 

• 5 representantes do pessoal docente  

• 1 representante do pessoal não docente 

• 2 representante dos pais e encarregados de educação 

• 1 representante dos alunos (ensino secundário) 

• 2 representantes do município 

• 2 representantes da comunidade local 

2. O Diretor participa nas reuniões do Conselho Geral, sem direito a voto. 

3. A participação dos alunos circunscreve-se ao ensino secundário, sem prejuízo da 

possibilidade de participação dos estudantes que frequentem o ensino básico 

recorrente. 

4. Quando não for possível garantir a representação dos alunos, de acordo com o 

definido no número anterior, mesmo assim, os alunos poderão participar, sem 

direito a voto, através da respetiva associação de estudantes ou da assembleia de 

delegados de turma. 

5. Quando se verificar a situação prevista no número anterior, o lugar previsto para a 

representação dos alunos transita para a representação de pais e encarregados de 

educação. 

Artigo 7.º 

Competências 

1. Ao Conselho Geral  compete: 

a) Eleger o respetivo presidente, de entre os seus membros docentes, à exceção dos 

representantes dos alunos; 

b) Eleger o Diretor, nos termos dos artigos 19.º a 21.º do presente regulamento; 

c) Aprovar o projeto educativo do Agrupamento e acompanhar e avaliar a sua 

execução; 

d) Aprovar o regulamento interno do Agrupamento; 

e) Aprovar os planos anual e plurianual de atividades; 

f) Apreciar os relatórios periódicos e o relatório final de execução do plano anual de 

atividades; 

g) Aprovar as propostas de contratos de autonomia; 
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h) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; 

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

atividades no domínio da ação social escolar; 

j) Aprovar o relatório de contas de gerência; 

k) Apreciar os resultados do processo de autoavaliação; 

l) Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários; 

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

n) Promover o relacionamento com a comunidade educativa; 

o) Definir os critérios para a participação do agrupamento em atividades 

pedagógicas, científicas, culturais e desportivas. 

p) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na lei e no regulamento 

interno.  

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

Geral em efetividade de funções. 

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

requerer aos restantes órgãos as informações necessárias para realizar eficazmente o 

acompanhamento e a avaliação do funcionamento do Agrupamento, bem como de 

lhes dirigir recomendações, com vista ao desenvolvimento do projeto educativo e ao 

cumprimento do plano anual de atividades. 

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

pode delegar as competências de acompanhamento da atividade do agrupamento 

entre as reuniões ordinárias. 

5. A comissão permanente constitui-se como uma fração do Conselho Geral, 

respeitada a proporcionalidade dos corpos que nele têm representação. 

6. Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei, compete ainda ao 

Conselho Geral:  

a) Elaborar ou rever o seu regimento interno;  

 b) Acompanhar a realização do processo eleitoral dos representantes do pessoal 

docente e não docente para o Conselho Geral;  

c) Participar e intervir na autoavaliação institucional;  

d) Constituir comissões especializadas de acompanhamento e/ou de monitorização 

do desenvolvimento do Projeto Educativo;  

e) Emitir pareceres ou recomendações aos restantes órgãos de administração e 

gestão escolares.  
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7.  Para efeitos do disposto no ponto anterior, alínea b) o Conselho Geral designa uma 

comissão de três dos seus membros, onde se inclui o Presidente, encarregada de 

proceder à verificação dos requisitos relativos aos candidatos e à constituição das 

listas, bem como ao apuramento final dos resultados da eleição.  

8. As deliberações da comissão nas matérias referidas no número anterior são 

publicitadas, em edital a divulgar no Portal online e em cada estabelecimento do 

Agrupamento, no prazo máximo de 48 horas. 

 

Artigo 8.º 

Reunião do Conselho Geral 

 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.  

 

Artigo 9.º 

Designação de representantes 

Os representantes dos docentes, dos alunos e do pessoal não docente são eleitos 

por distintos corpos eleitorais, constituídos, respetivamente, pelo pessoal docente em 

exercício efetivo de funções no Agrupamento, pelos alunos do ensino secundário e do 

ensino recorrente, bem como pelo pessoal não docente em exercício efetivo de funções 

no Agrupamento. 

Considerando o disposto no regime de autonomia, administração e gestão, é 

contemplado o seguinte: 

1. O processo eleitoral realiza-se por sufrágio direto, secreto e presencial. 

2. O presidente do Conselho Geral, nos 90 dias anteriores ao termo do respetivo 

mandato, convoca as assembleias eleitorais para a designação dos representantes do 

pessoal docente, dos alunos e do pessoal não docente naquele órgão de 

administração e gestão. 

3. As convocatórias mencionam as normas práticas do processo eleitoral, locais de 

afixação das listas de candidatos, hora e local ou locais de escrutínio, e são afixadas 

nos lugares habituais, nos vários estabelecimentos de educação e de ensino que 

integram o Agrupamento. 
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4. O pessoal docente, os alunos e o pessoal não docente reúnem em separado, 

previamente, à data de realização das assembleias eleitorais, para decidir da 

composição das respetivas mesas eleitorais, as quais serão constituídas por um 

presidente e dois secretários eleitos individualmente. 

5. No processo eleitoral relativo ao pessoal docente, as urnas mantêm-se abertas 

durante oito horas, a menos que antes tenham votado todos os eleitores inscritos nos 

cadernos eleitorais. Nos processos eleitorais relativos aos alunos e pessoal não 

docente, as urnas mantêm-se abertas por um período variável, acordado com as 

listas candidatas. 

6. A abertura das urnas é efetuada perante a respetiva assembleia eleitoral, lavrando-se 

ata, a qual será assinada pelos componentes da mesa e pelos restantes membros da 

Assembleia que o desejarem. 

7. O presidente do Conselho do Conselho Geral, no prazo referido em 2., solicita à 

associação de pais e encarregados de educação e à  Câmara Municipal de Olhão a 

designação dos respetivos representantes. 

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

geral de pais e encarregados de educação, sob proposta da associação de pais e 

encarregados de educação.  

9. No caso da associação de pais e encarregados de educação se encontrar inativa, o 

presidente do Conselho Geral convoca, no prazo referido em 2., uma assembleia de 

pais e encarregados de educação para eleição dos respetivos representantes na 

Assembleia, tendo em consideração o seguinte:  

a) Numa primeira fase, e em reunião convocada para efeito pelo presidente do 

Conselho Geral, o educador de infância na educação pré-escolar, o professor 

titular da turma no 1.º ciclo do ensino básico e o diretor de turma nos 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico e no ensino secundário, desenvolverão as ações 

conducentes à escolha de dois representantes, um efetivo e um suplente, 

cooptados  pelos pais presentes; 

b) Numa  segunda fase, em plenário de pais e encarregados de educação, convocado 

pelo presidente do Conselho Geral, através de eleição uninominal. 

10. Os representantes da comunidade local, designadamente instituições, organizações e 

atividades de caráter cultural, artístico, científico, ambiental e económico são 

cooptados pelos restantes membros do Conselho Geral, de acordo com a relevância 

de tais atividades no Projeto Educativo do Agrupamento. 
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Artigo 10.º 

Eleição dos representantes dos docentes 

1. Os representantes dos docentes candidatam-se à eleição, constituídos em listas. 

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

igual ao dos respetivos representantes, bem como dos candidatos a membros 

suplentes. 

3. As listas deverão integrar docentes de todos os ciclos de educação e ensino, sendo 

pelo menos um detentor da categoria de Professor Titular.  

4. As listas serão entregues, até 5 dias antes do dia da assembleia eleitoral, ao Diretor 

ou a quem as suas vezes fizer, o qual imediatamente as rubricará e fará afixar nos 

locais mencionados na convocatória daquela assembleia. 

5. Cada lista poderá indicar até dois representantes para acompanharem todos os atos 

da eleição. 

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

representação proporcional da média mais alta de Hondt. 

7. Os resultados da assembleia eleitoral serão transcritos na respetiva ata, a qual será 

assinada pelos membros da mesa, bem como pelos representantes das listas 

concorrentes. 

Artigo 11.º 

Eleição dos representantes dos alunos 

1. Os representantes dos alunos candidatam-se à eleição, constituídos em listas. 

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

igual ao dos respetivos representantes, bem como dos candidatos a membros 

suplentes. 

3.   As listas dos alunos deverão ser rubricadas pelos respetivos candidatos. 

4. As listas serão entregues, até 5 dias antes do dia da assembleia eleitoral, ao Diretor ou 

a quem as suas vezes fizer, o qual imediatamente as rubricará e fará afixar nos locais 

mencionados na convocatória daquela assembleia. 

5. Cada lista poderá indicar até dois representantes para acompanharem todos os atos da 

eleição. 

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

proporcional da média mais alta de Hondt. 
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7. Os resultados da assembleia eleitoral serão transcritos na respetiva ata, a qual será 

assinada pelos membros da mesa, bem como pelos representantes das listas 

concorrentes. 

Artigo 12.º 

Eleição dos representantes do pessoal não docente 

1. Os representantes do pessoal não docente candidatam-se à eleição, constituídos em 

listas. 

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

igual ao dos respetivos representantes, bem como dos candidatos a membros 

suplentes. 

3.  As listas do pessoal não docente deverão ser rubricadas pelos respetivos candidatos. 

4. As listas serão entregues, até 5 dias antes do dia da assembleia eleitoral, ao Diretor ou 

a quem as suas vezes fizer, o qual imediatamente as rubricará e fará afixar nos locais 

mencionados na convocatória daquela assembleia. 

5.  Cada lista poderá indicar até dois representantes para acompanharem todos os atos 

da eleição. 

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

representação proporcional da média mais alta de Hondt. 

7. Os resultados da assembleia eleitoral serão transcritos na respetiva ata, a qual será 

assinada pelos membros da mesa, bem como pelos representantes das listas 

concorrentes. 

Artigo 13.º 

Produção de efeitos 

Nos termos do número 4 do artigo 43.º do regime de autonomia, administração e gestão, 

os resultados dos processos de designação de representantes para a Assembleia 

produzem efeitos após comunicação ao Diretor Regional de Educação do Algarve. O 

presidente do Conselho Geral deverá assegurar os seguintes procedimentos: 

1. As atas das assembleias eleitorais são entregues, nos 3 dias subsequentes ao da 

realização da eleição, ao Diretor, o qual as remeterá de imediato, acompanhadas dos 

documentos de designação dos representantes dos pais e encarregados de educação e 

da autarquia, ao Diretor Regional de Educação do Algarve. 

2. Quando for caso disso, a ata da assembleia relativa ao processo de cooptação dos 

representantes das atividades de caráter cultural e económico é enviada pelo Diretor 

ao respetivo Diretor Regional. 
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3. Para efeito da comunicação dos resultados dos processos eleitorais ao Diretor 

Regional de Educação do Algarve, a mesma deve ser acompanhada por toda a 

informação relevante neste domínio, nomeadamente quanto à inexistência de 

irregularidades no processo, bem como quanto à confirmação de que os eleitos não 

se encontram abrangidos por qualquer situação de inelegibilidade. 

4. Nos 7 dias subsequentes ao envio da documentação referida nos pontos anteriores, o 

presidente do Conselho Geral dá posse aos elementos eleitos ou designados e 

convoca a primeira reunião do Conselho Geral com a nova composição. 

 

Artigo 14.º 

Mandato 

1.   O mandato dos membros do Conselho Geral, designados em representação do 

pessoal docente e não docente, município e comunidade local, tem a duração de 

quatro anos. 

 2.  O mandato dos representantes dos pais e encarregados de educação e dos alunos tem 

a duração de dois anos. 

3. O mandato dos pais e encarregados de educação e dos alunos poderá ser prorrogado 

até 4 anos letivos, desde que sejam satisfeitas, cumulativamente, as seguintes 

condições: 

a)  na situação do pai/encarregado de educação continuar a ter educandos em 

qualquer estabelecimento de educação e de ensino do Agrupamento, na situação 

de aluno continuar a frequentar  a Escola Sede; 

b) não tenha sido apresentado pelo interessado ao presidente do Conselho Geral, com 

a antecedência mínima de 30 dias relativamente ao termo do mandato, 

requerimento solicitando a cessação de funções; 

c)   inexistência de deliberação por mais de dois terços dos membros do Conselho 

Geral sobre a necessidade de substituição dos representantes dos pais e 

encarregados de educação ou dos representantes dos alunos, por manifesta 

desadequação ao cargo ou  indisponibilidade para o exercer. 

3.   Em caso de necessidade de substituir qualquer membro representante do pessoal 

docente e não docente, dos alunos ou dos pais e encarregados de educação, 

considerar-se-ão os seguintes aspetos: 
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a) Os membros do Conselho Geral são substituídos no exercício do cargo se, 

entretanto, perderem a qualidade que determinou a respetiva eleição ou 

designação; 

b)  As vagas resultantes da cessação do mandato dos membros eleitos são 

preenchidas pelo primeiro candidato não eleito, segundo a respetiva ordem de 

precedência na lista a que pertencia o titular do mandato, salvaguardando, sempre 

que possível, no caso dos representantes do pessoal docente, um educador de 

infância, um professor do 1.º ciclo e dois dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do 

ensino secundário. 

 

Artigo 15.º 

Regimento 

O Conselho Geral  deverá, no prazo máximo de 1 mês após o início de funções, elaborar 

e aprovar o seu regimento interno. 

 

Secção II 

Diretor 

 

Artigo 16.º 

Definição 

O Diretor é o órgão de administração e gestão do agrupamento nas áreas pedagógicas, 

cultural, administrativa, financeira e patrimonial. 

 

Artigo 17.º 

Subdiretor e adjuntos do Diretor 

1.  O Diretor é coadjuvado no exercício das suas funções por um subdiretor e por um a 

três adjuntos.  

2. O número de adjuntos é fixado em função da dimensão do agrupamento e da 

complexidade e diversidade da sua oferta educativa, nomeadamente dos níveis e 

ciclos de ensino e da tipologia dos cursos que leciona.  

3.  Os critérios de fixação do número de adjuntos são os previstos no Despacho n.º 

9745/2009, de 8 de abril. 
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Artigo 18.º 

Competências 

 
Compete ao Diretor: 
 
1. Submeter à aprovação do Conselho Geral o Projeto Educativo  

2. Ouvido o Conselho Pedagógico compete também ao Diretor:  

a) Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Geral:  

i) As alterações ao regulamento interno; 

 ii) Os planos anual e plurianual de atividades;  

iii) O relatório anual de atividades;  

iv) Propostas de celebração de contratos de autonomia.  

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

ouvido, no último caso, o Município.  

3. No ato de submeter ao Conselho Geral, o Diretor apresentará os documentos 

referidos no número anterior, acompanhados dos pareceres do Conselho Pedagógico 

e do Município no que concerne ao plano de formação do pessoal não docente.  

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

pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial, compete ainda ao 

Diretor:  

a) Definir o regime de funcionamento do agrupamento;  

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

definidas pelo Conselho Geral;  

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

o serviço docente e não docente;  

e) Designar os coordenadores de escola ou estabelecimento de educação pré-escolar;  

f) Designar os coordenadores dos departamentos curriculares, os diretores de turma e 

os restantes representantes e coordenadores das diferentes estruturas pedagógicas do 

agrupamento;  

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

em conformidade com as orientações definidas pelo Conselho Geral;  

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

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

outras escolas e instituições de formação, autarquias e coletividades, em 

conformidade com os critérios definidos pelo Conselho Geral; 

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

legais aplicáveis;  

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

 

5. Compete ainda ao Diretor:  

 a) Representar o Agrupamento; 

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

acordo com a legislação vigente;  

 c) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos; 

 d) Garantir a disciplina em todo o recinto escolar; 

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

docente;  

 f) Proceder à avaliação de desempenho do pessoal não docente, em coordenação 

com o Município, de acordo com a legislação vigente.  

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

educativa e pelo Município de Olhão.  

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

referidas nos números anteriores.  

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

 
 

Artigo 19.º 

Recrutamento do Diretor 
 
1. O Diretor é eleito pelo Conselho Geral.  

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

eleições, estabelecendo as regras a aplicar, nos termos do artigo seguinte. 

 3. Podem ser opositores ao procedimento concursal docentes dos quadros de nomeação 

definitiva do ensino público ou professores profissionalizados com contrato por 

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

pelo menos, cinco anos de serviço e qualificação para o exercício de funções de 

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

escolar os docentes que preencham uma das seguintes condições:  

a) Sejam detentores de habilitação específica para o efeito (nos termos das alíneas b) 

e c) do n.º1 do artigo 56.º dos Estatuto da Carreira Docente dos Educadores de 

Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário);  

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

exercício dos cargos de Diretor ou Adjunto do Diretor; Presidente ou Vice-

presidente do Conselho Executivo; Diretor Executivo ou Adjunto do Diretor 

Executivo ou membro do Conselho Diretivo;  

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

Pedagógico de estabelecimento do ensino particular e cooperativo.  

5. O Subdiretor e os Adjuntos são nomeados pelo Diretor de entre os docentes dos 

quadros de nomeação definitiva que contem pelo menos cinco anos de serviço e se 

encontrem em exercício de funções no agrupamento de escolas. 

Artigo 20.º 

Procedimento concursal 

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

 a) Em local apropriado das instalações do agrupamento;  

b) Na página eletrónica do Agrupamento e na da Direção Regional de Educação do 

Algarve; 

 c) Por aviso publicado na 2.ª série do Diário da República e divulgado em órgão de 

imprensa de expansão nacional através de anúncio que contenha referência ao 

Diário da República em que o referido aviso se encontra publicado.  

2. Do aviso de abertura devem constar, obrigatoriamente:  

a) O agrupamento de escolas para o qual é aberto o procedimento concursal;  

      b) Os requisitos de admissão ao procedimento concursal fixados no Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22 de abril, e na Portaria n.º 604/2008, de 9 de julho; 

 c) A entidade a quem deve ser apresentado o pedido de admissão ao procedimento, 

com indicação do respetivo prazo de entrega, forma de apresentação, documentos 

a anexar e demais elementos necessários à formalização da candidatura;  

d) Os métodos utilizados para a avaliação da candidatura.  

3.  O prazo de candidatura decorre durante dez dias úteis a contar da data de publicação. 

4. O pedido de admissão ao procedimento concursal é efetuado por requerimento e é 

acompanhado para além de outros documentos exigidos no aviso de abertura, pelo 
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curriculum vitae e um projeto de intervenção no agrupamento, onde sejam 

identificados os problemas, definidos objetivos e as estratégias, bem como a 

programação das atividades propostas para o mandato.  

5. É obrigatória a prova documental dos elementos constantes no currículo, com 

exceção daquelas que se encontrem arquivadas no respetivo processo individual e 

este se encontre no agrupamento.  

6. Com o objetivo de proceder à apreciação das candidaturas, o Conselho Geral 

incumbe a sua comissão permanente, ou uma comissão especialmente designada 

para o efeito, de elaborar um relatório de avaliação.  

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

procede ao exame dos requisitos de admissão ao concurso, excluindo os candidatos 

que os não tenham cumprido, sem prejuízo da aplicação do artigo 76.º do Código do 

Procedimento Administrativo.  

8. Para efeitos da avaliação das candidaturas, a comissão referida no número 6, para 

além de outros elementos fixados no aviso de abertura, considera obrigatoriamente:  

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

apreciação da sua relevância para o exercício das funções de diretor e do seu 

mérito; 

 b) A análise do projeto de intervenção no agrupamento; 

 c) O resultado da entrevista individual realizada ao candidato.  

9. Para apreciação dos elementos constantes no número 8, a referida comissão dispõe de 

dez dias úteis a contar da data do términos da entrega das candidaturas.  

10. Após a apreciação dos elementos referidos no número 8, a comissão dispõe de três 

dias úteis para elaborar um relatório de avaliação dos candidatos, que é presente ao 

Conselho Geral, fundamentando, relativamente a cada um, as razões que aconselham 

ou não a sua eleição.  
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11. Sem prejuízo da expressão de um juízo avaliativo sobre as candidaturas em 

apreciação, a comissão não pode, no relatório, previsto no número anterior, proceder 

à seriação dos candidatos.  

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

reúne condições para ser eleito, aplicando-se o disposto no art.º 66.º do Dec-Lei n.º 

75/2008 de 22 de abril.  

13. Apreciação das candidaturas pelo Conselho Geral:  

a) Após receber o relatório de avaliação, o Conselho Geral procede à sua discussão e 

apreciação, no prazo máximo de cinco dias úteis, podendo na sequência dessa 

apreciação, e antes de proceder à eleição, decidir proceder à audição dos 

candidatos; 

 b) A audição dos candidatos realiza-se por deliberação do Conselho Geral tomada 

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

membros em efetividade de funções;  

c) A audição dos candidatos, a realizar-se, será sempre oral;  

d) A notificação da realização da audição dos candidatos e a respetiva convocatória 

são feitas com a antecedência de, pelo menos, cinco dias úteis;  

e) Na audição dos candidatos podem ser apreciadas todas as questões relevantes para 

a eleição;  

f) A falta de comparência dos interessados à audição não constitui motivo para o seu 

adiamento;  

g) Da audição é lavrada ata contendo a súmula do ato;  

h) As listas ordenadas dos candidatos admitidos e excluídos serão afixadas na Escola 

sede do Agrupamento Vertical de Escolas Dr. João Lúcio, no prazo máximo de 

15 dias úteis após a data limite de apresentação de candidaturas, sendo 

igualmente divulgadas, no mesmo prazo, na página eletrónica do Agrupamento, 

considerando-se estas as únicas formas de notificação dos candidatos.  

 

Artigo 21.º 

Eleição do Diretor 
 

1. O Conselho Geral procede à discussão e apreciação do relatório referido no artigo 

anterior, podendo, na sequência dessa apreciação, decidir proceder à audição dos 

candidatos.  



REGULAMENTO INTERNO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JOÃO LÚCIO 

 

  

 

24 
 

 

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

Conselho Geral procede à eleição do Diretor, no prazo máximo de três dias úteis, 

considerando-se eleito o candidato que obtenha maioria absoluta dos votos dos 

membros do Conselho Geral em efetividade de funções.  

3. No caso de nenhum candidato ser eleito (ter obtido a maioria absoluta dos votos), nos 

termos do número anterior, o Conselho Geral reúne novamente, no prazo máximo de 

5 dias úteis, para proceder a novo escrutínio, ao qual são apenas admitidos os dois 

candidatos mais votados na primeira eleição e sendo considerado eleito aquele que 

obtiver maior número de votos, desde que respeitado o quórum legal e 

regulamentarmente exigido para que o Conselho Geral possa deliberar.  

4. O resultado da eleição do diretor é homologado pelo Diretor Regional de Educação 

do Algarve no prazo de 10 dia úteis posteriores à sua comunicação pelo presidente 

do Conselho Geral, considerando-se após esse prazo tacitamente homologado. 

 

Artigo 22.º 

Posse do diretor 

 
1. O Diretor toma posse perante o Conselho Geral nos 30 dias subsequentes à 

homologação dos resultados eleitorais pelo Diretor Regional de Educação do 

Algarve.  

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

a sua tomada de posse.  

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

designação pelo Diretor.  

 

Artigo 23.º 

Mandato 
 

1. O mandato do Diretor tem a duração de 4 anos.  

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

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

realização de nova eleição.  

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

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

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

quadriénio imediatamente subsequente ao termo do quarto mandato.  

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

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

eleição do Diretor, nos termos dos artigos 19.º, 20.º e 21.º deste regulamento.  

6. O mandato do Diretor pode cessar:  

a) A requerimento do interessado, dirigido ao Diretor Regional de Educação do 

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

justificados;  

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

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

desadequação da respetiva gestão, fundada em factos comprovados e 

informações, devidamente fundamentadas, apresentadas por qualquer membro do 

Conselho Geral;  

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

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

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

concursal. 

 8. Os mandatos do Subdiretor e dos Adjuntos têm a duração de quatro anos e cessam 

com o mandato do Diretor.  

9. O Subdiretor e os Adjuntos podem ser exonerados a todo o tempo por decisão 

fundamentada do Diretor. 

 

Artigo 24.º 

Assessoria da Direção 
 

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

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

designados docentes em exercício de funções no agrupamento.  

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

são definidos por despacho do membro do governo responsável pela área da 

educação, em função da população escolar e do tipo e regime de funcionamento do 

agrupamento. 
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3. Os docentes a desempenhar funções de assessoria usufruem de redução da 

componente letiva, de acordo com a legislação em vigor. 

 

Secção III 

Conselho Administrativo 

 

Artigo 25.º 

Conselho Administrativo 

O Conselho Administrativo é o órgão de administração e gestão do Agrupamento com 

competência deliberativa em matéria administrativo-financeira. 

 

Artigo 26.º 

Composição 

 

 O  Conselho Administrativo é composto por: 

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 27.º 

Competências 

Compete ao Conselho Administrativo: 

1. Aprovar o projeto de orçamento anual da escola, em conformidade com as linhas 

orientadoras definidas pelo Conselho Geral; 

2. Elaborar o relatório de contas de gerência; 

3. Autorizar a realização de despesas e o respetivo pagamento, fiscalizar a cobrança de 

receitas e verificar a legalidade da gestão financeira; 

4. Zelar pela atualização do cadastro patrimonial; 

5. Elaborar os projetos de orçamento, os relatórios de situação trimestrais e o de 

atividades anual; 

6. Dar balanço ao cofre a cargo do tesoureiro; 

7. Inscrever no O.E. as dotações necessárias às suas despesas; 

8. Requisitar mensalmente os duodécimos das respetivas dotações, autorizadas pela 

11.ª Delegação da Direção-Geral da Contabilidade Pública; 
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9. Receber do Tesouro as importâncias requisitadas, que depositam na Caixa Geral de 

Depósitos ou outra entidade bancária, e efetuarem os seus pagamentos por meio de 

cheque; 

10. Repor nos Cofres do Estado até 14 de fevereiro os saldos que ficarem por aplicar em 

relação ao ano anterior; 

11. Justificar perante o Tribunal de Contas a aplicação das importâncias recebidas do 

Tesouro, através da prestação anual de contas (Contas de Gerência); 

12. Exercer as demais competências que lhe estão legalmente cometidas. 

 

Artigo 28.º 

Funcionamento 
1. O Conselho Administrativo realiza reuniões ordinárias uma vez por mês; 

2. O Conselho Administrativo pode realizar reuniões extraordinárias, por convocatória 

do respetivo presidente; 

3. O presidente convoca obrigatoriamente reuniões extraordinárias sempre que tal for 

requerido por qualquer dos restantes membros daquele órgão.  

4. Nas faltas ou impedimento do Diretor, este será substituído pelo Subdiretor ou por 

um dos adjuntos que tenha sido designado para o efeito. 

 

 

Secção IV 

Coordenação de estabelecimento 

 

Artigo 29.º 

Coordenação de estabelecimento 

1. A coordenação de cada estabelecimento de educação e de ensino integrado no 

Agrupamento é assegurada por um coordenador. 

2. Haverá lugar à criação do cargo de coordenador nos estabelecimentos de educação e 

de ensino cujo número de docentes em exercício efetivo de funções seja igual ou 

superior a três, excluído o estabelecimento em que funciona a sede do Agrupamento. 

3. O coordenador é designado pelo Diretor, de entre os professores em exercício 

efetivo de funções na escola ou no estabelecimento de educação pré-escolar e, 

sempre que possível, de entre professores com a categoria de professor titular.  
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Artigo 30.º 

Competências 

Compete ao coordenador do estabelecimento: 

a) coordenar as atividades educativas do estabelecimento, em articulação com o 

Diretor nomeadamente: 

a1. Elaboração dos horários do pessoal docente e do pessoal não docente e envio 

destes ao diretor para aprovação;  

a2. Constituição de turmas e envio de listas nominais; 

a3. Envio da listagem das crianças que almoçam na Escola Sede; 

a4. Organizar e implementar atividades de acompanhamento das crianças, 

destinadas a suprir a ausência imprevista e de curta duração do docente titular de 

turma, em conjuntos com os outros docentes; 

a5. Enviar até ao dia três de cada mês, ou até três dias depois do encerramento do 

Período Escolar, caso já não haja atividades letivas nesse mês: 

• Mapa n.º 3/94 ( Leite Escolar) 

• Registo de assiduidade dos docentes 

• Registo de assiduidade dos docentes envolvidos em atividades de 

enriquecimento curricular. 

• Registo de assiduidade dos animadores 

• Registo de assiduidade do pessoal não docente 

• Mapa de colaboração da expansão Pré-Escolar (Jardim de 

Infância) 

a6. Elaboração do mapa de ferias do pessoal docente e do pessoal não docente; 

a7. Autorizar, ou não, as aulas ministradas no exterior da sala de aula ou do 

recinto escolar, desde que se limitem à área circundante do edifício escolar, se 

aquela não oferecer condições que possam perigar a integridade física dos 

alunos; 

a8. Elaborar o Projeto de Apoio às Famílias e pedido de animadores, caso seja 

necessário. 

a9.Comunicar atempadamente ao Diretor as visitas de estudo previstas no Plano 

de Atividades, transporte utilizado e horário das partidas e das chegadas; 
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a10. Dar conhecimento ao Diretor das transferências de alunos, ocorridas ao 

longo do ano, através do envio da fotocopia do Boletim de Transferências, no 

mesmo mês em que esta ocorre; 

a11. Dar conhecimento ao Diretor das desistências e novas admissões das 

crianças da Educação Pré-Escolar, ocorridas ao longo do ano, através do envio 

da listagem atualizada de alunos, no mesmo mês em que ocorre;  

a12. Entregar nos Serviços de Administração Escolar (Secretaria) dentro dos 

prazos estabelecidos: 

• Os Boletins de candidatura a auxílios económicos, após 

verificação dos dados referentes à identificação do aluno e 

respetivo agregado familiar, acompanhados de uma lista nominal 

onde se mencione o ano de escolaridade; 

• Os processos de matricula dos alunos que transitam para o 5.º 

ano. 

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

este lhe forem delegadas; 

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

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

interesses locais e da autarquia nas atividades educativas. 

e)  exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na lei e no regulamento  

interno. 

Secção V 

Conselho Pedagógico 

Artigo 31.º 

Conselho Pedagógico 

 

O Conselho Pedagógico é o órgão de administração e gestão que assegura a 

coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa do Agrupamento, 

nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da orientação e acompanhamento 

dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente e não docente. Toda a 

atividade do Conselho Pedagógico deve desenvolver-se no respeito pelos princípios de 

democraticidade e participação consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo. 
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Artigo 32.º 

Composição 

1.  O Conselho Pedagógico é constituído por 15 membros:  

 
a) Diretor;  

b) Coordenador do Departamento Curricular de Matemática e Ciências 

Experimentais;  

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

d) Coordenador do Departamento Curricular de Línguas;  

e) Coordenador do Departamento Curricular de Expressões; 

f)  Coordenador  do Departamento do 1.º Ciclo; 

g) Coordenador / Representante do Pré-Escolar; 

h) Coordenador dos Serviços Especializados de Apoio Educativo; 

i) Coordenador da Biblioteca Escolar/ Centro de Recursos Educativos;  

i) Coordenador dos Diretores de Turma; 

j) Coordenador de Projetos de Desenvolvimento Educativo; 

k) Coordenador das Ofertas Formativas; 

l) Representante da Associação de Pais/Encarregados de Educação;  

m)  Representante dos Alunos; 

n) Representante do Pessoal Não Docente  

2. O Diretor é, por inerência, Presidente do Conselho Pedagógico.  

3. O representante do pessoal não docente é eleito anualmente de entre os seus pares. 

 4. Os membros docentes do Conselho Pedagógico são designados pelo Diretor, 

preferencialmente, de entre os que sejam detentores da categoria de professor titular. 

5. No âmbito do Conselho Pedagógico podem existir comissões para acompanhamento 

das diversas atividades do Agrupamento. 

 6. De entre as comissões a constituir, assume-se como obrigatória a constituição de 

uma comissão responsável pelo acompanhamento da autoavaliação institucional e de 

uma outra responsável pela preparação e acompanhamento do Projeto Educativo do 

Agrupamento, do respetivo Plano Anual de Atividades e do Plano Anual de Formação 

do pessoal docente e não docente.  

7. Sem prejuízo do disposto no número anterior, compete ao Conselho Pedagógico, 

reunido em plenário, decidir anualmente o número de comissões a criar neste órgão, 

baseando-se em propostas de qualquer um dos seus elementos.  
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8. Integram a comissão de coordenação da avaliação do desempenho, prevista na 

legislação em vigor: 

a) O Presidente do Conselho Pedagógico, que coordena;  

b) Quatro outros membros do mesmo conselho com a categoria de professor titular, 

eleitos ou designados pelo Conselho Pedagógico.  

9. A nomeação dos elementos das comissões tem a duração de um ano escolar. 

 

Artigo 33.º 

Competências 

Ao conselho pedagógico compete: 

a) Elaborar a proposta de projeto educativo a submeter pelo diretor ao conselho geral; 

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

plurianual de atividade e emitir parecer sobre os respetivos projetos;  

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

d) Apresentar propostas e emitir parecer sobre a elaboração do plano de formação e de 

atualização do pessoal docente e não docente; 

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

vocacional, do acompanhamento pedagógico e da avaliação dos alunos; 

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

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

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

apoios e complementos educativos e das modalidades especiais de educação 

escolar; 

h) Adotar os manuais escolares, ouvidos os departamentos curriculares e os conselhos 

de docentes; 

i) Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, 

no âmbito do agrupamento e em articulação com instituições ou estabelecimentos 

do ensino superior vocacionados para a formação e a investigação; 

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

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

l) Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente e não docente, de acordo 

com o disposto na legislação aplicável; 

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

recomendações.  
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q) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na lei e no regulamento 

interno. 

 

Artigo 34.º 

Regime de Funcionamento do Conselho Pedagógico 
 

1. As reuniões ordinárias do Conselho Pedagógico têm lugar uma vez por mês, e são 

convocadas com a antecedência de uma semana ou, no mínimo, de 48 horas, através de 

convocatória com a respetiva ordem de trabalhos afixada divulgada na sala de 

professores e no Portal online do Agrupamento. 

 2. O Conselho Pedagógico reúne 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.  

3. Nas reuniões em que sejam tratados assuntos relacionados com a avaliação global de 

alunos e provas de exame apenas participam os membros docentes.   

 

Artigo 35.º 

Mandato 

1.  O mandato dos membros do conselho pedagógico, designados em representação do 

pessoal docente e não docente , tem a duração de quatro anos. 

 2.  O mandato dos representantes dos pais e encarregados de educação e dos alunos tem 

a duração de dois anos. 

3. O mandato dos pais e encarregados de educação e dos alunos poderá ser prorrogado 

até 4 anos letivos, desde que sejam satisfeitas, cumulativamente, as seguintes 

condições: 

a)  na situação do pai/encarregado de educação continuar a ter educandos em 

qualquer estabelecimento de educação e de ensino do Agrupamento, na situação 

de aluno continuar a frequentar  a Escola Sede; 

b) não tenha sido apresentado pelo interessado ao presidente do Conselho 

Pedagógico, com a antecedência mínima de 30 dias relativamente ao termo do 

mandato, requerimento solicitando a cessação de funções; 

c)   inexistência de deliberação por mais de dois terços dos membros do Conselho 

Pedagógico sobre a necessidade de substituição dos representantes dos pais e 
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encarregados de educação ou dos representantes dos alunos, por manifesta 

desadequação ao cargo ou  indisponibilidade para o exercer. 

4. A cessação de funções de qualquer membro docente do Conselho Pedagógico, ocorre 

a pedido do interessado ou de pelo menos dois terços dos membros docentes do órgão 

de apoio a que pertence, e carece de parecer do Conselho Pedagógico baseado na 

fundamentação do(s) interessado(s). 

 

Artigo 36.º 

Designação de representantes  

 1. Os elementos docentes  são   

2.  O representante do pessoal não docente é eleito, em assembleia de pessoal 

convocada pelo Diretor, pelo pessoal em exercício de funções no Agrupamento.  

     A assembleia de pessoal é convocada pelo Diretor. 

3.  Os representantes dos pais e encarregados de educação são designados pela 

Associação de Pais e Encarregados de Educação e, na falta da mesma, nos seguintes 

termos: 

a) Numa primeira fase, e em reunião convocada para efeito pelo Diretor, o  educador 

de infância na educação pré-escolar, o  professor titular da turma no 1.º ciclo do 

ensino básico  e o diretor de turma nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino 

secundário, desenvolverão as ações conducentes à escolha de dois representantes, um 

efetivo e um suplente, cooptados  pelos pais presentes; 

b) Numa  Segunda fase, em assembleia de pais e encarregados de educação, convocado 

pelo presidente do conselho pedagógico, através de eleição uninominal; 

c)  Para efeitos do disposto na alínea anterior, e nos casos em que não esteja constituído 

o conselho pedagógico ou eleito o seu presidente, competirá ao diretor desenvolver 

as ações necessárias. 

4. O representante dos alunos  é eleito anualmente pela assembleia de delegados de 

turma de entre os seus membros. 

Artigo 37.º 

Regimento 

O conselho pedagógico deverá, no prazo máximo de 1 mês após o início de funções, 

elaborar e aprovar o seu regimento interno.  
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Subsecção I 

Estruturas de orientação educativa 

Artigo 38.º 

Estruturas de orientação educativa 

1. As estruturas de orientação educativa são as seguintes: 

a) Estruturas de articulação curricular: conselho de docentes, na educação pré-escolar e 

no 1.º ciclo do ensino básico, constituídos, respetivamente, pela totalidade dos 

educadores de infância e pelos professores do 1.º ciclo do Agrupamento; 

departamentos curriculares, nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino 

secundário, constituídos pela totalidade dos docentes das disciplinas e áreas 

disciplinares que integram um mesmo departamento; 

b) Estruturas de coordenação de turma: educadores de infância, na educação pré-

escolar; professores titulares de turma, no 1.º ciclo do ensino básico; conselhos de 

turma, nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário; 

c)  Estruturas de coordenação pedagógica:  Conselho de Docentes constituído pela 

totalidade de educadores de infância titulares da sala; Conselho de Docentes 

constituído pela totalidade dos professores  titulares das turmas dos 1.º e 2.º anos;  

Conselho de Docentes constituído pela totalidade dos professores titulares das 

turmas dos 3.º e 4.º anos; Conselho de Diretores de Turma dos 2.º e 3.º Ciclos. 

2. As estruturas de orientação educativa colaboram com a direção e com o conselho 

pedagógico, sendo responsáveis pela coordenação das atividades a desenvolver 

pelos docentes, no domínio científico-pedagógico, e com os alunos, no 

acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem e da interação da «Escola» 

com a família. 

3. Às estruturas de orientação educativa incumbe em especial: 

a) A articulação curricular através do desenvolvimento e gestão dos planos de estudo e 

programas definidos a nível nacional e de componentes curriculares de âmbito local; 

b) A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver em 

contexto de sala de aula; 

c) A coordenação pedagógica de cada ciclo. 

4. A duração do mandato dos coordenadores das estruturas de articulação curricular é 

de 3 anos escolares; 
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5. A duração do mandato dos coordenadores das estruturas de coordenação de turma e 

de coordenação de cada ciclo é de 1 ano escolar. 

6. O mandato dos coordenadores de cada uma das estruturas de orientação educativa 

pode cessar, a todo o tempo, por decisão fundamentada do diretor, ouvido o 

conselho pedagógico, ou a pedido do interessado no final do ano letivo. 

7. Cada estrutura de orientação educativa elabora, em conformidade com o disposto no 

regulamento interno, nos primeiros 30 dias do seu mandato, o seu próprio 

regimento, donde constam as respetivas regras de organização interna e de 

funcionamento. 

Artigo 39.º 

Departamento Curricular 

1. O departamento curricular constitui a estrutura de apoio ao conselho pedagógico, a 

quem incumbe especialmente o desenvolvimento de medidas que reforcem a 

articulação interdisciplinar na aplicação dos planos de estudo. 

2. De acordo com o disposto no Artigo 40.º os departamentos curriculares são os 

seguintes: 

• Departamento de Línguas, integrando as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, 

Português, Francês, Inglês, Alemão e outras Línguas Estrangeiras que venham a 

funcionar na Escola; 

• Departamento das Ciências Sociais e Humanas, integrando as seguintes 

disciplinas: História e Geografia de Portugal, História, Geografia, Psicologia, 

Educação Moral e Religiosa Católica, Educação Moral e Religiosa Evangélica e 

Educação Moral e Religiosa de outras confissões e Educação Tecnológica, quando 

lecionada por docentes recrutados para o 12.º Grupo C - Secretariado. 

• Departamento da Matemática e Ciências Experimentais, integrando as 

disciplinas:  Matemática, Matemática Aplicada, Ciências da Natureza, Ciências 

Naturais,  Físico-Química, Introdução às Tecnologias da Informação e 

Comunicação, Tecnologias da Informação e Comunicação e  Educação 

Tecnológica, quando lecionada por docentes recrutados para o 12.º Grupo B – 

Eletrotecnia.  

• Departamento das Expressões, integrando as disciplinas: Educação Visual e 

Tecnológica, Educação Visual, Educação Tecnológica, Educação Musical, Musica, 
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Teatro, Dança e Educação Física; e os docentes afetos aos grupos de Educação 

Especial (910, 920 e 930).  

 

Artigo 40.º 

Competências 

Compete ao departamento curricular: 

a) Coordenar as atividades pedagógicas a desenvolver pelos professores do 

departamento, no domínio da implementação dos planos curriculares nas suas 

componentes disciplinares e da área-escola, bem como de outras atividades 

educativas, constantes do plano anual de atividades aprovado pelo conselho 

geral, de acordo com o parecer vinculativo do conselho pedagógico; 

b) Planificar e adequar à realidade da Escola a aplicação dos planos de estudo 

estabelecidos a nível nacional; 

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

Agrupamento, a adoção de metodologias específicas destinadas ao 

desenvolvimento quer dos planos de estudo quer das componentes de âmbito 

local do currículo; 

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) Desenvolver, em conjugação com os serviços de psicologia e orientação e os 

diretores de turma, medidas nos domínios da orientação, acompanhamento e 

avaliação dos alunos, visando contribuir para o seu sucesso educativo; 

h) Colaborar com os diretores de turma na elaboração de programas específicos 

integrados nas atividades e medidas de apoio educativo estabelecidas no contexto 

do sistema de avaliação dos alunos do ensino básico; 

i) Desenvolver e apoiar projetos educativos de âmbito local e regional, numa 

perspetiva de investigação-ação, de acordo com os recursos da escola ou através 

da colaboração com outras escolas e entidades; 
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j) Colaborar com o conselho pedagógico na conceção de programas e na apreciação 

de projetos de desenvolvimento educativo; 

k) Colaborar na definição de objetivos essenciais, bem como na elaboração de 

provas aferidas, no quadro do sistema de avaliação dos alunos do ensino básico; 

l) Identificar necessidades de formação dos docentes; 

m) Desenvolver medidas no domínio da formação dos docentes do departamento, 

quer no âmbito da formação contínua quer no apoio aos que se encontram em 

formação inicial; 

n) Definir critérios para a atribuição de serviço docente e gestão de espaços e 

equipamentos; 

o) Elaborar e avaliar o plano anual de atividades do departamento, tendo em vista a 

concretização do projeto educativo; 

p) Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto. 

 

Artigo 41.º 

Funcionamento 

Cada departamento curricular reúne ordinariamente uma vez por mês e 

extraordinariamente sempre que seja convocado pelo respetivo coordenador, por sua 

iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de funções ou 

sempre que se justifique por imperativos de funcionamento/organização do 

Agrupamento. 

Artigo 42.º 

Regimento 

Cada departamento curricular deverá, no prazo máximo de 1 mês após o início de 

funções, elaborar e aprovar o seu regimento interno.  

 

Artigo 43.º 

Coordenador de departamento curricular 

1. O coordenador de departamento curricular é um docente com a categoria de 

professor titular eleito entre os professores que integram o mesmo departamento 

curricular, considerando a sua competência pedagógica e científica, bem como a sua 

capacidade de relacionamento e liderança. 

2. Caso não existam docentes com categoria de professor titular no departamento, a 

eleição é feita de entre os docentes que reúnam as condições de nomeação em 
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comissão de serviço na categoria de professor titular, e cuja continuidade na Escola 

Sede esteja garantida. 

3. O mandato do coordenador de departamento tem a duração de três anos, podendo, 

todavia, cessar a todo o tempo, por decisão do diretor, ouvido o conselho 

pedagógico, a pedido do interessado ou mediante proposta fundamentada de, pelo 

menos, dois terços dos membros do departamento curricular. 

 

Artigo 44.º 

Competências 

Compete ao coordenador de departamento curricular: 

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

respetivo departamento; 

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

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

Agrupamento; 

c) Propor ao conselho pedagógico o desenvolvimento de componentes curriculares 

locais e a adoção de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos; 

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

vista ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica; 

e) Assegurar a participação do departamento na elaboração, desenvolvimento e 

avaliação do projeto educativo, bem como do plano anual de atividades e do 

regulamento interno; 

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

autonomia do Agrupamento; 

g) Estimular a colaboração com outras escolas da região no que se refere à partilha 

de recursos e à dinamização de projetos de inovação pedagógica; 

h) Promover a articulação entre a formação inicial e a formação contínua dos 

professores do departamento; 

i) Colaborar com as estruturas de formação contínua na identificação das 

necessidades de formação dos professores do departamento; 

j) Promover a realização de atividades de investigação, reflexão e estudo, visando a 

melhoria da qualidade das práticas educativas; 

k) Propor ao conselho pedagógico, ouvidos os elementos do departamento, a 

designação dos professores responsáveis pelo acompanhamento da 
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profissionalização em serviço, dos orientadores de prática pedagógica das 

licenciaturas em ensino e do ramo de formação educacional, bem como dos 

professores cooperantes na formação inicial; 

l) Promover medidas de planificação e avaliação das atividades do departamento; 

m) Indicar ao diretor, quem, de entre os professores do departamento, o coadjuva na 

gestão das instalações próprias ou adstritas aos grupos, disciplinas ou 

especialidades que o compõem, e a quem compete: 

•    Organizar o inventário do material existente nas instalações e zelar pela sua 

conservação; 

•    Planificar o modo de utilização das instalações e propor a aquisição de novo 

material e equipamento, ouvidos os professores da especialidade; 

•   Elaborar relatório a apresentar, até 15 de julho de cada ano, ao coordenador de 

departamento.  

n) Coordenar a planificação das atividades pedagógicas e promover a troca de 

experiências e a cooperação entre os professores do departamento; 

o) Assegurar a gestão das instalações próprias ou adstritas aos grupos, disciplinas ou 

especialidades que  compõem o departamento curricular; 

p) Apresentar ao diretor, até 15 de julho de cada ano, um relatório crítico, anual, do 

trabalho desenvolvido. 

 

Artigo 45.º 

Coordenador para a Área Disciplinar/Disciplina 

1.  Nos departamentos cuja composição englobe mais de uma disciplina/especialidade, o 

coordenador propõe ao diretor, que designe os subcoordenadores considerados 

necessários, ouvido o conselho pedagógico.  

a) O Coordenador para a Área Disciplinar/Disciplina apoia o coordenador de 

departamento curricular em todas as questões especificas da respetiva 

disciplina/especialidade, nomeadamente, na apresentação de propostas para o 

Plano Anual de Atividades, na coordenação da planificação das atividades 

pedagógicas da disciplina/área disciplinar que representa, no apoio aos docentes 

menos experientes e na organização do dossiê de disciplina/área disciplinar. 

b) O Coordenador para a Área Disciplinar/Disciplina é um docente com a categoria 

de professor titular ou, caso não exista, um docente que reúna as condições de 

nomeação em comissão de serviço na categoria de professor titular, quando 
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houver necessidade de delegação de competências, para efeitos de avaliação do 

desempenho do pessoal docente ou, noutros casos, por um professor 

profissionalizado proposto pelo coordenador ao diretor, tendo em conta a sua 

competência pedagógica e cientifica, depois de ouvidos os professores do 

Conselho de Área Disciplinar/Disciplina. 

c) O mandato do coordenador para a área  disciplinar/disciplina tem a duração de três 

anos, podendo, todavia, cessar a todo o tempo, por decisão do diretor, ouvido o 

conselho pedagógico, a pedido do interessado ou mediante proposta 

fundamentada de, pelo menos, dois terços dos professores da 

disciplina/especialidade ou do coordenador de departamento. 

2. Nas disciplinas/ áreas disciplinares com menos de três docentes em exercício efetivo 

de funções, não há lugar à criação do cargo de coordenador. 

3. Nos departamentos em que o coordenador leciona uma determinada disciplina/ área 

disciplinar não há lugar à criação do cargo de coordenador dessa disciplina/ área 

disciplinar, à exceção da disciplina de Matemática, por necessidade de criar condições 

para o desenvolvimento do Plano de Ação para a Matemática.  

Artigo 46.º 

Conselho de Área Disciplinar/Disciplina 

Composição 

O Conselho de Área Disciplinar/Disciplina integra todos os docentes que lecionam a 

mesma disciplina ou que lecionam disciplinas afins dentro do Departamento Curricular. 

Artigo 47.º 

Conselho de Área Disciplinar/Disciplina 

Competências 

Ao Conselho de Área Disciplinar/Disciplina compete: 

a) Elaborar Planificações que contemplem: 

• A operacionalização transversal de cada competência geral e ainda a 

definição de situações de aprendizagem a proporcionar a todos os alunos, 

de acordo com os programas em vigor, para que eles possam atingir as 

competências especificas de cada disciplina ou área disciplinar ( 

conjunto de competências essenciais consideradas no âmbito do 

currículo nacional, para cada um dos ciclos do ensino básico) 
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• Especificação dos conteúdos 

• Definição de estratégias a utilizar 

• Calendarização e instrumentos de avaliação  

• Avaliação Diagnóstica 

• Avaliação Formativa 

• Avaliação Sumativa 

• Definição do material a utilizar 

b)  Definir atividades a integrar o Plano Anual de Atividades; 

c)  Aferir os critérios de elaboração e cotação de instrumentos de avaliação 

sumativa;  

d) Avaliar a implementação das unidades de ensino 

e) Avaliar o cumprimento dos programas tendo presente a planificação efetuada no 

início do ano letivo; 

f) Proceder à análise e avaliação criteriosa dos manuais escolares; 

g) Exercer as demais competências fixadas na lei, no regulamento interno e no 

regimento do Departamento Curricular.  

Artigo 48.º 

Conselho de Área Disciplinar/Disciplina 

Funcionamento 

 Cada Conselho de Área Disciplinar/Disciplina reúne, ordinariamente, no inicio 

do ano letivo e, pelo menos, duas vezes por período e extraordinariamente sempre que 

seja convocado pelo respetivo coordenador, por sua iniciativa, a requerimento de um 

terço dos seus membros em efetividade de funções ou sempre que se justifique por 

imperativos de funcionamento/organização do Agrupamento. 

Artigo 49.º 

Instalações específicas 

1. As  instalações específicas existentes, no âmbito de cada departamento curricular, 

são as seguintes: 

• Departamento de Matemática e Ciências Experimentais, integrando quatro 

instalações específicas – uma na área da matemática, uma na área de Informática, 

uma na área das ciências físico-químicas e uma na área das ciências da natureza e  

ciências naturais.  



REGULAMENTO INTERNO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JOÃO LÚCIO 

 

  

 

42 
 

 

• Departamento das Expressões, integrando duas  instalações específicas – uma na 

área de Educação Visual e Tecnológica  e uma na área de Educação Física.  

2. A gestão da Biblioteca/CRE é assegurada pelo coordenador da Biblioteca Escolar, a 

quem competirá:  

•   Organizar o inventário do material didático e equipamentos existentes nas 

instalações e zelar pela sua manutenção e conservação; 

•     Planificar o modo de utilização das instalações e propor a aquisição de novo 

material didático e equipamento, ouvidos os professores da especialidade e os 

utentes daquele espaço; 

•    Promover atividades que rentabilizem aquele espaço; 

•    Elaborar relatório a apresentar, até 15 de julho de cada ano, ao diretor.  

Artigo 50.º 

Conselho de docentes 

1. O conselho de docentes constitui a estrutura, que ao nível dos estabelecimentos da 

educação pré-escolar e do 1.º ciclo do Agrupamento, colaboram com a direção e 

com o conselho pedagógico, sendo responsável pela coordenação das atividades a 

desenvolver pelos docentes, no domínio científico-pedagógico, e com os alunos, no 

acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem e da interação da escola com 

a família.  

2. De acordo com o definido no ponto anterior o Conselho de Docentes é considerado 

sob duas óticas segundo o ponto de vista das competências que lhe são atribuídas: 

a) Como o conjunto de todos os docentes da educação pré-escolar e do 1.º Ciclo em 

exercício de funções nos estabelecimentos de educação e de ensino que integram 

o Agrupamento para assegurar a articulação curricular vertical por Ciclo e Pré-

Escolar na aplicação dos planos de estudo, definidos a nível nacional e 

desenvolver as componentes curriculares de iniciativa do Agrupamento; 

b) Como conjunto de todos os docentes titulares de turma para assegurar a 

organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver com 

as crianças ou com os alunos numa articulação horizontal por anos de 

escolaridade. 

3. De acordo com o disposto no ponto anterior os Conselhos de Docentes são os 

seguintes: 

a) Articulação Curricular   
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• 1 Conselho de Docentes constituído pela totalidade de docentes da educação pré-

escolar e do 1.º Ciclo em exercício de funções nos estabelecimentos de educação 

e de ensino que integram o Agrupamento. 

b) Coordenação Pedagógica 

• 1 Conselho de Docentes constituído pela totalidade de educadores de infância 

titulares da sala; 

• 1 Conselho de Docentes constituído pela totalidade dos professores  titulares das 

turmas dos 1.º e 2.º anos; 

• 1 Conselho de Docentes constituído pela totalidade dos professores titulares das 

turmas dos 3.º e 4.º anos. 

Artigo 51.º 

Conselho de Docentes - Articulação Curricular 

Competências 

Compete ao conselho de docentes: 

a) Planificar e adequar à realidade da escola a aplicação dos planos de estudo 

estabelecidos a nível nacional; 

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

disciplinas; 

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

Agrupamento, a adoção de metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento 

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

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

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

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

grupos de alunos; 

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

aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das 

aprendizagens; 

g)   Identificar necessidades de formação dos docentes; 

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

a) Colaborar com o Conselho Pedagógico através do seu coordenador, na configuração 

das propostas de elaboração do Projeto Educativo e do Plano de Atividades; 

b) Dar parecer sobre os respetivos projetos; 
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c) Dar sugestões ou pareceres no que se refere às alterações/revisão do Regulamento 

Interno; 

d) Colaborar na definição de critérios gerais no domínio da avaliação dos alunos; 

e) Contribuir para a definição dos critérios gerais nos domínios da articulação e 

diversificação curricular e dos apoios e complementos educativos no âmbito 

curricular; 

f) Apreciar e propor os manuais escolares; 

g) Elaborar e propor, através do coordenador, ao Conselho Pedagógico projetos de 

desenvolvimento educativo que se considerem pertinentes; 

h) Elaborar o regimento interno; 

i) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na lei e no regulamento 

interno. 

Artigo 52.º 

Conselho de Docentes - Articulação Curricular 

Funcionamento 

1. O conselho de docentes reúne ordinariamente duas vezes por trimestre e 

extraordinariamente sempre que seja convocado pelo respetivo coordenador, por sua 

iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de funções 

ou sempre que se justifique por imperativos de funcionamento/organização do 

Agrupamento. 

2. Com vista à adoção de medidas de pedagogia diferenciada e de reforço da 

articulação interdisciplinar, os conselhos de docentes podem incluir, ainda, outros 

docentes, designadamente de apoio à aprendizagem de uma língua estrangeira e 

áreas de expressões, de apoio educativo e de educação especial. 

3. O Coordenador de Estabelecimento é membro do Conselho de Docentes. 

 

Artigo 53.º 

Conselho de Docentes - Articulação Curricular 

Regimento 

O conselho de docentes deverá, em conformidade com o disposto no regulamento 

interno, no prazo máximo de 1 mês após o início de funções, elaborar e aprovar o seu 

regimento interno, donde constem as respetivas regras de organização interna e de 

funcionamento. 
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Artigo 54.º 

Coordenador do conselho de docentes (articulação curricular) 

a) O coordenador do conselho de docentes é um docente com a categoria de professor 

titular ou, caso não exista, um docente que reúna as condições de nomeação em 

comissão de serviço na categoria de professor titular eleito entre os docentes que 

integram o conselho de docentes, considerando a sua competência pedagógica e 

científica, bem como a sua capacidade de relacionamento e liderança. 

b) O mandato do coordenador do conselho de docentes tem a duração de três anos, 

podendo, todavia, cessar a todo o tempo, por decisão do diretor, ouvido o conselho 

pedagógico, a pedido do interessado ou mediante proposta fundamentada de, pelo 

menos, dois terços dos membros de conselho. 

 

Artigo 55.º 

Coordenador do conselho de docentes (articulação curricular) 

Competências 

Compete ao coordenador do conselho de docentes: 

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

integram o respetivo conselho de docentes; 

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

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

Agrupamento; 

c)  Promover a articulação com outras estruturas ou serviços do Agrupamento, com 

vista ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica; 

d)  Propor ao conselho pedagógico o desenvolvimento de componentes curriculares 

locais e a adoção de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos; 

e) Assegurar a participação do conselho de docentes na elaboração, desenvolvimento e 

avaliação do projeto educativo, bem como do plano anual de atividades e do 

regulamento interno; 

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

do Agrupamento; 

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

melhoria da qualidade das práticas educativas; 

h)  Promover medidas de planificação e avaliação das atividades do conselho de 

docentes; 
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i)   Coordenar a planificação das atividades pedagógicas e promover a troca de 

experiências e a cooperação entre os professores do conselho de docentes; 

j)    Apresentar ao diretor, até 15 de julho de cada ano, um relatório crítico, anual, do 

trabalho desenvolvido. 

Artigo  56.º 

Organização das atividades de turma 

Para acompanhamento e avaliação das atividades a desenvolver com os grupos de 

crianças na educação pré-escolar, e com os alunos, nos três ciclos do ensino básico e no 

ensino secundário, devem ser elaborados planos de trabalho que explicitem as 

estratégias de diferenciação pedagógica e de adequação curricular a adotar com cada 

grupo de crianças ou com cada turma, visando promover mais e melhores 

aprendizagens, bem como o reforço da articulação escola família. 

Artigo 57.º 

Coordenação das atividades da turma 

1. A elaboração do plano de trabalho referido no artigo anterior cabe ao educador de 

infância na educação pré-escolar, ao professor titular da turma no 1.º ciclo do ensino 

básico e ao conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino 

secundário. 

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

sala com as crianças, na educação pré-escolar, ou na turma, com os alunos dos 

ensinos básico e secundário, é da responsabilidade: 

a) Do respetivo educador de infância, na educação pré-escolar; 

b) Do professor titular da turma, no 1.º ciclo do ensino básico; 

c) Do conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino 

secundário. 

c1. O Conselho de Turma é composto por:  

c1.1. Todos os professores da turma 

c1.2. Delegado dos alunos (exceto para assuntos relativos à avaliação). 

c1.3. Representante dos pais e encarregados de educação (exceto para 

assuntos relativos à avaliação). 

c1.4. Professores de apoio do ensino especial sempre que esse apoio funcione 

na turma. 
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Artigo 58.º 

Competências 

1. Aos educadores de infância compete: 

a) Planificar as atividades, de acordo com os objetivos e linhas de orientação 

curricular definidos superiormente, tendo em conta o nível de desenvolvimento 

das crianças e promover as melhores condições de aprendizagem em articulação 

com a família; 

b) Proceder, em articulação com a família, com os serviços especializados de apoio 

educativo e com outros técnicos que trabalhem no âmbito do Programa de Saúde 

Escolar, à despistagem de inadaptações, deficiências e precocidades, promovendo  

a melhor orientação e encaminhamento das crianças; 

c) Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito pelas suas 

características individuais, incutindo-lhe comportamentos que favoreçam 

aprendizagens significativas e diversificadas; 

d) Promover o desenvolvimento da expressão e da comunicação de cada criança, 

através da utilização de linguagens múltiplas como meios de relação, de 

informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo; 

e) Proporcionar a cada criança condições de bem-estar e segurança; 

f) Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em 

experiências de vida democrática numa perspetiva de educação para a cidadania; 

g) Elaborar e avaliar o plano de atividades anual do grupo/turma em articulação 

com o previsto no plano anual de atividades do Agrupamento. 

2.  Aos professores titulares de turma e ao conselho de turma compete: 

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

ter em conta no processo de ensino e aprendizagem; 

b) Conceber o projeto curricular de turma, aprová-lo e assegurar  a sua execução 

atendendo às características especificas dos alunos, estabelecendo prioridade, 

níveis de aprofundamento, sequencias adequadas e adotando estratégias de 

diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens dos alunos; 

c) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades educativas especiais 

dos alunos, promovendo a articulação com os respetivos serviços especializados 

de apoio educativo, em ordem à sua superação; 
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d) Assegurar a organização, acompanhamento e avaliação das atividades a 

desenvolver com os alunos, nomeadamente, nas áreas curriculares não 

disciplinares; 

e) Preparar informação adequada a disponibilizar aos pais e encarregados de 

educação, relativa ao processo de aprendizagem e avaliação dos alunos; 

f) Cumprir o estipulado no ponto 16 do Despacho Normativo n.º 1/2005, relativo 

aos critérios de avaliação; 

g) Decidir por maioria simples sobre uma segunda retenção no 2.º ou 3.º Ciclos após 

a audição do encarregado de educação do aluno. Este deverá ser convocado pelo 

diretor de turma com uma antecedência mínima de oito dias e exprimir, por 

escrito, a sua posição que não terá caráter vinculativo. Esta decisão será 

submetida à apreciação do Conselho Pedagógico que decidirá da sua ratificação;  

h) Dar cumprimento a outras disposições legais em vigor. 

Artigo 59.º 

Diretor de turma 

1. A coordenação das atividades do conselho de turma é realizada pelo diretor de 

turma, o qual é designado pelo diretor de entre os professores da turma, sendo 

escolhido, preferencialmente, um docente profissionalizado, tendo em conta a sua 

competência pedagógica e capacidade de relacionamento. 

2. Sem prejuízo no disposto no número anterior, e sempre que possível, deverá ser 

nomeado diretor de turma o docente que no ano anterior tenha exercido tais funções 

na turma a que pertenceram os mesmos alunos. 

Artigo 60.º 

Competências 

São competências do diretor de turma: 

a) Assegurar a articulação entre os professores da turma e com os alunos, pais e 

encarregados de educação; 

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

alunos; 

c) Promover junto do conselho de turma a realização de ações conducentes à 

aplicação do projeto educativo, numa perspetiva de envolvimento dos 

encarregados de educação e de abertura à comunidade; 
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d) Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação de 

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

grupo e à especificidade de cada aluno; 

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

promovendo a sua participação; 

f) Promover um acompanhamento individualizado dos alunos, divulgando junto dos 

professores da turma a informação necessária à adequada orientação educativa 

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

concretização de ações para orientação e acompanhamento; 

g) Promover a rentabilização dos recursos e serviços existentes na comunidade 

escolar e educativa, mantendo os alunos e encarregados de educação informados 

da sua existência; 

h) Elaborar e conservar o processo individual do aluno facultando a sua consulta ao 

aluno, professores da turma, pais e encarregado de educação; 

i) Apreciar ocorrências de caráter disciplinar, decidir da aplicação de medidas 

imediatas no quadro do previsto no regulamento interno e das orientações do 

conselho pedagógico em matéria disciplinar e solicitar ao diretor a convocação 

extraordinária do conselho de turma; 

j) Assegurar a participação dos alunos, professores, pais e encarregados de 

educação na aplicação de medidas educativas  decorrentes da apreciação de 

situações de caráter disciplinar; 

k) Coordenar o processo de avaliação formativa e sumativa dos alunos, garantindo o 

seu caráter globalizante e integrador, solicitando, se necessário, a participação 

dos outros intervenientes na avaliação; 

l) Coordenar a elaboração do plano de recuperação do aluno decorrente da 

avaliação sumativa extraordinária e manter informado o encarregado de 

educação; 

m) Propor aos serviços competentes a avaliação especializada, após solicitação do 

conselho de turma; 

n) Garantir o conhecimento e o acordo prévio do encarregado de educação para a 

programação individualizada do aluno e para o correspondente itinerário de 

formação recomendados no termo da avaliação especializada; 

o) Elaborar, em caso de retenção do aluno no mesmo ano,  um relatório  que inclua 

uma proposta de repetição de todo o plano de estudos desse ano ou de 
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cumprimento de um plano de apoio específico e submetê-lo à aprovação do 

conselho pedagógico, através do coordenador pedagógico; 

p) Propor, na sequência da decisão do conselho de turma, medidas de apoio 

educativo adequadas e proceder à respetiva avaliação; 

q) Apresentar ao coordenador pedagógico o relatório elaborado pelos professores 

responsáveis pelas medidas de apoio educativo; 

r) Presidir às reuniões do conselho de turma, realizadas, entre outras, com as 

seguintes finalidades: 

• Avaliação da dinâmica global da turma; 

• Planificação e avaliação de projetos de âmbito interdisciplinar; 

• Formalização da avaliação formativa e sumativa; 

s) Apresentar ao coordenador de pedagógico, até 30 de junho de cada ano, um 

relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido. 

 

Artigo 61.º 

Coordenação pedagógica 

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

desenvolvidas pelas turmas  de um mesmo ciclo  de ensino. 

2. A coordenação referida no número anterior é realizada pelo conselho de docentes 

titulares de turma, na educação pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico, conforme 

previsto no ponto 3 b) do Artigo 50.º, e pelo conselho de diretores de turma, nos 2.º 

e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário. 

3. Cada conselho de docentes reúne ordinariamente uma vez por mês e 

extraordinariamente sempre que seja convocado pelo respetivo coordenador, por sua 

iniciativa, ou a requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de 

funções ou sempre que se justifique por imperativos de funcionamento/organização 

do Agrupamento. 

4. Cada conselho de diretores de turma reúne ordinariamente duas vezes por trimestre 

e extraordinariamente sempre que seja convocado pelo respetivo coordenador, por 

sua iniciativa, ou a requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de 

funções ou sempre que se justifique por imperativos de funcionamento/organização 

do Agrupamento. 
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Artigo 62.º 

Competências 

Ao conselho de docentes e ao conselho de diretores de turma compete: 

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

orientações do conselho pedagógico; 

b) Articular com os diferentes departamentos curriculares o desenvolvimento de 

conteúdos programáticos e objetivos de aprendizagem; 

c) Cooperar com outras estruturas de orientação educativa e com os serviços 

especializados de apoio educativo na gestão adequada  de recursos e na adoção 

de medidas pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens; 

d) Dinamizar e coordenar a realização de projetos interdisciplinares das turmas; 

e) Identificar necessidades de formação no âmbito da direção de turma; 

f) Conceber e desencadear mecanismos de formação e apoio aos titulares de turma 

e diretores de turma em exercício e de outros docentes da escola para o 

desempenho de funções de coordenação pedagógica; 

g) Propor ao conselho pedagógico a realização de ações de formação no domínio da 

orientação educativa e da coordenação das atividades das turmas; 

h) Colaborar com o Conselho Pedagógico através dos seus coordenadores, na 

configuração de propostas de elaboração do Projeto Educativo e do Plano de 

Atividades; 

i) Desenvolver, em coordenação com os Serviços Especializados de Apoio 

Educativo, estratégias visando contribuir para o sucesso educativo das crianças e 

dos alunos, nomeadamente nos domínios da orientação, acompanhamento e 

avaliação; 

j) Assegurar a articulação das atividades das turmas por anos de escolaridade; 

k) Analisar as propostas dos docentes e submetê-las, através dos coordenadores, ao 

Conselho Pedagógico ou à Direção de acordo com a natureza do seu conteúdo; 

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

m) Elaborar e propor ao respetivo Conselho de Docentes projetos de 

desenvolvimento educativo que julguem pertinentes; 

n) Elaborar o regimento interno. 
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Artigo 63.º 

Regimento 

Cada conselho docentes ou conselho de diretores de turma deverá, em conformidade 

com o disposto no regulamento interno, no prazo máximo de 1 mês após o início de 

funções, elaborar e aprovar o seu regimento interno, donde constem as respetivas regras 

de organização interna e de funcionamento.  

Artigo 64.º 

Coordenador pedagógico 

1.  O coordenador pedagógico é um docente com a categoria de professor titular ou, 

caso não exista, um docente que reúna as condições de nomeação em comissão de 

serviço na categoria de professor titular, quando houver necessidade de delegação de 

competências, para efeitos de avaliação do desempenho do pessoal docente ou, 

noutros casos por um professor profissionalizado, eleito entre os docentes que 

integram o Conselho de Docentes ou um diretor de turma eleito de entre os seus 

pares, conforme os casos, considerando a sua competência  na dinamização e 

coordenação de projetos educativos e experiência na área da direção de turma, bem 

como as suas capacidades de relacionamento. 

2.   Na educação pré-escolar  é eleito um coordenador pedagógico (coordenador do 

conselho de docentes previsto no ponto 3.b) do Artigo 50.º). 

3.  No 1.º Ciclo são eleitos dois coordenadores pedagógicos (coordenadores dos 

conselhos de docentes previstos no ponto 3.b) do Artigo 50.º). 

4.  Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico é eleito 1 coordenador pedagógico pelo 

conselho de diretores de turma dos 2.º e 3.º ciclos.  

 5.  O mandato do coordenador tem a duração de um ano escolar, renovável, podendo 

cessar a pedido do interessado  ou por proposta, devidamente fundamentada, de pelo 

menos dois terços dos membros dos vários Conselhos de Docentes ou  Conselho de 

Diretores de Turma, carecendo sempre de parecer favorável do Conselho 

Pedagógico.  

Artigo 65.º 

Competências do coordenador pedagógico  

Ao coordenador compete: 

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

b) Submeter ao conselho pedagógico as propostas do conselho que coordena; 
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c) Divulgar, junto dos referidos diretores de turma, toda a informação necessária ao 

adequado desenvolvimento das suas competências; 

d) Estimular a criação de condições que favoreçam  a  formação contínua; 

e) Apoiar os docentes menos experientes; 

f) Apresentar ao diretor, até 15 de julho de cada ano, um relatório crítico, anual, do 

trabalho desenvolvido. 

Artigo 66.º 

Tutoria 

1. O diretor pode designar professores tutores responsáveis pelo acompanhamento, de 

forma individualizada, do processo educativo de um grupo de alunos, de 

preferência ao longo do seu percurso escolar. 

2. As funções de tutoria devem ser realizadas por docentes profissionalizados com 

experiência adequada e, de preferência, com formação especializada em orientação 

educativa ou em coordenação pedagógica. 

3. Aos professores tutores compete: 

a) Desenvolver medidas de apoio aos alunos, designadamente de integração na 

turma e na escola e de aconselhamento e orientação no estudo e nas tarefas 

escolares; 

b) Promover a articulação das atividades escolares dos alunos com outras atividades 

formativas; 

c) Desenvolver a sua atividade de forma articulada, quer com a família, quer com os 

serviços especializados de apoio educativo, designadamente os serviços de 

psicologia e orientação e com outras estruturas de orientação educativa. 

Artigo 67.º 

Reduções da componente letiva 
1. Os coordenadores de departamento curricular, os coordenadores para a área 

disciplinar/disciplina e coordenador de conselho de docentes de articulação 

curricular têm direito, de acordo com o número de professores do respetivo 

departamento ou especialidade, e o grau de responsabilidade no âmbito da avaliação 

sumativa interna ou externa  dos alunos, a uma redução da componente letiva 

(referenciada a períodos de quarenta e cinco minutos), nos seguintes termos, sob 

proposta do diretor, ouvido o conselho pedagógico: 

a) Coordenadores de departamento curricular – 4 tempos letivos; 
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b) Coordenadores de departamento curricular que assegurem em simultâneo a 

coordenação de determinada área disciplinar/ disciplina – 6 tempos letivos; 

c) Coordenadores de área disciplinar/ disciplina que integre até 4 docentes – 2 

tempos letivos; 

d) Coordenadores de área disciplinar/ disciplina que integre mais de 4 docentes – 3 

tempos letivos; 

e) Coordenador de conselho de docentes de articulação curricular – 4 tempos 

letivos (até à publicação do Decreto Regulamentar previsto no artigo 54.º do 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, as horas de coordenação consideram-se 

exercidas, para efeitos remuneratórios, em regime de acumulação de funções 

públicas, aplicando-se o disposto no artigo 7.º da Portaria n.º 814/2005, de 13 de 

setembro. 

2. Os coordenadores pedagógicos têm direito, de acordo com o número de diretores de 

turma  e docentes titulares de ano, às seguintes reduções da componente letiva: 

a) De 15 a 20 diretores de turma – 4 tempos letivos; 

b) Mais de 20 diretores de turma – 6 tempos letivos; 

c) No caso da educação pré-escolar e 1.º ciclo, até 6 docentes – 2 tempos letivos 

(as horas de coordenação consideram-se exercidas, para efeitos remuneratórios, 

em regime de acumulação de funções públicas, aplicando-se o disposto no artigo 

7.º da Portaria n.º 814/2005, de 13 de setembro. 

d) No caso da educação pré-escolar e 1.º ciclo, no caso de existirem mais de 6 

docentes – 3 tempos letivos (as horas de coordenação consideram-se exercidas, 

para efeitos remuneratórios, em regime de acumulação de funções públicas, 

aplicando-se o disposto no artigo 7.º da Portaria n.º 814/2005, de 13 de 

setembro. 

3. O coordenador de projetos de desenvolvimento educativo tem direito a uma redução 

da componente letiva de 3 tempos letivos. 

4. O coordenador dos serviços especializados de apoio educativo tem direito a uma 

redução da componente letiva de 3 tempos letivos. 

5. O diretor de instalações tem direito a uma redução da componente letiva de 2 

tempos letivos. 
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Subsecção II 

Serviços especializados de apoio educativo 

Artigo 68.º 

Serviços especializados de apoio educativo 

De acordo com o artigo 46.º do regime de autonomia, administração e gestão, os 

serviços especializados de apoio educativo destinam-se a promover a existência de 

condições que assegurem a plena integração escolar dos alunos, devendo conjugar a sua 

atividade com as estruturas de orientação educativa. 

Constituem serviços especializados de apoio educativo os seguintes: 

a) Os Serviços de Psicologia e Orientação; 

b) O Núcleo de Apoio Educativo. 

 

 Artigo 69.º 

Competências 

1. Por proposta do diretor, ouvido o conselho pedagógico, ou por iniciativa deste, os 

planos de ação a desenvolver no domínio da orientação e acompanhamento dos 

alunos, serão objeto apoio técnico por parte dos especialistas dos serviços 

especializados de apoio educativo, a quem competirá: 

a) Promover atividades de informação e orientação escolar e vocacional dos alunos; 

b) Esclarecer os alunos e encarregados de educação quanto às opções curriculares 

oferecidas pelas escolas da área e às suas consequências quanto ao 

prosseguimento de estudos ou inserção na vida ativa; 

c) Desenvolver mecanismos que permitam  detetar a tempo dificuldades de base, 

diferentes ritmos de aprendizagem ou outras necessidades dos alunos que exijam 

medidas de compensação ou formas de apoio adequadas nos domínios 

psicológico, pedagógico e socioeducativo; 

d) Apoiar na organização e na gestão de modalidades de apoio socioeducativo em 

resposta a necessidades identificadas  que afetam o sucesso escolar dos alunos; 

e) Elaborar pareceres que facilitem o encaminhamento de alunos com 

comportamentos que perturbem o normal funcionamento da «Escola» para 

serviços de apoio especializado, ouvidos os encarregados de educação. 

2. Aos Serviços de Psicologia e Orientação compete desenvolver as suas atividades 

nos domínios: 

a) do apoio psicopedagógico, 
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• quando solicitado, proceder à avaliação global de situações relacionadas com 

problemas de desenvolvimento, com dificuldades de aprendizagem e com 

competências/potencialidades específicas, prestando apoio psicopedagógico mais 

adequado; 

• ouvidos os restantes intervenientes no processo educativo, elaborar os planos 

educativos individuais e acompanhar as situações de colocação dos alunos em 

regime educativo especial; 

• de acordo com os pais e em colaboração com os serviços competentes, propor o 

encaminhamento de alunos com necessidades educativas especiais para 

modalidades adequadas de resposta educativa. 

b) da orientação escolar e profissional, 

• colaborar na sua área de especialidade com os órgãos de direção, administração e 

gestão; 

• articular a sua ação com outros serviços especializados, nomeadamente nas áreas 

da saúde e segurança social, de modo a contribuir para a correta avaliação de 

crianças e jovens com necessidades educativas especiais; 

• colaborar em ações de formação e participar na realização de experiências 

pedagógicas. 

c) do apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da comunidade escolar, 

• planear e executar atividades de orientação escolar e profissional, nomeadamente 

através de programas a desenvolver com grupos de alunos ao longo do ano letivo 

ou de apoio individual ao seu processo de escolha; 

• realizar ações de informação escolar e profissional, sob modalidades diversas, 

garantindo a participação ativa dos alunos na exploração das técnicas e materiais 

utilizados; 

• desenvolver ações de informação e sensibilização dos pais e da comunidade em 

geral no que respeita à problemática das opções escolares e profissionais. 

3. O Núcleo de Apoio Educativo, cuja composição dependerá das condições e meios 

existentes, integrará, obrigatoriamente, um docente colocado neste estabelecimento 

de ensino, pela Direção Regional de Educação . 

Constituem competências do Núcleo de Apoio: 
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• Colaborar com os órgãos de gestão e de coordenação pedagógica na deteção de 

necessidades educativas específicas e na organização e incremento dos apoios 

educativos adequados; 

• Contribuir ativamente para a diversificação de estratégias e métodos educativos 

por forma a promover o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças e dos 

jovens; 

• Colaborar com os órgãos de gestão e de coordenação pedagógica e com os 

professores na gestão flexível dos currículos e na sua adequação às capacidades e 

aos interesses dos alunos, bem como às realidades locais; 

• Colaborar no desenvolvimento das medidas previstas na lei, no que respeita aos 

apoios educativos a crianças e jovens com necessidades educativas especiais; 

• Apoiar os alunos e respetivos professores, no âmbito da sua área de 

especialidade, nos termos que forem definidos pelo conselho pedagógico; 

• Participar na melhoria das condições e do ambiente educativo numa perspetiva 

de fomento da qualidade e da inovação educativa. 

4. Procurar-se-á estabelecer protocolos com outros serviços locais ou regionais das 

áreas de saúde e segurança social, solicitando a sua intervenção na prevenção dos 

problemas que afetam mais as crianças e os jovens deste Agrupamento. 

 

 
 

CAPÍTULO III - AUTONOMIA. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
 

A autonomia da escola exerce-se através de competências próprias em vários 

domínios, como gestão de currículos e programas e atividades de complemento 

curricular, na orientação e acompanhamento dos alunos, na gestão de espaços e tempos 

de atividades educativas, na gestão e formação do pessoal docente e não docente, na 

gestão de apoios educativos, de instalações e equipamentos e, bem assim, na gestão 

administrativa e financeira. 

Tratando-se de matérias de relevante importância para o funcionamento das 

escolas que integram o Agrupamento, considera-se pertinente referenciar algumas, nos 

termos em que o Decreto-Lei n.º 43/891 as abordou. 

 

                                                           
1 Decreto-Lei n.º 43/89, de 3 de fevereiro (diploma que estabelece o regime jurídico da autonomia). 
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Secção I 

Gestão de currículos, programas e atividades educativas 

No domínio da gestão dos currículos, dos programas e das atividades educativas, 

compete ao Agrupamento: 

a) Coordenar e gerir a implementação dos planos curriculares e programas 

definidos a nível nacional, no respeito pelas normas orientadoras 

estabelecidas e mediante seleção de modelos pedagógicos, métodos de 

ensino e de avaliação, materiais de ensino-aprendizagem e manuais escolares 

coerentes com o projeto educativo e adequados à variedade dos interesses e 

capacidades dos alunos; 

b) Participar, em conjunto com outras escolas ou agrupamentos de escolas, na 

determinação de componentes curriculares regionais e locais que traduzam a 

inserção dos vários estabelecimentos de educação e de ensino no meio e 

elaborar um plano integrado de distribuição de tais componentes pelos 

diferentes estabelecimentos de educação e de ensino, de acordo com as 

características próprias de cada um; 

c) Organizar atividades de complemento curricular e de ocupação de tempos 

livres, de acordo com os interesses dos alunos e os recursos disponíveis; 

d) Planificar e gerir formas de complemento pedagógico e de compensação 

educativa, no que respeita à diversificação de currículos e programas, bem 

como à organização de grupos de alunos e individualização do ensino; 

e) Estabelecer protocolos com outras entidades para a concretização de 

componentes curriculares específicas, designadamente as de caráter 

vocacional ou profissionalizante; 

f) Conceber e implementar experiências e inovações pedagógicas próprias, sem 

prejuízo de orientações genéricas definidas pelos serviços competentes do 

Ministério da Educação.  

 

Secção II 

Avaliação das aprendizagens 

No domínio da avaliação das aprendizagens, compete ao Agrupamento: 

a) Estabelecer requisitos mínimos de aprendizagem que não impeçam a 

progressão do aluno e a sua transição de ano escolar; 
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b) Proceder à aferição dos critérios de avaliação dos alunos, garantindo a sua 

coerência e equidade; 

c) Desenvolver métodos específicos de avaliação dos alunos, sem prejuízo da 

aplicação dos normativos gerais; 

d) Apreciar e decidir sobre reclamações de encarregados de educação relativas 

ao processo de avaliação dos seus educandos; 

e)  Organizar e coordenar o processo relativo às provas de avaliação final e 

exames. 

Secção III 

Gestão dos espaços escolares 

Compete ao Agrupamento, através dos competentes órgãos de administração e 

gestão, a tomada de decisão num conjunto de matérias relativas à gestão dos espaços 

escolares, nomeadamente: 

a) Definir critérios e regras de utilização dos espaços e instalações escolares; 

b) Planificar a utilização semanal dos espaços, tendo em conta as atividades 

curriculares, as de compensação educativa, de complemento curricular e de 

ocupação de tempos livres, bem como o trabalho de equipas de professores, e 

as atividades de orientação de alunos e de relação com encarregados de 

educação; 

c) Determinar, em articulação com a Direção Regional de Educação, o número 

total de turmas, o número de alunos por turma e a hierarquia de prioridades 

na utilização de espaços; 

d) Autorizar, mediante condições previamente definidas, a utilização de 

espaços e instalações escolares pela comunidade local.  

 

 Secção IV 

Gestão dos tempos escolares 

Compete ao Agrupamento, através dos competentes órgãos de administração e 

gestão, a tomada de decisão num conjunto de matérias relativas à gestão dos tempos 

escolares, nomeadamente: 

a) Estabelecer o calendário escolar, dentro dos limites de flexibilidade fixados a 

nível nacional; 

b) Determinar o horário e regime de funcionamento dos vários 

estabelecimentos de educação e de ensino; 
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c) Definir critérios para a elaboração de horários de professores e alunos e 

proceder à execução dessa tarefa; 

d) Organizar as cargas horárias semanais das diferentes disciplinas, incluindo as 

do currículo nacional, segundo agrupamentos flexíveis de tempos letivos 

semanais; 

e) Decidir quanto à necessidade da interrupção das atividades letivas para a 

realização de reuniões e ações de formação, dentro de um crédito global 

estabelecido pelo Ministério da Educação; 

f) Gerir globalmente o desconto de horário semanal atribuído a professores 

para o exercício de cargos ou  de atividades educativas; 

g) Estabelecer e organizar os tempos escolares destinados a atividades de 

complemento curricular, de complemento pedagógico e de ocupação dos 

tempos livres.  

Secção V 

Formação e gestão do pessoal docente 

Compete ao Agrupamento, através dos competentes órgãos de administração e 

gestão, a tomada de decisão num conjunto de matérias relativas à formação e gestão do 

pessoal docente, nomeadamente: 

a) Participar na formação e atualização dos docentes; 

b) Inventariar carências respeitantes à formação dos professores no plano das 

componentes científica e pedagógico-didática; 

c) Elaborar o plano de formação e atualização dos docentes; 

d) Mobilizar os recursos necessários à formação contínua, através do 

intercâmbio com escolas da sua área e da colaboração com entidades ou 

instituições competentes; 

e) Emitir parecer sobre os programas de formação dos professores a quem 

sejam atribuídos períodos especialmente destinados à formação contínua; 

f) Promover a formação de equipas de professores que possam orientar a 

implementação de inovações educativas; 

g) Participar, gradual e crescentemente, na seleção e recrutamento do pessoal 

docente, de acordo com regulamentação a definir e por forma a favorecer a 

fixação local dos respetivos docentes; 
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h) Atribuir o serviço docente, segundo critérios previamente definidos, 

respeitantes às diferentes áreas disciplinares, disciplinas e respetivos níveis 

de ensino; 

i) Atribuir os diferentes cargos pedagógicos, segundo critérios previamente 

definidos, dando a posse para o seu exercício; 

j) Avaliar o desempenho e o serviço docente nos termos da lei; 

k) Decidir sobre os pedidos de resignação de cargos; 

l) Dar parecer sobre pedidos de colocação de pessoal docente em regime 

especial; 

m) Estabelecer o período de férias do pessoal docente. 

 

Secção VI 

Autonomia administrativa escolar 

Nos termos da lei, a autonomia administrativa do Agrupamento exerce-se 

através de competências próprias nos serviços de admissão de alunos, de exames e de 

equivalências e nos domínios da gestão e formação de pessoal não docente, da gestão 

dos apoios socioeducativos e das instalações  e equipamentos adotando procedimentos 

administrativos que sejam coerentes com os objetivos pedagógicos. 

Subsecção I 

Admissão dos alunos 

Compete ao Agrupamento: 

a) Organizar o serviço de matrículas; 

b) Elaborar o calendário de matrículas, dentro dos limites fixados pelos serviços 

regionais ou centrais do Ministério da Educação; 

c) Definir, em colaboração com as outras escolas do concelho, os critérios para 

a admissão dos alunos e controlo de excedentes; 

d) Autorizar a transferência e anulação de matrículas. 

Subsecção II 

Serviço de exames 

Compete ao Agrupamento: 

a) Proporcionar, sempre que possível, a realização de exames a candidatos 

residentes na área de intervenção e que o requeiram; 
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b) Decidir da aceitação de inscrições fora de prazo, com base na justificação 

apresentada; 

c) Colaborar com outras escolas do concelho na definição de um esquema de 

realização do serviço de exames, em termos de maior eficiência e de 

economia de recursos e tempo; 

d) Resolver de modo expedito situações especiais que ocorreram durante a 

realização dos exames, desde que não contrariem normativos genéricos. 

Subsecção III 

Concessão de equivalências 

Compete ao Agrupamento: 

a) A concessão de equivalências de estudos nacionais ou realizados no 

estrangeiro, desde que verificado o preenchimento dos requisitos legais; 

b) Autorizar transferências de alunos para cursos, áreas ou componentes 

vocacionais diferentes dos que frequentam, verificados os respetivos 

requisitos curriculares ou outros. 

Subsecção IV 

Gestão e formação de pessoal não docente 

Compete ao Agrupamento: 

a) Inventariar as suas necessidades quanto ao número e qualificação do pessoal 

técnico, técnico-profissional, administrativo, operário e auxiliar; 

b) Definir critérios de distribuição de serviço ao pessoal não docente; 

c) Estabelecer critérios para a seleção de pessoal a contratar a prazo, incluindo 

casos de substituição temporária, e proceder à sua contratação; 

d) Gerir o pessoal de apoio no que respeita à atribuição de funções e horários, 

de acordo com as necessidades, e tendo sempre em conta as suas 

qualificações; 

e) Proceder à classificação de serviço; 

f) Dar parecer sobre os pedidos de colocação do pessoal não docente em 

regime especial; 

g) Organizar mapas de férias e conceder licença para férias; 

h) Promover a formação do pessoal não docente, podendo estabelecer 

protocolos com diferentes entidades e instituições para esse efeito, e 
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conceder a dispensa total ou parcial de serviço para frequência de ações de 

formação.  

Subsecção V 

Gestão dos apoios socioeducativos 

Compete ao Agrupamento: 

a) Inventariar as carências e os recursos necessários no domínio do apoio 

socioeducativo aos alunos, submetendo o respetivo plano de ação aos 

serviços competentes; 

b) Autorizar a formação de grupos ou a contratação de serviços para efeitos de 

exploração, organização e funcionamento de serviço de bufete, cantina e 

papelaria; 

c) Estabelecer protocolos com as autoridades ou outras entidades que possam 

prestar apoio socioeducativo em diferentes domínios designadamente na 

solução de problemas de transportes; 

d) Mobilizar recursos locais e suscitar a solidariedade da comunidade para 

ações de apoio socioeducativo; 

e) Informar os alunos e os encarregados de educação da existência de serviços 

de apoio socioeducativo e do seu âmbito e esquema de funcionamento. 

Subsecção VI 

Gestão das instalações e equipamentos 

Compete ao Agrupamento: 

a) Participar na definição da rede escolar, fornecendo anualmente aos serviços 

regionais de educação os dados necessários, nomeadamente alterações de 

capacidade em relação ao ano anterior; 

b) Zelar pela conservação dos edifícios escolares, tendo em conta as plantas do 

edifício fornecidas; 

c) Proceder a obras de beneficiação de pequeno e médio alcance, reparações e 

trabalhos de embelezamento, com a eventual participação das entidades 

representativas da comunidade; 

d) Acompanhar a realização e colaborar na fiscalização de empreitadas; 

e) Emitir pareceres antes da recepção provisória das instalações; 

f) Solicitar o equipamento necessário; 

g) Adquirir o material escolar necessário; 
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h) Manter funcional o equipamento, podendo dispor do apoio efetivo das 

unidades móveis de técnicos e operários especializados ou contratar pessoal 

adequado em regime de tarefa; 

i) Proceder à substituição de material irrecuperável ou obsoleto; 

j) Alienar, em condições especiais e de acordo com a lei, bens que se tornem 

desnecessários; 

k) Manter atualizado, em moldes simples e funcionais, o inventário; 

l) Responsabilizar os utentes, a nível individual e ou coletivo, pela conservação 

de instalações e de material utilizado; 

m) Ceder as suas instalações, a título gratuito ou oneroso, à comunidade para a 

realização de atividades culturais, desportivas, cívicas, ou de reconhecida 

necessidade, arrecadando a respetiva receita, quando a houver; 

n) Contratar serviços de limpeza. 

 

Secção VII 

Gestão Financeira 

Subsecção I 

Princípios gerais 

1. Na gestão financeira serão tidos em consideração os princípios da gestão por 

objetivos, devendo a direção apresentar anualmente o seu plano de atividades, o qual 

incluirá o programa de formação do pessoal e o relatório de resultados, para 

apreciação da Direção Regional de Educação 

2. A gestão financeira deve respeitar as regras do orçamento por atividades e orientar-se 

por instrumentos de previsão económica, nomeadamente: 

a)  Plano financeiro anual; 

b)  Orçamento com compensação em receita. 

3. Tomando em consideração as disposições legais relativas ao orçamento com 

compensação em receita, os saldos apurados no final de cada exercício, 

relativamente às receitas próprias, transitarão para o exercício seguinte, cabendo, 

nesse caso, ao diretor justificar a razão da não utilização integral das verbas 

aprovadas e não gastas. 

4.  As dotações para funcionamento serão distribuídas globalmente nas rubricas «Outras 

despesas correntes - Diversas» e «Outras despesas de capital - Diversas».  
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Subsecção II 

Receitas 

Para além das verbas previstas no Orçamento do Estado, constituem receitas do 

Agrupamento: 

a) As propinas, emolumentos e multas, que para o efeito serão pagos em 

numerário, referentes à prática de atos administrativos; 

b) As receitas derivadas da prestação de serviços e da venda de publicações ou 

de rendimentos de bens próprios; 

c) O rendimento proveniente de juros de depósitos bancários; 

d) Outras receitas que lhe sejam atribuídas por lei, doações, subsídios, 

subvenções, comparticipações, heranças e legados. 

 

CAPÍTULO IV – DA CONVIVÊNCIA 

Subcapítulo I 

Normas gerais e específicas de regime interno 
 

Artigo 70.º 

Normas gerais de regime interno 

Sem prejuízo das normas específicas constantes no presente Regulamento Interno, toda 

a comunidade escolar deverá ter em consideração as seguintes regras gerais: 

1. Promover o são convívio no respeito mútuo, na disciplina e no espírito de 

solidariedade. 

2. Acatar as ordens e disposições emanadas dos órgãos de gestão e serviços deles 

dependentes, assegurando-se contudo o direito inalienável à crítica e ao recurso de 

decisões consideradas injustas. 

3. Respeitar as filas de espera, sempre que as circunstâncias o imponham. 

4. Manter, no espaço escolar, um ambiente saudável e organizado. 

5. Utilizar convenientemente os recipientes de lixo espalhados pela «Escola», chamando 

a atenção de todos aqueles que o não façam. 

§ único - Nas áreas destinadas à permanência em tempo de lazer, os utilizadores serão 

responsáveis pelo bom estado de conservação e  limpeza dessas áreas. 

6. Zelar pela boa conservação dos edifícios e de todo o material escolar. 
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7. Não reservar para seu uso exclusivo qualquer material que seja propriedade da 

«Escola», facultando a sua utilização sempre que tal se mostre necessário. 

8. Denunciar, junto do Diretor ou do coordenador de estabelecimento, práticas 

atentatórias dos direitos da comunidade escolar, tais como, alcoolismo, droga, roubo 

e jogo a dinheiro. 

9. Não é permitido fumar em qualquer dos espaços escolares, edifícios ou zonas de 

recreio. 

10. Não é permitido circular de bicicleta ou motorizada no recinto escolar, a não ser 

com a devida autorização. 

Artigo 71.º 

Afixação de Informações 

1.  Todos os elementos da comunidade escolar devem ter acesso à legislação, ordens, 

comunicados e avisos que digam respeito à vida escolar (leitura nas turmas e 

divulgação e afixação nos locais próprios). 

2. Os vários elementos da comunidade escolar só podem afixar avisos, colagens ou 

qualquer outro tipo de propaganda, depois de devidamente visados pelo Diretor. 

3. O Diretor deverá destinar um espaço para afixação de informações de natureza 

sindical, quer em relação aos professores, quer em relação ao pessoal não docente. 

4. A escola deverá dispor de um espaço, em local acessível a alunos, professores e 

encarregados de educação, para afixação de informações da responsabilidade da 

Associação de Pais e Encarregados de Educação. 

5. Toda a legislação afixada na sala de professores será retirada após 15 dias, por quem 

a afixou e arquivada num dossiê próprio que poderá ser consultado por todos os 

interessados. 

 

Artigo 72.º 

Direito à proteção da imagem dos elementos da comunidade educativa 

No âmbito das atividades englobadas no Plano Anual de Atividades da Escola, e no 

contexto do seu Projeto Educativo, poderão ser divulgadas, via Internet ou por outros 

meios, imagens de elementos da comunidade educativa, salvaguardando-se embora o 

que se encontra legislado sobre o direito de proteção de imagem. Assim, qualquer 

elemento da comunidade educativa poderá solicitar a não divulgação da sua imagem, 
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nos termos da legislação em vigor, devendo manifestar esse desejo, por escrito, no 

início do ano escolar, junto do Diretor. 

Artigo 73.º 

Cacifos 

1. Os cacifos encontram-se distribuídos pelos Blocos A, B, C e D. 

2. A entrega das chaves dos cacifos aos alunos é feita pelo Diretor de Turma, sob a 

orientação do Diretor. 

3. No caso de o número de cacifos existentes ser insuficiente não são distribuídos 

chaves aos alunos dos escalões etários mais elevados. 

4. O aluno no ato de recepção da chave assina um termo de responsabilidade ( 

Protocolo), com conhecimento do encarregado de educação. 

5. Procedimentos a observar, pelo Diretor de Turma, na atribuição de cacifos aos (às) 

alunos(as): 

       1.º - Sortear os cacifos pelos (as) alunos(as) da turma. 

     - No caso de existir um número impar de alunos, será atribuído 

um cacifo a um(a) aluno(a)  (por sorteio) – situação que poderá 

ocorrer no 3.º Ciclo e no Ensino Secundário (a utilizar quando o 

número de cacifos disponíveis for inferior ao número de 

alunos da turma). 

2.º - Formar conjuntos de dois alunos, com o objetivo de atribuir um 

cacifo a cada conjunto (a utilizar quando o número de cacifos 

disponíveis for inferior ao número de alunos da turma).  

      (Sugestão: atribuição poderá ser feita por sorteio) 

3.º - Ler e fazer assinar o Protocolo criado para o efeito. 

4.º - Entregar as chaves aos(às) alunos(as). 

5.º- Entregar ao Diretor o Protocolo, depois de devidamente preenchido e 

assinado. 

6.  Normas para a utilização dos cacifos: 

a) Abrir e fechar cuidadosamente o cacifo. 

b) Manter limpo e arrumado o cacifo. 

c) Evitar o depósito de objetos de valor no seu interior. 

d) Retirar sempre, ao fim do dia, os livros, cadernos, cadernetas, equipamento de 

educação física e outros materiais depositados no seu interior. 
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e) Retirar do cacifo o material necessário para a aula seguinte, com a devida 

antecedência, evitando chegar atrasado. 

f) Contribuir para a manutenção do bom estado de todos os cacifos. 

g) O não cumprimento destas normas pode determinar a suspensão da utilização do 

cacifo. 

h) Em caso se danificação de fechaduras ou portas o encarregado de educação fica 

obrigado ao pagamento dos custos de reparação, o mesmo acontecendo no caso 

de extravio da chave. 

7. Sempre que o aluno perder a chave deverá providenciar, a expensas próprias, a sua 

substituição. 

8. No final do ano letivo, os alunos entregarão as chaves ao respetivo Diretor de 

Turma. 

9. O aluno que, comprovadamente, tenha cometido as seguintes infrações: dano 

intencional dos cacifos, furto de bens guardados em cacifos, tentativa de abrir um 

cacifo que não lhe pertença – para além das sanções disciplinares, perderá o direito a 

usufruir da sua utilização, desde a data da ocorrência até o final do ano letivo. 

 

Artigo 74.º 

Requisições 

1. A requisição de material didático diverso é feita na secretaria devendo obedecer a 

uma planificação prévia ou ser feita com a antecedência necessária ao bom 

funcionamento dos serviços e das atividades letivas. 

2. Todas as requisições são feitas em formulários apropriados, os quais são fornecidos 

nos locais devidos: Serviços Administrativos (produtos inexistentes na escola sede), 

Portaria (utilização do Auditório, Sala de Informática, equipamento informático ou 

audiovisual), Biblioteca/PBX e Reprografia, devendo ser preenchidas de modo 

correto e legível. 

Artigo 75.º 

Acesso e circulação no recinto escolar 

1. Só têm acesso aos estabelecimentos de educação e de ensino do Agrupamento o 

pessoal docente, administrativo e auxiliar, os alunos que a eles pertençam, os pais e 

encarregados de educação ou qualquer outra pessoa que, por motivo justificado, 

tenha assuntos a tratar. 
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§ 1.º - Aos visitantes será entregue um cartão que indique essa qualidade, por troca 

com os dados de identificação insertos no documento de identificação (Bilhete de 

Identidade/Cartão do Cidadão ou de documento que o substitua, desde que 

contenha fotografia). 

 § 2.º -  A identificação poderá ser exigida a qualquer pessoa que se encontre dentro 

do recinto escolar. 

§ 3.º - Na ausência ou perda do respetivo cartão de aluno este deverá solicitar 

imediatamente uma credencial provisória passada pelos Serviços de 

Administração Escolar (Secretaria). 

§ 4.º - Não é permitido o acesso a pessoas que, apesar de cumprirem o acima 

determinado, pelo seu porte e conduta, se presuma irão perturbar o normal 

funcionamento da Escola. 

2. Não é permitida a entrada de quaisquer veículos no recinto escolar, exceto para 

cargas e descargas que, pela sua natureza, não possam ser efetuadas de outro modo. 

§ único – Estão autorizados a estacionar as suas bicicletas no recinto escolar, nos 

locais destinados para o efeito, todos os alunos, que o façam apeados dos 

respetivos velocípedes. 

3. Compete ao responsável pela portaria zelar para que sejam cumpridas estas 

determinações. 

Artigo 76.º 

Atividades letivas 

As atividades letivas ocupam a maior parte do tempo de funcionamento da escola. Para 

que decorram em perfeitas condições devem os atores internos da comunidade escolar 

(alunos, professores e funcionários) atuar em sintonia. Sendo um dos espaços onde 

decorre o processo de ensino e aprendizagem as salas de aula merecem, igualmente, 

toda uma série de cuidados para a sua preservação. Neste contexto se inscrevem as 

normas que se seguem: 

1. Os professores e alunos devem dirigir-se para as salas de aulas na hora de início de 

cada aula, de acordo com o definido nos respetivos horários semanários. 

2.  O acesso e a saída das aulas devem fazer-se ordenadamente e sem atropelos. 
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3.  Os alunos entram e saem das salas de aula  pela porta exterior, com exceção das salas 

onde não exista tal tipo de acesso ou quando existirem condições atmosféricas 

adversas. 

§ único – O aluno dirigir-se-á à entrada principal do Bloco no caso de ter aula numa 

das seguintes salas: INFORLAB; A4; B3; B4; SE1; SE2. O mesmo poderá 

acontecer em relação às restantes salas, caso o estado do tempo impeça o acesso 

às mesmas pelo exterior. 

4. Em cada setor de aulas, o funcionário respetivo deverá zelar pela manutenção da 

ordem e pela não ocorrência de barulho nos corredores. Nas zonas envolventes do 

bloco de salas de aula, o funcionário deverá proceder de forma a evitar que os alunos 

não ocupados em atividades escolares: 

a) perturbem o normal funcionamento das aulas; 

b) danifiquem instalações, árvores, arbustos, plantas ou outros bens; 

c) pratiquem brincadeiras ou jogos que façam perigar a sua integridade física ou a 

dos outros;   

5.  Todas as salas de aula devem estar equipadas com apagador e cesto de papéis, 

cabendo ao pessoal auxiliar zelar para que esta norma se cumpra. 

6. O professor não deve encurtar ou prolongar o tempo da aula sem motivo devidamente 

justificado perante o Diretor ou Coordenador de Estabelecimento. 

7.  Não sendo utilizado qualquer sistema sonoro que sinalize o início e o fim de cada 

aula, compete ao professor cronometrar o tempo letivo, de acordo com o definido no 

horário da turma.   

8.  O professor deve ser o primeiro a entrar na sala de aula e o último a sair,  verificando 

sempre, no final de cada aula, se as janelas e portas da sala ficam devidamente 

fechadas e se o  estado de limpeza da sala permite o normal funcionamento da aula 

seguinte. 

9. Os funcionários auxiliares não podem interromper qualquer aula sem o prévio 

consentimento do professor, devendo pedir licença para entrar na sala. 

10. No fim de cada aula, as salas devem ficar limpas e arrumadas, com o quadro 

apagado e devidamente ventiladas, utilizando-se para este efeito, as janelas do lado 

do pátio do Bloco. 
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11. No decorrer da aula o professor não deve abandonar a sala, a não ser em casos 

excecionais, devendo então o Delegado de Turma responsabilizar-se pela 

manutenção da ordem. 

§ único – O professor deve dar conhecimento da sua ausência ao funcionário em 

serviço no Bloco. 

12. Em cada setor ou bloco deverá permanecer um funcionário auxiliar que deverá zelar 

pela não ocorrência de barulho nos acessos às salas de aula ou a outros espaços da 

Escola, bem como, atender a solicitações que os professores possam fazer. 

13. Caso se mostre necessária uma troca de salas de aula, devem os professores 

envolvidos comunicar tal facto, com antecedência e por escrito, ao Encarregado de 

Coordenação do Pessoal Auxiliar ou ao Diretor. 

§ único – Se a troca envolver salas do mesmo Bloco, bastará avisar o funcionário 

respetivo. 

14. O professor é o único responsável pela manutenção da ordem e da limpeza das salas, 

durante a aula. 

15. Os alunos não devem mexer no material exposto nas salas de aula (marcador, 

apagador, estores, gavetas, torneiras, material experimental, etc.) sem autorização do 

professor. 

16. Quem, por culpa ou negligência, danifique material pertencente à Escola será 

obrigado, por si ou através do seu representante legal, a cobrir os prejuízos materiais 

causados. 

§ único – Com vista a evitar problemas decorrentes do exposto neste ponto, os alunos 

ocuparão sempre o mesmo lugar dentro da sala de aula durante todo o ano letivo, 

salvo em caso de exceção que o professor ajuizará. 

17. Durante a aula deve ser feito o menor ruído possível, de forma a não interferir com o 

funcionamento das aulas nas salas contíguas. 

18. Não é permitido comer e/ou beber na sala de aula, exceto quando for autorizado, 

pelo Diretor ou pelo Coordenador do Estabelecimento, algum evento festivo de 

valor educativo para o grupo/turma, ficando a limpeza da sala à responsabilidade do 

docente responsável pela atividade. 

19. Não é permitido o uso de chapéu ou boné durante as atividades letivas. 

20. Não é permitido o uso de telemóveis, de bips ou de aparelhos de áudio com 

auscultadores, durante as atividades letivas. 
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21. Qualquer ocorrência ou incidente grave surgido durante a aula deve ser 

imediatamente comunicado, por escrito, ao Diretor de Turma ou ao Diretor. 

22. Ao abandonar a sala, os alunos devem deixar arrumadas mesas e cadeiras. 

23. O livro de ponto deve ser transportado para a sala de aula pelo professor. 

§ único – Em caso de esquecimento ou impossibilidade temporária, deve o professor 

solicitar tal serviço ao funcionário do setor, não devendo encarregar disso os 

alunos. 

24.  Os professores devem registar em sumário no livro de ponto as atividades 

desenvolvidas durante a aula, comunicando-o aos alunos, para que possam registá-lo 

no seu caderno diário. 

25. Os alunos e os professores devem manter uma atitude de respeito mútuo, dialogando 

cordialmente sempre que surja a necessidade de resolver problemas decorrentes da 

prática letiva. 

26. Não é permitida a permanência de alunos nos corredores e átrios dos blocos de 

aulas, durante os períodos letivos. 

27. Na falta de professor, deverão ser observados os procedimentos previstos no Plano 

de Ocupação dos Tempos Escolares definido e aprovado pelo Conselho Pedagógico, 

na primeira semana de cada ano escolar. 

28. Quando não existirem condições que permitam a substituição de docentes ausentes e 

não seja possível o recurso à Biblioteca, por lotação esgotada, os(as) alunos(as) 

terão de permanecer no recinto escolar, e, por iniciativa própria, aproveitarem os 

tempos livres em atividades de sã convivência, utilizando os recursos físicos e 

materiais existentes, nomeadamente, espaços de convívio das zonas de recreio e sala 

de convívio, requisitar bolas e jogos de mesa, etc. Dessas atividades não poderão 

resultar prejuízos para o normal funcionamento das aulas a funcionar. 

§ 1.º - Os funcionários são responsáveis pela saída rápida e silenciosa dos 

alunos, comunicando por escrito ao Diretor ou Diretor de Turma 

respetivo, sempre que tal não aconteça. 

§ 2.º - Os funcionários não devem permitir, sob qualquer pretexto, a 

permanência dos alunos na sala de aula, exceto se autorizado pelo 

Encarregado de Pessoal ou pelo Diretor, após a assinatura, pelos alunos, 

de um termo de responsabilidade.  

29. Excecionalmente, os(as) alunos(as) cujos encarregados de educação declararam 

autorizá-los a sair da Escola aos últimos tempos da manhã (à Quarta-feira e à Sexta-
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feira) e aos últimos tempos da tarde (Segunda-feira, Terça-feira e Quinta-feira), 

poderão ausentar-se da Escola, nos períodos referidos, desde que se confirme a 

impossibilidade de oferta de atividades de substituição. 

30. Não é aconselhável a permanência dos alunos nos Blocos de Salas de Aula durante 

os intervalos, devendo antes dirigir-se para os locais de convívio. 

Artigo 77.º 

Atividades letivas no exterior do recinto escolar 

1. As aulas a ministrar no exterior da sala de aula ou do recinto escolar carecem apenas 

da autorização do Diretor ou do coordenador de estabelecimento, desde que se 

limitem à área circundante do edifício escolar, e que a mesma não ofereça condições 

que possam pôr em perigo a integridade física dos alunos. 

2. As aulas a ministrar em locais afastados da escola implicam sempre a autorização 

escrita dos Encarregados de Educação. 

3. Os alunos não autorizados a participar serão alvo de atividades de substituição na 

escola, da responsabilidade do docente titular de grupo/turma ou de disciplina, com 

idêntico significado pedagógico. 

4. As aulas no exterior só serão concretizadas se o número de participantes for no 

mínimo de 80% do número total de alunos do grupo alvo. 

5. Quando uma aula a ministrar no exterior do recinto escolar implique anulação ou 

perturbação de aulas de outras disciplinas ou grupos/turmas, previstos para as horas 

imediatas para aquele dia ou seguintes, proceder-se-á de acordo com o 

regulamentado para as visitas de estudo. 

 

Artigo 78.º 

Acompanhamento das crianças na falta do docente 

Na Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico, em caso de falta do docente 

titular, deverá ser salvaguardado o seguinte: 

1. Apenas as crianças que tenham autorização do encarregado de educação poderão 

sair da Escola. 

2. De forma a evitar situações perturbadoras do bom funcionamento das escolas devem  

os docentes titulares de turma, sempre que possível, de véspera, informar os 

encarregados de educação da sua intenção de faltar para que, deste modo, estes 

possam decidir se trazem ou não os seus educandos à Escola. 
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3. Os pais que eventualmente estejam presentes à hora da entrada, serão informados da 

falta do docente para, no caso de assim o entenderem, levarem os seus educandos. 

4.  De acordo com as condições e meios disponíveis, procurar-se-á, em cada ano letivo, 

através do Plano de Ocupação dos Tempos Escolares, organizar e implementar 

atividades de acompanhamento das crianças, destinadas a suprir a ausência 

imprevista e de curta duração do docente titular. 

 

Subcapítulo II 

Direitos e Deveres 

Secção I 

Docentes 

A Sociedade contemporânea caracteriza-se cada vez mais pela generalização a 

toda a população dos vários níveis de educação e ensino.  Neste contexto, as tarefas dos 

docentes tornaram-se mais complexas e diferenciadas e o seu desempenho tem vindo a 

adquirir o estatuto nobre de profissão com os direitos e deveres que tal implica. 

Tendo a profissão docente como objetivo a formação humana, ela adquire por 

esse mesmo facto uma incidência ética determinante que se reflete na relação 

pedagógica com os alunos, com outros intervenientes da comunidade educativa e com a 

sociedade em geral. 

Artigo 79.º 

Direitos 

1.  Ao pessoal docente é garantido um conjunto de direitos profissionais gerais e 

específicos. 

2.  São direitos gerais do docente os mesmos que são garantidos aos funcionários 

públicos em geral, nomeadamente, o direito à remuneração, o direito à assistência 

médica e medicamentosa na doença e o direito ao tempo de serviço prestado na 

função pública. 

3. São direitos específicos dos docentes: o direito à participação no processo educativo; 

o direito à formação e informação para o exercício da função educativa; o direito ao 

apoio técnico, material e documental; o direito à segurança na atividade profissional; 

o direito à consideração e ao reconhecimento da sua autoridade pelos alunos, suas 

famílias e demais membros da comunidade educativa e o direito à colaboração das 

famílias e da comunidade educativa no processo de educação dos alunos.  
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4. Para além de todas as garantias consignadas na legislação em vigor, importa aqui 

salientar que constituem direitos de todos os docentes, em exercício de funções, 

neste estabelecimento de educação e ensino: 

a)  Ser respeitado na sua pessoa, ideias e bens; 

b)  Ser atendido e esclarecido nas suas dúvidas e sobre os direitos que lhe assistem; 

c)  Ser consultado antes de ser indigitado para qualquer cargo ou tarefa específica, e 

ouvido nas suas razões; 

d)  Ter acesso a  toda a documentação sujeita a discussão; 

e) Ter acesso a toda a documentação que não seja classificada e emanada do 

Ministério da Educação, de organizações representativas dos professores e de 

outras entidades com repercussão na atividade docente; 

f) Ser apoiado, no exercício da sua atividade, pelos órgãos de direção, administração 

e gestão; estruturas de orientação educativa; e por todos aqueles a quem cabe o 

dever de informar e colaborar; 

g)  Apresentar propostas ou meras sugestões aos órgãos de direção, administração e 

gestão, diretamente ou por intermédio das estruturas de orientação educativa; 

h)  Ter à sua disposição o material didático em condições de ser utilizado; 

i) Beneficiar e participar em ações de formação que concorram para o seu 

enriquecimento profissional; 

j)  Dispor de uma sala com condições para preparação de aulas ou atividades; 

k)   Dispor de um expositor para afixação de documentação; 

l)  Conhecer com uma antecedência de, pelo menos, quarenta e oito horas sobre a 

data de alterações no seu horário habitual (reuniões, interrupções das aulas, etc.); 

m) Dispor de salas destinadas a aulas, apoio pedagógico, atividades de 

enriquecimento ou complemento curricular, com as devidas condições, 

nomeadamente acústicas, luminosas, térmicas e em completo estado de 

arrumação e limpeza; 

n)  Dispor de um cacifo ou espaço equivalente para guardar o seu material; 

o) Conhecer as deliberações dos órgãos de direção, administração e gestão e 

estruturas de orientação educativa, em tempo útil; 

p)   Utilizar equipamento e serviços nas condições regulamentadas; 

q)  Utilizar salas de aula apropriadas, bem como outros espaços disponíveis 

existentes na escola, sempre que daí surjam vantagens pedagógicas para a 

concretização das suas iniciativas; 
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r)  Solicitar a colaboração dos funcionários administrativos ou auxiliares, quer na 

cedência de informações, quer na prestação de serviços facilitadores da atividade 

docente; 

s)  Requisitar, com a devida antecedência,  material, equipamento ou espaço 

disponível na escola; 

t)  Ser esclarecido pela direção, serviços administrativos, coordenador de 

estabelecimento, coordenador de conselho de docentes, coordenador de 

departamento curricular ou coordenador de disciplina, sobre matéria legal em 

vigor e outras determinações superiormente emitidas; 

u)  Solicitar junto dos diversos órgãos de administração e gestão, particularmente da 

direção, a resolução de qualquer assunto ou concessão de facilidades 

imprescindíveis às suas funções específicas; 

v)  Interpor recurso junto do diretor, desde que se sintam lesados por qualquer 

decisão dos órgãos de administração e gestão; 

w)  Ausentar-se do seu local de trabalho, justificando as suas faltas consoante a 

natureza, com documentos próprios e nos prazos legais, conforme a legislação 

em vigor; 

x)  Exigir o sigilo da correspondência e a sua entrega imediata; 

y)  Propor aos órgãos de administração e gestão a convocação de reuniões de 

utilidade para a escola, nos termos do definido no  Capítulo II deste 

Regulamento; 

z)  Eleger os seus representantes nos órgãos de administração e gestão, de acordo 

com a legislação em vigor e o definido no  Capítulo II deste Regulamento.  

 

Artigo 80.º 

Deveres 

1.  São deveres gerais do docente os mesmos que são devidos aos funcionários públicos 

em geral, nomeadamente, o dever de prossecução do interesse público, o dever de 

isenção, o dever de imparcialidade, o dever de informação, o dever de zelo, o dever 

de obediência, o dever de lealdade, o dever de correção, o dever de assiduidade e o 

dever de pontualidade, para além dos consagrados nas várias alíneas do n.º 2 do 
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Artigo 10.º do Estatuto da Carreira Docente (Decreto-Lei n.º 15/20072, de 19 de 

janeiro). 

2.  São deveres específicos da função docente os previstos nas várias alíneas dos  

Artigos 10.º-A (Deveres para com os alunos)3, 10.º-B (Deveres para com a escola e 

os outros docentes)4 e 10.º C (Deveres para com os pais e encarregados de 

educação)5 do Estatuto da Carreira Docente. 

                                                           
2 Diploma que altera o Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e 
Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 105/97, de 29 
de abril, 1/98, de 2 de janeiro, 35/2003, de 17 de fevereiro, 121/2005, de 26 de julho, 229/2005, de 29 de dezembro, e 
224/2006, de 13 de novembro, bem como o regime jurídico da formação contínua de professores, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 224/92, de 9 de novembro, e alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 207/96, de 2 de novembro, e 155/99, 
de 10 de maio. 
3 Sobre esta matéria, agora consignada, é dever de todos os docentes: respeitar os direitos de todas as 
crianças, em particular dos estudantes, para que possam beneficiar do disposto na Convenção das Nações 
Unidas para os Direitos das Crianças, particularmente no que diz respeito à educação. Devem, ainda, 
atender aos problemas que afetam o bem-estar dos estudantes, tratando-os com cuidado, dedicação e 
discrição, salvaguardar e promover os seus interesses, protegendo-os de intimidações e abusos físicos e 
psicológicos, tomar todas as medidas para proteger os estudantes de abusos sexuais, ajudá-los a 
desenvolver um conjunto de valores de acordo com os padrões internacionais dos direitos humanos, 
manter relações profissionais com os estudantes, reconhecer a individualidade eas necessidades 
específicas de cada aluno, estimulando-o para que possa desenvolver plenamente as suas potencialidades, 
proporcionar aos estudantes o sentimento de pertença a uma comunidade, baseada em compromissos 
mútuos de comprometimento com a existência de um lugar para todos, garantir que a relação privilegiada 
entre professor e aluno não é utilizada para fins de proselitismo ou controlo ideológico e, também, exercer 
a autoridade com justiça e solidariedade. 
 
4 De modo intrínseco a estes deveres, aos docentes parece ser ainda exigível promover um relacionamento 
amigável com todos os colegas, respeitando a situação profissional e as suas opiniões, aconselhando e 
apoiando sobretudo os que se encontram em início de carreira ou em formação e manter a 
confidencialidade sobre as informações relacionadas com os colegas, obtidas no decurso da prática 
profissional, a menos que a sua divulgação seja requerida por lei ou por dever profissional. 
Para o cumprimento dos deveres a que alude o art.º 10-B, concorrem os parâmetros descritos no Perfil 
geral de desempenho do educador de infância e professores dos ensinos básico e secundário: 
Dimensão profissional, social e ética 

1. O professor promove aprendizagens curriculares, fundamentando a sua prática profissional num 
saber específico resultante da produção e uso de diversos saberes integrados em função das 
ações concretas da mesma prática, social e eticamente situada. 

2. No âmbito disposto no número anterior, o professor: 
a) Assume-se como um profissional de educação, com a função específica de ensinar, pelo que 

recorre ao saber próprio da profissão, apoiado na investigação e reflexão partilhada da 
prática educativa e enquadrado em orientações de política educativa para cuja definição 
contribui ativamente; 

b) Exerce a sua atividade profissional na escola, entendida como uma instituição educativa, à 
qual está socialmente cometida a responsabilidade específica, de garantir a todos, numa 
perspetiva de escola inclusiva, um conjunto de aprendizagens de natureza diversa, 
designado por currículo, que, num dado momento e no quadro de uma construção social 
negociada e assumida como temporária, é reconhecido como necessidade e direito de todos 
para o seu desenvolvimento integral; 

c) Fomenta o desenvolvimento da autonomia dos alunos e a sua plena inclusão na sociedade, 
tendo em conta o caráter complexo e diferenciado das aprendizagens escolares; 

d) Promove a qualidade dos contextos de inserção do processo educativo, de modo a garantir o 
bem-estar dos alunos e o desenvolvimento de todas as componentes da sua identidade 
individual e cultural; 
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3.  O docente deve ainda, no exercício da profissão, ter presente as seguintes obrigações, 

para além das que constam do texto do ECD, nos  artigos referidos no ponto 

anterior: 

a)  Promover o desenvolvimento intelectual, afetivo, ético, estético e psicomotor dos 

alunos com todo o respeito pelas suas capacidades, interesses e valores. 

b) Estimular a autonomia dos alunos, desenvolvendo o seu espírito crítico, a sua 

liberdade de expressão e de formulação ordenada de opiniões. 

c) Estimular o sentido de responsabilidade dos alunos, confiando-lhes tarefas 

progressivamente mais exigentes, promovendo o respeito mútuo e 

proporcionando atividades de cooperação e serviço. 

d)  Dar testemunho de dedicação aos alunos  e de empenho pela busca de verdade e 

de bem. 

e) Promover, individual e coletivamente, o desenvolvimento de condições adequadas 

de trabalho e segurança para si e para os alunos. 

f)  Promover uma relação pedagógica com todos os seus alunos na situação de 

educação/ensino tal que estes se sintam animados e confiantes. 

                                                                                                                                                                          
e) Identifica ponderadamente e respeita diferenças pessoais e culturais dos alunos e demais 

membros da comunidade educativa, valorizando os diferentes saberes e culturas e 
combatendo processos de exclusão e discriminação; 

f) Manifesta capacidade relacional e de comunicação, bem como equilíbrio emocional, nas 
várias circunstâncias da sua atividade profissional; 

g) Assume a dimensão cívica e formativa das suas funções, com as inerentes exigências éticas 
e deontológicas que lhe estão associadas. 

5 Para o cumprimento dos deveres escritos no art.º 10-C, concorrem os parâmetros do Perfil geral de 
desempenho profissional do educador de infância e dos professores do ensino básico e secundário: 
Dimensão de participação na escola e de relação com a comunidade 

1. O professor exerce a sua atividade profissional de uma forma integrada, no âmbito das diferentes 
dimensões da escola como instituição educativa e no contexto da comunidade em que esta se 
insere. 

2. No âmbito do disposto no número anterior, o professor: 
a) Perspetiva a escola e a comunidade como espaços de educação inclusiva e de intervenção 

social, no quadro de uma formação integral dos alunos para a cidadania democrática; 
b) Participa na construção, desenvolvimento e avaliação do projeto educativo da escola e dos 

respetivos projetos curriculares, bem como nas atividades de administração e gestão da 
escola, atendendo à articulação entre os vários níveis e ciclos de ensino; 

c) Integra no projeto curricular saberes e práticas sociais da comunidade, conferindo-lhes 
relevância educativa; 

d) Colabora com todos os intervenientes no processo educativo, favorecendo a criação e o 
desenvolvimento de relações de respeito mútuo entre docentes, alunos, encarregados de 
educação e pessoal não docente, bem como com outras instituições da comunidade; 

e) Promove interações com as famílias, nomeadamente no âmbito dos projetos de vida e de 
formação dos seus alunos; 

f) Valoriza a escola enquanto pólo de desenvolvimento social e cultura, cooperando com 
outras instituições da comunidade e participando nos seus projetos; 

g) Coopera na elaboração e realização de estudos e de projetos de intervenção integrados na 
escola e no seu contexto. 
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g)   Manter uma relação pedagógica com os alunos, mesmo fora  das situações de 

educação/ensino, apoiando, alertando, corrigindo quando tal for apropriado. 

h) Utilizar a relação pedagógica somente para bem do aluno, evitando toda a 

humilhação, dependência e violência. 

i)  Nunca divulgar factos sobre os alunos, só conhecidos no âmbito da relação 

pedagógica, a não ser na situação profissional de consulta e avaliação, quando tal 

for estritamente necessário. 

j) Nunca divulgar factos confidenciais sobre os alunos a não ser com a sua 

autorização explícita ou implícita. 

k)  Adquirir as competências científicas e pedagógicas necessárias para o exercício 

da docência. 

l)  Atualizar-se continuamente para manter as suas competências. 

m)  Exercer a avaliação pedagógica com a máxima isenção.  Assim, 

• nunca avaliar negativamente por vingança ou despeito; 

• nunca avaliar negativamente para manter o lugar; 

• nunca avaliar positivamente por favoritismo; 

• nunca avaliar positivamente por interesse; 

• nunca recusar-se à avaliação por interesses pessoais. 

n)  Desempenhar ação educativa para com todos os alunos com a máxima isenção, 

• independentemente da raça, do sexo, da religião e das necessidades especiais 

dos alunos; 

• independentemente das inclinações naturais. 

o)   Evitar as situações de conflito de interesse, nomeadamente: 

• a avaliação sumativa de alunos pertencentes à própria família; 

• a prestação de explicações remuneradas aos próprios alunos. 

p)  Relacionar-se com os outros docentes com a maior correção e urbanidade, 

abstendo-se de qualquer ataque pessoal ou alusão deprimente. 

q)  Não se pronunciar publicamente diante dos alunos sobre posições pedagógicas 

tomadas por um colega, a não ser na presença deste ou com o seu acordo. 

r) Assegurar a realização, no ensino básico, de atividades educativas de 

acompanhamento dos alunos, destinadas a suprir a ausência imprevista e de curta 

duração do respetivo docente. 
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s)   Partilhar com os colegas informações científicas e pedagógicas que possam 

ajudar a resolver problemas ou solucionar conflitos, se tal for desejado pelos 

mesmos colegas. 

t)  Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo favorecendo a 

criação e o desenvolvimento de relações de respeito mútuo, em especial entre os 

docentes, alunos, encarregados de educação, pessoal não docente, autarcas e 

legítimos representantes dos interesses económicos e culturais. 

u)  Participar na organização das atividades educativas. 

v) Cooperar com os restantes intervenientes no processo educativo na deteção da 

existência de casos de crianças e jovens com necessidades educativas especiais. 

w) Gerir o processo ensino-aprendizagem, no âmbito dos programas definidos. 

x)  Enriquecer e partilhar os recursos educativos, bem como utilizar novos meios de 

ensino que lhe sejam propostos, numa perspetiva de abertura à inovação e de 

reforço da qualidade de ensino. 

y) Corresponsabilizar-se pela preservação e uso adequado das instalações e 

equipamento e propor medidas de melhoramento e renovação. 

z)  Pugnar pelas condições que favoreçam a generalização a  todos, e com qualidade, 

dos mais altos níveis de educação possíveis. 

aa)  Não reduzir os limites dos tempos letivos, salvo em última instância e 

conveniência expressa, antecipadamente acordada com a direção. 

ab)  Comunicar ao funcionário em serviço no respetivo setor sempre que, por motivo 

excecional e devidamente justificado, tiver de abandonar a sala antes do fim da 

aula, ou tiver de entrar um pouco mais tarde. 

ac)  Marcar nos respetivos livros de ponto as indicações específicas das suas 

atividades, ausência de alunos e outras entendidas por convenientes. 

§ único – Qualquer lapso na marcação de uma falta, que tenha como consequência a 

sua anulação, deve ser rubricada pelo professor. 

ad)  Comunicar por escrito ao respetivo Diretor de Turma as faltas de caráter 

disciplinar. 

ae)  Exercer com competência todos os cargos para que for eleito ou nomeado, 

cumprindo tudo o que está regulamentado. 

af)  Estar presente em todas as reuniões ou atividades escolares para as quais tenha 

sido previamente convocado. 

§ único – Guardar sigilo profissional das resoluções aí tomadas. 
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ag) Planificar com o máximo pormenor todas as atividades que impliquem possíveis 

alterações ao trabalho de outros professores – visitas de estudo, etc. – e 

encaminhar a concretização junto da direção. 

ah)  Mostrar-se disponível para com a escola, nomeadamente na colaboração 

científica e/ou pedagógica , em que se considere competente, para ações 

relacionadas com a sua esfera de conhecimento e ainda para iniciativas 

extracurriculares. 

ai) Requisitar, com a devida antecedência,  material, equipamento ou espaço 

disponível na escola, assegurando-se da sua operacionalidade. 

4.  O docente está obrigado ao cumprimento de deveres gerais e específicos, cuja 

violação o faz incorrer em procedimento disciplinar. 

 

Secção II 

Alunos 

Os alunos são a razão de ser da escola, tendo esta de contribuir para o 

desenvolvimento da sua personalidade, o desabrochar de novas perspetivas culturais e o 

sentido de serviço à comunidade. 

Artigo 81.º 

Responsabilidade dos alunos 

1. Os alunos são responsáveis, em termos adequados à sua idade e capacidade de 

discernimento, pelos direitos e deveres que  

2. A responsabilidade disciplinar dos alunos implica o respeito integral do presente 

Estatuto, do regulamento interno da escola, do património da mesma, dos demais 

alunos, funcionários e em especial dos professores. 

3. Os alunos não podem prejudicar o direito à educação dos restantes alunos. 

Artigo 82. 

Direitos 

1. Aos alunos é garantido um conjunto de direitos gerais e específicos. 

2. São direitos gerais dos alunos os mesmos que são garantidos na Lei n.º 39/2010, de 2 

de setembro: 

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

educativa; 
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b) Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o previsto na 

lei, em condições de efetiva igualdade de oportunidades no acesso, de forma a 

propiciar a realização de aprendizagens bem sucedidas;  

c) Usufruir do ambiente e do projeto educativo que proporcionem as condições 

para o seu pleno desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico, 

para a formação da sua personalidade; 

d) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço 

no trabalho e no desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido; 

e) Ver reconhecido o empenhamento em ações meritórias, em favor da comunidade 

em que está inserido ou da sociedade em geral, praticadas na escola ou fora dela, 

e ser estimulado nesse sentido;  

f) Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como de uma 

planificação equilibrada das atividades curriculares e extracurriculares, 

nomeadamente as que contribuem para o desenvolvimento cultural da 

comunidade;  

g) Beneficiar, no âmbito dos serviços de ação social escolar, de um sistema de 

apoios que lhe permitam superar ou compensar as carências do tipo sócio-

familiar, económico ou cultural que dificultam o acesso à escola ou o processo 

de aprendizagem;  

h) Poder usufruir de prémios que distingam o mérito; 

i) Beneficiar de outros apoios específicos, necessários às suas necessidades 

escolares ou às suas aprendizagens, através dos serviços de psicologia e 

orientação ou de outros serviços especializados de apoio educativo;  

j) Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade física 

e moral; 

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 
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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, os processos e critérios de 

avaliação, bem como sobre matrícula, abono de família e apoios sócio-

educativos, 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;  

s) Participar no processo de avaliação, através dos mecanismos de auto e hetero-          

-avaliação. 

3. São direitos específicos dos alunos: o direito à representação, o direito de 

participação e o direito de associação, nos termos da lei. 

4. Direito à Representação 

a) Os alunos têm direito a ser representados pelo delegado e subdelegado da 

respetiva turma, os quais são eleitos no início do ano letivo; 

b)  Os representantes dos alunos no Conselho Pedagógico são eleitos de entre os 

delegados e subdelegados de turma do ensino secundário, em Assembleia de 

Delegados. 

c)  Os representantes dos alunos no Conselho Geral são eleitos pelo corpo eleitoral, 

constituído pelo universo dos alunos dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e do 

Ensino Secundário, mediante a apresentação de listas de alunos do ensino 

secundário, nas quais devem constar os candidatos a membros efetivos, em 

número igual ao previsto no Artigo 6.º, bem como dos candidatos a membros 

suplentes. 
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d)  Quando não for possível garantir a representação dos alunos do Ensino 

Secundário no Conselho Pedagógico e/ou no Conselho Geral, mesmo assim, os 

alunos poderão participar naqueles órgãos, sem direito a voto, através da 

respetiva  assembleia de delegados de turma. 

5. Direitos dos Representantes dos Alunos – Os direitos dos representantes dos 

alunos concretizam-se em relação ao funcionamento da turma, através dos 

respetivos delegado e subdelegado e, em relação ao funcionamento da escola, 

através da representação dos alunos nas estruturas de administração e gestão de 

harmonia com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 75/2008,  de 22 de abril..  

6. Direitos em Relação ao Funcionamento da Turma 

a) O delegado e o subdelegado de turma têm o direito de solicitar a realização de 

reuniões da turma para apreciação de matérias relacionadas com o 

funcionamento da turma, sem prejuízo do cumprimento das atividades letivas; 

 b) O pedido é apresentado ao respetivo Diretor de Turma, nos termos definidos 

neste regulamento; 

c)  Por iniciativa dos alunos ou por sua própria iniciativa, o diretor de turma pode 

solicitar a participação dos representantes dos pais e encarregados de educação 

dos alunos da turma na reunião referida  na alínea a). 

7.  Para além de todas as garantias consignadas na legislação em vigor, importa aqui 

salientar que constituem ainda direitos de todos os alunos deste agrupamento: 

a)  Dispor de um espaço de aprendizagem da vida democrática através da liberdade 

de expressão, criação cultural, associação e participação nos órgãos da escola; 

b)  Receber horários que evitem uma perda de tempo e dispersão de esforços; 

c)  Receber integralmente as aulas que constam do seu currículo escolar; 

d)  Ser avaliado através de práticas de avaliação formativa centradas nos processos 

cognitivos dos alunos e associadas aos processos de feedback, de regulação, de 

autoavaliação e de autorregulação das aprendizagens; 

e)  Conhecer, até ao final da segunda semana de aulas de cada período letivo, as 

datas de realização das Provas de Avaliação Intermédia  definidas  pelo 

Conselho Pedagógico;  

f)  Conhecer as matrizes das provas de avaliação intermédia, com a antecedência 

mínima de cinco dias úteis relativamente à data da sua realização; 

g)  Conhecer o resultado das provas de avaliação intermédia, num período máximo 

de duas semanas após a realização das mesmas; 
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h)   Não estar sujeito a mais de uma prova de avaliação intermédia por dia; 

i)  Participar, por escrito, ao seu representante e ao Diretor de Turma e, em última 

instância, ao Diretor qualquer facto relacionado com a vida escolar e causador 

de problemas que não possam ser resolvidos através do diálogo; 

j)  Pedir, por requerimento do encarregado de educação, a concessão de tolerâncias 

especiais com caráter permanente, por motivos unicamente relacionados com 

transporte, ao Diretor, que por sua vez comunicará a sua decisão aos professores 

do aluno, através do Diretor de Turma; 

k) Participar em visitas de estudo, desde que não esteja sujeito a qualquer 

impedimento de natureza disciplinar; 

l)  Representar a escola em atividades desportivas ou culturais, desde que não esteja 

sujeito a qualquer impedimento de natureza disciplinar; 

m) Ter o seu percurso escolar documentado de forma sistemática, num dossier 

individual  que o acompanha ao longo de todo o ensino básico e proporciona 

uma visão global do processo de desenvolvimento integral do aluno, facilitando 

o acompanhamento e intervenção adequados dos professores, encarregados de 

educação e, eventualmente, outros técnicos, no processo de aprendizagem; 

n) Ter acesso ao seu dossier individual mediante requerimento escrito devidamente 

fundamentado dirigido ao Diretor de Turma ou ao Diretor, nas seguintes 

condições: 

n1) Por decisão do diretor de turma ou a pedido do aluno 

n2) Na presença do diretor de turma; 

n3) No decurso do processo ensino aprendizagem, quando relevante; 

n4) Na autoavaliação de final de ano.  

o)  Dispor de um cacifo  ou espaço equivalente para guardar o seu material; 

p)  Ser reconhecido, valorizado e premiado pelas atitudes reveladas ao nível escolar, 

cultural, pessoal e social, de acordo com o definido neste regulamento.  

Artigo 83 .º 

Deveres 

1.   A realização de uma escolaridade bem sucedida, numa perspetiva de formação 

integral do cidadão, implica a responsabilização do aluno, enquanto elemento 

nuclear da comunidade educativa e a assunção dum conjunto de deveres gerais, 

designadamente: 

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

aprendizagem; 

d) Tratar com respeito e correção qualquer elemento da comunidade educativa; 

e) Guardar lealdade para com todos os membros da comunidade educativa; 

f)  Respeitar as instruções dos professores e do pessoal não docente; 

g) Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na 

escola de todos os alunos; 

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; 

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 elementos 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 estatuto do aluno, 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 apresentar-se e permanecer na Escola em estado de embriaguês ou em 

situação que denote consumo de drogas; 

r)  Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, tais como 

telemóveis, mp3, iPod, playstation, gameboys ou outros objetos similares, 
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instrumentos ou engenhos, passíveis de, objetivamente, perturbarem o normal 

funcionamento das atividades letivas ou poderem causar danos físicos ou 

psicológicos aos alunos ou a terceiros; 

t)   Não subir às árvores ou saltar a vedação da Escola;  

u) Não utilizar corretores, X-atos ou outros objetos cortantes, exceto nas disciplinas 

em que esse material for imprescindível para a realização das atividades previstas 

no plano anual; 

     § único – Estes materiais serão fornecidos pela Escola, mediante requisição 

prévia. 

v)  Não utilizar boné ou adereço similar, durante o período de duração das atividades 

letivas, que decorram em sala de aula; 

x)  Respeitar a autoridade do professor.  

2. Os alunos devem considerar a escola como um local de trabalho e de formação.  

Como tal é de fundamental importância o esforço no sentido de desenvolverem  

atitudes de respeito quer para consigo, quer para com os colegas, quer ainda para 

com os professores e funcionários, comprometendo-se também a: 

a)  Cumprir as disposições regulamentares da escola e as instruções gerais que lhes 

sejam aplicáveis; 

b)  Aceitar a livre discussão com plena aceitação pelas ideias dos outros, nunca 

utilizando a força física para impor as suas; 

c)  Apresentar aos seus legítimos representantes todos os reparos ou problemas, 

contribuindo assim para um melhor funcionamento da escola; 

d)  Comparecer às aulas e demais atividades escolares às horas e dias indicados pelo 

horário, munido de todos os instrumentos necessários ao trabalho escolar (livros, 

cadernos e restante material indicado pelos professores como indispensável); 

e) Ser diariamente portador do cartão de estudante, dentro da Escola e fora dela, 

desde que se encontre em atividades decorrentes da sua vida escolar, 

identificando-se, através da respetiva exibição, sempre que tal lhe for solicitado;  

f) Ser diariamente portador da caderneta escolar, apresentando-a sempre que tal lhe 

for solicitado; 

g) Manter limpos e bem conservados os espaços de trabalho e convívio, bem como o 

material didático e o mobiliário; 

h)  Entrar e sair da sala de aula ordeiramente; 
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i)  Aguardar a ordem do funcionário para abandonar a porta da sala de aula, 

recebendo daquele a indicação do seu destino, após o conhecimento da não 

comparência do professor; 

j)  Dar a conhecer e  a assinar ao encarregado de educação as informações que os 

professores entendam necessárias sobre o seu desempenho escolar; 

k)  Estacionar o veículo de transporte, velocípede ou motociclo, na zona reservada 

para o efeito; 

l)  Entregar ao funcionário em serviço no Bloco ou na Portaria, qualquer objeto 

achado na Escola, para que se proceda à sua devolução; 

m)  Afixar cartaz ou comunicado, apenas nos locais destinados para o efeito, após ter 

sido visado pelo Diretor; 

n)  Assinalar a presença de estranhos, no recinto escolar ou na sua vizinhança,  

comunicando de imediato a ocorrência ao funcionário, em serviço no local, ou ao 

Diretor; 

o)  Justificar todas as faltas de presença às atividades escolares, por escrito, ao seu 

diretor de turma, nos termos da lei e do definido neste regulamento; 

p) Colaborar e empenhar-se, quando for o caso, na execução do seu Plano de 

Recuperação ou de Acompanhamento, previstos no Despacho Normativo n.º 

50/2005, de 9 de novembro, e/ou no Plano Individual de Trabalho previsto nos 

n.os 2 e 3 do Artigo 93.º. 

3. Os alunos que não cumprirem os deveres acima referidos, em termos que se revelem 

perturbadores do funcionamento normal das atividades da escola ou das relações no 

âmbito da comunidade educativa, poderão ser alvo da aplicação de medidas 

corretivas ou medidas disciplinares sancionatórias, nos termos previstos na 

legislação em vigor e no disposto no Capítulo V (Regime Disciplinar) deste 

regulamento. 

4.  Delegado de Turma – O delegado de turma é o representante dos alunos da 

respetiva turma, sendo substituído nas suas ausências pelo subdelegado. Ambos 

deverão ser democraticamente eleitos na primeira quinzena do segundo mês de aulas 

por todos os colegas da turma. 

a)  A eleição dos delegado e subdelegado será presidida pelo diretor de turma ou, em 

caso de ausência deste, por outro professor da turma, sendo elaborada uma ata da 

sessão, que será arquivada na pasta da direção de turma; 
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b) A eleição não poderá recair sobre alunos que tenham sido objeto de procedimento 

disciplinar no ano letivo anterior; 

c)  A turma deverá pronunciar-se sobre a hipótese de substituição do delegado ou 

subdelegado, sempre que julgado conveniente, nomeadamente, sempre que esses 

alunos forem sujeitos ou abrangidos por qualquer procedimento ou participação 

disciplinar, anulação de matrícula, transferência de escola ou, ainda, se não 

cumprir as obrigações inerentes ao seu cargo; 

d)  O trabalho do delegado será coordenado pelos representantes dos alunos nos 

órgãos de administração e gestão e de coordenação pedagógica; 

e)  Compete ao delegado e ao subdelegado de turma: 

•    Comportar-se de modo a dar, com o seu exemplo, a imagem do aluno 

consciente dos seus deveres e direitos; 

•     Estar presente em todas as assembleias de delegados; 

•     Defender os  interesses e contribuir para a solidariedade dos colegas da turma; 

•     Reunir periodicamente os colegas para uma análise constante dos problemas 

resultantes da sua vida escolar, em Assembleia de Turma; 

•    Respeitar e contribuir para o cumprimento do Regulamento Interno; 

•    Interessar-se permanentemente pelas questões de higiene e limpeza das salas 

de aula e de convívio da Escola, em geral, e pela conservação do equipamento 

e das instalações; 

•    Procurar manter uma ligação permanente com o diretor de turma, com vista à 

resolução de problemas de aproveitamento, assiduidade, disciplina ou outros; 

•    Solicitar ao diretor de turma a realização de uma reunião de turma, sempre que 

a gravidade dos problemas a isso justifique. 

Artigo 84.º 

Documentos Escolares do Aluno 

1. São documentos escolares do aluno o Cartão de Identidade Escolar (Cartão de 

Estudante) e a Caderneta Escolar. 

2. O Cartão escolar identifica o aluno, o Diretor da Turma em que o aluno está 

integrado, o horário semanal e o tipo de autorização de saída acordado com o 

Encarregado de Educação. 
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3. A caderneta escolar possibilita a troca de correspondência entre o Encarregado 

de Educação e os Professores; garante, em tempo oportuno, a correta 

participação e justificação de faltas. 

4. Se o aluno perder o Cartão ou a Caderneta deve comunicar de imediato ao seu 

Diretor de Turma. 

 

Artigo 85.º 

Eleição do delegado de turma 

A eleição do delegado de turma pelos seus colegas representa o primeiro contacto 

dos alunos com a ideia da democracia e com as práticas democráticas. Exige-se, por 

conseguinte, que o modo como a sua escolha é feita seja tratado adequadamente, 

aproveitando ao máximo as potencialidades desse momento. 

1. Cabe ao diretor de turma, ou quem as suas vezes fizer, gerir as atividades a 

desenvolver para eleição do delegado, considerando o seguinte: 

O processo de eleição do delegado é faseado do seguinte modo: 

 

1.ª Fase -  Definição do perfil do delegado de turma   

•     Esclarecimento acerca das disposições legais sobre as funções e competências 

dos delegado e subdelegado de turma e os mecanismos da participação dos 

alunos na vida da escola; 

•    Debate sobre o papel dos delegado e subdelegado de turma e sobre a 

responsabilidade das respetivas funções; 

•     Levantamento de características desejáveis para os representantes dos alunos, 

tendo em conta a discussão anteriormente travada; 

•    Marcação da data para a eleição. 

   

  2.ª Fase – Eleição do delegado de turma 

•    Constituição de uma Mesa (presidente e dois secretários) para proceder à 

eleição do delegado; 

•    Início do ato eleitoral, que deve decorrer ordenadamente e seguindo regras 

rigorosas de anonimato; 

•    Escrutínio dos votos pela Mesa; 
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•    Finalizado o processo eleitoral, a Mesa deve proceder à elaboração da 

respetiva ata, a assinar pelos seus elementos e pelo delegado e subdelegado 

eleitos. 

2. O diretor de turma poderá utilizar para efeitos do disposto no ponto anterior, até ao 

máximo de dois tempos letivos.   

 

Artigo 86.º 

Assembleia de delegados de turma 

1. A assembleia de delegados é constituída por todos os delegados e subdelegados de 

turma eleitos democraticamente pelos alunos das diferentes turmas. 

2. São atribuições da assembleia de delegados: 

a) Analisar as propostas dos vários delegados de turma sobre gestão corrente da 

vida da escola e submetê-las, através dos seus representantes, ao Conselho Geral 

e ao Conselho Pedagógico; 

b) Promover debates sobre outros temas, nomeadamente relacionados com questões 

de justiça, implementação/cumprimento do regulamento interno; 

c) Promover a execução das orientações do Conselho Geral e do Conselho 

Pedagógico nas questões que sejam de interesse para os alunos; 

d) Apresentar propostas para a elaboração do projeto educativo e do plano anual de 

atividades; 

e) Promover a participação ativa e construtiva do maior número de alunos em 

projetos de fundamental importância para os alunos e de que a escola sinta 

necessidade; 

f) Informar e prestar contas à escola da ação desenvolvida pelos representantes dos 

alunos no Conselho Geral e no Conselho Pedagógico. 

3. Os delegados elegem entre si um presidente, que deverá ser um aluno do ensino 

secundário, por um período de um ano. 

4. O presidente da assembleia de delegados de turma será o representante dos alunos 

no Conselho Pedagógico. 

5. O presidente da associação de estudantes, quando esta existir, é membro da 

assembleia de delegados. 

6. O representante dos alunos no Conselho Geral participa na assembleia de delegados, 

sem direito a voto.  
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7. A assembleia de delegados reúne ordinariamente uma vez por trimestre e 

extraordinariamente sempre que seja convocada pelo respetivo presidente, por sua 

iniciativa, a pedido de um terço dos seus membros em efetividade de funções ou por 

solicitação do representante dos alunos no Conselho Geral. 

8. A assembleia de delegados elabora um regimento, definindo as respetivas regras de 

organização e funcionamento. 

Artigo 87.º 

Reuniões de turma 

1.   O delegado e o subdelegado de turma, por sua iniciativa, ou a pedido de dois terços 

dos alunos da turma, podem solicitar a realização de reuniões da turma para 

apreciação de matérias relacionadas com o funcionamento da turma ou uma reunião 

para análise de assuntos que digam respeito a desvios verificados na implementação 

dos seus direitos e deveres, consagrados no regulamento interno, e deliberar sobre as 

medidas a tomar. 

1.1. A convocação da reunião é feita por escrito e comunicada ao Diretor com 

vista à disponibilização de um espaço para esse efeito. 

1.2. Estas reuniões realizam-se em horário não coincidente com as atividades 

letivas. 

1.3. Para que estas reuniões sejam consideradas válidas, deverá ser elaborada 

uma ata da sessão, que será arquivada no dossiê do delegado de turma, e 

caso se considere necessário, será entregue uma cópia ao Diretor de Turma.  

2. Se a gravidade ou urgência de resolução dos problemas a isso justifique, deverá o 

delegado requerer, por escrito, a realização de uma reunião da turma com o Diretor 

de Turma. Esse requerimento deverá ser assinado pelo Delegado e pelo Subdelegado 

de Turma. 

3. Recebido o requerimento, compete ao Diretor de Turma convocar os alunos da 

turma e, caso considere necessário, ou se for esse o desejo manifestado pelos alunos, 

solicitar a participação dos representantes dos pais e encarregados de educação dos 

alunos da turma, para uma reunião em prazo não superior a dois dias úteis. 

4. Para que estas reuniões sejam consideradas válidas, deverá ser elaborada uma ata da 

sessão, cujo original será arquivado no dossiê do Diretor de Turma e uma cópia 

entregue ao Delegado de Turma. 

5. Em caso de incumprimento das disposições anteriores, poderá o Delegado ou 

Subdelegado de Turma dar conhecimento do facto em reunião de Assembleia de 
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Delegados, ou, em caso de urgência, ao representante dos alunos no Conselho 

Pedagógico ou no Conselho Geral. 

 

SUBSECÇÃO I 

Dever de assiduidade 

 

Artigo 88. º 

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. 

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 implica para o aluno quer a presença e a pontualidade na 

sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar quer uma atitude 

de empenho intelectual e comportamental adequada, de acordo com a sua idade, ao 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

Artigo 89.º 

Faltas 

1.  A falta é a ausência do aluno a uma aula ou a outra atividade de f 

2.  Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, há tantas faltas quantos os tempos de 

ausência do aluno. 

3.  As faltas são registadas pelo professor titular de turma ou pelo  

4.  A comparência do aluno às atividades escolares sem se fazer acompanhar do 

material necessário pode conduzir à marcação de falta, nos termos previstos nos 

pontos seguintes. 

5.  O professor deverá informar os alunos do material indispensável à sua participação 

normal nas atividades escolares. 

6.  O professor deve registar na caderneta pessoal as ocorrências referentes a situações 

de ausência de material indispensável às atividades escolares, e que impeçam o 

aluno de participar efetivamente naquelas atividades. 

7.  À primeira comparência do aluno às atividades escolares sem se fazer acompanhar 

do material necessário, o professor titular de turma deverá informar, pelo meio mais 

expedito (caderneta do aluno, telefone, etc.), o encarregado de educação.  
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8. Todas as situações de comparência do aluno às atividades escolares sem se fazer 

acompanhar do material necessário deverão ser transmitidas ao diretor de turma, 

através de comunicação escrita do professor titular de disciplina, por forma a 

informar, pelo meio mais expedito (caderneta do aluno, telefone, etc.), o 

encarregado de educação.  

9.  As situações de comparência às atividades escolares com ausência de material, que 

impeça o aluno de participar efetivamente nos trabalhos escolares, refletir-se-ão na 

sua avaliação, e poderão refletir-se no incumprimento do dever de  assiduidade, nos 

seguintes termos:  

9.1. Ao aluno são admitidas 3 faltas por ausência de material, por disciplina e 

por período, à exceção da disciplina de Educação Física em que apenas é 

admitida 1 falta por ausência de material por período escolar.  

9.2. A partir do momento em que forem excedidos esses limites, serão 

registadas faltas de comparência do aluno às atividades escolares.  

9.3. Para efeitos do referido na alínea anterior, e depois de ultrapassados os 

limites estabelecidos em 9.1., o professor da disciplina deverá marcar falta 

no livro de ponto, utilizando a seguinte referência “n.º do aluno M”. 

9.4. O tipo de falta referida em 9.3. apenas  poderá ser justificada, caso se 

comprove que o motivo que a originou  não é imputável ao aluno. 

§ único – No início do ano letivo, muitos alunos não levam o livro ou outro material 

para a aula, porque as livrarias o não possuem ou porque ainda não foi atribuído o 

subsídio àqueles que usufruem do direito a auxílios económicos, no âmbito da ação 

social escolar. O professor deve investigar junto do aluno e do respetivo diretor de 

turma a causa da falta de material. O aluno não pode ser penalizado por algo de que não 

é responsável.  

Artigo 90.º 

Justificação de faltas 

1.  São  consideradas  justificadas as faltas dadas  

a) Doença do aluno, devendo esta ser declarada por médico se determinar 

impedimento superior a cinco dias úteis; 

b) Isolamento profilático, determinado por doença infetocontagioso de pessoa que 

coabite com o aluno, comprovada através de declaração da autoridade sanitária 

competente; 
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c) Falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas por 

falecimento de familiar, previsto no regime do contrato de trabalho dos 

trabalhadores que exercem funções públicas; 

d) Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia imediatamente 

posterior; 

e) Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, que 

não possa efetuar-se fora do período das atividades letivas;  

f) Assistência na doença a membro do agregado familiar, nos casos em que, 

comprovadamente, tal assistência não possa ser prestada por qualquer outra 

pessoa; 

g) Comparência a consultas pré-natais, período de parto e amamentação, tal como 

definido na Lei n.º 90/2001, de 20 de agosto; 

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) Preparação ou participação em competições desportivas de alunos integrados no 

subsistema do alto rendimento, nos termos da legislação em vigor, bem como 

daqueles que sejam designados para integrar seleções ou outras representações 

nacionais, nos períodos de preparação e participação competitiva, ou, ainda, a 

participação dos demais alunos em atividades desportivas e culturais quando esta 

seja considerada relevante pelas respetivas autoridades escolares; 

j) Participação em atividades associativas, nos termos da lei;  

k) Cumprimento de obrigações legais; 

l) Outro facto impeditivo da presença na escola, desde que, comprovadamente, não 

seja imputável ao aluno ou seja, justificadamente, considerado atendível pelo 

diretor de turma ou pelo professor titular de turma; 

m) Comparência do aluno às atividades escolares sem se fazer acompanhar do 

material necessário, desde que, comprovadamente, não seja imputável ao aluno 

ou seja, justificadamente, considerado atendível pelo diretor de turma ou pelo 

professor titular de turma. 

2. O pedido de justificação das faltas é apresentado por escrito pelos pais ou  

encarregado de educação ou, quando maior de idade, pelo próprio, ao diretor de 

turma  ou ao professor titular da turma, com indicação do dia, da hora e da atividade 

em que a falta ocorreu, 
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3.  O diretor de turma, ou o professor titular da turma, pode solicitar, aos pais ou 

encarregado de educação, ou ao aluno, quando maior, os comprovativos adicionais 

que entenda necessários à justificação da falta,  

4.  A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, 

ou, nos  

 

Artigo 91.º 

Faltas injustificadas 

1. As faltas são injustificadas quando: 

a) Não tenha sido apresentada justificação, nos termos do n.º 1 do artigo 90.º; 

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 devidamente fundamentada. 

3. As faltas injustificadas são comunicadas aos pais ou encarregado de educação ou, 

quando maior de idade, ao aluno, pelo diretor de turma ou pelo professor titular de 

turma, no prazo máximo de três dias úteis, pelo meio mais expedito. 

Artigo 92.º 

Excesso grave de faltas 

1. No 1.º ciclo do ensino básico o aluno não pode dar mais de 10 faltas injustificadas. 

2. Nos restantes ciclos ou níveis de ensino, as faltas injustificadas não podem exceder 

o dobro do número de tempos letivos semanais, por disciplina. 

3. Quando for atingido metade do limite de faltas injustificadas, os pais ou 

encarregados de educação ou, quando maior de idade, o aluno, são convocados, 

pelo meio mais expedito, pelo diretor de turma ou pelo professor titular de turma. 

4. A notificação referida no número anterior deve alertar para as consequências da 

violação do limite de faltas injustificadas e procurar encontrar uma solução que 

permita garantir o cumprimento efetivo do dever de assiduidade. 

5. Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos não 

imputáveis à escola, e sempre que a gravidade especial da situação o justifique, a 

respetiva comissão de proteção de crianças e jovens deve ser informada do excesso 

de faltas do aluno, assim como dos procedimentos e diligências até então adotados 
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pela escola, procurando em conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de 

assiduidade. 

6. Para efeitos do disposto nos n.os 1 e 2, são também contabilizadas como faltas 

injustificadas as decorrentes da aplicação da medida corretiva de ordem de saída da 

sala de aula, nos termos do n.º 5 do artigo 143.º, bem como as ausências 

decorrentes da aplicação da medida disciplinar sancionatória de suspensão prevista 

na alínea c) do n.º 2 do artigo 146.º. 

 

Artigo  93.º 

Efeitos da ultrapassagem do limite de faltas injustificadas 

1.  Na educação pré-escolar, quando a criança ultrapasse o limite de 15 dias 

consecutivos de faltas injustificadas será enviada ao encarregado de educação carta 

registada com aviso de recepção pelo coordenador de estabelecimento, a fim de 

regularizar a situação no prazo de 15 dias. Na ausência de resposta considera-se a 

criança em situação de “ desistência”. 

        § único – Neste caso, o lugar vago criado poderá ser ocupado pela criança que 

ocupe a primeira posição em lista de espera. 

2.  Para os alunos que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico, a violação do limite de 

faltas injustificadas previsto no n.º 1 do artigo anterior obriga ao cumprimento de 

um plano individual de trabalho que incidirá sobre todo o programa curricular do 

nível que frequenta e que permita recuperar o atraso das aprendizagens. 

3. Para os alunos que frequentam o 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e o ensino 

secundário, a violação do limite de faltas injustificadas previsto no n.º 2 do artigo 

anterior obriga ao cumprimento de um plano individual de trabalho, que incidirá 

sobre a disciplina ou disciplinas em que ultrapassou o referido limite de faltas e que 

permita recuperar o atraso das aprendizagens. 

4. O recurso ao plano individual de trabalho previsto nos números anteriores apenas 

pode ocorrer uma única vez no decurso de cada ano letivo. 

5. O cumprimento do plano individual de trabalho por parte do aluno realiza-se em 

período suplementar ao horário letivo, nos seguintes termos: 

5.1. O Plano Individual de Trabalho deve ser: 

a)  Adequado à situação diagnosticada; 
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b) Elaborado até cinco dias úteis após a primeira ocorrência de ultrapassagem do 

limite de faltas injustificadas numa disciplina, informação que será dada pelo 

diretor de turma ao(s) professor(es) da(s) disciplina(s) em causa . Até à sua 

formalização e ratificação, devem ser incorporadas todas as contribuições das 

disciplinas em que, entretanto, o aluno tenha ultrapassado o respetivo limite de 

faltas injustificadas; 

c)  Aplicado no prazo máximo de duas semanas, após a sua elaboração; 

d) Formulado pelo professor titular de turma, para os alunos do 1.º ciclo do ensino 

básico, e, nos restantes ciclos ou níveis de ensino, pelo(s) professor(es) da(s) 

disciplina(s), em articulação com o Diretor de Turma. A formulação 

concretiza-se no preenchimento de um documento a integrar no Projeto 

Curricular de Turma;  

e)  Desenvolvido integrando as medidas/atividades propostas pelo professor titular 

de turma ou pelo(s) professor(es) da(s) disciplina(s) em causa, a sua 

programação (data/local) e a respetiva avaliação; 

f) Limitado no tempo, atendendo à gravidade de cada caso específico, devendo a 

sua duração ser especificada; 

g) Acompanhado preferencialmente pelo(s) docente(s) da(s) disciplina(s) 

envolvida(s), a indicar no respetivo plano, que assumirá(ão) o papel de 

professor(es) supervisor(es); 

h) Apreciado e ratificado, obrigatoriamente, pelo Diretor, depois da tomada de 

conhecimento de todos os responsáveis no processo. 

i) Concretizado, no caso da recuperação do atraso das aprendizagens, 

maioritariamente, nas instalações da escola, recorrendo-se aos serviços da 

Biblioteca Escolar (BE) ou outros recursos disponíveis, desde que tutelados 

por docentes. 

5.2. O Plano Individual de Trabalho, representando um compromisso que envolve 

Pais e Encarregados de Educação, Aluno, Professor Titular de Turma, Diretor de 

Turma e Direção, é formalizado através de um termo de responsabilidade, 

assinado por todos  os que nele intervêm, em reunião convocada expressamente 

para esse efeito. 

5.3. A não comparência dos Pais e Encarregados de Educação e/ou do aluno é 

indicativo de uma atitude de não colaboração e de desresponsabilização, o que 
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será agravante na ponderação a efetuar pelo Conselho de Docentes ou Conselho 

de Turma, na avaliação sumativa interna, a realizar no final do ano letivo. 

5.4. O Plano Individual de Trabalho pode incluir, para além de medidas de apoio 

tendentes à recuperação do atraso das aprendizagens, medidas corretivas com 

caráter preventivo do não cumprimento do dever de assiduidade e propiciadoras 

da aquisição de competências pessoais e sociais consideradas adequadas. 

5.4.1. Essas medidas podem configurar: 

a)  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; 

b)  O condicionamento no acesso a certos espaços escolares, ou na utilização 

de certos materiais e equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem 

afetos a atividades letivas. 

6. O previsto no número anterior não isenta o aluno da obrigação de cumprir o horário 

letivo da turma em que se encontra inserido. 

7. O plano individual de trabalho é avaliado pelo professor titular de turma ou 

professor titular de disciplina, com a atribuição de uma das seguintes menções 

qualitativas: Não satisfaz, Safisfaz ou Satisfaz bem, para além de uma breve 

apreciação descritiva. 

7.1. A avaliação do  Plano Individual de Trabalho é ratificada  no primeiro 

Conselho de Docentes ou Conselho de Turma, após a sua conclusão, 

baseando-se nos pareceres do(s) professor(es) supervisor(es). 

7.2. O Diretor de Turma dará conhecimento aos Pais ou Encarregado de Educação 

do resultado da avaliação do Plano Individual de Trabalho. 

7.3. A avaliação do Plano Individual de Trabalho deverá ser considerada pelo 

Conselho de Docentes ou pelo Conselho de Turma na avaliação sumativa 

interna a realizar no final do ano letivo, que decidirá sobre o efeito da 

ultrapassagem do limite de faltas injustificadas. 

8. Sempre que cesse o incumprimento do dever de assiduidade por parte do aluno, o 

conselho de turma de avaliação do final do ano letivo pronunciar-se-á, em 

definitivo, sobre o efeito da ultrapassagem do limite de faltas injustificadas 

verificado. 
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9. Após o estabelecimento do plano individual de trabalho, a manutenção da situação 

do incumprimento do dever de assiduidade, por parte do aluno, determina que o 

diretor da escola, na iminência de abandono escolar, possa propor a frequência de 

um percurso curricular alternativo no interior da Escola.  

10. O incumprimento reiterado do dever de assiduidade determina a retenção no ano de 

escolaridade que o aluno frequenta. 

 11. Considera-se “incumprimento reiterado do dever de assiduidade” quando o aluno, 

após o início da aplicação do Plano Individual de Trabalho, mantém a situação de 

incumprimento do dever de assiduidade, tendo ultrapassado novamente o dobro do 

número de tempos letivos semanais de faltas injustificadas. Esta situação implica a 

retenção/não aprovação do aluno do Ensino Básico no ano de escolaridade que 

frequenta e, no Ensino Secundário a não aprovação do aluno na(s) disciplina(s) em 

causa. 

Artigo  94.º 

Apoio pedagógico acrescido 

1. O apoio pedagógico acrescido será facultado, em grupo ou individualmente, aos 

alunos que se enquadrem nas seguintes situações: 

a) Aplicação da medida educativa prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 16.º do 

Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro; 

b) Aplicação da modalidade de aulas de recuperação, nas disciplinas de Língua 

Portuguesa, Matemática  e Língua Estrangeira, Francês ou Inglês, no âmbito do 

plano de recuperação ou do plano de acompanhamento a que estejam sujeitos, 

nos termos previstos no Despacho Normativo n.º 50/2005, de 9 de novembro;  

c)  Alunos recém-chegados ao sistema educativo português ou com baixo nível de 

proficiência linguística em língua portuguesa. 

2. Esta medida educativa, prevista nas situações referidas em 1., é de frequência 

obrigatória, após a concordância do aluno e, sendo este menor de idade, do respetivo 

encarregado de educação. 

3. Após proposta do professor titular de turma ou do conselho de turma, e obtido o 

compromisso referido no ponto anterior, ao diretor, ouvido o conselho pedagógico, 

competirá garantir as condições necessárias à oferta desta medida educativa. 

4. As atividades desenvolvidas nas aulas de apoio serão sumariadas num livro de ponto, 

onde serão registadas, também, as faltas dos alunos. 
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5. O aluno que falte, injustificadamente, a três aulas de apoio é excluído da respetiva 

frequência, desde que as faltas de comparência tenham sido comunicadas ao 

encarregado de educação,  competindo esta decisão ao Conselho de Turma. 

6. Os alunos abrangidos pelas situações descritas em 1. poderão ser retirados ou 

integrados nas aulas de apoio, sob proposta do professor titular de disciplina, 

competindo esta decisão ao Conselho de Turma.  

7.   Nas situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1, a dispensa ou integração do 

aluno dependerá, sempre, da reformulação do seu Programa Educativo Individual, 

Plano de Recuperação ou  Plano de Acompanhamento. 

 

Secção III 

Pessoal Não Docente 

A Sociedade contemporânea caracteriza-se cada vez mais pela generalização a 

toda a população dos vários níveis de educação e ensino. Neste contexto, as tarefas do 

pessoal não docente tornaram-se mais complexas e diferenciadas e o seu desempenho 

tem vindo a adquirir uma importância fundamental na cultura desta Escola. 

A sua participação colaborativa, com professores, outros profissionais da 

educação, pais e alunos, a sua intervenção de complementaridade da ação educativa são 

partes integrantes do processo de desenvolvimento do aluno, o que implica, 

necessariamente, a definição de direitos e deveres.  

 

Artigo 95.º 

Direitos 

1.  Ao pessoal não docente é garantido um conjunto de direitos profissionais gerais e 

específicos. 

2.  São direitos gerais do pessoal não docente os mesmos que são garantidos aos 

funcionários públicos em geral, nomeadamente, o direito à remuneração, o direito à 

assistência médica e medicamentosa na doença e o direito ao tempo de serviço 

prestado na função pública. 

3. São direitos específicos do pessoal não docente: o direito à participação no processo 

educativo; o direito à formação e informação para o exercício da sua função; o 

direito ao apoio técnico, material e documental; o direito à segurança na atividade 

profissional; e o direito à negociação coletiva. 
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4. Para além de todas as garantias consignadas na legislação em vigor, importa aqui 

salientar que constituem direitos de todos os funcionários não docentes, em 

exercício de funções, neste estabelecimento de educação e ensino: 

a)  Ser tratado com lealdade e  respeito pela sua pessoa, ideias e bens, e também 

pelas suas funções, pelos colegas, alunos e professores; 

b)  Ser atendido e esclarecido nas suas dúvidas e sobre os direitos que lhe assistem; 

c)  Ser consultado antes de ser indigitado para qualquer cargo ou tarefa específica e 

ouvido nas suas razões; 

d) Conhecer, previamente, toda a documentação sujeita a discussão; 

e)  Ter acesso a toda a documentação que não seja classificada e emanada do 

Ministério da Educação, de organizações representativas dos funcionários 

públicos e outras entidades com repercussão na sua atividade; 

f)  Ser apoiado, no exercício da sua atividade, pela direção e por todos aqueles a 

quem cabe o dever de informar e colaborar; 

g)  Apresentar propostas ou meras sugestões aos órgãos de direção, administração e 

gestão, diretamente ou por intermédio dos seus representantes; 

h)  Beneficiar e participar em ações de formação que concorram para o seu 

enriquecimento profissional; 

i)  Dispor de uma sala de convívio com condições para arrumo e preparação de 

atividades; 

j)   Dispor de um expositor para afixação de documentação; 

k)  Conhecer, com antecipação razoável, alterações no seu horário habitual; 

l)  Dispor de um cacifo ou espaço equivalente para guardar o seu material; 

m) Conhecer as deliberações dos órgãos de direção, administração e gestão, em 

tempo útil; 

n) Utilizar equipamento e serviços nas condições regulamentadas; 

o)  Utilizar espaços disponíveis na Escola, para a concretização das suas iniciativas; 

p)  Requisitar, com a devida antecedência,  material, equipamento ou espaço 

disponível na Escola, assegurando-se da sua operacionalidade; 

q)  Ser esclarecido pela Direção e Serviços Administrativos sobre matéria legal em 

vigor e outras determinações superiormente emitidas; 

r)  Solicitar junto dos diversos órgãos da Escola, particularmente da Direção, a 

resolução de qualquer assunto ou concessão de facilidades imprescindíveis às 

suas funções específicas; 
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s)  Interpor recurso junto do Diretor, desde que se sintam lesados por qualquer 

decisão dos órgãos de administração e gestão da Escola; 

t)  Ausentar-se do seu local de trabalho, justificando as suas faltas consoante a 

natureza, com documentos próprios e nos prazos legais, conforme a legislação 

em vigor; 

u)  Exigir o sigilo da correspondência e a sua entrega imediata; 

v)  Propor ao Diretor a convocação de reuniões de utilidade para a Escola, nos 

termos do definido no Capítulo II deste Regulamento; 

w)  Exercer livremente os seus direitos de associação e de reunião; 

x)  Eleger os seus representantes nos órgãos de administração da Escola, de acordo 

com a legislação em vigor e o definido no Capítulo II deste Regulamento.  

Artigo 96.º 

Deveres 

1.  O pessoal não docente está obrigado ao cumprimento de deveres gerais e específicos, 

cuja violação o faz incorrer em procedimento disciplinar. 

2.  São deveres gerais do pessoal não docente os mesmos que são devidos aos 

funcionários públicos em geral, nomeadamente, o dever de prossecução do interesse 

público, o dever de isenção, o dever de imparcialidade, o dever de informação, o 

dever de zelo, o dever de obediência, o dever de lealdade, o dever de correção, o 

dever de assiduidade e o dever de pontualidade. 

3. O pessoal não docente deve, ainda, no exercício das suas funções, ter presente as 

seguintes obrigações: 

a)  Adotar  uma conduta responsável que os prestigie a si próprios e à Escola; 

b)  Usar de reserva e discrição, de modo a evitar a divulgação de factos e 

informações de que tenham conhecimento no exercício das suas funções e que se 

não destinem a ser do conhecimento público, prevenindo quaisquer ações 

suscetíveis de comprometer ou dificultar a ação, reputação  e eficácia da Escola; 

c)  Adotar, em todas as circunstâncias, um comportamento competente, correto e de 

elevado profissionalismo; 

d)  Não aceitar ou solicitar quaisquer  dádivas, presentes ou ofertas, que possam pôr 

em causa a liberdade da sua ação, a independência do seu juízo e a credibilidade 

da Escola; 
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e)  Usar da maior cortesia no seu relacionamento com todos os atores internos e 

externos à Escola e estabelecer com eles uma relação que, presumindo a sua boa-

fé, contribua para garantir com correção e serenidade o exercício dos seus 

direitos e deveres; 

f)  Assegurar a todos os utentes deste estabelecimento de ensino o apoio, a 

informação ou o esclarecimento que lhes seja solicitado; 

g)  Empenhar todos os seus conhecimentos e capacidades no cumprimento das ações 

que lhes sejam confiadas; 

h)  Usar  de lealdade para com os colegas e superiores hierárquicos; 

i)  Assegurar-se do conhecimento das leis, do Regulamento Interno  instruções em 

vigor, desenvolvendo um esforço permanente e sistemático da atualização dos 

seus conhecimentos; 

j)  Utilizar criteriosamente os bens que lhes são facultados evitando desperdícios; 

l)  Manter e cultivar um relacionamento correto e cordial entre si, abstendo-se de 

qualquer ataque pessoal ou alusão deprimente, de modo a desenvolver o espírito 

de equipa e um forte espírito de colaboração; 

m) Não se pronunciar publicamente diante dos alunos, professores ou outros, sobre 

posições  tomadas por um colega, a não ser na presença deste ou com o seu 

acordo; 

n) Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo; 

o) Participar na organização das atividades educativas; 

p) Cooperar com os restantes intervenientes no processo educativo na deteção da 

existência de casos de crianças e jovens com necessidades educativas especiais; 

q) Corresponsabilizar-se pela preservação e uso adequado das instalações e 

equipamento e propor medidas de melhoramento e renovação; 

r) Comunicar por escrito ao respetivo Diretor de Turma ou à Direção sempre que 

verifique um comportamento menos digno de algum elemento da comunidade 

escolar ou qualquer ocorrência perturbadora do bom funcionamento da Escola; 

s) Exercer com competência todos os cargos para que for eleito ou nomeado, 

cumprindo tudo o que está regulamentado; 

t) Estar presente em todas as reuniões ou atividades para as quais tenha sido 

previamente convocado. 

§único – Guardar sigilo profissional das resoluções aí tomadas. 
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Subsecção I 

Pessoal administrativo 

Deveres específicos: Estes deveres são os que resultam do cumprimento das tarefas e 

obrigações que estão descritas no conteúdo funcional das várias carreiras e categorias 

previstas no regime jurídico do pessoal não docente dos estabelecimentos de ensino não 

superior. 

Assistente de administração escolar 
1. Ao assistente administrativo compete, genericamente, para além das funções que se 

enquadrem em diretivas do órgão de gestão e do Chefe de Serviços de 

Administração Escolar, desenvolver as atividades relacionadas com o expediente, 

arquivo, procedimentos administrativos, contabilidade, pessoal, aprovisionamento, 

economato e ação social escolar, tendo em vista assegurar o eficaz funcionamento 

dos estabelecimentos de ensino. 

2. Ao assistente administrativo compete ainda predominantemente: 

a) Assegurar a transmissão da comunicação entre os vários órgãos e entre estes e os 

particulares, incluindo docentes, não docentes, alunos e respetivos encarregados 

de educação, através do registo, redação, classificação e arquivo do expediente e 

outras formas de comunicação; 

b) Assegurar, sempre que necessário, o trabalho de datilografia; 

c) Tratar informação, recolhendo e efetuando apuramentos estatísticos elementares 

e elaborando mapas, quadros ou utilizando qualquer outra forma de transmissão 

eficaz de dados existentes; 

d) Recolher, examinar, conferir e proceder à escrituração de dados relativos às 

transações financeiras e contabilísticas, podendo assegurar, se assim lhe for 

determinado, a movimentação do fundo de maneio; 

e) Recolher, examinar e conferir elementos constantes dos processos, anotando 

faltas e anomalias e providenciando pela sua correção e andamento, através de 

ofícios, informações ou notas, em conformidade com a legislação vigente; 

f) Organizar, calcular e desenvolver processos relativos à situação do pessoal 

docente, não docente e alunos, à ação social escolar e à aquisição e ou 

manutenção de material, equipamentos, instalações ou serviços; 

g) Preencher os mapas de execução material e organizar a estruturação de livros 

auxiliares de acordo com as respetivas instruções; 
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h) Atender o pessoal docente, não docente e alunos, bem como os encarregados de 

educação, e prestar-lhes os adequados esclarecimentos. 

Chefe de Serviços de administração escolar 

1. Ao chefe  de serviços de administração escolar compete genericamente dirigir os 

serviços administrativos, tanto na área de alunos como de pessoal, contabilidade, 

expediente geral e ação social escolar. 

2. Ao chefe de serviços de administração escolar compete ainda predominantemente: 

a) Orientar e coordenar as atividades dos serviços administrativos; 

b) Orientar e controlar a elaboração dos vários documentos passados pelos serviços 

administrativos e sua posterior assinatura; 

c) Organizar e submeter à aprovação do diretor a distribuição dos serviços pelo 

respetivo pessoal, de acordo com a natureza, categorias e aptidões e, sempre que 

o julgue conveniente, proceder às necessárias redistribuições; 

d) Assinar o expediente corrente, bem como o que respeita a assuntos  já submetidos 

a despacho do diretor ou quem as suas vezes fizer; 

e) Preparar e submeter a despacho do diretor todos os assuntos  da sua competência; 

f) Providenciar para que todos os serviços inerentes ao funcionamento das aulas, 

recursos e exames, dependentes dos serviços administrativos, estejam em ordem 

nos prazos estabelecidos; 

g) Proceder à leitura e fazer circular o Diário da República, tomando as providências 

necessárias para que a legislação de interesse para o estabelecimento seja 

distribuída pelas diferentes áreas e pelas demais entidades determinadas pelo 

Diretor ou quem as suas vezes fizer; 

h) Verificar as propostas e processos de nomeação de pessoal; 

i) Apreciar e despachar os pedidos de justificação de faltas do pessoal 

administrativo; 

j) Exercer o cargo de secretário do conselho administrativo; 

k) Preparar os documentos para análise e posterior deliberação dos órgãos de gestão; 

l) Dar cumprimento às deliberações dos órgãos de gestão que respeitarem aos 

serviços administrativos; 

m) Assinar as requisições de material a adquirir, quando devidamente autorizadas; 

n) Assinar os termos de abertura e de encerramento e chancelar todas as folhas dos 

livros utilizados nos serviços administrativos; 
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o) Ter sob a sua guarda o selo branco do estabelecimento de ensino; 

p) Levantar autos de notícia ao pessoal administrativo relativos a infrações 

disciplinares verificadas; 

q) Apreciar qualquer outro assunto respeitante ao serviço administrativo, decidindo 

os que forem da sua competência e expondo à direção os que a ultrapassarem. 

Tesoureiro 
Para além das tarefas que lhe possam ser distribuídas nos termos legais, compete 

predominantemente ao funcionário que desempenha as funções de tesoureiro: 

a) Arrecadar todas as importâncias legalmente cobradas na Escola, mediante guias 

ou documentos passados pelas entidades competentes; 

b) Proceder ao depósito das importâncias autorizadas respeitantes às requisições de 

fundos e cobradas diretamente pela Escola; 

c) Entregar na repartição de finanças, nos prazos regulamentares, as importâncias 

das guias de receitas do Estado; 

d) Entregar na Caixa Geral de Depósitos ou na repartição de finanças, nos prazos 

regulamentares, as importâncias das guias de operações de tesouraria; 

e) Emitir cheques para pagamento das despesas com pessoal, devidamente 

autorizadas ou depositar nas respetivas contas as importâncias devidas; 

f) Efetuar pagamentos de acidentes cobertos pelo seguro escolar; 

g) Efetuar pagamentos resultantes de acidentes em serviço; 

h) Proceder ao pagamento de despesas de funcionamento, devidamente autorizadas, 

emitindo os cheques necessários; 

i) Escriturar a folha de cofre; 

j) Controlar as contas de depósito; 

k) Colaborar na elaboração de balancetes a apresentar nas reuniões de conselho 

administrativo e outros que lhe sejam solicitados; 

l) Executar tudo o mais que lhe seja determinado pelo chefe de serviços de 

administração escolar. 

Ecónomo (funções desempenhadas por um assistente de administração escolar) 
1. Ao ecónomo compete genericamente providenciar a aquisição e ocupar-se do 

armazenamento e distribuição dos aprovisionamentos necessários ao funcionamento 

da Escola. 

2. Ao ecónomo compete predominantemente: 
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a) Dar ou receber informação sobre necessidades de produtos e outro material 

imprescindíveis ao funcionamento da Escola; 

b)  Inventariar possíveis fornecedores e contactá-los para conhecimento de preços, 

qualidade e condições de fornecimento e pagamento; 

c) Rececionar e conferir produtos e material recebido através dos documentos 

respetivos; 

d) Providenciar pelo armazenamento dos produtos e outro material, de acordo com a 

sua natureza e exigência de conservação; 

e) Manter atualizado o registo das existências e entradas e saídas dos produtos e 

material; 

f) Fornecer produtos ou material em armazém, mediante requisição; 

g) Providenciar pela efetivação de pequenas obras de conservação e reparação de 

avarias e informar o  órgão de gestão da necessidade da presença de operário ou 

operários qualificados para realizar reparações de médio nível; 

h) Superintender diretamente no serviço de reprografia para efeitos de controlo, 

execução, funcionamento e utilização do respetivo material. 

 

Subsecção II 

Pessoal auxiliar 

Deveres específicos: Estes deveres são os que resultam do cumprimento das tarefas e 

obrigações que estão descritas no conteúdo funcional das várias carreiras e categorias 

previstas no regime jurídico do pessoal não docente dos estabelecimentos de ensino não 

superior. 

Auxiliar de ação educativa 

1.  Ao auxiliar de ação educativa incumbe genericamente, nas áreas de apoio à atividade 

pedagógica, de ação social escolar e de apoio geral, uma estreita colaboração no 

domínio do processo educativo dos alunos, desenvolvendo e incentivando o respeito 

e apreço pela Escola e pelo trabalho que, em comum, nesta deve ser efetuado. 

2.  Ao auxiliar de ação educativa compete predominantemente: 

2.1. Na área de apoio à atividade pedagógica: 

a) Colaborar com os docentes no acompanhamento dos alunos entre e durante as 

atividades letivas, zelando para que nas instalações escolares sejam mantidas as 
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normas de compostura, limpeza e silêncio, em respeito pelo trabalho educativo 

em curso; 

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

comunicando estragos e extravios; 

c) Registar as faltas dos professores; 

d) Abrir e organizar livros de ponto à sua responsabilidade e prestar apoio aos 

diretores de turma e reuniões; 

e) Limpar e arrumar as instalações da Escola à sua responsabilidade, zelando pela 

sua conservação; 

f) Zelar pela conservação e manutenção dos jardins; 

g) Prestar apoio à biblioteca e aos laboratórios. 

2.2.  Na área de apoio social escolar: 

a) Prestar assistência em situações de primeiros socorros e, em caso de necessidade, 

acompanhar o aluno a unidades hospitalares; 

b) Preencher requisições ao armazém de produtos para o bufete e papelaria e receber 

e conferir os produtos requisitados; 

c) Preparar e vender produtos do bufete; 

d) Vender na papelaria, senhas de refeição, material escolar, impressos, textos de 

apoio, etc.; 

e) Distribuir aos alunos subsidiados, na papelaria, senhas de refeição, material 

escolar e livros; 

f) Apurar diariamente a receita realizada no bufete e na papelaria e entregá-la ao 

tesoureiro; 

g) Limpar e arrumar instalações do bufete e papelaria e respetivo equipamento e 

utensílios; 

h) Comunicar estragos ou extravios de material e equipamento. 

2.3. Na área de apoio geral: 

a) Prestar informações na portaria, encaminhar pessoas, controlar entradas e saídas 

de pessoal estranho e proceder à abertura e encerramento das portas de acesso às 

instalações; 

b) Efetuar, no interior e exterior, tarefas indispensáveis ao funcionamento dos 

serviços; 

c) Proceder à limpeza e arrumação das instalações, zelando pela sua conservação; 
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d) Vigiar as instalações da Escola, evitando a entrada de pessoas não autorizadas; 

e) Abrir e fechar portas, portões e janelas, desligar o quadro de eletricidade e 

entregar e receber chaves do chaveiro a seu cargo; 

f) Assegurar, quando necessário, o apoio reprográfico e as ligações telefónicas. 

Guarda-Noturno (carreira em extinção) 

1. Ao guarda-noturno compete genericamente exercer vigilância noturna da Escola, 

procurando impedir a entrada de pessoas não autorizadas. 

2. Ao guarda-noturno compete predominantemente: 

a)  Vigiar as instalações da Escola, evitando a entrada de pessoas não autorizadas; 

b) Abrir e fechar portas, portões e janelas, desligar o quadro de eletricidade e 

entregar e receber chaves do chaveiro a seu cargo; 

c) Chamar as autoridades, quando necessário. 

Encarregado de coordenação do pessoal auxiliar de ação educativa 

1. Ao encarregado de coordenação do pessoal auxiliar de ação educativa compete 

genericamente coordenar e supervisionar as tarefas do pessoal que está sob a sua 

dependência hierárquica. 

2. Ao encarregado de pessoal auxiliar de ação educativa compete predominantemente:  

a) Orientar, coordenar e supervisionar o trabalho do pessoal citado; 

b) Colaborar com os órgãos de gestão na elaboração da distribuição de serviço por 

aquele pessoal; 

c) Controlar a assiduidade do pessoal a seu cargo e elaborar o plano de férias, a 

submeter à aprovação dos órgãos de gestão; 

d) Atender e apreciar reclamações ou sugestões sobre o serviço prestado, propondo 

soluções; 

e) Comunicar infrações disciplinares do pessoal a seu cargo; 

f) Gerir os produtos em armazém e fornecer material de limpeza, de primeiros 

socorros e de uso corrente nas aulas; 

g) Comunicar estragos ou extravios de material e equipamento; 

h) Afixar e divulgar convocatórias, avisos, ordens de serviço, pautas, horários, etc.; 

i) Levantar autos de notícia ao pessoal auxiliar de ação educativa relativos a 

infrações disciplinares verificadas. 
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Subsecção III 

Pessoal cozinheiro 

Deveres específicos: Estes deveres são os que resultam do cumprimento das tarefas e 

obrigações que estão descritas no conteúdo funcional das várias carreiras e categorias 

previstas no regime jurídico do pessoal não docente dos estabelecimentos de ensino não 

superior. 

Pessoal  cozinheiro 

1. Ao pessoal cozinheiro compete genericamente organizar os trabalhos na cozinha e 

confecionar e servir as refeições. 

2. Ao pessoal cozinheiro compete predominantemente: 

a) Calcular as quantidades de géneros e condimentos necessários à confeção das 

refeições e requisitar ao armazém o necessário para o funcionamento do 

refeitório; 

b) Colaborar com o ecónomo na elaboração das ementas semanais; 

c) Preparar, confecionar e servir as refeições; 

d) Assegurar a limpeza e arrumação das instalações, equipamento e utensílios da 

cozinha e refeitório; 

e) Comunicar estragos ou extravios de material e equipamento. 

 

Secção IV 

Pais e Encarregados de Educação 

Artigo 97.º 

Direitos 

Os pais e encarregados de educação têm os seguintes direitos: 

a) Participar na vida da Escola e nas atividades da associação de pais e encarregados 

de educação; 

b) Informar-se, ser informado e informar a comunidade educativa sobre todas as 

matérias relevantes no processo educativo do seu educando; 

c) Comparecer na Escola por sua iniciativa e quando para tal for solicitado; 

d) Colaborar com os professores no âmbito do processo de ensino-aprendizagem do 

seu educando; 

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

semanal de atendimento; 
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f) Ser informado, no final de cada período escolar, do aproveitamento e do 

comportamento do seu educando; 

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

sempre que as estruturas de orientação educativa o considerem necessário; 

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

i) Cooperar com todos os elementos da comunidade educativa no desenvolvimento 

de uma cultura de cidadania, nomeadamente, através da promoção de regras de 

convivência na escola; 

j) Conhecer o regulamento interno. 

 

Artigo 98.º 

Deveres 

1. Aos pais e encarregados de educação incumbe, para além das suas obrigações legais, 

uma especial responsabilidade, inerente ao seu poder-dever de dirigirem a educação dos 

seus filhos e educandos, no interesse destes, e de promoverem ativamente o 

desenvolvimento físico, intelectual e moral dos mesmos. 

2.  Nos termos da responsabilidade referida no numero anterior, deve cada um dos pais 

e encarregados de educação, em especial. 

a) Acompanhar ativamente a vida escolar dos seu educando; 

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 pontualmente os deveres que lhe incumbem, com destaque para os 

deveres de assiduidade, de correto comportamento escolar e de empenho 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; 

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 
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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 sempre que julgue necessário e quando para tal for 

solicitado; 

k) Conhecer o estatuto do aluno, 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. 

 

Secção V 

Associação de Pais e Encarregados de Educação 

Para além dos direitos e deveres contemplados neste regulamento interno, os 

pais e encarregados de educação podem constituir-se em associação, desenvolvendo, 

por iniciativa própria ou em colaboração com outras entidades, iniciativas visando a 

promoção da melhoria da qualidade e da humanização das Escola, em ações 

motivadoras de aprendizagens e da assiduidade dos alunos e em projetos de 

desenvolvimento sócio-educativo da Escola,  nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 

372/90, de 27 de novembro. 

 

Secção VI 

Associação de Estudantes 

Para além dos direitos contemplados neste regulamento interno, os alunos 

podem constituir-se em associação nos termos definidos na Lei n.º 33/87, de 11 de 

julho, e beneficiar de apoios técnicos, materiais e financeiros, de acordo com o 

estabelecido no Decreto-Lei n.º 91-A/88, de 16 de março,  que lhe permita desenvolver, 

por iniciativa própria ou em colaboração com outras entidades, atividades que se 

enquadrem nos princípios definidos neste regulamento interno.   
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Subcapítulo III 

Reconhecimento por mérito ou por serviços prestados 

Artigo 99.º 

Âmbito e natureza 

1. A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. João Lúcio confere a todos os elementos da 

comunidade educativa, tanto individualmente como em grupo, distinção honorífica 

em reconhecimento dos seus méritos ou serviços. 

2.  A distinção honorífica poderá ser feita através de louvor escrito, inscrição nos 

quadros de valor e de excelência, imposição de medalhas de galardão ou 

recompensa e medalha-insígnia. 

3. As várias distinções honoríficas assumem características diversas em função do tipo 

de aptidões, de atitudes ou de serviços reconhecidos, dos destinatários, bem como da 

respetiva amplitude valorativa. 

4. A medalha-insígnia “Medalha de Honra da Escola Dr. João Lúcio” é a mais alta 

distinção da Escola Dr. João Lúcio”. 

5. As distinções honoríficas conferidas pela Escola Dr. João Lúcio, segundo uma 

ordem crescente do seu valor, são: 

Tipo de distinção 
honorífica Designação da distinção Destinatários 

Louvor Louvor por reconhecimento de comportamentos 

meritórios em benefício comunitário ou social ou de 

expressão de solidariedade, na Escola ou fora dela. 

Comunidade educativa 

Medalhas de galardão 

ou recompensa 

Medalha de Valor Escolar 

Medalha de Valor Desportivo 

Medalha de Valor Comunitário 

Medalha de Valor Cívico 

Medalha de Valor Artístico e Estético 

Medalha de Valor Profissional 

Alunos 

Docentes e alunos 

Comunidade educativa 

Alunos 

Comunidade educativa 

Docentes e Pessoal Não Docente 

 Medalha de Excelência e Mérito Escolar 

Medalha de Excelência e Mérito Desportivo 

Medalha de Excelência e Mérito Profissional 

Medalha de Valor, Lealdade e Mérito 

Alunos 

Docentes e alunos 

Docentes e Pessoal Não Docente 

Docentes e Pessoal Não Docente 

 

Medalha-insígnia 

 

Medalha de Honra da Escola Dr. João Lúcio 

Presidente da República, Presidente da 

Assembleia da República, Primeiro Ministro, 

Ministro da Educação, Diretor Regional de 

Educação e Comunidade Educativa. 
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Artigo 100.º 

Definição 

1. O Louvor é a distinção honorífica que reconhece um qualquer elemento da 

comunidade educativa, que revele grandes capacidades ou atitudes exemplares de 

superação das dificuldades ou que desenvolva iniciativas ou ações, igualmente 

exemplares, de benefício claramente social ou comunitário ou de expressão de 

solidariedade, na Escola ou fora dela. 

2. A Medalha de Valor Escolar é a distinção honorífica que reconhece os resultados 

escolares dos alunos, que num determinado ano de escolaridade, obtenham a média 

de 5 nas disciplinas ou áreas disciplinares, ponderada pela carga horária semanal, no 

caso de se tratarem de alunos dos 2.º ou 3.º ciclos do ensino básico, ou média de 16, 

também ponderada, no caso de se tratarem de alunos do ensino secundário.  

3. A Medalha de Valor Desportivo é a distinção honorífica que reconhece 

professores responsáveis por grupos/equipas ou alunos, tanto individualmente como 

em grupo, por vitórias alcançadas a nível regional, no âmbito do Desporto Escolar 

ou em qualquer outro evento desportivo em que a Escola participe. 

4. A Medalha de Valor Comunitário é a distinção honorífica que reconhece um 

qualquer elemento da comunidade educativa ou um grupo dessa comunidade, que, 

através do trabalho desenvolvido, contribua decisivamente para a concretização de 

uma escola pluridimensional, renovada, aberta, capaz de cultivar a pedagogia da 

confiança, do sucesso e da inovação, provocando o envolvimento de toda a 

comunidade, fazendo-a participar ativamente tanto na execução como na sua 

divulgação. 

5. A Medalha de Valor Cívico é a distinção honorífica que reconhece os alunos, tanto 

individualmente como em grupo, que pela sua ação contribuam para o 

desenvolvimento do espírito e da prática democrática, através da sua  participação 

na definição da política educativa da Escola, nos órgãos de administração e gestão 

escolar e na experiência pedagógica quotidiana. 

6. A Medalha de Valor Artístico e Estético é a distinção honorífica que reconhece 

um qualquer elemento da comunidade educativa ou um grupo dessa comunidade, 

que, sob qualquer forma de arte, e pelo valor que ela veicular, constitua  património 

escolar. 

7. A Medalha de Valor Profissional é a distinção honorífica que reconhece os 

professores e os vários elementos do pessoal não docente, em exercício efetivo de 
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funções na Escola há pelo menos 5 anos, e que desde sempre tenham demonstrado, 

entre outras, as seguintes qualidades:  

• promoção de equipas de aprendizagem;  

• liderança de inovação na Escola;  

• flexibilidade e adaptação a novas situações; 

• inovação, empreendimento e capacidade de aceitar positivamente a 

mudança; 

•  abertura às necessidades dos alunos, dos colegas e da comunidade; 

•  colaboração e criação, conjuntamente com colegas e alunos; 

•  promoção de um saber mais holístico, pluri, inter e transdisciplinar. 

8. A Medalha de Excelência e Mérito Escolar é a distinção honorífica que reconhece 

os resultados escolares dos alunos, que no fim de cada ciclo do ensino básico ou no 

fim do ensino secundário, obtiverem em todos os anos desse ciclo do ensino básico 

ou em todos os anos do ensino secundário, a distinção honorífica “Medalha de Valor 

Escolar”.  

9. A Medalha de Excelência e Mérito Desportivo é a distinção honorífica que 

reconhece professores responsáveis por grupos/equipas ou alunos, tanto 

individualmente como em grupo, por vitórias alcançadas a nível nacional ou 

internacional, no âmbito do Desporto Escolar ou em qualquer outro evento 

desportivo em que a Escola participe. 

10. A Medalha de Excelência e Mérito Profissional é a distinção honorífica que 

reconhece os professores e os vários elementos do pessoal não docente, em 

exercício efetivo de funções na Escola há pelo menos 10 anos, e que desde sempre 

tenham demonstrado, entre outras, as seguintes qualidades:  

• promoção de equipas de aprendizagem;  

• liderança de inovação na Escola;  

• flexibilidade e adaptação a novas situações; 

• inovação, empreendimento e capacidade de aceitar positivamente a 

mudança; 

•  abertura às necessidades dos alunos, dos colegas e da comunidade; 

•  colaboração e criação, conjuntamente com colegas e alunos; 

•  promoção de um saber mais holístico, pluri, inter e transdisciplinar. 



REGULAMENTO INTERNO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JOÃO LÚCIO 

 

  

 

117 
 

 

11. A Medalha de Valor, Lealdade e Mérito é a distinção honorífica que reconhece os 

professores e os vários elementos do pessoal não docente, que terminem o exercício 

das suas funções na Escola, por motivos de aposentação ou falecimento, e que 

tenham contribuído, ao longo de mais de dez anos, com o seu saber, empenhamento 

e dedicação, para o progresso da Escola. 

12. A Medalha de Honra da Escola Dr. João Lúcio é a distinção honorífica que 

reconhece o valor de altas individualidades que visitem a Escola, como sejam, o 

Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-

Ministro, o Ministro da Educação, o Diretor Regional de Educação, de outras 

individualidades que a Escola considere, ou qualquer elemento da comunidade 

educativa que personifique o espírito, missão e cultura da Escola Dr. João Lúcio. 

 

Artigo 101.º 

Inscrição nos quadros de valor e de excelência 

1. Os alunos distinguidos com medalhas de valor serão inscritos no quadro anual de 

valor da Escola, e propostos para o quadro anual de valor da Direção Regional de 

Educação. 

2. Os alunos distinguidos com medalhas de excelência e mérito serão inscritos no 

quadro anual de excelência da Escola, e propostos para o quadro anual de excelência 

da Direção Regional de Educação. 

 

Artigo 102.º 

Natureza dos prémios suplementares 

1. Os alunos reconhecidos com as distinções referidas anteriormente podem receber 

prémios suplementares. 

2. Os prémios têm uma função eminentemente educativa, pelo que devem ser 

concebidos de acordo com o nível etário dos alunos e devem ter por função 

estimular o prosseguimento do empenhamento escolar, a superação das dificuldades 

e o espírito de serviço. 

3. Devido à função educativa descrita no número anterior, os prémios devem consistir 

sobretudo em instrumentos, materiais ou condições com relação intrínseca com a 

atividade premiada e que permitam o seu prosseguimento a um nível de 

conhecimentos mais avançado ou a sua continuidade a nível profissional. 
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4. Caberá ao Conselho Pedagógico definir, para cada ano letivo, os critérios de 

concretização da natureza educativa dos prémios. 

 

Artigo 103.º 

Financiamento dos prémios 

A Escola garantirá os fundos necessários ao financiamento dos prémios, 

servindo-se, para o efeito, das liberalidades previstas no Decreto-Lei n.º 388/88, de 25 

de outubro, e do mecenato educativo consignado nos artigos 39.º do Código sobre o 

Rendimento de Pessoas Coletivas e 56.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares, bem como de verbas consignadas no seu orçamento. 

Artigo 104.º 

Iniciativa das propostas 

1. As propostas, devidamente fundamentadas, para atribuição de distinção honorífica 

aos alunos, individualmente ou em grupo, poderão ser feitas pela Assembleia de 

Delegados, pelo Conselho de Turma, pelo Coordenador de Estabelecimento ou pela 

Direção. 

2. As propostas, devidamente fundamentadas, para atribuição de distinção honorífica 

aos professores, individualmente ou em grupo, poderão ser feitas pelo Departamento 

Curricular, pelo Conselho de Docentes, pelo Conselho Pedagógico ou pela Direção. 

3. As propostas, devidamente fundamentadas, para atribuição de distinção honorífica 

aos elementos do pessoal não docente, poderão ser feitas pela Assembleia do 

Pessoal Não Docente, pelo Coordenador de Estabelecimento ou pela Direção. 

4. As propostas, devidamente fundamentadas, para atribuição de distinção honorífica 

aos pais e encarregados de educação, poderão ser feitas pela Associação de Pais e 

Encarregados de Educação, ou na falta desta, pela Assembleia dos Representantes 

dos Pais e Encarregados de Educação, ou pela Direção. 

5. As propostas, devidamente fundamentadas, para atribuição de distinção honorífica a 

outros elementos da comunidade educativa, poderão ser feitas pelo Conselho Geral 

ou pela Direção. 

6. A proposta, devidamente fundamentada, para a atribuição da Medalha de Honra, 

poderá ser feita pelo Conselho Pedagógico, pela Direção  ou pelo Conselho Geral. 
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Artigo 105.º 

Apreciação das propostas 

1. As propostas de distinção honorífica referidas no artigo anterior são objeto de 

apreciação do Conselho Geral, tomando em consideração o parecer emitido pelo 

Conselho Pedagógico. 

2. Para efeitos de emissão do parecer previsto no ponto anterior, o Conselho 

Pedagógico constituirá uma comissão especializada. 

3. O regulamento de funcionamento da comissão especializada será aprovado pelo 

Conselho Pedagógico, sem prejuízo do disposto nos números seguintes. 

4. A comissão especializada é composta por cinco elementos, e será presidida pelo 

Presidente do Conselho Pedagógico, que nomeará, de entre os elementos da 

comissão, um docente responsável pela elaboração do projeto de parecer, o qual será 

posteriormente analisado pelos restantes membros da comissão. 

5. Para efeitos de emissão de parecer, o relator tomará em consideração a atividade 

desenvolvida pelo elemento ou elementos indicados para a distinção honorífica, 

tendo como referência o disposto nesta secção. 

 

Artigo 106.º 

Aprovação das propostas 

1. Compete ao Conselho Geral, ouvido o Conselho Pedagógico, aprovar as propostas 

de distinção honorífica. 

2. Para a aprovação é exigida maioria qualificada de dois terços dos votos dos 

membros do Conselho Geral. 

Artigo 107.º 

Cerimónia de entrega 

No final de cada ano letivo, em cerimónia realizada para o efeito, o diretor fará 

entrega das distinções honoríficas aprovadas. 
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Subcapítulo IV 

Visitas de estudo 

Artigo 108.º 

Definição 

1.  A Visita de Estudo  consiste na deslocação de uma ou mais turmas a um local de 

interesse fora da escola, por um período de tempo variável, com objetivos de 

aprendizagem bem definidos, visando complementar os conhecimentos teórico-

práticos previstos nos conteúdos programáticos, e contribuindo ainda para o 

desenvolvimento de várias outras capacidades no domínio do espírito de observação 

e pesquisa bem como da sociabilidade que permitirá uma melhoria das relações 

aluno/aluno e professor/aluno. 

2.  A Visita de Estudo poderá implicar: 

a)  A deslocação de uma ou mais turmas em visita local ou regional ocupando 

só um dia, parcial ou totalmente, com ou sem interrupção de aulas. 

b) A deslocação de uma ou mais turmas ocupando um só dia, com ou sem 

interrupção de aulas. 

c)  A deslocação de uma ou várias turmas ocupando mais de um dia. 

 

Artigo 109.º 

Finalidades 

        A visita de estudo deve ser organizada e planeada em conjunto com os 

alunos, competindo ao professor definir em primeiro lugar o que pretende com a 

visita. As visitas de estudo podem ser feitas com diferentes finalidades: 

1. Motivação para a aquisição de conhecimentos. Neste caso a visita será o 

ponto de partida para um estudo mais aprofundado a realizar sobre um 

tema. 

2. No decurso de uma unidade didática. Neste caso a visita visa esclarecer e 

completar conhecimentos, permitindo também aplicar e consolidar os já 

adquiridos. 

3. Após o estudo de uma unidade didática. Neste caso a visita será o ponto de 

chegada  e permite concretizar, sintetizar e avaliar conhecimentos já 

adquiridos. 
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Artigo 110.º 

Modalidades de visita de estudo 

De acordo com o local e os objetivos poderão ser consideradas as seguintes 

modalidades de visitas de estudos: 

1. Visita guiada ou visita dirigida em que a ênfase didática é posta no processo de 

transmissão de saber, mais do que na atividade de descoberta do aluno. Trata-se da 

visita orientada por um professor ou monitor que explicam o que lhes parece ser 

digno da atenção dos alunos e esclarecem as dúvidas que estes, eventualmente, lhes 

põem.  

Com o objetivo de potenciar o sucesso deste tipo de visita de estudo é importante ter 

em conta as seguintes condições: 

• Uma boa preparação anterior, sendo desejável que os alunos tenham já alguns 

conhecimentos sobre o tema e que estejam motivados: este tipo de visita serve 

sobretudo objetivos de caráter cognitivo, sendo mais adequado a funções de síntese 

(completar o estudo de um tema); 

• Um número reduzido de alunos. Não convém formar grupos muito grandes porque 

neste caso será mais difícil o acompanhamento das explicações e a observação; 

• As explicações devem ser o mais breves possível, evitando minúcias de informação 

(nomes, datas, etc.); 

• Os alunos devem ser estimulados a tomar notas, fazer esboços, etc., de forma a 

ultrapassar a situação de passividade a que este tipo de visita pode convidar; 

• A visita deve ter, obrigatoriamente, um âmbito limitado: por exemplo, no caso de 

um museu, um número bastante restrito de peças, no caso de um monumento, 

apenas os aspetos verdadeiramente significativos; 

• A duração da visita não deve, em caso algum, ultrapassar uma hora, mesmo que os 

alunos, depois disso, mantenham uma aparente capacidade de atenção. 

2. Visita de descoberta ou visita livre em que os protagonistas passam a ser os 

alunos, atuando com o professor de forma conjugada, embora mais independente. 

Este tipo de visita consiste num método de estudo dirigido: 

• O professor deve fornecer aos alunos uma ficha de registo ou guia de estudo ou guia 

de observação, contendo o itinerário a percorrer e um conjunto de questões, através 

das quais o aluno sabe por onde seguir e o que deve procurar e analisar, devendo 
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estar igualmente esclarecido sobre as atividades posteriores à visita, em que irá 

analisar e comentar a informação recolhida; 

• O trabalho dos alunos, quer na recolha de informação quer na posterior exploração 

dos dados obtidos, pode ser levado a cabo individualmente ou em grupo; 

• Ao professor compete acompanhar discretamente a atividade dos alunos, ajudando 

aqueles que lhe peçam esclarecimentos. 

3. Visita mista em que se consideram as linhas metodológicas da visita guiada e da 

visita de descoberta - a primeira parte da visita é orientada pelo professor e em 

seguida os alunos vão sozinhos completar a visita com o auxílio de um guião ou 

outro material de orientação. 

Artigo 111.º 

Propostas 

1. Cabe aos Departamentos Curriculares ou aos Conselhos de Docentes e ao 

Coordenador Pedagógico de Ciclo, a responsabilidade de fazer, em cada ano letivo, 

o levantamento das visitas de estudo de interesse para as respetivas disciplinas/áreas 

disciplinares ou grupos/turmas. 

2.  As propostas de visitas de estudo referidas no ponto anterior serão alvo de apreciação 

na reunião ordinária de novembro do Conselho Pedagógico, o qual elaborará um 

plano geral de visitas de estudo a incluir no Plano Anual de Atividades. 

3.  O(s) docente(s) que pretenda(m) efetuar uma visita de estudo deverá(ão) apresentar o 

projeto, utilizando o modelo existente para o efeito, o qual será entregue pelo 

Diretor de Turma, pelo Coordenador do Departamento ou pelo Coordenador do 

Conselho de Docentes, conforme os casos,  ao Presidente do Conselho Pedagógico, 

com uma antecedência mínima de 5 dias úteis relativamente à data de realização da 

reunião do Conselho Pedagógico, onde se procederá à apreciação do projeto de 

visita de estudo.  

4.   Nos Jardins de Infância ou nas Escolas do 1.º Ciclo, a apresentação da proposta de 

visita de estudo é feita em Conselho de Docentes, pelo educador ou pelo professor 

titular que será sempre o responsável pela mesma, com um mínimo de 15 dias de 

antecedência em relação à sua realização. 
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Artigo 112.º 

Autorizações 

1.  Na sede do Agrupamento, a responsabilidade da autorização das visitas de estudo 

referidas em a) e b) do número 2 do Art.º 108.º é da competência do Diretor, ouvido 

o Conselho Pedagógico. 

2.  Nas Escolas do 1.º Ciclo, a responsabilidade da autorização das visitas de estudo 

referidas em a) e b) do número 2 do Art.º 108.º é da competência do Coordenador de 

Estabelecimento, ouvido o Conselho de Docentes. 

3.  Nos Jardins de Infância, a responsabilidade da autorização das visitas de estudo 

referidas em a) e b) do número 2 do Art.º 108.º é da competência de um dos  

Adjuntos do Diretor, ouvido o Conselho de Docentes. 

4.  A responsabilidade da autorização das visitas de estudo referidas em c) do número 2 

do Art.º 108.º é da competência do Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico. 

5.   Nos casos em que o prazo previsto no número 3 do Art.º 111.º não possa ser 

respeitado por razões alheias à Escola, compete ao Diretor a apreciação da proposta 

de visita de estudo. 

 

Artigo 113.º 

Relação Professor/Aluno 

1. Cada turma deverá ser acompanhada por um mínimo de dois professores, sendo a 

relação de 1 professor por cada 10 alunos, podendo ser alterada mediante a 

apresentação de justificação fundamentada. 

2. No caso dos Jardins de Infância e das Escolas do 1.º Ciclo, o grupo/turma é 

acompanhado pelo docente titular e por uma auxiliar de ação educativa, e, também, 

quando possível, por um encarregado de educação. 

 

Artigo 114.º 

Financiamento 

1.  A angariação de fundos que permitam fazer face aos custos com a visita de estudo 

ficará a cargo dos elementos organizadores através da promoção de atividades que, 

no âmbito da autonomia escolar, visem a obtenção de receitas próprias. 

2.    As visitas de estudo que fizerem parte do Plano Anual de Atividades poderão ser 

alvo de atribuição de um subsídio pela Escola, de acordo com as disponibilidades 

financeiras existentes. 
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Artigo 115.º 

Autorização dos encarregados de educação 

Apenas poderão participar nas visitas de estudo os alunos cujos encarregados de 

educação o autorizem expressamente, com exceção das que se realizem na área 

circundante do edifício escolar, desde que não existam condições que possam pôr em 

perigo a integridade física das crianças e dos jovens participantes. 

 

Artigo 116.º 

Indemnização por desistência 

1. Nas visitas de estudo que impliquem despesas com transporte e alojamento, cada 

participante fará depósito, na pessoa do docente responsável pela organização, e até 

30 dias antes da sua realização, da quantia correspondente a 50% do custo total, 

mediante recebimento de documento comprovativo de pagamento. 

2. O pagamento dos 50% em falta deverá ser feito até 15 dias antes da realização da 

visita, mediante recebimento de documento comprovativo de pagamento. 

3. Em caso de desistência, nos 15 dias anteriores à realização da visita, o participante 

perde o direito ao reembolso da quantia entregue. 

4. Excecionalmente, e no caso de cobertura do lugar vago, em resultado do referido no 

número anterior, poderá o docente organizador reembolsar o participante, desde que 

seja devidamente fundamentada a sua desistência. 

 

Artigo 117.º 

Competências dos Docentes Organizadores 

1. Para além da responsabilidade da organização da visita de estudo, aos docentes 

organizadores da visita compete: 

a) recolher antecipadamente autorização por escrito dos encarregados de 

educação de cada aluno envolvido na visita, informando dos objetivos, 

itinerário e horário de partida e chegada; 

b) contactar, por telefone ou por escrito, os serviços responsáveis pelos locais 

a visitar; 

c) confirmar o transporte, assegurando-se de preços, itinerários e horários; 

d) elaborar e reproduzir o material necessário para a visita; 
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e) informar o Diretor de Turma do andamento do processo de modo a que este 

possa, por sua vez, informar os Encarregados de Educação no seu 

atendimento semanal; 

f) zelar pelo bom comportamento dos alunos e, consequentemente, pelo bom 

nome da instituição escolar; 

g) zelar pela segurança dos alunos e tomar as medidas consideradas adequadas 

em caso de manifesta necessidade; 

h) estabelecer contacto telefónico regular com a escola, informando da 

localização e do decorrer dos trabalhos. 

2.  Compete ao diretor de turma ou ao docente titular da turma a organização do 

processo de requisição de subsídios para os alunos carenciados dos escalões A e B 

(alunos do ensino básico), que participem na visita de estudo, o qual deverá ser 

entregue nos serviços de administração escolar com pelo menos 30 dias de 

antecedência. 

Artigo 118.º  

Alunos Não-Participantes 

1. Deverão ser propostas formas de ocupação dos alunos que se vejam 

impossibilitados de participar na visita ou que sejam prejudicados pela 

ausência dos professores. 

2. Nos Jardins de Infância e nas Escolas do 1.º Ciclo, as crianças não autorizadas 

a participar na visita realizarão as suas atividades escolares integradas noutras 

turmas. 

Artigo 119.º  

Alunos de outras Turmas 

 Não é autorizada a participação de alunos não pertencentes às turmas 

envolvidas na visita de estudo. 

Artigo 120.º  

Relatório 

1. Nos quinze dias subsequentes ao termo da visita, deverá(ão) o(s) 

responsável(eis) apresentar, ao Diretor, relatório circunstanciado sobre a 

viagem e respetivo aproveitamento pedagógico, utilizando o modelo existente 

para o efeito. 

2.  Excetuam-se do disposto no número anterior, as visitas referidas em a) e b) do 

número 2 do Art.º 108.º realizadas no âmbito das atividades desenvolvidas nos 
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Jardins de Infância e Escolas do 1.º Ciclo, cujos relatórios serão feitos 

oralmente em Conselho de Docentes, e registados em ata nas respetivas 

reuniões. 

Artigo 121.º  

Disposições Finais 

1.  Nos casos omissos, nomeadamente no que diz respeito a faltas e participação dos 

docentes em visitas de estudo, projetos de intercâmbio e visitas de estudo ao 

estrangeiro, deverá ter-se em atenção as normas legais vigentes, e que constituirão 

anexo ao presente Regulamento, aquando da sua distribuição pelos potenciais 

interessados. 

2.  As alterações a efetuar ao presente Regulamento carecem sempre de discussão e 

aprovação em Conselho Pedagógico. 

 

CAPÍTULO V – REGIME DISCIPLINAR 
 

Conscientes de que nenhuma organização pode definir de forma precisa e 

inequívoca os comportamentos dos seus membros, e muito menos a escola, onde 

coexistem crianças, jovens e adultos em estádios de desenvolvimento e com valores 

culturais tão díspares, alguns sem sequer satisfazerem as suas necessidades básicas, 

propomos ainda assim um conjunto de regras e ações reguladoras da nossa convivência 

escolar. 

Um regulamento, e no caso concreto, este regulamento pode pretender através 

das suas indicações, normas, um estádio de univocidade que dificulte o aparecimento de 

realidades ambíguas e desorganizadas no que respeita ao necessário controlo disciplinar, 

pois não duvidamos que possam surgir entendimentos diferentes de indisciplina ou de 

comportamentos de nítida indisciplina. É provável que nesta Escola quer o pessoal 

docente, quer o discente, quer ainda o pessoal não docente continuem a agir das 

maneiras mais díspares, quantas vezes mais em conformidade com os seus próprios 

valores do que com as regras estabelecidas, no entanto, pensou-se com este conjunto de 

regras e propostas de ação contribuir para a melhoria do clima relacional entre os 

diversos intervenientes educativos, dando ênfase à corresponsabilização de todos. 

Neste momento, podemos dizer que está criado um comum quadro de valores 

morais que guiem as nossas «práticas» no sentido de um cada vez maior respeito pela 

dignidade humana. 
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Subcapítulo I 

Pessoal Docente 

Artigo 122.º 

Princípio geral 

Ao pessoal docente é aplicável o Estatuto Disciplinar dos trabalhadores que exercem 

funções públicas aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro, com as adaptações 

que a seguir se preveem. 

 

Artigo 123.º 

Responsabilidade disciplinar 

1. Os docentes são disciplinarmente responsáveis perante o diretor da Escola por factos 

passíveis de procedimento disciplinar, no decorrer do período em que estejam em 

exercício de funções. 

2. Os membros da direção são responsáveis disciplinarmente perante o Diretor 

Regional de Educação do Algarve. 

 

Artigo 124.º 

Infração disciplinar 

1. Constitui infração disciplinar o comportamento do docente, por ação ou omissão, 

ainda que meramente culposo, que viole deveres gerais ou específicos inerentes à 

função que exerce.  

2. São deveres gerais do pessoal docente, os previstos no Artigo 3.º do Estatuto 

Disciplinar aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro, nomeadamente: o 

dever de prossecução do interesse público, o dever de isenção, o dever de 

imparcialidade, o dever de informação, o dever de zelo, o dever de obediência, o 

dever de lealdade, o dever de correção, o dever de assiduidade e o dever de 

pontualidade, para além dos previstos no n.º 2 do Artigo 10.º do Estatuto da Carreira 

Docente. 

3. São deveres específicos do pessoal docente os previstos nos artigos n.ºs 10.º-A, 10.º-

B e 10.º-C n.º 2 do Estatuto da Carreira Docente. 
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Artigo 125.º 

Procedimento disciplinar 

1. O regime de competências em matéria de instauração de procedimentos 

disciplinares ao pessoal docente está definido do seguinte modo: 

a) Se o arguido for um docente, o diretor é competente para instaurar ou mandar 

instaurar procedimento disciplinar contra o docente infrator; 

b) Se o arguido for um membro da direção, a competência é do Diretor Regional de 

Educação do Algarve. 

2. Face a uma infração cometida por um docente, o diretor nomeia um instrutor, 

escolhido de entre os docentes do Agrupamento, em conformidade com o previsto 

no Artigo 42.º do Estatuto Disciplinar, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de 

setembro. 

3. A suspensão preventiva do arguido, prevista no Artigo 45.º do Estatuto Disciplinar, 

para os casos em que a presença do arguido se revele inconveniente para o serviço 

ou para o apuramento da verdade, será decidida sob proposta do diretor  ou do 

instrutor do processo, e mediante despacho do diretor. 

4. A suspensão preventiva não pode exceder um prazo superior a 90 dias. 

5. A suspensão preventiva do exercício de funções não acarreta a perda do vencimento, 

sendo esse tempo considerado para todos os efeitos legais. 

6. A suspensão preventiva do docente só terá lugar em caso de estar em causa infração 

punível com pena de suspensão ou superior. 

 

Artigo 126.º 

Aplicação de penas 

1. A aplicação das penas previstas no n.º 1 do Artigo 9.º do Estatuto Disciplinar 

(Repreensão escrita, Multa, Suspensão e Demissão ou despedimento por facto 

imputável ao docente)  é da competência do diretor. 

2. A aplicação das penas previstas nos n.ºs 1 e 2 do Artigo 9.º do Estatuto Disciplinar 

ao diretor é da competência do Diretor Regional de Educação do Algarve. 
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Subcapítulo II 

Pessoal Não Docente 

Artigo 127.º 

Princípio geral 

Ao pessoal não docente é aplicável o Estatuto Disciplinar dos trabalhadores que 

exercem funções públicas aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro, com as 

adaptações que a seguir se preveem. 

 

Artigo 128.º 

Responsabilidade disciplinar 

O pessoal não docente é disciplinarmente responsável perante o presidente da Câmara 

Municipal de Olhão por factos passíveis de procedimento disciplinar, no decorrer do 

período em que estejam em exercício de funções. 

 

Artigo 129.º 

Infração disciplinar 

1.  Constitui infração disciplinar o comportamento, por ação ou omissão, ainda que 

meramente culposo, que viole deveres gerais ou específicos inerentes à função que 

exerce.  

2.  São deveres gerais do pessoal não docente, os previstos no Artigo 3.º do Estatuto 

Disciplinar aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro, nomeadamente: o 

dever de prossecução do interesse público, o dever de isenção, o dever de 

imparcialidade, o dever de informação, o dever de zelo, o dever de obediência, o 

dever de lealdade, o dever de correção, o dever de assiduidade e o dever de 

pontualidade. 

3. São deveres específicos do pessoal não docente os previstos no Artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 262/2007, de 

19 de julho.  
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Subcapítulo III 

Alunos 

Artigo 130.º 

Enquadramento das medidas educativas disciplinares 

 
No desenvolvimento do disposto na Lei n.º 39/2010, de 2 de setembro, reveste-se de 

particular importância articular as normas relativas aos direitos e deveres dos alunos, no 

sentido de clarificar o respetivo estatuto e conformar regras de convivência e de 

resolução de conflitos na comunidade educativa. 

Artigo 131.º 

Estatuto do aluno 

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

consagrados na legislação em vigor e os específicos estabelecidos no regulamento 

interno. 

Artigo 132.º 

Intervenientes no processo educativo 

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. O direito e dever de educação dos filhos, constitucionalmente consagrado, 

compreende a capacidade de intervenção dos pais e encarregados de educação no 

exercício dos direitos e a responsabilidade no cumprimento dos deveres dos seus 

educandos na Escola e para com a comunidade educativa, consagrados no 

regulamento interno e na legislação aplicável. 

3. Os professores, enquanto principais responsáveis pela condução do processo de 

ensino e aprendizagem, devem promover medidas de caráter pedagógico que 

estimulem o harmonioso desenvolvimento da educação, em ambiente de ordem e 

disciplina, nas atividades na sala de aula e nas demais atividades da Escola. 

4. O diretor de turma ou, tratando-se de alunos do 1.º ciclo do ensino básico, o professor 

titular da turma, enquanto coordenador do plano de trabalho da turma, é 
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particularmente responsável pela adoção de medidas tendentes à melhoria das 

condições de aprendizagem e à promoção de um bom ambiente educativo, 

competindo-lhe articular a intervenção dos professores da turma e dos pais e 

encarregados de educação e colaborar com estes no sentido de prevenir e resolver 

problemas comportamentais ou de aprendizagem. 

5. O pessoal não docente, em especial os auxiliares de ação educativa, os técnicos dos 

serviços especializados de apoio educativo e os técnicos de serviços de psicologia e 

orientação, 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 e encarregados de educação, para prevenir e resolver problemas 

comportamentais e de aprendizagem. 

6. Aos técnicos de serviços de psicologia e orientação, integrados ou não em equipa 

multidisciplinar, constituída para o efeito, 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. 

Artigo 133.º 

Intervenção da escola 

 
A Escola deve criar as condições necessárias ao desenvolvimento do processo 

educativo, zelando pelo pleno exercício dos direitos dos alunos e assegurando o respeito 

pelos respetivos deveres. 

Nesse sentido, à Escola, através dos respetivos órgãos de administração e gestão e das 

estruturas de orientação educativa, compete: 

a) Adotar medidas que promovam a assiduidade e o efetivo cumprimento da 

escolaridade obrigatória e previnam situações de insucesso e de abandono; 

b) Assegurar uma intervenção junto da família tendente a uma plena integração do 

aluno na comunidade educativa; 

c) Solicitar a colaboração de outros parceiros e entidades, designadamente de 

natureza social, com o objetivo de assegurar a plena integração do aluno na 

comunidade educativa. 
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Artigo 134.º 

Intervenção de outras entidades 

1. Perante situação de perigo para a segurança, saúde ou educação do aluno, 

designadamente por ameaça à sua integridade física ou psicológica, deve o Diretor  

diligenciar para lhe pôr termo, pelos meios estritamente adequados e necessários e 

sempre com preservação da vida privada do aluno e da sua família, atuando de 

modo articulado com os pais, representante legal ou quem tenha a guarda de facto 

do aluno. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, deve o Diretor, quando necessário, 

solicitar a cooperação das entidades competentes do setor público, privado ou social.  

3.  Quando se verifique a oposição dos pais, representante legal ou quem tenha a guarda 

de facto do aluno, à intervenção da escola no âmbito da competência referida nos 

números anteriores, o Diretor deve comunicar imediatamente a situação à comissão 

de proteção de crianças e jovens com competência na área de residência do aluno 

ou, no caso de esta não se encontrar instalada, ao magistrado do Ministério Público 

junto do tribunal competente. 

4.  Se a escola, no exercício da competência referida nos n.os 1 e 2, não conseguir 

assegurar, em tempo adequado, a proteção suficiente que as circunstâncias do caso 

exijam, cumpre ao diretor do agrupamento de escolas ou escola não agrupada 

comunicar a situação às entidades referidas no número anterior. 

 
 

   Secção I 

Infração disciplinar 

Artigo 135.º 

Qualificação de infração 

A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos no Regulamento Interno, em 

termos que se revelem perturbadores do funcionamento normal das atividades da escola 

ou das relações no âmbito da comunidade educativa, constitui infração, passível da 

aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória, nos termos dos 

artigos seguintes.  
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Artigo 136.º 

Classificação das infrações  

As infrações classificam-se, segundo a sua gravidade, em leves, graves e muito graves. 

 

Artigo 137.º 

Infrações  leves 
 

Consideram-se infrações leves as seguintes condutas do aluno: 
 

a)  Não tratar com correção todo e qualquer elemento da comunidade escolar, sem 

consequências importantes; 

b)  Não comparecer, injustificadamente, às aulas previstas no seu horário semanal; 

c) Não cumprir, injustificadamente, as horas de início e termo das atividades 

previstas no seu horário semanal; 

d)  Destruir ou danificar, intencionalmente ou por falta censurável de cuidado, bens 

móveis ou imóveis, na Escola ou fora dela, durante saída autorizada, causando 

pequeno prejuízo; 

e) Não seguir as orientações dos docentes relativas ao seu processo ensino-

aprendizagem, desde que daí não decorram consequências importantes; 

f)   Desrespeitar as instruções do pessoal docente e pessoal não docente, desde que 

daí não decorram consequências importantes; 

g)  Fazer uso abusivo e prejudicial de objetos ou substâncias não proibidos por lei 

ou regulamento, sem consequências importantes. 

 

Artigo 138.º 

Infrações graves 

Consideraram-se infrações graves, as seguintes condutas do aluno que afetem 

negativamente a convivência na comunidade escolar ou o regular funcionamento das 

atividades escolares, nomeadamente: 

a) A ausência da Escola durante o período letivo sem a devida autorização; 

b) A danificação intencional das instalações escolares ou dos seus equipamentos, 

causando prejuízo elevado; 

c) A danificação intencional das zonas arborizadas e ajardinadas do recinto escolar, 

causando prejuízo elevado; 
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d) O arrancamento, destruição ou alteração de ordens de serviço, avisos, editais, 

livros de ponto, documentos de avaliação rubricadas pelo professor, etc.; 

e) A danificação intencional de bens pertencentes a qualquer elemento da 

comunidade escolar; 

      f)    Não cumprir, repetida e injustificadamente, o dever de pontualidade; 

g)   Insultar ou faltar gravemente ao respeito a qualquer elemento do pessoal docente 

ou do pessoal não docente; 

h)  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; 

i)   A agressão física a qualquer  elemento da comunidade escolar; 

j)  O atentado contra a liberdade pessoal sob a forma de ameaça ou coação a 

qualquer elemento da comunidade escolar; 

k)   A falsificação de documentos ou de assinaturas; 

l)  A apropriação ilegítima de coisa achada pertencente a qualquer elemento da 

comunidade escolar; 

m) O furto, o roubo ou a extorsão de bens pertencentes a qualquer elemento da 

comunidade escolar; 

n) A obstrução sistemática que implique a rutura parcial ou total do funcionamento 

das atividades letivas, afetando toda a turma; 

o) Instigar, sem êxito, os companheiros à prática de motins ou de atos coletivos de 

insubordinação ou de desobediência às ordens do pessoal docente ou do pessoal 

não docente; 

p) Introduzir, distribuir, transacionar ou guardar, na Escola, objetos ou substâncias 

proibidos por lei ou regulamento; 

q) A violação de proibições ou interdições previstas no regulamento interno. 
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Artigo 139.º 

Infrações muito graves 

Consideraram-se infrações disciplinares muito graves, as seguintes condutas do aluno 

que afetem muito negativamente a convivência na comunidade escolar ou o regular 

funcionamento das atividades escolares, nomeadamente: 

a)  Praticar, atuando individualmente ou em grupo, um ato de violência física ou de 

coação contra qualquer elemento da comunidade escolar, de que resulte ofensa 

no corpo ou na saúde particularmente dolorosa ou permanente; 

b) Participar em motins ou em atos coletivos de insubordinação ou de desobediência 

às ordens do pessoal docente ou do pessoal não docente; 

c)  Instigar, com êxito, os companheiros à prática de motins ou de atos coletivos de 

insubordinação ou de desobediência às ordens do pessoal docente ou do pessoal 

não docente; 

d) Resistir com violência ou desobedecer ostensivamente em público às ordens do 

pessoal docente ou do pessoal não docente; 

e) Destruir ou danificar, intencionalmente ou por falta censurável de cuidado, bens 

móveis ou imóveis, na Escola ou fora dela, durante saída autorizada, causando 

prejuízo muito elevado; 

f)  Introduzir, distribuir, transacionar, guardar ou consumir, na Escola, droga, álcool 

ou qualquer outra substância tóxica; 

f) Introduzir, distribuir, transacionar ou guardar, na Escola, armas ou outros 

objetos igualmente perigosos e proibidos por lei ou regulamento; 

g) Apoderar-se com violência de bens pertencentes a qualquer elemento da 

comunidade escolar; 

Artigo 140.º 

Participação de ocorrência 

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

conhecimento de comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar nos 

termos do artigo anterior deve participá-los imediatamente ao Diretor. 

2. O aluno que presencie comportamentos referidos no número anterior deve comunicá-

los imediatamente ao professor titular de turma ou ao diretor de turma, o qual, no 

caso de os considerar graves ou muito graves, os participa, no prazo de um dia útil, 

ao Diretor. 
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Secção II 

Medidas disciplinares 

Artigo 141.º 

Finalidades das medidas corretivas e das disciplinares sancionatórias 

1. Todas as medidas corretivas e medidas disciplinares sancionatórias prosseguem 

finalidades pedagógicas, preventivas, dissuasoras e de integração, visando, de forma 

sustentada, o cumprimento dos deveres do aluno, o respeito pela autoridade dos 

professores no exercício da sua atividade profissional e dos demais funcionários, 

bem como a segurança de toda a comunidade educativa.  

2.  As medidas corretivas e as medidas disciplinares sancionatórias visam ainda garantir 

o normal prosseguimento das atividades da Escola, a correção do comportamento 

perturbador e o reforço da formação cívica do aluno, com vista ao desenvolvimento 

equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os outros, 

da sua plena integração na comunidade educativa, do seu sentido de 

responsabilidade e das suas aprendizagens. 

3.  As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em conta a especial relevância do 

dever violado e a gravidade da infração praticada, prosseguem igualmente, para 

além das identificadas no número anterior, finalidades punitivas. 

4.  As medidas corretivas e as medidas disciplinares sancionatórias devem ser aplicadas 

em coerência com as necessidades educativas do aluno e com os objetivos da sua 

educação e formação, no âmbito do desenvolvimento do plano de trabalho da turma 

e do projeto educativo da Escola, nos termos do regulamento interno. 

Artigo 142.º 

Determinação da medida disciplinar 

1. Na determinação da medida disciplinar corretiva ou sancionatória a aplicar, deve 

ter-se em consideração a gravidade do incumprimento do dever, as circunstâncias, 

atenuantes e agravantes apuradas, 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, o seu aproveitamento escolar e o seu reconhecimento, com 

arrependimento, da natureza ilícita da sua conduta. 
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3. São circunstâncias agravantes da responsabilidade do aluno a premeditação, o 

conluio, bem como ao acumulação de infrações disciplinares e a reincidência, em 

especial se no decurso do mesmo ano letivo. 

4.   Para além do previsto nos números anteriores, a  escolha e aplicação da medida 

disciplinar obedece aos princípios da adequação, da proporcionalidade e da 

oportunidade (procurando, sempre, distinguir os comportamentos indisciplinados 

dos comportamentos perturbados e violentos), tendo em conta, nomeadamente, a 

natureza e a gravidade da infração, as circunstâncias em que a mesma foi praticada, 

a idade e a personalidade do menor e a exequibilidade da mesma no mais curto 

período de tempo. 

5.  Considerando o previsto no número anterior, são aplicáveis por infrações leves as 

seguintes medidas: a advertência, a ordem de saída da sala de aula, a realização de 

tarefas e atividades de integração escolar, o condicionamento no acesso a certos 

espaços escolares, a mudança de turma e a repreensão registada. 

6. Considerando o previsto no n.º 4, são aplicáveis por infrações graves as seguintes 

medidas: a realização de tarefas e atividades de integração escolar, a repreensão 

registada, a suspensão da escola por um dia, a suspensão da escola até cinco dias 

úteis, no caso de alunos de idade inferior a dezasseis anos, e a suspensão da escola 

de seis a dez dias úteis, no caso de alunos de idade igual ou superior a dezasseis 

anos. 

7. Considerando o previsto no n.º 4, são aplicáveis por infrações muito graves as 

seguintes medidas disciplinares: atividades de integração na escola, a suspensão da 

escola de seis a dez dias úteis e a transferência de escola. 

8. O diretor é competente para aplicação das medidas disciplinares de suspensão da 

escola até cinco dias, em resultado de apreciação de infrações classificadas graves. 

9.  As infrações disciplinares classificadas de muito graves, carecem sempre de 

intervenção do conselho de turma.  

10.  Caberá ao julgador (funcionário não docente, professor, instrutor do procedimento 

disciplinar, conselho de turma, diretor ou diretor regional de educação) para além de 

atender às prescrições legais, procurar, através da melhor hermenêutica, a mais justa 

solução para o caso concreto, quer através de soluções pedagógicas, pensadas e 

aplicadas pelos professores, no quadro organizacional da Escola, quer através da 

solicitação de intervenção de outros especialistas ou de outras instituições. 
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Artigo 143.º 

Medidas corretivas 
1. As medidas corretivas prosseguem finalidades pedagógicas, dissuasoras e de 

integração, nos termos do n.º 1 do artigo 141.º, assumindo uma natureza 

eminentemente preventiva. 

2.  São medidas corretivas, sem prejuízo de outras que, obedecendo ao disposto no 

número anterior, venham a estar contempladas no regulamento interno da escola: 

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 equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem afetos a 

atividades letivas.  

e) A mudança de turma.  

3. A advertência consiste numa chamada verbal de atenção ao aluno, perante um 

comportamento perturbador do funcionamento normal das atividades escolares ou 

das relações entre os presentes no local onde elas decorrem, com vista a alertá-lo 

para que deve evitar tal tipo de conduta e a responsabilizá-lo pelo cumprimento dos 

seus deveres como aluno.  

4. Na sala de aula, a repreensão é da exclusiva competência do professor, enquanto 

que, fora dela, qualquer professor ou membro do pessoal não docente tem 

competência para repreender o aluno. 

5. A 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 àquele determinar o período de tempo durante o 

qual o aluno deve permanecer fora da sala de aula, se a aplicação da medida 

corretiva acarreta ou não marcação de falta e, se for caso disso, quais as atividades 

que o aluno deve desenvolver no decurso desse período de tempo. 

6. A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas c), d) e e) do n.º 2 é da 

competência do diretor que, para o efeito, pode ouvir o diretor de turma ou o 

professor titular da turma a que o aluno pertença. 
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7. A aplicação, e posterior execução, da medida corretiva prevista na alínea d) do n.º 2, 

não pode ultrapassar o período de tempo correspondente a um ano letivo. 

8. Compete à escola, no âmbito do regulamento interno, identificar as atividades, local 

e período de tempo durante o qual as mesmas ocorrem e, bem assim, definir as 

competências e procedimentos a observar, tendo em vista a aplicação e posterior 

execução, da medida corretiva prevista na alínea c) do n.º 2. 

9. Obedece igualmente ao disposto no número anterior, com as devidas adaptações, a 

aplicação e posterior execução da medida corretiva prevista na alínea d) do n.º 2. 

10. A aplicação das medidas corretivas previstas no n.º 2 é comunicada aos pais ou ao 

encarregado de educação, tratando-se de aluno menor de idade. 

 
Artigo 144.º 

Ordem de saída da sala de aula 

1.  A ordem de saída da sala de aula é uma medida corretiva, aplicável ao aluno que aí 

se comporte de modo que impeça o prosseguimento do processo de ensino e 

aprendizagem dos restantes alunos, destinada a prevenir esta situação.  

2.  A ordem de saída da sala de aula implica a permanência do aluno na escola, se 

possível em sala de estudo ou desempenhando outras atividades formativas, a 

marcação de falta ao mesmo e a comunicação, para efeitos de adequação do seu 

plano de trabalho, ao diretor de turma. 

2.1. Aquando da ordem de saída da sala de aula de um aluno dos 2.º ou 3.º Ciclos ou 

Ensino Secundário, deverá o professor solicitar ao funcionário em serviço no 

Bloco, ou quem as suas vezes fizer, que acompanhe o aluno ao Gabinete de 

Atendimento, onde o aluno depoiará sobre a ocorrência, donde resultou a sua 

saída da sala de aula. 

      - Na primeira visita, será realizada uma entrevista ao aluno com o objetivo 

de conhecer a sua história escolar. 

     - Em visitas posteriores, serão aplicados questionários ao aluno com o 

objetivo de constituir uma base de dados sobre a problemática da 

disciplina/indisciplina. 

2.2. Em caso de recusa, fica o aluno interdito, durante o período de duração da 

medida corretiva, à prática de jogos (por exemplo, o ténis de mesa, matraquilhos, 

etc.) ou utilização de equipamento audio-visual e informático existente na 

Biblioteca, sendo o facto participado, por escrito, ao Diretor de Turma e ao 
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Gabinete de Atendimento (valência do Gabinete de Apoio ao Aluno e à 

Comunidade Escolar - GAACE). 

3. A situação de recusa, referida no número anterior, será considerada como 

circunstância agravante em futuro procedimento disciplinar. 

4.  Ao Gabinete de Atendimento compete: 

     a) Criar uma base de dados relativa ao tipo de alunos sujeitos a este tipo de 

medida disciplinar, suas perceções globais relativamente a três dimensões: 

dimensão relacional, a avaliação dos professores pelos alunos e a atribuição 

causal da indisciplina; 

    b)  Emitir pareceres sobre a necessidade de implementar medidas de integração na 

comunidade educativa; 

    c) Apoiar o trabalho do Diretor de Turma, em atividades que incidam no 

diagnóstico de situações que tendencialmente sejam de rutura; 

    d) Promover atividades de investigação-ação sobre a problemática da 

disciplina/indisciplina na Escola; 

         e) Guardar sigilo profissional sobre as informações recolhidas. 

Artigo 145.º 

Atividades de integração escolar 

1. A execução de atividades de integração na escola traduz-se no desempenho, pelo 

aluno que desenvolva comportamentos passíveis de medida corretiva, de um 

programa de tarefas de caráter pedagógico, que contribuam para o reforço da sua 

formação cívica, com vista ao desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da 

sua capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração na 

comunidade educativa, do seu sentido de responsabilidade e das suas aprendizagens. 

2. As atividades de integração na escola devem, se necessário e sempre que possível, 

compreender a reparação do dano provocado pelo aluno. 

3. De acordo com o disposto nos artigos 141.º e 142.º, as tarefas referidas no n.º 1 

deverão considerar o seguinte: 

3.1. Presente a necessidade de assegurar que a tomada de decisão em matéria 

disciplinar seja articulada com o processo educativo do aluno,  a determinação 

das tarefas de integração a realizar pelo aluno é da competência do Diretor que, 

para o efeito, ouvirá o diretor de turma ou o professor titular de turma,  e que terá 
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sempre em conta a sua exequibilidade prática, atentas as possibilidades reais da 

Escola e as demais circunstâncias concretas que interessam à sua eficácia. 

3.2. De acordo com as condições e os meios, procurar-se-á viabilizar a 

implementação de ações de integração na comunidade educativa de crianças ou 

adolescentes considerados como «difíceis» ou desajustados face ao modelo 

escolar vigente, poder-se-á, de entre outros, optar por um sistema adaptativo que 

inclua as seguintes estratégias de ensino e educação:  

a)  acompanhamento individual ou tutoria; 

b) treino de competências sociais; 

c)  intervenção multidisciplinar (apoio social, psicológico e promoção da saúde); 

d) imposição de  condutas ou deveres, como por exemplo, “apresentar, na 

presença do Diretor, desculpa aos lesados pela sua conduta” ou “passar em 

revista, no final das atividades escolares, os vários setores/áreas da Escola 

identificando os «estragos» verificados em cada dia” 

e)  entrevista ao aluno com o objetivo de conhecer a sua história escolar e as suas 

perceções globais relativamente a três dimensões: dimensão relacional, a 

avaliação dos professores pelos alunos e a atribuição causal da indisciplina; 

3.3. Caso se considere como atividades de integração escolar, atividades de utilidade 

para a comunidade escolar, estas poderão ser: 

 a) integração em equipas de vigilância e de higiene; 

 b) integração em equipas de manutenção e embelezamento do espaço escolar; 

 c) realização de tarefas, sob a orientação de um adulto, no centro de recursos 

(leituras, pesquisa, produção de trabalhos, etc.). 

3.4. Durante o período de vigência desta medida educativa, o aluno é submetido a um 

regime discreto de disciplina e acompanhamento destinado a estimular quanto 

possível a capacidade para se reger a si próprio. 

3.5. As atividades de integração escolar devem ser executadas em horário não 

coincidente com as atividades letivas do aluno e por prazo a definir, consoante a 

gravidade do comportamento, o qual não deverá, em qualquer circunstância, ser 

superior a quatro semanas. 

3.6. Em caso de dano provocado sobre bem patrimonial escolar ou bem material 

pertencente a qualquer membro da comunidade escolar, a realização de 

atividades de integração deve compreender a reparação do dano provocado pelo 

aluno. 
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3.7. A realização de tarefas de integração na comunidade educativa deverá ser 

precedida de um completo esclarecimento ao aluno sobre os objetivos da tarefa, 

bem como da indicação de que a mesma irá ser objeto de um processo de 

avaliação, com participação do aluno e do respetivo diretor de turma. Os 

resultados deste processo de avaliação deverá integrar o processo individual do 

aluno. 

 3.8. A medida corretiva “atividades de integração escolar” será suspensa no caso de 

falta de cumprimento das condições ou objetivos fixados ou por má conduta do 

aluno. Neste caso, o  diretor, ouvido o diretor de turma ou o professor titular de 

turma , definirá  a medida considerada no momento mais adequada 

4.  Na execução do programa de integração referido no n.º 1, a Escola conta com a 

colaboração dos serviços de apoio social escolar, se requerido. 

Artigo 146.º 

Medidas disciplinares sancionatórias 

1. As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma sanção disciplinar imputada 

ao comportamento do aluno, devendo a ocorrência dos factos suscetíveis de a 

configurarem ser participada de imediato, pelo professor ou funcionário que a 

presenciou, ou dela teve conhecimento, à direção do agrupamento com 

conhecimento ao diretor de turma.  

2. São medidas disciplinares sancionatórias:  

a) A repreensão registada;  

b) A suspensão por um dia; 

c) A suspensão da escola até 10 dias úteis;  

d) A transferência de escola. 

3. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de repreensão registada, quando a 

infração for praticada na sala de aula, é da competência do professor respetivo, 

sendo do diretor nas restantes situações, averbando-se no respetivo processo 

individual do aluno a identificação do autor do ato decisório, a data em que o 

mesmo foi proferido e a fundamentação, de facto e de direito, que norteou tal 

decisão. 

4. Em casos excecionais e enquanto medida dissuasora, a suspensão por um dia pode 

ser aplicada pelo diretor, garantidos que estejam os direitos de audiência e defesa do 

visado e sempre fundamentada nos factos que a suportam. 
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5. A decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de suspensão até 10 dias 

úteis é precedida da audição em processo disciplinar do aluno visado, do qual 

constam, em termos concretos e precisos, os factos que lhe são imputados, os 

deveres por ele violados e a referência expressa, não só da possibilidade de se 

pronunciar relativamente àqueles factos, como da defesa elaborada, sendo 

competente para a sua aplicação o diretor, que pode, previamente, ouvir o conselho 

de turma. 

6. Compete ao diretor, ouvidos os pais ou o encarregado de educação do aluno, quando 

menor de idade, fixar os termos e condições em que a aplicação da medida 

disciplinar sancionatória referida no número anterior é executada, garantindo ao 

aluno um plano de atividades pedagógicas a realizar, corresponsabilizando-os pela 

sua execução e acompanhamento, podendo igualmente, se assim o entender, 

estabelecer eventuais parcerias ou celebrar protocolos ou acordos com entidades 

públicas ou privadas.   

7. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de transferência de escola compete 

ao diretor regional de educação, após a conclusão do procedimento disciplinar a que 

se refere o artigo 148.º, e reporta-se à prática de factos notoriamente impeditivos do 

prosseguimento do processo de ensino-aprendizagem dos restantes alunos da escola, 

ou do normal relacionamento com algum ou alguns dos membros da comunidade 

educativa.  

8. A medida disciplinar sancionatória de transferência de escola apenas é aplicável a 

aluno de idade igual ou superior a 10 anos e, frequentando o aluno a escolaridade 

obrigatória, desde que esteja assegurada a frequência de outro estabelecimento de 

ensino situado na mesma localidade ou na localidade mais próxima servida de 

transporte público ou escolar. 

9. Complementarmente às medidas previstas no n.º 2, compete ao diretor do 

agrupamento de escolas ou escola não agrupada decidir sobre a reparação dos danos 

provocados pelo aluno no património escolar. 

Artigo 147.º 

Cumulação de medidas disciplinares 

1. A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas a) a e) do n.º 2 do artigo 

143.º é cumulável entre si. 
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2. A aplicação de uma ou mais das medidas corretivas é cumulável apenas com a 

aplicação de uma medida disciplinar sancionatória. 

3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, por cada infração apenas pode ser 

aplicada uma medida disciplinar sancionatória. 

 

 

SECÇÃO III 

Procedimento disciplinar 

Art.º 148.º 

Tramitação do procedimento disciplinar 

1. A competência para a instauração de procedimento disciplinar por comportamentos 

suscetíveis de configurarem a aplicação de alguma das medidas previstas nas alíneas 

d) e e) do n.º 2 do artigo 146.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 um dia útil, a contar do conhecimento da situação. 

2. No mesmo prazo, o diretor notifica os pais ou encarregados de educação do aluno, 

quando este for menor, pelo meio mais expedito, designadamente eletrónico, 

telefónico ou por via postal simples para a morada constante no seu processo. 

3. Tratando-se de aluno maior de idade, a notificação é feita ao próprio, pessoalmente. 

4. O diretor 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 quatro 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, embora, se 

for apresentada justificação da falta até ao momento fixado para a audiência, esta 

possa 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 que integre a comissão de 
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proteção de crianças e jovens com competência na área de residência do aluno ou, 

no caso de esta não se encontrar instalada, na presença do diretor de turma.  

8. Da audiência é lavrada ata de que consta o extrato das alegações feitas pelos 

interessados. 

9. Finda a instrução, o instrutor elabora, no prazo de um dia útil, e remete ao diretor, 

um documento do qual constam, obrigatoriamente, em termos concretos e precisos: 

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 no artigo 142.º; 

d) A proposta de medida disciplinar sancionatória aplicável. 

10. Do documento referido no número anterior, é extraída cópia que, no prazo de um dia 

útil, é entregue ao aluno, mediante notificação pessoal, sendo de tal facto, e durante 

esse mesmo período de tempo, informados os pais ou o respetivo encarregado de 

educação, quando o aluno for menor de idade. 

11. No caso da medida disciplinar sancionatória ser a transferência de escola, a mesma 

é comunicada para decisão do diretor regional de educação, no prazo de um dia útil. 

12. A decisão é passível de recurso hierárquico, de acordo com o estipulado no artigo 

152.º. 

Artigo 149.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 instauração por proposta do instrutor, 

o diretor pode decidir a suspensão preventiva do aluno, mediante despacho 

fundamentado, sempre que: 

a) A sua presença na escola se revelar gravemente perturbadora do normal 

funcionamento das atividades escolares; 

b) Tal seja necessário e adequado à garantia da paz pública e da tranquilidade na 

escola; ou 

c) A sua presença na escola prejudique a instrução do procedimento disciplinar. 

2. A suspensão preventiva tem a duração que o diretor do agrupamento de escolas ou 
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escola não agrupada considerar adequada na situação em concreto, sem prejuízo de, 

por razões devidamente fundamentadas, poder ser prorrogada até à data da decisão 

do procedimento disciplinar, não podendo, em qualquer caso, exceder 10 dias úteis. 

3. Os efeitos decorrentes da ausência do aluno no decurso do período de suspensão 

preventiva, no que respeita à avaliação das aprendizagens, são determinados em 

função da decisão que 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 d) do n.º 2 do 

artigo 146.º a que o aluno venha a ser condenado na sequência do procedimento 

disciplinar previsto no artigo 148.º.  

5. O encarregado de educação é imediatamente informado da suspensão preventiva 

aplicada ao seu educando e, sempre que a avaliação que fizer das circunstâncias o 

aconselhe, o diretor do agrupamento de escolas ou escola não agrupada deve 

participar a ocorrência à respetiva comissão de proteção de crianças e jovens.  

6. Ao aluno suspenso preventivamente é também fixado, durante o período de ausência 

da escola, o plano de atividades previsto no n.º 6 do artigo 146.º. 

7. A suspensão preventiva do aluno é comunicada, por via eletrónica, pelo diretor  ao 

Gabinete Coordenador de Segurança Escolar do Ministério da Educação e à direção 

regional de educação, sendo identificados sumariamente os intervenientes, os factos 

e as circunstâncias que motivaram a decisão de suspensão. 

 

Artigo 150.º 

Decisão final do procedimento disciplinar 

1. A decisão final do procedimento disciplinar, devidamente fundamentada, é proferida 

no prazo máximo de um dia útil, a contar do momento em que a entidade 

competente para o decidir receber o relatório do instrutor, sem prejuízo do disposto 

no n.º 4. 

2. A decisão final do procedimento disciplinar fixa o momento a partir do qual se inicia 

a execução da medida disciplinar sancionatória, sem prejuízo da possibilidade de 

suspensão da execução da medida, nos termos do número seguinte. 

3. A execução da medida disciplinar sancionatória, com exceção da referida na alínea e) 

do n.º 2 do artigo 146.º, pode ficar suspensa pelo período de tempo e nos termos e 
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condições em que a entidade decisora considerar justo, adequado e razoável, 

cessando logo que ao aluno seja aplicada outra medida disciplinar sancionatória no 

decurso dessa suspensão. 

4. Quando esteja em causa a aplicação da medida disciplinar sancionatória de 

transferência de escola, o prazo para ser proferida a decisão final é de cinco dias 

úteis, contados a partir da recepção do processo disciplinar na direção regional de 

educação respetiva. 

5. Da decisão proferida pelo diretor regional de educação, 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. 

6. A decisão final do procedimento disciplinar 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. 

7. Sempre que a notificação prevista no número anterior não seja possível, é realizada 

através de carta registada com aviso de recepção, considerando-se o aluno, ou, 

quando este for menor de idade, os pais ou o respetivo encarregado de educação, 

notificado na data da assinatura do aviso de recepção. 

 

Artigo  151 .º 

Execução das medidas corretivas ou disciplinares sancionatórias 

1. Compete ao diretor de turma ou ao professor titular de 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 
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disciplinar sancionatória.  

4. Na prossecução das finalidades referidas no n.º 1, a Escola  conta com a colaboração 

dos serviços especializados de apoio educativo e ou de equipas de integração que 

venham a ser criadas.  

Artigo 152.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. 

2. 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. 

3. O despacho que apreciar o recurso hierárquico é remetido à escola, no prazo de cinco 

dias úteis, cumprindo ao respetivo diretor a adequada notificação, nos termos dos n.os 

6 e 7 do artigo 150.º. 

Artigo 153.º 

Intervenção dos pais e encarregados de educação 

Entre o momento da instauração do procedimento disciplinar ao seu educando e a sua 

conclusão, os pais e encarregados de educação devem contribuir para o correto 

apuramento dos factos e, sendo aplicada 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 154.º  

Responsabilidade civil e criminal 

1.  Em tudo o que não se encontrar especialmente regulado no presente capítulo, aplica-

se subsidiariamente o Código do Procedimento Administrativo. 

2. A aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória, prevista na 

presente lei, não isenta o aluno e o respetivo representante legal da responsabilidade 

civil a que, nos termos gerais de direito, haja lugar, sem prejuízo do apuramento da 

eventual responsabilidade criminal daí decorrente.  
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3. Sempre que os factos referidos no artigo 134.º ou outros comportamentos 

especialmente graves sejam passíveis de constituir crime, deve o diretor  comunicá-

los ao Ministério Público junto do tribunal competente em matéria de família e 

menores ou às entidades policiais. 

4. Quando o comportamento do aluno menor de 16 anos, que for suscetível de 

desencadear a aplicação de medida disciplinar sancionatória, se puder constituir, 

simultaneamente, como facto qualificável de crime, deve o diretor comunicar tal 

facto à comissão de proteção de crianças e jovens ou ao representante do Ministério 

Público junto do tribunal competente em matéria de menores, conforme o aluno 

tenha, à data da prática do facto, menos de 12 ou entre 12 e 16 anos, sem prejuízo do 

recurso, por razões de urgência, às autoridades policiais.  

5. Quando o procedimento criminal pelos factos a que alude o número anterior 

depender de queixa ou de acusação particular, competindo este direito à própria 

direção da escola, deve 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.  

 

CAPÍTULO  VI 

SÍMBOLOS ESCOLARES (Escola Dr. João Lúcio) 
 

Artigo 155.º 

Definição 

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos com Ensino Secundário do Dr. João Lúcio 

adota para si as cores azul, amarela e verde nos equipamentos desportivos ou trajes que 

se venham a criar e os elementos simbólicos constantes das figuras em anexo, que 

fazem parte integrante deste regulamento e obedecem às seguintes memórias 

descritivas: 

1. Logotipo – estrutura base do emblema; 

2. Emblema–S i g n i f i c a d o  d o s  E l em e n t o s  C o n s t i t u i n t e s : Embrião 

do EMBLEMA (componentes ocultos do LIVRO) é um retângulo dourado 

que simboliza a harmonia. 

       LIVRO - (Tradição: como movimento de tração do passado para o 

presente e deste para o futuro; Inovação: no sentido de mudança intencional) 



REGULAMENTO INTERNO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JOÃO LÚCIO 

 

  

 

150 
 

 

- ritualiza o manual da Escola (Casa de Aprender) como paradigma de 

Escola, simultaneamente acolhedora das exigências de aprendizagem do 

educando e das exigências de transmissão do legado cultural perene da 

comunidade (dialética expressa nas páginas do livro). 

       MAR - no sentido que lhe deu Fernando Pessoa em “ Ó Mar salgado, 

quanto do teu sal são lágrimas de Portugal”. 

       A LINHA DO HORIZONTE - no sentido que lhe deu Luís de Camões em 

“E se mais mundo houvera lá chegara”. 

       DÓRI - simboliza a persistência, a força de vontade e a coragem dos 

homens da nossa região. 

      CHAMINÉ - simboliza a criatividade e a sensibilidade da nossa gente. 

      MAR/DÓRI/CHAMINÉ - Localização da Escola (no Algarve, próximo do 

mar). 

      DESIGNAÇÃO DA ESCOLA (disposta segundo um arco de 

circunferência) perfeição, identidade.  

       CORES (três áureas onde se encontra inscrita a designação da Escola) – 

AZUL - verdade; AMARELO  - eternidade (no sentido de imortalizar toda 

a dedicação e amor reinantes no primeiro ano de funcionamento); VERDE - 

esperança.; 

3. Bandeira – com a forma de um retângulo dourado com cor branca (harmonia e 

paz) e na interseção das diagonais está centrado o emblema; 

4. Conjunto de três bandeiras presas pela haste à mesma base: Bandeira da Vila 

de Moncarapacho – Bandeira da Escola – Bandeira da Vila da Fuseta, cujo 

significado é: a Escola como catalizador de duas realidades diferentes e 

tantas vezes rivais, promovendo uma educação para a tolerância.; 

5. Galhardete; 

6. Troféu “Fair Play” - simboliza a revitalização do Espírito Desportivo, da 

forma como Coubertin o definiu e defendeu. - É o nosso contributo para o 

ressuscitar das virtudes do “fair play”, valorizando, na prática desportiva, o 

espírito de compreensão mútua e amizade, condições essenciais para a 

construção de um mundo melhor, mais pacífico. SIGNIFICADO DOS 

ELEMENTOS CONSTITUINTES: As duas figuras simétricas simbolizam 

a dualidade na semelhança e até na identidade, entendidas como um conjunto 



REGULAMENTO INTERNO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JOÃO LÚCIO 

 

  

 

151 
 

 

de todas as oposições interiores e exteriores, que se resolvem numa tensão 

criadora. 

Quando elas simbolizam, assim, as oposições internas do homem e o 

combate que ele tem que travar para as ultrapassar, revestem-se de um 

significado que é a razão de ser do prémio a atribuir à equipa, que em 

determinado evento desportivo, evidencie comportamentos/ações 

caracterizadores de FAIR PLAY: a necessidade de uma abnegação, da 

submissão, do abandono de uma parte de si mesmo, perante o triunfo do 

outro, isto é, a capacidade de chamar a si, as forças espirituais da evolução 

progressiva e assegurar a sua supremacia sobre as tendências involutivas e 

regressivas. 

A base do troféu em pedra paralelepipédica exprime a noção de 

estabilidade, de equilíbrio; 

7. Hino; 

8. Livro de Ouro. 

Artigo 156.º 

Uso dos símbolos 

1. O Logotipo é usado em folhas de teste e impressos vários. 

2. O Emblema é usado, quer na forma original quer em linha de água, em 

documentos e impressos destinados a outras instituições, como, por exemplo, 

nos ofícios, declarações, projetos, etc.; 

3. A Bandeira poderá ser hasteada a par com a Bandeira Nacional, nos 

domingos e dias feriados. A Bandeira será colocada a meia haste em caso de 

falecimento de qualquer membro da comunidade escolar  ou de antigo 

membro, que pelo seu valor e dedicação tenha contribuído para o 

engrandecimento desta instituição. 

4. Conjunto de três bandeiras presas pela haste à mesma base: Bandeira da Vila 

de Moncarapacho – Bandeira da Escola – Bandeira da Vila da Fuseta é 

utilizado em cerimónias solenes, reuniões gerais de professores  e reuniões 

com os representantes dos pais e encarregados de educação, eleitos ou 

designados, em cada turma. 

5. Galhardete é usado como prémio, por mérito desportivo, ou na troca de 

cumprimentos entre a Escola e outras instituições; 
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6. Troféu “Fair Play” só poderá ser entregue, como patrocínio, em eventos 

desportivos de âmbito nacional ou internacional. 

7. Hino deverá passar a integrar as atividades curriculares da disciplina de 

Educação Musical. Sempre que se justifique, o hino poderá ser tocado ou 

cantado aquando da visita de uma individualidade nacional, como por 

exemplo, o Presidente da República, um Ministro, um Secretário de Estado 

ou alguém verdadeiramente importante na área da educação. 

8. O Livro de Ouro será dado a assinar a individualidades de importância 

regional, nacional ou internacional, e àqueles que pelo seu valor e dedicação 

tenham contribuído para o engrandecimento desta instituição. 

 

Artigo 157.º 

Alterações aos  símbolos 

1. O Emblema só poderá ser alterado por pronunciamento da assembleia eleitoral, a 

constituir para o efeito, integrada pela totalidade do pessoal docente e não docente 

em exercício efetivo de funções na escola, por representantes dos alunos do ensino 

secundário, bem como representantes dos pais e encarregados de educação, através 

de referendo, por decisão do Presidente do Conselho Geral, mediante proposta do 

Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico. 

1.1. O referendo só tem efeito vinculativo quando o número de votantes for 

superior a metade do número de eleitores. 

1.2. A proposta de alteração só será considerada aprovada se se verificar uma 

maioria qualificada de dois terços dos membros da assembleia eleitoral. 

2. Todos os outros símbolos podem ser alterados por aprovação do Conselho Geral,  

por proposta da Direção, ouvido o Conselho Pedagógico. 

 

CAPÍTULO  VII 

DISPOSIÇÕES  FINAIS E  TRANSITÓRIAS 

 
Artigo 158.º 

Casos omissos 

1. Os casos omissos serão regulados de acordo com a prática cultural dos 

estabelecimentos de educação e de ensino que integram o Agrupamento ou segundo 

as normas aplicáveis a casos análogos. 
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2. No respeito pelas competências definidas na lei e no próprio regulamento interno, o 

processo de decisão competirá aos órgãos de administração e gestão, na sequência 

da análise das situações em concreto, que se enquadrem no previsto no Decreto-Lei 

n.º 43/89, de 3 de fevereiro. 

Artigo 159.º 

Divulgação 

1. No início de cada ano letivo será divulgado a todos os membros da comunidade 

escolar, o capítulo ou capítulos específicos diretamente relacionado(s) com os 

diferentes atores (docentes, alunos, pessoal não docente, pais e encarregados de 

educação, representantes da autarquia), da seguinte forma: 

1.1. No ano letivo de 2010/2011 será divulgado a todos os membros da 

comunidade educativa, através de correio eletrónico e da publicação na 

página eletrónica do Agrupamento, e objeto de exploração de acordo com o 

seguinte: 

a)   Aos professores, pelo Diretor em Reunião Geral realizada antes do 

início das atividades escolares dos alunos; 

b)  Aos alunos, pelo professor titular da turma ou pelo diretor de turma 

no primeiro encontro; 

c)  Ao pessoal não docente, pelo diretor ou pelo coordenador de 

estabelecimento; 

d)  Aos pais, pelo professor titular da turma ou pelo diretor de turma 

em reunião convocada para o efeito. 

1.2. Nos anos letivos seguintes, apenas serão distribuídos documentos escritos 

aos novos membros da comunidade escolar, de acordo com o definido no 

ponto 1. 

2. O regulamento interno, na sua versão integral, estará disponível para consulta 

permanente dos membros da comunidade escolar, nos seguintes locais: 

a) Biblioteca; 

b) Sala de professores; 

c) Sala de pessoal não docente; 

d) Nos estabelecimentos de educação pré-escolar e nos estabelecimentos de 

ensino do 1.º ciclo; 

e) No espaço definido pela Associação de Pais e Encarregados de Educação; 
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f) Na página Web da Escola. 

3. Todos os regulamentos específicos dos espaços educativos, previstos no 

regulamento interno, serão afixados, em local próprio, em cada um desses espaços. 

 

Artigo 160.º 

Original 

O original do Regulamento Interno, devidamente homologado pelo Diretor Regional de 

Educação do Algarve, é confiado à guarda do Diretor. 

 

Artigo 161.º 

Revisão do regulamento interno 

1. No ano letivo de 2008/2009, o Conselho Geral Transitório deve verificar da 

conformidade do mesmo com o projeto educativo, devendo introduzir-lhe as 

alterações consideradas convenientes, e proceder à elaboração da sua revisão, 

definindo nomeadamente a composição prevista nos artigos 12.º e 32.º do Decreto-

Lei n.º 75/2008, de 22 de abril (diploma que aprova o regime de autonomia, 

administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos 

ensinos básico e secundário), desde que tal decisão seja feita por maioria absoluta 

dos votos dos membros em efetividade de funções. 

2. Para desencadear o processo de revisão do regulamento interno, o Diretor deve, 

ouvido o Conselho Pedagógico, elaborar a respetiva proposta e submetê-la para 

aprovação do Conselho Geral. 

3.  Sem prejuízo do previsto no n.º 1, este Regulamento Interno poderá ser revisto 

ordinariamente quatro anos após a sua aprovação e extraordinariamente a todo o 

tempo por deliberação do Conselho Geral, aprovada por maioria absoluta dos 

membros em efetividade de funções, de forma a dar resposta a eventuais 

necessidades de alterações com vista não só a ajustá-lo à realidade mutável do 

contexto escolar, como também aos seus próprios objetivos iniciais, 

salvaguardando-se toda a filosofia que presidiu à sua elaboração e que permite 

afirmá-lo como um documento de raiz democrática inserido nos parâmetros 

definidos no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril. 
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Artigo 162.º 

Entrada em vigor 

O Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Dr. João Lúcio entra em 

vigor nos cinco dias subsequentes ao da sua aprovação. 

 

Bias do Sul, 30 de setembro de 2008. 
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GLOSSÁRIO 

Administração: a Lei de Bases do Sistema Educativo utiliza três termos que aparentam 

representar três conceitos distintos – administração, gestão e direção (artigos 43.º, 44.º e 

45.º). 

Administração é o termo mais abrangente como se deduz de ser ele que dá título ao 

capítulo VI da LBSE e do facto de aparecer várias vezes referida a expressão 

«administração e gestão», quer do sistema (artigo 43.º, n.º 1), quer das escolas (artigo 

45.º, epígrafe, n.º 2 e n.º 3).  Assim, administração equivale ao conceito clássico de 

administrar como planear, organizar, recrutar, dirigir, coordenar, informar e orçamentar. 

Direção e gestão são, pois, componentes da administração. A direção refere-se 

predominantemente à formulação de políticas e estratégias ou à sua adoção. A gestão 

refere-se sobretudo à implementação dessas políticas e estratégias. Quer dizer, a 

conceção (ou, pelo menos, a decisão sobre a conceção) cabe à direção e a execução à 

gestão, as decisões políticas à direção e as decisões técnicas à gestão. 

Agrupamento de escolas: unidade organizacional, dotada de órgãos próprios de 

administração e gestão, constituída por estabelecimentos de educação pré-escolar e de 

um ou mais níveis e ciclos de ensino, a partir de um projeto pedagógico comum, com 

salvaguarda da identidade própria de cada um deles. 

Assembleia de Pais e Encarregados de Educação: estrutura constituída pelos 

representantes dos pais e encarregados de educação das várias turmas e que, por falta da 

Associação de Pais e Encarregados de Educação, deverá analisar e debater as situações 

relacionadas com o funcionamento geral da Escola e apresentar aos seus representantes 

legais, nos órgãos de administração e gestão, propostas para dinamização da sua 

atividade regular. 

Assembleia de Pessoal Não Docente: estrutura constituída pelo pessoal administrativo, 

auxiliar de ação educativa e operário, que deverá analisar e debater as situações 

relacionadas com o funcionamento geral da Escola e apresentar aos seus representantes 

legais, nos órgãos de administração e gestão, propostas para dinamização da sua 

atividade regular. 

Assembleia de turma: estrutura constituída por todos os alunos de uma mesma turma, 

cuja finalidade é analisar e debater situações relacionadas com o funcionamento geral da 

Escola ou da turma e apresentar  problemas e, se possível, propostas de solução, ao 
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Diretor de Turma ou aos seus representantes legais nos órgãos de administração e 

gestão.  

Autonomia: é o poder reconhecido à escola pela administração educativa de tomar 

decisões nos domínios estratégico, pedagógico, administrativo, financeiro e 

organizacional, no quadro do seu projeto educativo e em função das competências e dos 

meios que lhe estão consignados. 

Clima: refere-se às perceções dos atores escolares em relação às práticas existentes 

numa dada organização. 

Comunidade Educativa: conjunto dos elementos que determinam, a nível interno e 

externo, a vida da Escola (atores internos: alunos, professores, auxiliares de ação 

educativa, pessoal administrativo; atores externos: pais e encarregados de educação, 

autarquia, entidades sociais, entidades culturais, entidades económicas). 

Comunidade Escolar: conjunto dos elementos designados por atores internos. 

Controlo de tesouraria: controlo efetuado a partir dos compromissos de despesa e 

receita. 

Controlo orçamental: comparação periódica das previsões orçamentais com as 

realizações. 

Cultura da escola: a maneira como os membros de uma escola pensam acerca das 

ações sociais; as crenças, os valores e atitudes implantadas dos membros de uma escola. 

Ethos, tonalidade e comunidade são muitas vezes utilizados para descrever o mesmo 

fenómeno. 

Desenvolvimento organizacional: um esforço sistemático para auxiliar as pessoas de 

uma escola a melhorar o seu funcionamento e desempenho organizacional. 

Dotação orçamental: dotação que pelo orçamento é atribuída ao serviço. 

Dotação utilizável: é a verba que os serviços efetivamente podem utilizar, depois de 

deduzida a parcela a cativar (quando exista).  Quando a lei orçamental não prevê 

qualquer cativação, a dotação orçamental é igual à dotação utilizável. 

Duodécimo: é a duodécima parte da dotação utilizável pelo serviço. 

Eficácia: fazer as coisas certas. 

Eficiência: fazer bem as coisas. 

Estratégia Educativa: elaboração de planos, de programas, de projetos para atingir 

objetivos gerais ou específicos ou resolver os problemas com os quais se confronta o 

sistema educativo. 



REGULAMENTO INTERNO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JOÃO LÚCIO 

 

  

 

158 
 

 

Estrutura: relações existentes entre os vários órgãos do serviço e/ou ligações 

hierárquicas que nele se verificam. Refere-se às partes que compõem a organização, às 

funções que desempenham, o modo como se ligam umas às outras. 

Estrutura funcional: estrutura organizacional que consiste na divisão da escola em 

grandes funções, cujos titulares partilham o conjunto das responsabilidades da escola. 

Estrutura organizativa: disposição dada ao conjunto de órgãos, em que cada um deles 

desempenha uma ou mais funções e onde existem relações de interdependência. 

Estruturas de Orientação Educativa: órgãos de gestão intermédia, por exemplo, 

coordenadores de departamento, coordenadores de ciclo, diretores de turma, etc.  

Ethos: Conjunto de valores, crenças e forma de atuação comum a determinada escola. 

Função: conjunto de tarefas ou de operações pelas quais é responsável um indivíduo ou 

um serviço (função de consulta, de controlo, de execução, de apoio, etc.). 

Gestão Escolar: área interdisciplinar, que implica saberes específicos, nomeadamente, 

a organização dos recursos e dos processos de atuação de modo a obter os melhores 

resultados possíveis em determinadas circunstâncias, e que tem evoluído de acordo com 

o percurso histórico das suas influências. 

Gestão orçamental: consiste na tradução em programas de ações quantificadas, 

chamadas “orçamentos”, das decisões tomadas pelo conselho administrativo. 

Inovação: seleção criativa, organização e utilização dos recursos humanos e materiais 

de uma forma nova e original que permite atingir com maior segurança os fins e os 

objetivos definidos. 

Interdisciplinaridade: interação entre duas ou várias disciplinas, que pode ir da 

simples comunicação de ideias à integração mútua de conceitos, métodos, 

metodologias, processos, terminologias, dados e organização a uma escala mais vasta da 

investigação e da educação. 

Investigação-ação: investigação conduzida pelos professores com o objetivo de 

melhorar o seu próprio ensino ou as suas escolas. 

Liderança: a forma como o poder e a influência são exercidos na sala de aula ou na 

escola e o seu impacto na interação do grupo ou comunidade educativa. 

Método: programa que define previamente uma série de operações a realizar e assinala 

certos erros que devem ser evitados. Enquanto o termo método implica um plano de 

ação para atingir um objetivo, uma técnica é um processo ou um conjunto de processos 

específicos. 
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Método de Ensino-Aprendizagem: designa os métodos utilizados por aqueles que 

ensinam de modo a facilitar a transmissão de conhecimentos e competências, bem como 

os meios postos à disposição dos que aprendem para melhorar a aquisição desses 

mesmos conhecimentos e dessas mesmas competências. 

Missão: identifica uma visão, cenário desejável do futuro para a escola, que possa 

constituir-se numa referência, ideal comum, orientando os comportamentos e decisões e 

motivando a ação. 

Motivação: O processo através do qual o comportamento é direcionado para objetivos 

humanos importantes ou para a satisfação de necessidades e motivo. 

Normas: as expectativas partilhadas pelos vários atores educativos respeitantes ao 

comportamento em sala de aula ou fora dela. 

Objetivos: fins visados por uma ação e para os quais se orientam os esforços de um 

grupo em função de um plano. 

Organização: coletividade com uma fronteira relativamente identificável, uma ordem 

normativa, escalas de autoridade, sistemas de comunicações e sistemas de coordenação; 

essa coletividade existe numa base relativamente contínua num ambiente e 

compromete-se em atividades que estão relacionadas, usualmente, com um conjunto de 

objetivos. 

Organograma: representação gráfica da dinâmica de uma organização, expressa de 

uma forma simples de modo a poder observar-se como estão dispostas as funções e as 

atividades e como ambas se interrelacionam.. 

Órgão: conjunto de meios humanos e materiais que executam sempre as mesmas 

funções. 

Orientação Escolar: conjunto de ações sistemáticas que se desenvolvem numa 

comunidade escolar, visando ajudar o aluno a descobrir as suas potencialidades físicas, 

intelectuais, afetivas e sociais e a utilizá-las em benefício do seu sucesso social e 

pessoal, em harmonia com as suas próprias necessidades e interesses. 

Orientação Profissional: consiste no apoio a alguém, informando-o sobre as 

possibilidades de ensino, de formação e de emprego e ajudando-o a estabelecer o plano 

de uma carreira. 

Papel: expressão utilizada para descrever um conjunto de normas que regem o modo 

como devem ser executados vários aspetos relativos a determinada função. 

Pedagogia: o estudo da arte e da ciência de ensinar; também se refere aos métodos e 

abordagens utilizados para lecionar. 
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Planificação: processo que implica um esforço organizado de seleção das melhores 

alternativas disponíveis para se atingirem finalidades específicas. 

Plano: instrumento da planificação que torna possível a realização do conjunto das 

políticas de desenvolvimento educativo. O plano contêm um conjunto de decisões 

expressas em termos de objetivos, de metas, de atividades e de projetos possíveis, tanto 

do ponto de vista político com técnico. 

Plano Anual de Atividades: documento de planeamento, elaborado e aprovado pelos 

órgãos de administração e gestão do Agrupamento, que define, em função do projeto 

educativo, os objetivos, as formas de organização e de programação das atividades e 

que procede à identificação dos recursos envolvidos. 

Políticas: diretrizes que informam o funcionamento do serviço. 

Princípio: uma relação de causa e efeito entre variáveis, que foi estabelecida com base 

nos resultados de várias investigações conduzidas ao longo do tempo. 

Processo: método corrente para realizar as atividades previstas. Trata-se mais de 

verdadeiros guias de ação do que de conceção, definindo a forma exata de realização de 

certas atividades. Constituem essencialmente uma sequência cronológica das ações a 

realizar. 

Processo Administrativo: o processo administrativo subdivide-se em quatro funções 

essenciais da administração que constituem os meios de agir dos administradores: 

1. a planificação, para determinar os objetivos e o percurso de ação; 

2. a organização, para distribuir o trabalho entre os diferentes grupos e 

estabelecer  e reconhecer a hierarquia; 

3. a execução, pela qual os membros do grupo devem realizar corretamente as 

suas tarefas; 

4. o controlo das atividades, a fim de que as mesmas correspondam ao plano. 

Programa: o programa faz parte da estrutura geral de um plano de desenvolvimento da 

educação. Em regra, o programa compreende um conjunto de projetos e/ou de ações, 

caracteriza-se pela sua natureza homogénea e refere-se a um aspeto concreto. 

Programação: fase do processo de planificação que consiste em selecionar e em 

determinar as prioridades e em organizar as metas, os projetos e as atividades. 

Projeto Educativo: documento que consagra a orientação educativa do Agrupamento, 

elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de 

três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias 

segundo os quais o Agrupamento se propõe cumprir a sua função educativa. 
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Recompensas: reforços, tais como pontos, classificações e símbolos, atribuídos a 

alguém com o objetivo de encorajar  e consolidar comportamentos desejáveis. 

Reflexão: considerações cuidadosas e analíticas, por parte do professor, relativamente 

às suas práticas pedagógicas e efeitos dos seus comportamentos na aprendizagem dos 

alunos. 

Reforço: consequências administradas por quem tem responsabilidades de gestão de 

recursos humanos, com o objetivo de encorajar ou consolidar comportamentos 

desejáveis. 

Regras de comportamento: enunciados que especificam os comportamentos desejados 

e definem os comportamentos que são proibidos. 

Regulamento Interno: documento que define o regime de funcionamento do 

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

orientação e dos serviços de apoio educativo, bem como os direitos e os deveres dos 

membros da comunidade escolar. 

Requisição de fundos: título de requisição processado mensalmente, por importâncias 

não superiores às dos duodécimos das respetivas dotações orçamentais. 

Resolução de problemas: encontrar formas de aplicar novas soluções a situações 

problemáticas complexas, ao invés de confiar e agir com base em regras e receitas 

feitas. 

Reuniões de turma: uma abordagem ao funcionamento da turma na qual o diretor de 

turma leva a efeito encontros com os alunos, quando solicitados por estes, com o 

propósito de ajudar os alunos a identificar e a resolver situações problemáticas. 

Serviço: conjunto de órgãos interligados, desempenhando cada um uma ou mais 

funções. 

Sistema: conjunto de métodos, de instituições e de práticas que constituem, 

simultaneamente, uma construção teórica e um método prático. Um sistema implica o 

conjunto dos diversos meios materiais, dos processos e dos programas que contribuem 

para a realização de um certo número de funções. 

Sistema ecológico: uma visão da sala de aula em que os seus intervenientes 

(professores, alunos e outros) interagem num ambiente muito interdependente. 

Sistema Educativo: organização estrutural global através da qual os diversos tipos e 

níveis de ensino são ministrados à população. 

Variável: característica de uma pessoa ou de uma situação física ou social que pode 

mudar ou variar de um momento para o outro. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

Funcionamento de serviços de apoio escolar e instalações específicas 

 

1.   Para que as atividades escolares possam decorrer nas melhores condições, muitos 

serviços  têm de funcionar em simultâneo. Da eficácia e harmonização conseguidas 

resulta, em grande parte, o ambiente prevalecente na Escola. Urge pois resumir aqui 

os principais objetivos desses sistemas de apoio, regulamentando o seu 

funcionamento. 

      São sistemas de apoio:  Secretaria; Serviços de Ação Social Escolar, incluindo 

Refeitório, Bufete e Papelaria; Biblioteca/ Centro de Recursos Educativos; 

Reprografia; Auditório; Portaria; Instalações Sanitárias; Sala de Convívio; Pátios e 

Recreios. 

2.  As regras de funcionamento dos referidos sistemas de apoio, são as que constam nos 
Anexos I a XI. 

3.  As regras de funcionamento das instalações específicas: Laboratórios (Física e 

Química, Ciências da Nat./Biologia e Informática),  Salas Especiais (Educação 

Visual e Tecnológica, Educação Tecnológica e Educação Visual) e Pavilhão 

Desportivo  constam nos Anexos XII a XIX . 

§ único – Em caso de alteração, o responsável por cada uma destas instalações ou o 

coordenador de departamento curricular deverá apresentar o respetivo regulamento 

ao diretor, que o ratificará. 

4.  As normas de funcionamento de todas as instalações específicas devem ser afixadas 

em local bem visível, para além de estarem insertas, em anexo, neste regulamento 

interno. 
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ANEXO I 

REGULAMENTO DA BIBLIOTECA ESCOLAR/CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS 
 

 
NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA 
ESCOLAR/CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS  

 
 

Capítulo I  
Princípios Gerais 

 
Artigo 1.º  
Objeto 

O presente regulamento define os princípios que devem ser conhecidos e 

respeitados pelos os utilizadores da Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas     

Dr. João Lúcio. 

A ação das bibliotecas escolares, os seus objetivos e princípios orientadores 

estão definidos no Projeto Educativo e no Regulamento Interno do Agrupamento 

Vertical de Escolas Dr. João Lúcio. 

A Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos, adiante designada por 

BE/CRE, inclui os espaços e equipamentos onde são recolhidos, tratados e 

disponibilizados vários tipos de documentos (livros, programas informáticos, 

periódicos, registos vídeos e áudio, diapositivos, filmes, CD-ROM, etc.) que constituem 

recursos pedagógicos quer para as atividades quotidianas de ensino, quer para atividades 

curriculares não letivas, quer para ocupação de tempos livres e de lazer. 

 

Artigo 2.º 

Princípios Gerais 

A BE/CRE deve constituir-se como um núcleo da organização pedagógica da escola, 

vocacionado para as atividades culturais e para a informação, constituindo um 

instrumento essencial do desenvolvimento do currículo escolar. As suas atividades 

devem estar integradas nas restantes atividades da escola e fazer parte do seu projeto 

educativo, não devendo apenas ser visto como um simples serviço de apoio à atividade 

letiva ou um espaço autónomo de aprendizagem e ocupação de tempos livres. A sua 

transformação e desenvolvimento deverá constituir um processo “aberto” a um número 

indeterminado de soluções e caminhos diferentes com ritmos e etapas também diversos, 

isto é a sua transformação deve ser vista como um processo endógeno, estimulado e 
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sustentado do exterior, mas que permita as margens de ajustamento necessárias para que 

professores e alunos se apropriem dele, de acordo com as suas necessidades e dinâmicas 

próprias. 

Os seus objetivos são os seguintes: 

a) Funcionar como um centro de iniciativas inseridas na vida pedagógica da 

escola e aberto à comunidade local; 

b) Tornar possível a plena utilização dos recursos pedagógicos existentes e 

dotar a escola de um fundo documental adequado às necessidades das 

diferentes disciplinas e projetos de trabalho; 

c) Permitir a integração dos materiais impressos, audiovisuais e 

informáticos e favorecer a constituição de conjuntos documentais, 

organizados em função de diferentes temas; 

d) Proporcionar, a todos, registos de memória da escola e do seu meio 

envolvente, através de documentos ali produzidos, contribuindo assim 

para reforçar a identidade da escola e da comunidade local; 

e) Desenvolver nos alunos competências e hábitos de trabalho de pesquisa 

ou estudo, baseados na consulta, tratamento e produção de informação, 

tais como: selecionar, analisar, criticar e utilizar documentos, 

individualmente ou em grupo, por solicitação do professor ou por sua 

própria iniciativa; 

f) Estimular nos alunos o prazer de ler e o interesse pela ciência, arte e a 

cultura em geral; 

g) Ajudar os professores a planificarem as suas atividades de ensino e a 

diversificarem as situações de aprendizagem; 

h) Possibilitar aos professores o encaminhamento dos seus alunos para a 

realização de atividades de estudo ou de ocupação de tempos livres; 

i) Proporcionar recursos didáticos diversos para apoio às atividades 

realizadas na Sala de Estudo. 

 

Artigo 3.º 

Âmbito de aplicação 

1. O presente regulamento aplica-se a todos os utilizadores que, para efeitos de 

utilização dos recursos da BE/CRE, passam a ser identificados por categorias de 

leitores: 
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   1.1 Utilizador individual: 

a. Aluno: alunos matriculados no agrupamento; 

b. Docente: professores em exercício de funções no agrupamento; 

c. Funcionário: funcionário em exercício de funções no agrupamento;  

d. Externo: Encarregados de Educação e Comunidade em geral. 

   1.2. Utilizador coletivo: 

      a.  Turma: turmas de alunos deste agrupamento para utilização em sala de aula; 

      b.  Escola: escolas do agrupamento para partilha de documentos; 

      c. Instituição: Escolas e outras instituições no âmbito de empréstimos 

interbibliotecas. 

2. Os utilizadores individuais internos são identificados pelo cartão de identificação do 

agrupamento.  

3. Os utilizadores individuais e coletivos externos são identificados pelo Bilhete de 

Identidade e sob aprovação do Diretor. Neste caso, o interessado deve inscrever-se 

como Utilizador, fornecendo os seus dados identificativos e entregar uma fotografia. 

 
Capítulo II 

 
Organização Interna 

 
Artigo 4.º 

Áreas funcionais 
1. O espaço nuclear é organizado em zonas funcionais que se inter-relacionam e são 

identificadas por sinalética apropriada: 

1.1. Acolhimento; 

1.2. Leitura informal; 

1.3. Consulta e produção multimédia; 

1.4. Consulta de documentação: 

     1.4.1. Material impresso; 

    1.4.2. Material audiovisual; 

1.5. Produção gráfica; 

1.6. Espaço infantil; 

         1.7. Sala de Estudo. 

2. As funções inerentes às zonas funcionais são: 
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2.1. Acolhimento – local onde estão centralizadas as atividades de apoio aos 

utilizadores que serão prestadas por funcionários; 

2.2. Leitura informal – local para leitura informal de revistas, jornais e álbuns num 

ambiente descontraído funcionando como um convite à utilização da biblioteca; 

2.3. Consulta e produção multimédia – destinada a consulta e produção de trabalhos 

em forma eletrónica, pela utilização de computadores, acesso a internet e consulta de 

documentação em suportes digitais multimédia; 

2.4. Consulta de documentação – destinada a consulta integrada da documentação 

nos diferentes suportes. Esta zona tem espaços diferenciados para trabalho individual 

e de grupo: 

2.4.1. Material impresso – consulta de documentos escritos; 

2.4.2. Material audiovisual – destinada a consulta de documentos áudio e vídeo; 

2.5. Produção gráfica e trabalhos em grupo – destinada a produção de trabalhos em 

grupo, dossiês temáticos, cartazes, e outros trabalhos escritos e gráficos; 

2.6. Espaço infantil (JI/EB1) destinado a enquadrar a utilização da biblioteca pelo 

público mais novo da escola, juntando-se aí diferentes áreas da biblioteca, não se 

excluindo o acesso às restantes áreas. 

2.7. Sala de Estudo – destinada essencialmente a acolher grupos de alunos, quando 

falta o docente da disciplina. Está equipada com um leitor VHS e Televisor, estantes 

com manuais escolares, dossiers temáticos, ficheiros de atividades para várias 

disciplinas e possui, ainda, um armário com jogos didáticos. Os docentes com 

serviço na Sala de Estudo não integram a Equipa Educativa da BE/CRE, no entanto 

devem colaborar na organização e manutenção dos materiais didáticos disponíveis na 

Sala de Estudo. 

3. As zonas indicadas no ponto 1 deste artigo possuem o seguinte equipamento: 

     3.1. Acolhimento – balcão de atendimento, computador de arquivo, impressora, 

fotocopiadora; 

3.2. Leitura informal – poltronas e expositores para periódicos/novidades; 

3.3. Consulta e produção multimédia – computadores multimédia, acesso Internet, 

auscultadores e impressora; 

3.4. Produção gráfica e trabalhos em grupo – material de corte e colagem, arquivo de 

cartazes, mesas de trabalho em grupo; 

3.5. Consulta de documentação: 
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3.5.1. Material impresso – Mesas de trabalho individual e em grupo; 

3.5.2. Audiovisual – sistemas de TV, vídeo, DVD, auscultadores, cadeiras; 

4. As diferentes zonas são servidas por: 

    4.1. Estantes abertas adequadas à funcionalidade e documentos próprios; 

    4.2. Pontos de rede fixos e acesso à Internet. 

Artigo 5.º 
Acesso à documentação 

 
1. A documentação está organizada conforme o suporte de informação funcionando 

em sistema de livre acesso pelo utilizador. 

2. Toda a documentação está arrumada por assuntos, segundo a classificação 

numérica CDU identificada no topo das prateleiras.  

 
Classe Designação 
0 Generalidades. Informação. Documentação… 
1 Filosofia 
2 Religião. Teologia 
3 Ciências sociais 
5 Matemática e Ciências Naturais 
6 Ciências Aplicadas. Medicina. Tecnologia 
7 Arte. Desporto 
8 Língua. Linguística. Literatura 
9 Geografia. Biografia. História 

 
 
3. Os documentos não-livro são apresentados em local específico, estando 

arrumados pelos mesmos princípios do ponto dois deste artigo e sem distinção pelo 

suporte específico; 

3.1.  As lombadas contêm uma etiqueta de acordo com a tabela CDU. 

 

Artigo 6.º 

Gestão da Biblioteca 

1. Tarefa da responsabilidade do(a) Coordenador(a) da Biblioteca Escolar do 

Agrupamento de Escolas Dr. João Lúcio. 

2. Os impressos e documentos internos destinados à organização da biblioteca bem 

como a definição dos processos de trabalho fazem parte do documento “Manual de 

Procedimentos da Biblioteca”. 
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Artigo 7.º 
Equipa de Biblioteca 

 
1. A equipa da biblioteca é constituída por: 

1.1. Coordenador(a) da biblioteca do Agrupamento de Escolas Dr. João Lúcio; 

1.2. Equipa nuclear de 3/4 docentes com o(a) Coordenador(a); 

1.3. Auxiliares de ação educativa; 

1.5. Colaboradores eventuais. 

Artigo 8.º 

Competências da Equipa 

1- Organizar a informação disponibilizada por meios de comunicação social e por redes 

eletrónicas de informação; 

2- Conceber uma estratégia de aquisições do fundo documental e de equipamentos e 

coordenar a sua execução; 

3- Organizar os recursos de informação, de acordo com os critérios técnicos de 

biblioteconomia, aplicando princípios e procedimentos técnicos das ciências 

documentais e das ciências da comunicação; 

4- Proporcionar a existência de fundos documentais diversificados, assegurando a 

unicidade do seu tratamento; 

5- Facilitar o acesso direto, a autonomia do utilizador e as atividades de pesquisa; 

6- Estruturar o funcionamento de dispositivos de utilização e de produção multimédia; 

7- Promover a produção e divulgação da informação, assegurando o envolvimento dos 

alunos, professores e de outros agentes da comunidade educativa; 

8- Conceber e dinamizar uma política global de animação pedagógica da BE/CRE; 

9- Conceber e dinamizar atividades de educação para os media; 

10- Dinamizar atividades que promovam o acesso de professores, de alunos e de outros 

agentes da comunidade educativa à informação e à produção documental em diversos 

suportes; 

11- Participar na conceção e dinamização de atividades de produção documental em 

diversos suportes, designadamente através da produção de rádio ou jornal da escola, 

páginas em rede, videogramas, boletins de difusão de informação e sínteses 

bibliográficas; 

12- Ativar a ligação da escola com a rede de leitura pública; 
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13- Conceber e realizar atividades formativas, tendo em vista enriquecer o repertório 

pedagógico-didático de cada professor; 

14- Colaborar na planificação das atividades curriculares e dos projetos de 

desenvolvimento educativo da comunidade, assegurando uma adequada utilização dos 

recursos disponíveis; 

15- Acompanhar a equipa educativa envolvida nas atividades da BE/CRE; 

16- Avaliar os efeitos das atividades desenvolvidas no seu contributo para o 

desenvolvimento da qualidade da ação educativa; 

17- Assessorar os órgãos de administração e de gestão da escola no âmbito da gestão da 

informação. 

18- As práticas desta equipa estão estipuladas no documento “Manual de procedimentos 

BE”. 

 
Artigo 9.º 

Colaboradores da Equipa 
 

A reforçar este núcleo, poderão ser designados como colaboradores da equipa outros 

professores, de acordo com as necessidades específicas da BE/CRE e com as 

competências de cada um. Estes professores podem cooperar com a equipa em 

diferentes domínios e tarefas: 

1- Atendimento e apoio regular e informal junto dos utilizadores (encaminhamento de 

alunos, informação sobre os recursos, a organização e os serviços da biblioteca, resposta 

a perguntas pontuais, aconselhamento na seleção de leituras, esclarecimentos de 

pequenas dúvidas, etc.); 

2- Apoio à organização da documentação em todos os suportes, fazendo uso dos saberes 

específicos dos professores inerentes à sua área de docência; 

3- Recolha e catalogação de artigos de interesse integrados em publicações periódicas 

generalistas ou da sua especialidade; 

4- Difusão de informação (produção de bibliografias temáticas de suporte às diferentes 

disciplinas e projetos em curso, guias de leitura, montras de novidades, listas de 

apontadores, boletins de informação e páginas Web, entre outros); 

5- Ensino, em articulação com o trabalho disciplinar de Área de Projeto, de 

competências de informação, (metodologia do trabalho de pesquisa, pesquisa 

bibliográfica nos diversos suportes, manipulação do hardware e do software, 

apresentação de trabalhos, etc.); 
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6- Auxílio aos alunos, em ligação com Área de Estudo Acompanhado, em métodos e 

técnicas de estudo (recolha de informação em obras de referência, monografias, 

periódicos, sites e outros suportes, tomada de apontamentos, elaboração de fichas de 

leitura e de resumos, etc.); 

7- Ajuda na implementação de programas de promoção da leitura previamente definidos 

pela equipa; 

8- Participação no desenvolvimento de atividades de animação pedagógica e culturais 

constantes no plano de atividades da escola; 

9- Conservação e restauro de materiais; 

10- Ajuda no tratamento estatístico regular dos dados da avaliação do desempenho da 

BE/CRE; 

 

Artigo 10.º 
Pessoal não docente 

 
 
1. Prestará funções permanentes na BE/CRE, um auxiliar de ação educativa com 

formação específica, nas áreas de Biblioteca e ou Informática, ao qual deverão ser 

fornecidos todos os meios para cumprir eficientemente as suas tarefas.  

2. Poderá, ainda, prestar apoio na BE/CRE um ou mais auxiliares, sempre que tal se 

considerar necessário. 

3.A ação dos técnicos, funcionários e demais pessoal não-docente é supervisionada 

pelo(a) coordenador(a) da BE e centra-se no atendimento ao público completado com 

tarefas de gestão da biblioteca. 

4. Acresce às competências resultantes de ser membro da equipa da BE: 

4.1. Garantir a ordem e funcionamento geral da biblioteca de acordo com as 

presentes ordens de funcionamento; 

4.2. Efetuar a arrumação dos documentos e limpeza da biblioteca; 

4.3. Apoiar os utilizadores da biblioteca; 

4.4. Zelar pela preservação dos documentos e procedimentos de requisição e 

devolução de documentos; 

4.5. Aplicar o “Manual de Procedimentos BE” no decurso das várias tarefas. 
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CAPÍTULO III - UTILIZAÇÃO 

 
SECÇÃO I - Utilizadores 

 
 

Artigo 11.º 
Direitos e deveres 

 
1. São os seguintes os direitos dos utentes da Biblioteca Escolar: 

a. Usufruir de todos os serviços prestados pela Biblioteca Escolar; 

b. Circular livremente em todo o espaço público da Biblioteca, respeitando sempre 

os outros utilizadores; 

c. Pesquisar nos catálogos ou nos computadores a informação pretendida, referente 

ao acervo documental existente;  

d. Retirar das estantes os documentos que pretendem consultar ou requisitar para 

leitura domiciliária; 

e. Participar nas atividades promovidas pela Biblioteca Escolar; 

f. Dispor de um ambiente agradável e propício à leitura e ao estudo; 

g. Apresentar sempre as críticas, sugestões, propostas e/ou reclamações 

fundamentadas na caixa das sugestões disponível na zona de acolhimento. 

 

2. São os seguintes os deveres dos utilizadores da Biblioteca: 

a. Cumprir as normas de utilização da Biblioteca;  

b. Não fazer das instalações espaço de convívio e de conversa perturbadora do bom 

funcionamento da Biblioteca Escolar; 

c. Evitar permanecer de pé na Zona Multimédia / Internet, ou na Área de estudo, 

exceto quando pretendam ter acesso às estantes dos livros; 

d. Acatar as indicações que lhes forem transmitidas pelo professor responsável ou 

outro professor presente no local e pelos funcionários;  

e. Preservar os documentos, equipamentos e instalações;  

f. Não alterar configurações de equipamento; 

g. Não alterar a disposição do mobiliário ou arrumação dos documentos; 

h. Preencher os impressos necessários para fins estatísticos e de gestão;  

i. Cumprir o prazo estipulado para a devolução dos documentos requisitados para 

empréstimo domiciliário; 
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j. Reparar os danos patrimoniais que causarem na Biblioteca, podendo incorrer em 

responsabilidade disciplinar e/ou civil.  

 
3. Está interdito aos utilizadores:  

a. O consumo de alimentos e/ou bebidas;  

b. O consumo de doces; 

c. O uso de telemóveis;  

d. O uso de quaisquer objetos cortantes, exceto na zona de produção gráfica, onde 

é permitido o uso de tesoura ou xis ato, sob supervisão;  

e. Escrever ou sublinhar, dobrar ou utilizar qualquer outra forma de marcar as 

folhas dos documentos utilizados;  

f. A abertura de sites inadequados. 

 
SECÇÃO II - Zonas funcionais 

 
 

Artigo 12.º 
Acolhimento 

 
1. Local de serviço de apoio à biblioteca é prestado pelos funcionários que encaminham 

os utilizadores para a utilização pretendida, prestam informações sobre a utilização dos 

serviços e elaboram o registo de utilizadores e sistema de empréstimos.  

2. O acesso e utilização dos equipamentos são reservados à equipa BE. 

3. Neste local, os utilizadores poderão solicitar ao funcionário a reprodução parcial dos 

documentos impressos. 

4.O serviço de fotocopiadora referido no ponto anterior destina-se somente a reproduzir 

o material disponível na biblioteca, indispensável ao trabalho dos alunos e professores. 

Artigo 13.º 
Leitura informal 

1. Local de utilização descontraída (jornais, revistas, folhetos informativos), e onde será 

permitido um ruído moderado; 

2. Depois da consulta, os periódicos devem ser arrumados nos expositores respetivos. 
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Artigo 14.º 
 Consulta e produção multimédia 

 
1. A utilização do espaço Multimédia / Internet só pode ser feita após o preenchimento 

do mapa diário de ocupação dos computadores, que se encontra junto da funcionária 

e durante o horário de funcionamento da Biblioteca; 

2.  Cada computador será utilizado, por dois utilizadores no máximo. Não é permitido 

a permanência de utilizadores em pé e em volta dos computadores; 

3.  O período de utilização dos computadores e de pesquisa na Internet não deve 

exceder os 45 minutos diários; 

4. A utilização dos computadores destina-se prioritariamente à consulta e produção de 

documentos de caráter pedagógico; 

5. Na reserva dos equipamentos informáticos (PC com acesso à INTERNET ou PC’s 

multimédia) é dada prioridade à elaboração de trabalhos escolares. 

6.  A utilização lúdica não permite a consulta de documentos, páginas ou sites não 

recomendáveis num ambiente escolar ou que infrinjam as orientações do projeto 

educativo e respetivo Regulamento Interno do Agrupamento; 

7. Durante o tempo de utilização dos computadores, o utente assume total 

responsabilidade e deve, sempre que surgir alguma situação imprevista, solicitar o 

apoio da funcionária ou dos professores responsáveis, em caso algum deverá tentar 

resolver sozinho eventuais “bloqueios” ou desligar o computador; 

8. Sempre que quiser imprimir, o utilizador deverá pedir permissão à funcionária. 

 

Artigo 15.º 
Consulta de documentação 

 
1. Local para utilização individual em consulta e leitura de documentos e onde se 

requer o máximo de silêncio possível; 

2. Documentos impressos: 

2.1. A utilização de documentos deve ser feita após consulta ao catálogo; 

2.2. Os documentos são retirados das estantes pelos utilizadores, devendo os 

funcionários ou professor acompanhar essa tarefa para o caso dos utilizadores mais 

novos; 
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2.3. Após a utilização os documentos são entregues na zona de acolhimento, no local 

indicado para futura arrumação (carrinho amarelo); 

3. Documentos audiovisuais: 
 

3.1. A utilização dos equipamentos implica conhecimentos técnicos, podendo 

recorrer-se, em alternativa, ao apoio dos funcionários ou professores; 

3.2.Os documentos a requisitarem para consulta, nomeadamente, do tipo scripto, 

áudio, vídeo e software educativo, assim como, equipamento áudio, vídeo e 

informático, serão entregues pelo funcionário e registados, não sendo permitido aos 

utentes a ação de auto – serviço; 

3.3. A audição será feita sem incomodar os restantes utilizadores, recorrendo a 

auscultadores; 

3.4. O número de utilizadores é limitado a dois por equipamento; 

3.5. Ao terminar a utilização devem entregar os suportes audiovisuais na zona de 

acolhimento, no local indicado para futura arrumação; 

3.6. A consulta de documentos que não estejam registados na biblioteca requer 

autorização prévia. 

 
Artigo 16.º 

Produção gráfica e trabalhos em grupo 
 

1.Local para utilização por grupos em produção de documentos e onde será permitido 

um ruído moderado; 

2. Devem ser respeitadas as normas de limpeza e arrumação dos materiais depois da sua 

utilização;  

Artigo 17.º 
Zonas de Consulta Áudio e Vídeo 

 
1.Na zona audiovisual apenas podem ser visionados DVD’s e cassetes não pertencentes 

ao acervo documental das Bibliotecas, desde que devidamente autorizados pelas 

funcionárias. 

2.Para a utilização do equipamento áudio e vídeo, o utilizador deve colocar sempre os 

auscultadores. Estes são solicitados ao funcionário, no momento da requisição e 

devolvidos no final. 
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Artigo 18.º 
Espaço Infantil  

 
1. Local para utilização lúdica por grupos e onde será permitido um ruído moderado. 

2. A utilização deste espaço deve ter em conta as características especiais do mobiliário 

adaptado à idade dos utilizadores mais novos. 

3. Devem ser respeitadas as normas de limpeza e arrumação dos materiais depois da sua 

utilização. 

Artigo 19.º 
 Área de gestão 

 
1. A área de gestão é composta pelos espaços destinados a trabalho da equipa BE e área 

de armazenamento de documentos e materiais de apoio a atividades BE; 

2. A área de gestão e respetivos equipamentos destina-se à utilização exclusiva pela 

equipa BE, sendo de acesso reservado. 

Secção III - Documentos 
 

Artigo 20.º 
Circulação e empréstimo 

 
1. O empréstimo de documentos obedece a critérios por tipo de utilizador, tipo de 

documento e quantidades; 

1.1. Existem documentos reservados ou com limitações de empréstimo definitivas ou 

temporárias. 

1.2. Não estão abrangidas pela leitura domiciliária algumas obras de consulta 

corrente, tais como: Dicionários, enciclopédias, atlas, obras com encadernações 

especiais, obras não catalogadas, bem como quaisquer outras, por qualquer motivo, o 

responsável das instalações decida subtrair a essa forma de consulta. 

1.3. Por serem muito requisitadas, algumas obras poderão ter um empréstimo 

domiciliário condicionado. Os livros considerados mais requisitados só são passíveis 

de renovação da requisição uma vez. 

2. Todos os documentos que o utilizador pretenda consultar fora da sala da biblioteca 

terão de ser requisitados independentemente do local ou tempo estimado de utilização. 

3. O registo de circulação, empréstimo e devolução de documentos será efetuado no 

programa informático de gestão do fundo documental. 
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4. Os prazos para devolução do material requisitado, intervalos de reservas e 

penalizações por incumprimento são definidos em tabela anexa a estas normas, 

constituindo sua parte integrante. 

5. A requisição de documentos por parte de alunos far-se-á durante os períodos em que 

estes não estejam em aula, salvo se acompanhados pelo respetivo professor. 

6. Enquanto não estiver garantida a duplicação dos documentos áudio, vídeo e software 

educativo, não será permitida a sua requisição para uso domiciliário. 

7. O Professor designado para a Sala de Estudo pode requisitar, no momento, o material 

didático de que necessite para desenvolver atividades com os alunos, mediante o 

preenchimento de um documento próprio. Terminada a sua permanência na Sala de 

Estudo, o Professor deverá devolver o material requisitado. 

7. É permitido efetuar reservas para utilização de documentos: 

7.1. O Professor pode requisitar os documentos de que necessitar para desenvolver 

atividades em sala de aula, desde que formule a requisição com uma antecedência 

mínima de 48 horas; 

7.2. Para utilização na biblioteca, sala de aula e/ou projetos; 

7.3. Para utilização privada caso não impeça a utilização referida na alínea anterior; 

8. O empréstimo de documentos pode ser renovado apenas se ainda não estiver 

penalizado por atraso na devolução; 

8.1. Renovações subsequentes apenas se podem realizar caso o documento não tenha 

sido alvo de um pedido de reserva por outro utilizador; 

8.2. Um pedido de reserva caduca se o documento não for levantado dentro do prazo 

definido no anexo 1. 

 
Artigo 21.º 

Serviço de fotocópias e reproduções 
 

Caso se torne indispensável fotocopiar, no todo ou em parte, algumas obras existentes, 

devem os utentes ter em conta o seguinte: 

1. O Coordenador da BE/CRE decidirá quais as obras que podem ser fotocopiadas; 

2.Serviço de fotocópias será efetuado de acordo com as limitações do serviço e 

equipamentos; 

2.1. Não é permitido o desrespeito pelos direitos de autor e propriedade intelectual; 

2.2. Não são permitidas cópias integrais de livros; 

2.3. Não são permitidas duplicações de audiovisuais. 
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3. A impressão de documentos é efetuada segundo pagamento à página: 

3.1. Apenas não carecem de pagamento as impressões por falha dos equipamentos; 

3.2. As impressões por requisição têm de ser registadas em impresso próprio e assinadas 

pelo requerente. 

4. Os valores de prestação de serviços são definidos pelo Diretor e afixados na 

biblioteca em local visível. 

5. Será mantido um registo quantitativo de verbas obtidas e serviços efetuados. 

CAPÍTULO IV - ATIVIDADES E DIVULGAÇÃO 

Artigo 22.º 

Atividades 

 

1. Com vista à consecução dos objetivos definidos no documento “Plano de ação da 

Biblioteca”, a biblioteca desenvolverá atividades ligadas à organização interna, 

divulgação de informação, promoção da leitura, animação e formação de utilizadores. 

1.1. Estas atividades constituem o “plano de atividades da BE” e integram o “Plano de 

atividades do Agrupamento; 

1.2. A sua coordenação é uma responsabilidade da equipa da BE, contando com a 

colaboração de outros membros da comunidade educativa; 

2. A realização na BE de atividades promovidas por outras estruturas e serviços implica 

aprovação prévia, valorizando-se a produção conjunta de forma a contribuir para os 

objetivos da BE e sem afetar o seu normal funcionamento. 

3. Está a BE/CRE aberta a qualquer iniciativa de caráter pedagógico ou cultural, desde 

que tal seja autorizado pelo diretor. 

4. Os professores ou grupo organizador, deverão requisitar o espaço com uma 

antecedência mínima de 72 horas, responsabilizando-se pela arrumação da sala e 

segurança das instalações. 

5. A população escolar, através das suas estruturas representativas, deverá sugerir à 

Equipa Coordenadora a aquisição de novas obras ou outro tipo de material. Para o efeito 

deverão os utentes preencher uma folha de relações de necessidades fornecida pelo 

funcionário. 

6. Qualquer utente pode sugerir ações que promovam o melhoramento dos serviços, 

através do depósito de propostas, na “caixa de sugestões” existente no local. 
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Artigo 23.º 

Exposições 

1. As exposições a realizar serão coordenadas pelo responsável pela animação da 

biblioteca. 

2. As exposições devem respeitar o normal funcionamento da biblioteca, procurando 

sempre valorizar a sua utilização. 

3. As exposições artísticas devem contribuir para o enriquecimento da biblioteca e do 

seu acervo documental através de ofertas dos seus autores. 

4. A divulgação de informações nas bibliotecas está sujeita às normas gerias da escola; 

4.1. Os cartazes a afixar serão colocados pela equipa da BE respeitando os locais 

predefinidos para o efeito. 

Artigo 24.º 

Prémios 

1. As atividades promovidas pela biblioteca podem envolver o reconhecimento do 

mérito dos participantes através de prémios; 

2. Os prémios a atribuir devem favorecer a consecução dos objetivos das bibliotecas. 

 

Artigo 25.º 
Divulgação 

 
1. A divulgação das atividades da BE será efetuada através de: 

1.1. Boletins; 

1.2. Vitrinas e locais de exposição; 

1.3. Átrio do bloco D; 

1.4. Página no site da escola. 

2. A divulgação das atividades da BE deve garantir os direitos à privacidade de dados e 

de imagem dos utilizadores.  

CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 26.º 
Horário 

 
1. O horário de funcionamento da Biblioteca é definido todos os anos, no início do ano 

letivo, em função dos recursos humanos disponíveis. 
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2. O horário de funcionamento será definido anualmente pelo Órgão de Gestão e 

afixado na biblioteca em local visível; 

3. Sempre que ocorra alguma alteração será dado conhecimento aos utentes através de 

informação afixada nas vitrinas, à entrada. 

 

Artigo 27.º 
Penas a aplicar 

 
1.Os utentes que prejudiquem o bom ambiente na Biblioteca, produzindo ruídos 

excessivos ou apresentando comportamentos inadequados, serão convidados a deixarem 

o local. 

2.Dependendo da gravidade da situação e da reincidência, os utentes que apresentem 

comportamentos inadequados poderão ficar impedidos de frequentar as instalações da 

Biblioteca por um período que poderá ir de dois dias a três semanas. 

3.Os utilizadores devem reparar os danos patrimoniais causados na Biblioteca, através 

da reparação ou reposição do material danificado.  

4.O atraso na entrega de documentos requisitados está sujeito a penalizações, conforme 

tabela anexa. 

5.Em caso de perda ou dano de qualquer espécie requisitada, o utente terá de repor um 

exemplar igual e em bom estado, no prazo de quinze dias ou o seu valor comercial, para 

que se proceda à sua aquisição. 

5.1. Considera-se danificar uma obra: dobrar, cortar ou rasgar, escrever ou riscar, 

desenhar, sublinhar, sujar ou molhar, partir, etc. 

6.Sempre que se trate de uma obra esgotada, o utilizador terá de indemnizar a Biblioteca 

de acordo com a avaliação da mesma, efetuada pelos professores responsáveis do 

espaço. 

7.Os utentes que acedam a sites inadequados ficarão proibidos de utilizar a Internet, a 

título individual.  

8.A partir da sua reincidência, o utilizador só poderá recorrer à Internet com o objetivo 

de efetuar pesquisas para a realização de trabalhos escolares. 

9. Os utilizadores que não devolvam os documentos requisitados dentro do prazo, 

pagarão 0,10 € por documento, por cada dia de atraso.  

10.  Em caso de reincidência, o utilizador poderá ser impedido de efetuar requisições. 
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11. Aos alunos que possuam documentos requisitados, cuja devolução não tenha sido 

efetuada, após a notificação, poderá ser-lhe limitado o acesso aos resultados da 

avaliação sumativa e à passagem de certificados. 

10. A decisão das penas a aplicar é da responsabilidade do Coordenador da Biblioteca 

Escolar e do Diretor, depois de apurados os factos e ouvidos os intervenientes. 

Artigo 28.º 
Casos omissos 

 
1.Qualquer situação omissa no presente regimento será resolvida, provisoriamente, 

pelos funcionários e posteriormente analisada pelo coordenador da BE e pelo Diretor. 

Artigo 29.º 
Aprovação e Divulgação 

 
Este documento será aprovado pelo Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico, ficando 

disponível para consulta em dossier próprio na BE bem como no site da escola. 

 

Artigo 30.º 
 Considerações Finais 

 
As Normas de Funcionamento é um documento de regulação para os utilizadores e para 

os elementos que gerem os serviços pela BE/CRE, sendo passível de alterações quando 

estas se justificarem. 
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Anexo 
 

1. Empréstimos: documentos por fundo documental e tipo de utilizador 
 

 
 

N.º máximo de documentos por leitor 
 

 
Fundo documental 

Aluno Docente Funcionário 
Documento livro 
 

Docs Dias Docs Dias Docs Dias 

 
Periódicos 

 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Monografia 

 

 
4 

 
15 

 
4 

 
15 

 
4 

 
15 

 
Fundo local 

 

 
2 

 
3 

 
3 
 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Literatura 

 

 
1 

 
8 

 
3 

 
15 

 
2 

 
15 

 
Multimédia 

 

 
- 

 
- 

 
2 

 
3 

 
2 

 
3 

Obras de 
referência: 
gramáticas, 
dicionários 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

Máximo de 
empréstimos em 

simultâneo 
 

 
4 

 
- 

 
5 

 
- 

 
5 

 
- 
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ANEXO II 
(Auditório) 

1. O  Auditório é um espaço físico com uma disposição em anfiteatro e uma lotação de 

66 lugares sentados, equipado para audição de música, projeção de cinema, 

visionamento de programas de televisão, a apresentação de projetos no campo das 

práticas de teatro e de expressão dramática, onde é possível desenvolver diversas 

atividades curriculares, atividades de complemento curricular e  atividades 

extracurriculares. 

2. É o local, por excelência, para sessões de frequência mais alargada ou pública, para 

atos solenes, para sessões de cariz cultural, para a realização de encontros de caráter 

científico, profissional ou de formação. 

3. Todos os elementos da comunidade educativa, individualmente ou em grupo, 

poderão utilizar este espaço, devendo para tal requisitá-lo na Portaria, com uma 

antecedência de, pelo menos, 48 horas sobre a data da utilização. 

4. A requisição é feita através do preenchimento de formulário próprio, sujeito a 

despacho do diretor. 

5. Por qualquer atividade realizada no Auditório, o requisitante elaborará um relatório. 

6. Não é permitido fumar, comer, deitar quaisquer detritos para o chão, bem como 

realizar atividades que não tenham sido autorizadas. 

7. O requisitante é responsável pela arrumação e segurança deste espaço. 

8. Em caso de incumprimento do referido nos pontos 5., 6. e 7., será vedada, 

temporariamente ou definitivamente,  ao requisitante a utilização daquele espaço. 

9. Excecionalmente, e devidamente fundamentado, será autorizada a utilização deste 

espaço para a realização de provas de avaliação sumativa. 

ANEXO III 
(Secretaria) 

Os Serviços Administrativos (Secretaria) têm por finalidade apoiar administrativamente 

os órgãos de gestão da Escola, assegurando os serviços de expediente, alunos, pessoal, 

contabilidade e economato. 

1. O horário de funcionamento da Secretaria deve estar exposto em local bem visível 

junto à entrada das suas instalações. 

2. Todos os utentes da Secretaria devem aguardar pacientemente a sua vez de ser 

atendidos. 
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3. Não é permitido permanecer sem motivo ou fazer barulho no espaço de atendimento 

ao público, de forma a não perturbar o trabalho dos funcionários. 

4. Não é permitida a entrada de pessoas estranhas aos serviços no espaço reservado aos 

funcionários. 

5. As relações entre os funcionários da Secretaria e o público devem ser corretas e 

cordiais. 

 

ANEXO IV 
(Portaria) 

1. A Portaria/Recepção localizada no hall da entrada principal do Bloco 

Administrativo é como que a primeira porta que se abre sobre a Escola, o seu 

espelho. Deve, por isso, transmitir uma imagem profissional, eficaz, e capacidade de 

organização. 

2. Este serviço para além de ser, frequentemente, um elo de ligação da direção com os 

restantes atores escolares e com o exterior, é o primeiro socorro para aqueles que, no 

recinto escolar, se ferirem ou magoarem, ou tenham perdido algum bem pessoal. 

3. Através da auxiliar de ação educativa, a desempenhar funções de secretária-

rececionista no local, é dado conhecimento a todos os elementos da comunidade 

escolar, os avisos, convocatórias, ordens de serviço, correio particular e outras 

comunicações importantes. 

4. À auxiliar de ação educativa em serviço neste setor compete: 

a) Assegurar-se de que as requisições de equipamento audio-visual ou do Auditório 

entradas, estão devidamente organizadas e despachadas; 

b) Socorrer alunos, professores e funcionários acidentados; 

c) Receber objetos achados no recinto escolar; 

d) Certificar-se de que os documentos do dia anterior estão devidamente 

arquivados; 

e) Separar e organizar o trabalho do dia; 

f) Fazer o levantamento da correspondência e os telefonemas urgentes; 

g) Dar resposta aos assuntos que têm de ser feitos no dia a dia e despachar com 

celeridade e competência todos os imprevistos;  
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h) Receber os visitantes procurando saber o mais rapidamente possível o que 

pretendem  (contactar de imediato com a pessoa que o visitante quer falar e 

indicar-lhe o local onde pode esperar); 

i) Manter asseada e arrumada a sua área de trabalho; 

j) Permitir a entrada de pessoas, quando autorizadas, no gabinete da direção; 

k) Ter especial atenção a embrulhos suspeitos que não tenham remetente ou que 

sejam entregues sem identificação; 

l) Conhecer e manter sobre sigilo profissional as regras (confidenciais) de 

segurança; 

m) Conhecer as suas funções, como interveniente fundamental , no plano de 

evacuação e emergência da Escola; 

n) Elaborar uma agenda telefónica atualizada, procurando, sempre que possível, 

identificar o local onde se encontram as pessoas procuradas; 

o) Identificar a origem de chamadas telefónicas com pessoas ou entidades estranhas 

à Escola; 

p) Desempenhar as funções de telefonista, considerando as seguintes regras, 

viabilizando assim a eficácia da comunicação: 

1. O telefone deve ser sempre atendido, no máximo ao fim de três toques; 

2. Ao atender o telefone poderá utilizar, por exemplo, as fórmulas: “Escola Dr. 

João Lúcio, bom dia” ou “Escola Dr. João Lúcio, bom dia, em que posso ser 

útil”  e nunca o célebre “Está?”; 

3. Se o autor de uma chamada quer falar com alguém que se encontra ocupado 

não deve, de forma alguma, ficar “pendurado”  sem que o informem do que 

está a acontecer. Quem atender a chamada deve reaparecer em linha, pelo 

menos de 30 em 30 segundos. Importa apresentar-lhe desculpas pela espera e 

oferecer-lhe a opção de continuar a aguardar ou que seja feita, posteriormente, 

uma nova ligação; 

4. Quando, por qualquer razão, não existe telefonista e uma chamada se dirige à 

extensão de outro setor, deve o funcionário identificar a Escola e 

disponibilizar-se para encaminhar a chamada para o destinatário; 

5. Alguns conselhos que poderão contribuir para um atendimento mais 

personalizado: 

• Sorria. Apesar das pessoas não verem a sua cara, sentem o seu sorriso, 

através do tom de voz e do entusiasmo; 
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• Seja gentil, mesmo antes de saber quem está ao telefone.  Lembre-se de 

que só dispõe de quatro a seis segundos para causar uma boa impressão 

telefónica; 

• Tenha sempre junto de si papel e caneta para poder dar uma rápida e boa 

assistência  a quem telefona; 

• Um mau dia no trabalho nunca lhe dá o direito de responder de uma 

forma mais ríspida a quem lhe liga. 

 

ANEXO V 

(Reprografia) 

A Reprografia é  o local onde se executam trabalhos de reprodução de testes escritos, 

textos de apoios e outros documentos de interesse para a população escolar. 

1. O responsável pela gestão da Reprografia é a Direção. 

2. A Reprografia terá um funcionário permanente que  deverá estar devidamente 

habilitado para desempenhar essas funções. 

3.  O horário de funcionamento da Reprografia deve estar exposto em local visível junto 

às suas instalações. 

4. Os utentes são atendidos em local próprio, não podendo entrar no interior da 

Reprografia pessoas estranhas ao serviço. 

5. Os originais (testes de avaliação, fichas de trabalho e outros documentos com mais de 

vinte páginas) deverá ser feita com uma antecedência mínima de 48 horas, 

responsabilizando-se o funcionário pela entrega dos trabalhos findo esse prazo.  

     § 1º.  Para trabalhos com elevado número de folhas e no caso de impossibilidade de 

cumprimento do prazo acima referido, a data de entrega dos trabalhos deve ser 

previamente acordada entre o funcionário e o utente. 

      § 2º. Excetuam-se igualmente os pequenos trabalhos de urgência  comprovada, 

derivado da necessidade de funcionamento administrativo da Escola. 

6. Devem ser os utentes a entregar os trabalhos  e  a  levantá-los, da forma a evitar mal-

entendidos. 

7. No ato da entrega dos originais o utente preenche uma ficha de requisição, da qual 

deve constar o tipo de material a fotocopiar, o número de cópias  requerido, a 

identificação do utente e a data. 
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8. Os trabalhos policopiados serão pagos segundo uma tabela publicada pela Direção e 

afixada na Reprografia. 

     § único – Excetuam-se os testes de avaliação sumativa e formativa, tanto no Ensino 

Básico como no Ensino Secundário, e fichas de trabalho no Ensino Básico, cuja 

reprodução será grátis. 

9. O pagamento deve ser feito no ato de entrega. 

10. Devem os funcionários e utentes da Reprografia  ter presente a necessidade de 

racionalizar o uso das várias máquinas existentes. 

11. Os utentes da Reprografia têm o direito de ser atendidos com respeito e 

consideração pelos  funcionários, tendo estes o direito de ser tratados  de igual 

forma pelos utentes. 

12. O funcionário efetivo da Reprografia é o responsável pela  limpeza e arrumação das 

instalações, bem como pela manutenção de um esquema ordenado de 

armazenamento dos trabalhos realizados, sendo ainda responsável pela perfeição dos 

mesmos, salvo em caso de ausência prolongada do serviço, em que o funcionário 

que o auxilia assumirá tais responsabilidades. 

13. O funcionário da Reprografia deve limpar todas as máquinas  com frequência e  

mantê-las sempre operacionais. 

     § único – Qualquer avaria ou deficiência das máquinas deverá ser prontamente 

comunicada ao ecónomo ou à direção. 

14.O funcionário da Reprografia deve garantir um stock mínimo de papel, tintas e de 

qualquer   outro produto que as máquinas necessitam. 

    § único – Sempre que houver necessidade de adquirir determinado produto, deve tal 

facto ser comunicado ao ecónomo ou à direção. 

ANEXO VI 

(Sala de convívio) 

A Sala de Convívio é o local de Escola utilizado pelos alunos, essencialmente, nos 

intervalos e nos períodos sem aulas. Aí surgem as trocas de impressões , a  amizade e 

tudo o que um são convívio lhes pode proporcionar. Algumas regras terão, para isso, 

que ser cumpridas. 

1. O mobiliário existente na Sala de Convívio deve ser conservado em boas condições, 

uma vez que é utilizado em proveito de todos. 
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2. Os alunos devem zelar pela limpeza da sua sala, não deitando papéis ou quaisquer 

outros detritos para o chão. 

3. Devem ser evitadas as manifestações ruidosas e as atitudes e comportamentos 

violentos. 

4. Os alunos não devem participar em atividades consideradas menos próprias num 

estabelecimento de ensino. 

5. Não é permitida a permanência dos alunos no átrio de acesso ao Gabinete da Direção 

e Secretaria. 

6. Os alunos têm o dever de informar os funcionários em serviço nos vários setores 

existentes na sala de convívio sempre que se detetem no seu  interior elementos 

estranhos à Escola ou outras ocorrências. 

 

ANEXO VII 

(Refeitório) 

O Refeitório destina-se a ser utilizado por todos os professores, alunos e funcionários da 

Escola e ainda por professores e funcionários de estabelecimentos de educação/ensino 

que, não dispondo de refeitório, se situem na área pedagógica da Escola. Para satisfação 

e operacionalidade de quem o utiliza e de quem nele trabalha, torna-se necessário 

cumprir algumas normas. 

1. O Refeitório está aberto de Segunda a Sexta-feira para serviço de almoços. 

§ único – O horário de funcionamento do Refeitório deve estar exposto em local visível 

junto às suas instalações. 

2. acesso às refeições faz-se perante a apresentação da senha adquirida na Papelaria da 

Escola.  

§ 1.º  O preço da senha é determinado por lei. 

§ 2.º Não é permitida a entrega de qualquer importância em dinheiro. 

3. A aquisição da senha tem de ser feita no dia útil anterior, ou no próprio dia da 

refeição, até às 10 horas, mas com o agravamento de preço de 10%. 

4. A ementa semanal das refeições será afixada no início de cada semana junto à 

Papelaria , na Sala dos Professores e na Sala de Pessoal Não Docente. 

5. Desde que se detete a utilização de senhas fraudulentas não serão servidas refeições 

aos seus portadores e estes incorrerão em penalizações disciplinares. 

6. Todos os alunos utentes do Refeitório devem respeitar as filas de espera. 
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§ único – Os professores e outros funcionários poderão dirigir-se de imediato para o 

local onde são servidas as refeições. 

7. Todos os utentes têm direito a ser servidos de igual forma, sem discriminação de 

qualquer espécie. 

8. Os utentes têm direito a uma quantidade razoável e equilibrada de alimentos, 

nomeadamente: sopa, prato do dia (peixe ou carne e respetivo acompanhamento), 

fruta ou doce e pão. 

9. Por razões de saúde e a pedido do interessado, pode ser confecionada uma refeição de 

“dieta” que, no entanto, não deve ultrapassar o custo da refeição normal. 

10. Os utentes têm o direito de exigir higiene nos utensílios utilizados e na confeção dos 

alimentos, assim como uma preparação cuidadosa dos alimentos, própria dos 

profissionais que trabalham na cozinha. 

§ único – As reclamações devem ser feitas com correção, primeiro perante as 

cozinheiras, depois junto da Direção, podendo os utentes utilizar o livro de 

reclamações existente para o efeito. 

11. Não é permitida a entrada de pessoas estranhas ao serviço nas dependências da 

cozinha. 

12. Depois de comer devem os utentes devolver o seu tabuleiro ao balcão da cozinha e 

arrumar a sua cadeira. 

13. Não é permitido fumar no interior do Refeitório. 

14. O Refeitório e a cozinha devem ser diariamente limpos. 

15. As cozinheiras devem zelar pelo estado de conservação do equipamento da cozinha, 

comunicando de imediato qualquer avaria  ao ecónomo ou à direção. 

16. O pessoal da cozinha deverá usar batas e toucas em boas condições higiénicas. 

 

ANEXO VIII 

(Bufete) 

O Bufete é um serviço alternativo ao Refeitório e está à disposição de professores, 

alunos e funcionários da Escola e, ainda, por professores e funcionários de 

estabelecimentos de educação/ensino que, não dispondo de bufete, se situem na área 

pedagógica da Escola.  

1. O horário de funcionamento do Bufete deve estar exposto em local bem visível junto 

às suas instalações. 
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2. O preço dos produtos deve ser afixado em local visível junto às suas instalações. 

3. No Bufete só podem ser adquiridos produtos para consumo da Escola, no próprio 

local ou em locais adequados. 

4. Só se podem adquirir produtos no Bufete mediante pré-pagamento e apresentação do 

respetivo talão. 

5. Devem ser civilizada e escrupulosamente  respeitadas as filas de espera, quer a do 

pré-pagamento, quer a do fornecimento de géneros. 

6. Podem e devem, através das estruturas próprias (Conselho Geral, Direção, Conselho 

Pedagógico), apresentar-se sugestões para a venda de outros produtos no Bufete, 

desde que estejam inseridos no contexto de uma alimentação sã e equilibrada. 

7. Não é permitida a entrada de pessoas estranhas ao serviço no interior do Bufete. 

8. Não é permitida a venda de bebidas alcoólicas no Bufete. 

9. Todos têm o dever de ser corretos para com os funcionários do Bufete, não exigindo 

mais do que eles podem razoavelmente dar. 

10. Todos os utentes têm direito de ser atenta e higienicamente atendidos. 

11. Não deve ser utilizado o espaço do Bufete para outro tipo de atividades que não seja 

compatível com este espaço. 

12. O recinto do Bufete deve ser limpo diariamente. 

13. Os empregados do Bufete devem trazer vestidas batas e toucas em boas condições 

higiénicas e não devem pegar diretamente com as mãos nos alimentos. 

14. Os funcionários deste serviço devem zelar pelo estado de conservação do 

equipamento, comunicando de imediato qualquer avaria ao ecónomo ou à direção. 

ANEXO IX 

(Papelaria) 

A Papelaria é um serviço polivalente que visa satisfazer as necessidades da população 

escolar em termos de material de uso duradouro ou não-duradouro, impressos 

normalizados, venda de senhas e talões. A Papelaria  visa servir, de uma forma rápida e 

acessível, todos os alunos, professores e funcionários da Escola e, ainda, professores, 

alunos e funcionários de estabelecimentos de educação/ensino que, não dispondo de 

papelaria, se situem na área pedagógica da Escola.  

1. O horário de funcionamento da Papelaria deve estar exposto em local visível junto às 

suas instalações. 
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2. Deve estar exposto em local visível junto às suas instalações  um preçário de todos os 

artigos vendidos. 

3. Os artigos vendáveis deverão estar expostos de uma forma visível, de tal modo que a 

população escolar tenha conhecimento da sua existência. 

4. As compras na Papelaria devem ser feitas atempadamente, evitando-se as situações 

de emergência. 

5. Os utentes da Papelaria devem esperar calmamente a sua vez de serem atendidos. 

6. Toda a população escolar tem o direito de sugerir qual o tipo de material que deve ser 

vendido na Papelaria. 

7. Na Papelaria deverá existir sempre a lista com os nomes e números dos alunos 

subsidiados. 

8. Todos os alunos subsidiados deverão referir, prontamente, qual o seu escalão e 

número de subsidiado, para tornar menos morosa a venda do material que 

pretendem. 

9. As relações entre o funcionário da Papelaria e a população escolar devem ser corretas 

e cordiais. 

10. Não é permitida a entrada de pessoas estranhas ao serviço no interior da Papelaria. 

 

 

ANEXO X 

(Instalações Sanitárias) 

As instalações sanitárias são estruturas indispensáveis ao bom funcionamento da Escola. 

As suas normas de utilização geral são sobejamente conhecidas de todos, pelo que aqui 

apenas se enumeram as mais importantes. 

1. As instalações sanitárias devem ser utilizadas exclusivamente para o fim a que se 

destinam. 

2. Devem ser respeitadas as prioridades de acesso, nomeadamente durante os intervalos 

letivos, uma vez que a afluência é então maior. 

3. Deve ser rigorosamente mantida a limpeza dos sanitários, paredes e pavimentos, 

evitando-se deitar papéis e outros detritos para o chão e não conspurcando as 

paredes com riscos e frases. 

4. Deve ser utilizado o autoclismo sempre que os sanitários sejam usados.   
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5. Devem fechar-se as torneiras após a sua utilização, de modo a evitar perdas de água 

inúteis e possíveis inundações. 

6. Os alunos deverão pedir material sanitário (sabão, papel higiénico, etc.) ao 

funcionário do respetivo bloco, devolvendo o que restar após a sua utilização. 

7. Compete aos funcionários encarregados da limpeza manter as casas de banho em 

boas condições de higiene, nomeadamente, após cada intervalo, bem como a 

comunicação ao Encarregado de Pessoal ou à Direção de qualquer  ocorrência  

anormal que ocorra  nas mesmas.  

 

ANEXO XI 

(Pátios e Recreios) 

Os pátios e recreios que circundam os edifícios escolares são como que a sala de visitas 

da Escola. É mais do que um dever, é uma obrigação daqueles que os utilizam 

preservarem a sua conservação, asseio e boa utilização, norteando-se pela seguintes 

normas: 

1. Os espaços destinados ao recreio devem servir para uma sã convivência, de onde 

sejam banidos a agressividade e outros atos menos próprios. 

2. O estado de limpeza deve ser preservado, evitando-se conspurcar as paredes com 

riscos ou frases, bem como sujar os pavimentos  e canteiros com papéis ou 

quaisquer outros  detritos, os quais devem ser metidos nos caixotes de lixo 

disponíveis. 

3. Os espaços ajardinados ou, recentemente, destinados a serem arborizados não 

deverão ser utilizados como local de reunião ou convívio, de modo a evitar-se a sua 

degradação. 

4. Não é permitida a permanência de pessoas às janelas das salas de aula. 

5. É proibido jogar à bola no recinto escolar, exceto nos espaços expressamente 

destinados às atividades desportivas e sem prejuízo das aulas aí a decorrer. 

6. Nos feriados e fins de semana não é permitido o acesso ao recinto escolar e a sua 

utilização, exceto quando se realizarem atividades extraescolares ou outras 

devidamente autorizadas. 
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ANEXO XII 

(Instalações de Educação Física) 

CONSIDERAÇÕES, NORMAS E PROCEDIMENTOS A ADOTAR 

1 -  MATERIAL 

a)  O material só pode ser utilizado pelos alunos com autorização do professor 

excetuando o material especificamente destinado aos alunos. 

b)  Cada professor terá de requisitar o material que prevê utilizar em cada aula. 

c)  O funcionário responsável pela instalação entregará o material aos professores. 

d)  Se, no decorrer da aula, se inutilizar, perder ou danificar qualquer material deverá ser 

participado, por escrito, ao funcionário e ao diretor de instalações. 

e)  Não é permitido o uso no exterior de material gimnodesportivo destinado, 

especificamente, a ser utilizado nas instalações cobertas, salvo em situações de 

convívios desportivos. 

f)  Antes de sair da aula o professor deve providenciar para que o material fique 

devidamente arrumado no local próprio e comprovar se está completo. 

g)  A arrumação deve ser controlada pelo professor a fim de evitar que se danifique e 

que ocorram acidentes com os alunos. 

h) Não é permitido o empréstimo de material desportivo aos alunos fora das atividades 

letivas, salvo o material já destinado para esse efeito pelo departamento curricular. 

i)  Os alunos são responsáveis pelo pagamento do material desaparecido ou danificado 

sempre que não respeitem as indicações do professor. 

2 -  INSTALAÇÕES 

a)  O espaço do pavilhão desportivo destinado ao professor cuja falta se comprove após 

o tempo de tolerância (5 minutos), poderá ser ocupada por outro professor em atividade 

num espaço exterior (polidesportivo)  imediatamente a seguir.  A rotação dos 

professores pelos 4 espaços de Educação Física definidos (2 no pavilhão e 2 exteriores) 

far-se-á de l5em 15 dias (2 semanas); alternando dentro e fora do pavilhão. 

b)  A entrada dos alunos ou de quaisquer outros utentes no pavilhão desportivo só é 

permitida na presença dos professores ou de outros responsáveis pelas atividades 

escolares. 

c)  Só é permitida a entrada nos espaços desportivos com equipamento próprio para as 

atividades de Educação Física ou desportivas. Os ténis têm obrigatoriamente de ser 
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calçados nos balneários e estar completamente limpos (este controlo deve ser 

rigoroso). 

d)  Durante as aulas de Educação Física, aos alunos em atividade ou dispensados, não é 

permitido comer nos recintos desportivos, vestiários e balneários, nem sujá-los. 

3 -  DISPENSAS 

a)   Só a titulo excecional ou de força maior poderão os alunos ser dispensados da 

prática de exercícios físicos, mantendo-se a obrigatoriedade de assistirem integralmente 

a todas as aulas exceto quando o professor entender não ser vantajosa a sua presença. 

b)  Os alunos impossibilitados de realizar as atividades de EF durante todo o ano ou 

parte dele  (dispensa temporária) serão sujeitos ao mesmo regime de frequência dos 

restantes alunos, cabendo ao respetivo professor, planear e programar as atividades e as 

formas de participação destes alunos. 

c)  Alunos cuja dispensa apenas limita a prática de certos exercícios ou atividades serão 

sujeitos a programas individuais adequados ao seu condicionalismo, elaborados pelos 

professores de Educação  Física. 

d)  A concessão de dispensas ocasionais é da inteira responsabilidade do respetivo 

professor desde que não colida com as decisões do departamento curricular. 

e) No decorrer da aula os alunos podem ser dispensados da realização de certas 

atividades ou exercícios atendendo a: 

* prova médica ou hospitalar; 

* pedido fundamentado do encarregado de educação; 

* informação do aluno no inicio da aula da sua limitação; 

* acidente ocorrido no decorrer das atividades. 

f)  Os alunos com dispensas ocasionais, temporárias ou anuais, devem apresentar-se nas 

aulas com ténis apropriados para Educação Física e não podem recusar a sua 

participação quando solicitados pelo professor. 

g)  Em cada ano letivo os alunos têm direito a 1 falta de material passando a falta de 

presença se persistirem em não vir adequadamente equipados. 

 

4 -  ALUNOS 

a)  A aula começa quando se entra para o balneário, à hora de início da atividade, após 

autorização prévia do funcionário responsável. 

b)  A roupa deve ser pendurada nos cabides e na zona preestabelecida para a turma. O 

funcionário fechará os balneários 5 minutos após a hora de início da atividade. 
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c)  No início da aula, os valores (relógios, carteiras, dinheiro, documentos, etc.) são 

recolhidos num saco, devidamente, identificado pela cor, por um aluno responsável na 

turma e serão entregues ao funcionário. No final da aula, o mesmo aluno recolherá o 

saco para distribuir os valores aos colegas. 

d) A aula, propriamente dita, iniciar-se-á com a apresentação de todos os alunos 

devidamente equipados com ténis, meias de algodão, calção, camisola e/ou fato de 

treino, o que deverá acontecer até 10 minutos após a hora de início da atividade.  Por 

razões de saúde e higiene devem vestir o equipamento apenas antes da aula e despi-lo 

logo após a mesma. Os ténis a utilizar no pavilhão devem ser utilizados, 

exclusivamente, nesse espaço e estar sempre limpos. 

e)  Relógios, anéis, pulseiras, brincos ou outros objetos, que possam ser perigosos, são 

proibidos na aula e devem ficar no saco de valores. Cabelos compridos devem ser 

atados ou presos. 

f)  Na aula de 45 minutos as atividades terminam 10 minutos antes da hora de termo, 

afim de todos os alunos tomarem banho obrigatoriamente. O banho deverá durar 5 

minutos. 

g)  Nas aulas de 90 minutos, as atividades terminam 15 minutos antes da hora de termo 

para tomarem banho obrigatoriamente. O banho deverá durar 5 minutos. 

h)  O transporte e utilização de todo o material deverá ser efetuado de molde a não 

provocar danos nem acidentes. Os alunos são responsáveis pelo pagamento do material 

desaparecido ou danificado sempre que não respeitem as indicações do professor. 

5 -  AUXILIARES DE AÇÃO EDUCATIVA 

a)  Deve estar sempre um auxiliar de ação educativa de serviço no pavilhão desportivo e 

outro no polidesportivo (espaços desportivos exteriores). 

b) Devem ser os últimos a abandonar os vestiários após a saída dos alunos e verificar se 

todas as portas e torneiras estão fechadas, as luzes apagadas, assim como o estado das 

instalações. 

c)  Não devem permitir a entrada nas instalações desportivas a alunos estranhos às 

turmas em aula ou de elementos estranhos á escola. 

d)  Só devem permitir a entrada nos espaços de jogo a alunos devidamente equipados ou 

com calçado apropriado após autorização do professor. 

e)  Devem zelar pela utilização prática e rápida dos vestiários e dos balneários, de forma 

a não haver atrasos no inicio das aulas. 
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f)  Devem fechar os balneários 10 minutos após a hora de início da atividade e voltar a 

abri-los quando o professor der por terminada a aula. 

g)  Devem manter uma atitude vigilante e eficiente de modo a colaborar na conservação 

das instalações e do material desportivo. 

h) Devem tomar as providências indispensáveis para manter as instalações desportivas, 

os vestiários e os balneários em boas condições de limpeza. 

i)  Devem intervir sempre que se verifiquem infrações aos regulamentos. 

j)  Nos casos em que não sejam obedecidos ou verificarem a continuidade ou 

persistência de situações de infração devem comunicar superiormente os factos por 

escrito. 

k) Devem verificar os estragos ocorridos nas instalações desportivas e seus anexos. 

l)  Devem, no final de cada aula, verificar, quando da recepção do material 

gimnodesportivo,. se há danos ou perdas do material entregue aos professores e registar 

as ocorrências. 

m)  Devem informar o Diretor de Instalações de todos os estragos ocorridos nestas 

instalações e do material danificado ou perdido. 

 

ANEXO XIII 

(Instalações de Educação Visual) 

A - DISPOSIÇÕES GERAIS 

1 - O presente documento define o funcionamento das salas de aula de Educação Visual 

(TOI e DC). 

2 - O presente regulamento aplica-se: 

a) aos docentes da disciplina. 

b) aos docentes de outros grupos disciplinares que utilizem as salas TOI e DC. 

c) aos alunos. 

d) ao pessoal auxiliar de ação educativa. 

B  - ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL 

1 – COMPETE AOS PROFESSORES 

a) utilizar o equipamento e materiais nas condições regulamentadas. 

b) zelar pelo bom funcionamento da sala de aula. 

c) zelar pela limpeza da sala de aula, nomeadamente, chão, mesas, cadeiras, lavatórios, 

bancadas e quadro. 
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d) zelar pela arrumação da sala de aula, nomeadamente, mesas e cadeiras. 

e)  zelar pela arrumação da sala de aula quando a sua disposição normal/ usual for 

alterada. 

f) zelar pela conservação do material escolar, nomeadamente, mesas, cadeiras, armários, 

expositores e estores. 

g) zelar para que a entrada dos alunos seja efetuada pela porta exterior à sala de aula. 

h) zelar para que os alunos respeitem, escrupulosamente, os trabalhos expostos. 

 

2 – COMPETE AOS ALUNOS 

a) Contribuir para conservação do mobiliário existente na sala de aula ( mesas, cadeiras, 

expositores, armários e bancadas). 

b)  zelar pela limpeza da sala de aula, não deitando papeis ou qualquer outro detrito para 

o chão, utilizando convenientemente os recipientes de lixo. 

c)  zelar pela arrumação da sala de aula. 

d)  entrar pela porta exterior à sala de aula. 

e)  não permanecer ou entrar na sala de aula na ausência do professor da disciplina. 

f)  respeitar escrupulosamente os trabalhos expostos. 

g) respeitar a propriedade dos bens e instrumentos de trabalho, facultados pelos 

docentes para a realização das tarefas propostas.  

h) utilizar os instrumentos específicos da disciplina de Educação Visual, como por 

exemplo, bisturis (X-Ato), tesoura, colas e tintas, sem degradar as mesas, cadeiras e 

expositores. 

3 – COMPETE AO PESSOAL AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA 

a) zelar pela limpeza da sala de aula, nomeadamente, o chão, mesas, cadeiras, 

lavatórios, bancadas e quadros. 

b) zelar pela arrumação da sala de aula, nomeadamente, mesas e cadeiras. 

c) zelar pelo fornecimento de giz em quantidade suficiente. 
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ANEXO XIV 

(Instalações de Ciências da Natureza) 

 

1 - REGRAS BÁSICAS 

a)  As regras de segurança e higiene a respeitar no Laboratório devem ser afixadas, em 

local visível, no Laboratório. 

b)  Não cheirar, não provar e não tocar com as mãos nos produtos químicos e 

biológicos. 

c)  Todos os materiais que contactarem com reagentes tóxicos ou corrosivos devem ser 

colocados em contentores adequados para posterior lavagem/esterilização. 

d)  Após o trabalho prático, limpar e arrumar criteriosamente a sua bancada. 

e)  Todos os acidentes devem ser imediatamente comunicados e objeto de relatório. 

2 – COMPETE AOS PROFESSORES 

a)  Utilizar o equipamento e materiais nas condições regulamentadas. 

b)  Zelar pelo bom funcionamento do Laboratório. 

c) Zelar pela limpeza do Laboratório, nomeadamente, chão, mesas, cadeiras, lavatórios, 

bancadas, quadro e material de laboratório. 

d) Zelar pela arrumação do Laboratório, nomeadamente, mesas, cadeiras e material de 

laboratório. 

e)  Zelar pela arrumação do Laboratório, quando a sua disposição normal/usual for 

alterada. 

f) Zelar pela conservação do material escolar, nomeadamente, mesas, cadeiras, 

armários, expositores, estores e material de laboratório. 

g)   Zelar para que os alunos respeitem, escrupulosamente, os trabalhos expostos. 

h)  Requisitar material ao Diretor de Instalações com a devida antecedência (48horas), 

para que possa ser auscultado o grupo disciplinar sobre a possibilidade momentânea 

de cedência. A sua requisição deve ser feita em impresso próprio, devendo ser 

referido o tempo de duração da requisição. 

       Caso este tempo não seja cumprido e haja reincidência do requisitante, o grupo 

disciplinar não voltará a ceder-lhe qualquer material. A devolução do material 

requisitado deverá ser realizada mediante assinatura comprovativa da mesma. 

i)  Considerar que o acesso aos anexos, arrecadações e armários, por qualquer elemento 

estranho ao grupo, é condicionado e limitado. 
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j)   Comunicar imediatamente ao Diretor de instalações, sempre que se aperceba que o 

stock de determinado material, imprescindível para as aulas, está a terminar. 

 

3 – COMPETE AOS ALUNOS 

a) Contribuir para conservação do mobiliário e equipamento existente no Laboratório ( 

mesas, cadeiras, expositores, armários, estores,  bancadas e material de laboratório). 

b) Zelar pela limpeza do Laboratório, não deitando papéis ou qualquer outro detrito para 

o chão, utilizando convenientemente os recipientes de lixo. 

c) Zelar pela arrumação do Laboratório. 

d) Não permanecer ou entrar no Laboratório na ausência do professor da disciplina. 

e) Respeitar escrupulosamente os trabalhos expostos. 

f) Não  tocar em material de experiências em curso, montadas por outros alunos, ou 

cometer qualquer ação suscetível de causar danos ou alterar os resultados das 

mesmas. 

g) Não  utilizar materiais ou realizar experiências que não sejam previstas/permitidas 

pelo professor. 

h) Antes do final de cada aula prática os alunos devem lavar, limpar e arrumar todo o 

material que não necessite de tratamento especial. 

i) Comunicar imediatamente qualquer facto anormal ou acidental. 

j) Manter sempre limpo o equipamento e a mesa de trabalho. 

k) Limpar imediatamente qualquer produto entornado seguindo, criteriosamente, as 

instruções para limpeza desse produto e tomando as devidas precauções. 

l) Verificar cuidadosamente os rótulos dos frascos, antes de retirar deles quaisquer 

porções do seu conteúdo. 

m) Identificar claramente todos os materiais a manipular. 

4 – COMPETE AO PESSOAL AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA 

a) Zelar pela limpeza do Laboratório, nomeadamente, o chão, mesas, cadeiras, 

lavatórios, bancadas e quadro. 

b) Zelar pela arrumação do Laboratório, nomeadamente, mesas e cadeiras. 

c) Zelar pelo fornecimento de toalhetes e giz em quantidade suficiente. 
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ANEXO XV 

(Instalações de Educação Tecnológica) 

 

A sala de educação tecnológica é o espaço onde os alunos adquirem uma 

aprendizagem, no domínio da tecnologia e da técnica, capaz de lhes possibilitar a 

análise e resolução de situações concretas. Para isso é preciso que sejam cumpridas 

algumas regras. 

l - O professor é o único responsável pela manutenção da ordem e da limpeza da sala 

durante a aula. 

2 - O professor, sempre que necessite de determinado material: máquinas ou 

ferramentas, deve comunicar ao Diretor de Instalações. 

3 - Sempre que houver necessidade de adquirir determinados materiais, máquinas ou 

ferramentas, deve tal facto ser comunicado ao Diretor de Instalações. 

4 - Qualquer avaria, deficiência das ferramentas ou máquinas ferramentas deve ser 

comunicada ao Diretor de Instalações. 

5 - O professor que estiver a lecionar dará o seu parecer favorável ou não sobre a saída 

de ferramentas e máquinas ferramentas da sala de aula, assumindo a responsabilidade 

pelo mesmo. 

6 - As chaves da porta de entrada encontram-se junto da funcionária de serviço no 

bloco. 

7 - As chaves dos armários e dispensa encontram-se num chaveiro instalado numa 

parede da sala. 

8 - O professor, antes de sair da sala, deve verificar se os alunos deixaram a mesma em 

condições. 

9 - O professor não deve permitir que os seus alunos utilizem as máquinas ou 

ferramentas noutras funções que não sejam aquelas para que se destinam. 

10 - O Diretor de Instalações informará o Diretor das infrações cometidas, competindo 

ao órgão de gestão, quais as medidas a tomar. 

11 - O Diretor de Instalações deve inventariar todo o material existente bem como 

aquele que for adquirido. 

12 - O Diretor de Instalações deve, no final de cada ano letivo, atualizar o inventário. 
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13 - O material, máquinas ou ferramentas existentes na sala de Educação Tecnológica, 

deve ser conservado em boas condições, uma vez que é utilizado em proveito de todos 

quanto deles usufruem. 

14 - Os alunos devem zelar pela limpeza da sala de aula, não deitando papéis ou 

quaisquer outros detritos para o chão. 

15 - Devem ser evitadas manifestações ruidosas, atitudes e comportamentos violentos. 

16 - O aluno deve comunicar ao professor sempre que detete alguma irregularidade na 

utilização das ferramentas. 

17 - Com vista a evitar problemas, os alunos ocuparão sempre o mesmo lugar dentro da 

sala de aula durante todo o ano letivo, salvo em caso de exceção que o professor 

ajuizará. 

18 - Os alunos não devem mexer no material exposto na sala (apagador, giz, persianas, 

gavetas, torneiras, armários, materiais, máquinas ou ferramentas) sem autorização do 

professor. 

19 - Os alunos só devem sair da sala de aula após terem verificado que a mesma ficou 

em condições. 

 

ANEXO XVI 

(Instalações de Educação Visual e Tecnológica) 

A – Disposições gerais 

1 – O presente documento destina-se a regulamentar a utilização da sala de Educação 

Visual e Tecnológica (TMA). Para que as atividades possam decorrer em boas 

condições é necessário ter em consideração algumas regras. 

2 – São de uso exclusivo da disciplina a arrecadação e o equipamento (ferramentas, 

utensílios e materiais). 

3 –Este documento é aplicado aos: 

a) docentes da disciplina; 

b) docentes de outros grupos disciplinares; 

c) alunos; 

d) pessoal auxiliar de ação educativa. 

B -  Organização funcional das salas 

1 – Compete aos professores (grupo disciplinar/ outro grupo disciplinar): 

a) Zelar pela boa conservação do mobiliário e equipamento; 
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b) Manter o espaço da sala de aula organizado e arrumado; 

c) Zelar pela limpeza. 

2 – Compete aos  alunos: 

a) Entrar ou sair da sala de aula  pela porta exterior; 

b) Não entrar ou permanecer  nas salas sem autorização dos professores da disciplina; 

c) Manter o mobiliário e o equipamento em boas condições; 

d) Deixar a sala arrumada; 

e) Zelar pela limpeza do espaço de trabalho e da sala de aula; 

f) Respeitar os trabalhos expostos. 

3 – Compete ao pessoal auxiliar de ação educativa 

a) Equipar as salas com o material indispensável para o seu bom funcionamento (giz 

branco e de cor, apagador e cestos de papéis); 

b) Manter as salas limpas e arrumadas. 

C – Organização funcional das arrecadações 

a) Os professores, da disciplina de E.V. T., que lecionam nestas salas devem Ter uma 

chave da arrecadação. 

b) A entrada neste espaço só é permitida aos professores da disciplina e aos alunos 

quando devidamente autorizados. 

c) Na arrecadação, o material dos alunos deve estar identificado e organizado por 

turmas, assim como o material de desgaste. 

d) A arrecadação deve ser mantida limpa e arrumada. 

e)No final de cada ano letivo, cada par pedagógico deve deixar a arrecadação limpa e 

arrumada. 

D - Organização funcional das ferramentas e materiais 

a)  A utilização de ferramentas, máquinas e utensílios deverá ter em conta a função a 

que se destinam. 

b)  Aquando da sua utilização pelos alunos deve o professor estar presente. 

c)  Depois da sua utilização devem ser limpas e arrumadas. 

d)Só é permitida a saída da sala de qualquer ferramenta ou máquina ferramenta, por um 

período máximo de 15 dias, mediante o preenchimento ou apresentação de uma 

requisição entregue ao Diretor de Instalações.  

§ único – Esta norma aplica-se também a todos os professores da disciplina. 
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ANEXO XVII 

(Laboratório de Física e Química) 

1.  DISPOSIÇÕES GERAIS 
1- O presente documento define o funcionamento do Laboratório de Física e Química 

(LAB2). 

2- O presente documento aplica-se: 

a) aos docentes da disciplina 

b) aos docentes de outros grupos disciplinares que utilizem o Laboratório de Física e 

Química. 

c) aos alunos. 

d) ao pessoal auxiliar de ação educativa. 

2. REGRAS BÁSICAS DE CONDUTA 

a)  As regras de segurança no Laboratório e higiene devem ser afixadas no 

Laboratório. 

b)   O Laboratório de Física e Química só deve utilizada para aulas ou trabalhos do 

grupo 510 – Física e Química. 

c)  Deve ter-se sempre presente que o Laboratório é um lugar de trabalho sério. 

d) Antes de se iniciar qualquer experiência, deve ter-se o cuidado de ler os protocolos 

experimentais e anotar todas as preocupações a tomar. 

e)   O uso de bata no Laboratório é obrigatório, sempre que se efetue qualquer 

experiência.    

f)   Usar quando for necessário, proteção individual. 

g)   Lavar com frequência as mãos durante e no fim do trabalho laboratorial. 

h)   Não manusear equipamento elétrico com as mãos húmidas. 

i)  Antes de iniciar qualquer experiência, todos os utensílios desnecessários devem 

ser arrumados fora do laboratório ou afastados das suas zonas de trabalho. 

j)   Antes de iniciar o trabalho prático, localizar o material de segurança. 

k)  Não cheirar, não provar e não tocar com as mãos nos produtos químicos e 

biológicos. 

l)  Todos os materiais que contactarem com reagentes tóxicos ou corrosivos devem 

ser colocados em contentores adequados para posterior lavagem/esterilização. 

m)  Após o trabalho prático, limpar e arrumar criteriosamente a sua bancada. 

n)  Todos os acidentes devem ser imediatamente comunicados e objeto de relatório. 
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3.  COMPETE AOS PROFESSORES: 

a)  Utilizar o equipamento e materiais nas condições regulamentadas. 

b)   Zelar pelo bom funcionamento do Laboratório. 

c) Zelar pela limpeza do Laboratório, nomeadamente, chão, mesas, cadeiras, 

lavatórios, bancadas, quadro e material de laboratório. 

 d)   Zelar pela arrumação do Laboratório quando a sua disposição normal/usual for 

alterada. 

 e)  Zelar pela arrumação do Laboratório, nomeadamente, mesas e cadeiras e material 

de Laboratório. 

 f)  Zelar  pela conservação do material escolar, nomeadamente, mesas, cadeiras, 

armários, expositores, estores e material de laboratório. 

g)   Zelar que os alunos respeitem, escrupulosamente, os trabalhos expostos. 

h) Requisitar material ao Diretor de Instalações com a devida antecedência 

(48horas), para que possa ser auscultado o grupo disciplinar sobre a possibilidade 

momentânea de cedência. A sua requisição deve ser feita em impresso próprio, 

devendo ser referido o tempo de duração da requisição. 

Caso este tempo não seja cumprido e haja reincidência do requisitante, o grupo 

disciplinar não voltará a ceder-lhe qualquer material. A devolução do material 

requisitado deverá ser realizada mediante assinatura comprovativa da mesma. 

j)  Considerar que o acesso aos anexos, arrecadações e armários, por qualquer 

elemento estranho ao grupo, é condicionado e limitado. 

l)   Comunicar imediatamente ao Diretor de Instalações sempre, que se aperceba, que 

o stock de determinado material imprescindível para as aulas está a terminar. 

m)  Zelar que a entrada dos alunos seja efetuada pela porta exterior ao Laboratório. 

4. COMPETE AOS ALUNOS 

a) Contribuir para conservação do mobiliário e equipamento existente no 

Laboratório (mesas, cadeiras, expositores, armários, estores,  bancadas e material 

de laboratório). 

b)  Zelar pela limpeza do Laboratório, não deitando papéis ou qualquer outro detrito 

para o chão, utilizando convenientemente os recipientes de lixo. 

c)   Zelar pela arrumação do Laboratório. 

d)  Não permanecer ou entrar no Laboratório na ausência do professor da disciplina. 

e)  Respeitar escrupulosamente os trabalhos expostos.   
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f)  Não  tocar em material de experiências em curso, montadas por outros alunos, ou 

cometer qualquer ação suscetível de causar danos ou alterar os resultados da 

mesma. 

g) Não  utilizar materiais ou realizar experiências que não sejam previstas/permitidas 

pelo professor. 

h) Antes do final de cada aula prática os alunos devem lavar, limpar e arrumar todo o 

material que não necessite de tratamento especial. 

i) Comunicar imediatamente qualquer facto anormal ou acidental. 

j) Manter sempre limpo o equipamento e a mesa de trabalho. 

k)  Procurar instruções para limpar imediatamente qualquer produto entornado. 

l)  Verificar cuidadosamente os rótulos dos frascos, antes de retirar deles quaisquer 

porções do seu conteúdo. 

m) Identificar claramente todos os materiais que manipular. 

n)  Entrar pela porta exterior ao Laboratório. 

6.  COMPETE AO PESSOAL AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA 

a) Zelar pela limpeza do Laboratório, nomeadamente, chão, mesas, cadeiras, 

lavatórios, bancadas e quadro. 

b) Zelar pela arrumação do Laboratório, nomeadamente, mesas e cadeiras. 

c) Zelar pelo fornecimento de giz e toalhetes, em quantidade suficiente. 

 

ANEXO XVIII 

(Laboratório de Ciências Naturais) 

 

1.  DISPOSIÇÕES GERAIS 
1. O presente documento define o funcionamento do Laboratório de Ciências Naturais 

(LAB1). 

2. O presente documento aplica-se: 

a) aos docentes da disciplina 

b) aos docentes de outros grupos disciplinares que utilizem o Laboratório de Ciências 

Naturais. 

c) aos alunos. 

d) ao pessoal auxiliar de ação educativa. 
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2. REGRAS BÁSICAS DE CONDUTA 

a)  As regras de segurança no Laboratório e higiene devem ser afixadas no 

Laboratório. 

b)  O Laboratório de Biologia só deve ser utilizado para aulas ou trabalhos do grupo 

530 – Biologia e Geologia. 

c)  Deve ter-se sempre presente que o Laboratório é um lugar de trabalho sério. 

d) Antes de se iniciar qualquer experiência, deve ter-se o cuidado de ler os protocolos 

experimentais e anotar todas as preocupações a tomar. 

e)  O uso de bata no Laboratório é obrigatório, sempre que se efetue qualquer 

experiência.    

f)  Usar, quando for necessário, proteção individual. 

g)  Lavar com frequência as mãos durante e no fim do trabalho laboratorial. 

h)  Não manusear equipamento elétrico com as mãos húmidas. 

i)  Antes de iniciar qualquer experiência, todos os utensílios desnecessários devem 

ser arrumados fora do laboratório ou afastados das suas zonas de trabalho. 

j)  Antes de iniciar o trabalho prático, localizar o material de segurança. 

k)  Não cheirar, não provar e não tocar com as mãos nos produtos químicos e 

biológicos. 

l) Todos os materiais que contactarem com reagentes tóxicos ou corrosivos devem 

ser colocados em contentores adequados para posterior lavagem/esterilização. 

m)  Após o trabalho prático, limpar e arrumar criteriosamente a sua bancada. 

n)   Todos os acidentes devem ser imediatamente comunicados e objeto de relatório. 

3. COMPETE AOS PROFESSORES 

a)  Utilizar o equipamento e materiais nas condições regulamentadas. 

b)  Zelar pelo bom funcionamento do Laboratório. 

c) Zelar pela limpeza do Laboratório, nomeadamente, chão, mesas, cadeiras, 

lavatórios, bancadas, quadro e material de laboratório. 

d) Zelar pela arrumação do Laboratório quando a sua disposição normal/usual for 

alterada. 

e)  Zelar pela arrumação do Laboratório, nomeadamente, mesas, cadeiras e material 

de Laboratório. 

f)  Zelar  pela conservação do material escolar, nomeadamente, mesas, cadeiras, 

armários, expositores, estores e material de laboratório. 
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g)  Zelar para que os alunos respeitem escrupulosamente os trabalhos expostos. 

h) Requisitar material ao Diretor de Instalações com a devida antecedência 

(48horas), para que possa ser auscultado o grupo disciplinar sobre a possibilidade 

momentânea de cedência. A sua requisição deve ser feita em impresso próprio, 

devendo ser referido o tempo de duração da requisição. 

      Caso este tempo não seja cumprido e haja reincidência do requisitante, o grupo 

disciplinar não voltará a ceder-lhe qualquer material. A devolução do material 

requisitado deverá ser realizada mediante assinatura comprovativa da mesma. 

i)  Considerar que o acesso aos anexos, arrecadações e armários, por qualquer 

elemento estranho ao grupo, é condicionado e limitado. 

j)   Comunicar imediatamente ao Diretor de Instalações sempre, que se aperceba, que 

o stock de determinado material imprescindível para as aulas está a terminar. 

 

4.  COMPETE AOS ALUNOS 

a) Contribuir para conservação do mobiliário e equipamento existente no 

Laboratório (mesas, cadeiras, expositores, armários, estores,  bancadas e material 

de laboratório). 

b)  Zelar pela limpeza do Laboratório, não deitando papéis ou qualquer outro detrito 

para o chão, utilizando convenientemente os recipientes de lixo. 

c)  Zelar pela arrumação do Laboratório. 

d)  Não permanecer ou entrar no Laboratório na ausência do professor da disciplina. 

e)  Respeitar escrupulosamente os trabalhos expostos.   

f)  Não tocar em material de experiências em curso, montadas por outros alunos, ou 

cometer qualquer ação suscetível de causar danos ou alterar os resultados da 

mesma. 

g) Não utilizar materiais ou realizar experiências que não sejam previstas/permitidas 

pelo professor. 

h) Antes do final de cada aula prática os alunos devem lavar, limpar e arrumar todo o 

material que não necessite de tratamento especial. 

i) Comunicar imediatamente qualquer facto anormal ou acidental. 

j) Manter sempre limpo o equipamento e a mesa de trabalho. 

k) Procurar instruções para limpar imediatamente qualquer produto entornado. 

l) Verificar cuidadosamente os rótulos dos frascos, antes de retirar deles quaisquer 

porções do seu conteúdo. 
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m) Identificar claramente todos os materiais que manipular. 

5. COMPETE AO PESSOAL AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA 

a) Zelar pela limpeza do Laboratório, nomeadamente, chão, mesas, cadeiras, 

lavatórios, bancadas e quadro. 

b)  Zelar pela arrumação do Laboratório, nomeadamente, mesas e cadeiras. 

c)  Zelar pelo fornecimento de giz e toalhetes, em quantidade suficiente. 

 

ANEXO XIX 

(INFORLAB – Sala de Informática) 

Regulamento Sala de Informática 

A - Introdução 

Todo o material que se encontra no Laboratório de Informática (INFORLAB) 

envolve grande responsabilidade. Se não for utilizado, convenientemente, pode resultar 

em danos que vão impedir um bom funcionamento da sala. 

O presente regulamento considera as normas de comportamento e procedimentos 

a adotar pelos utentes do INFORLAB, com vista a manutenção do seu bom estado de 

funcionamento. 

B - COMPETE AO DIRETOR DE INSTALAÇÕES: 

1. No início de cada ano letivo, dar a conhecer aos professores que utilizarem o 

INFORLAB o conteúdo deste regulamento. 

2.  Discutir as regras de funcionamento com os outros professores do grupo. 

3.  Organizar o inventário do material e zelar pela sua conservação. 

4.  Planificar o modo de utilização das instalações. 

5.  Propor a aquisição de material, após ouvidos os professores do grupo. 

6.  Comunicar, no fim de cada período letivo, ao Diretor, a relação de material 

danificado, a fim de ser providenciada a rápida reposição do mesmo. 

7.  Propor a análise, em reunião com os outros professores da especialidade, de todas 

as participações de material danificado, a fim de ser decidido se o aluno 

responsável pelos estragos terá, ou não, que reparar os estragos. 

8.  Elaborar relatório no final de cada ano letivo. O relatório deverá incluir um 

inventário dos equipamentos afetos ao grupo de Informática, o seu estado de 

operacionalidade bem como o seu registo histórico ao longo do ano letivo, se 

assim o justificar. 
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C - COMPETE AOS PROFESSORES: 

1. Zelar pela conservação do material. 

2. Não permitir a permanência dos alunos nas salas sem a presença do professor. 

3. Comunicar as regras de utilização das salas e dos equipamentos aos alunos. 

4. Preencher o Registo Diário no início de cada aula, após a verificação do material 

ali existente. 

5.  Elaborar uma participação sempre que a situação de material danificado seja 

considerada grave. 

6. Facultar aos alunos material de suporte. 

7. Condicionar a utilização de qualquer disquete ou software externo à escola pelos 

alunos. 

8.  Não instalar qualquer software novo sem comunicação prévia ao Diretor de 

Instalações. 

9. Comunicar de imediato ao Diretor de Instalações o material danificado durante o 

decorrer das aulas e, caso se verifique o definido em  5., apresentar a respetiva 

participação ao Diretor. 

10. No fim da aula, verificar se o equipamento está desligado e devidamente 

acondicionado, e se a sala está arrumada convenientemente. 

D - COMPETE AOS ALUNOS: 

1. Não entrar na sala de aula antes do professor. 

2. Comunicar ao professor a deteção de alguma anomalia ao nível do estado de 

funcionamento dos equipamentos e logo que entre na sala. 

3. Comunicar, de imediato, ao professor caso tenham danificado ou apagado alguma 

coisa. 

4. Utilizar, durante as aulas, apenas as disquetes - ou outros suportes - associadas às 

tarefas desenvolvidas no contexto da disciplina. 

5. Serem responsáveis, durante as aulas, pelo material que estão a utilizar. 

6. Gravar todos os trabalhos realizados durante as aulas em disquetes, de modo a não 

sobrecarregar os discos internos dos computadores e como forma de prevenção 

contra a sua eventual/acidental remoção desses mesmos discos. 

7. Devolver, no final da aula, as disquetes cedidas pelo professor. 

8. No fim da sessão de trabalho, fechar todas as aplicações, desligar o computador e 

acondicioná-lo de forma adequada. 

9. Arrumar convenientemente a sala antes de sair. 
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E - REGRAS DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO RESIDENTE NO 

INFORLAB (A afixar na sala) 

1 - Antes de iniciar o trabalho no computador deverá verificar as condições do 

equipamento. 

A situação "normal" será: 

- Computador/ Monitor e teclado "tapados"; 

- Computador e periféricos desligados; 

- "Rato" em cima da mesa; 

- Máquina e mesa limpas. 

A verificação de qualquer irregularidade deverá ser comunicada de imediato ao 

professor responsável. 

2 - Durante a utilização do computador, é expressamente proibido efetuar quaisquer 

alterações a: 

- Equipamento; 

- Sistema Operativo, e/ou 

- Aplicações de Software instaladas no computador, 

sem a prévia autorização do professor responsável. 

3 - Ao terminar a sessão de trabalho, deverá: 

- Encerrar todos os programas que utilizou; 

- Encerrar o Windows, antes de desligar o computador ; 

- Desligar o computador e, se necessário, o monitor; 

- Tapar o equipamento com as capas disponíveis. 

(O monitor deverá arrefecer antes de ser coberto) 

 

F - CONSIDERAÇÕES, NORMAS E PROCEDIMENTOS A ADOTAR PARA A 

BOA MANUTENÇÃO DO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS 

EQUIPAMENTOS PRESENTES NAS SALAS DE INFORMÁTICA 

1 - Os computadores  devem encontrar-se visivelmente identificados através de uma 

numeração. 

2 - Entende-se que, qualquer que seja a disciplina técnica aí lecionada, a sala não deve 

ser ocupada a uma razão superior a dois alunos por computador (considerando 

apenas os computadores que  lhes estão dedicados). 

3.  A  sala deverá dispor de um armário acessível apenas ao professor que dela dispuser. 

Nesse armário dever-se-á encontrar:  
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a) Disquetes ou outros suportes digitais contendo o software de instalação 

das aplicações, Sistema(s) Operativo(s) e Gestores de dispositivos 

(device drivers), por forma a, em caso de corrupção dessas aplicações, se 

proceder à sua imediata reposição;  

b) Arquivadores de disquetes contendo as disquetes de trabalho dos alunos, 

devidamente identificadas, e que estes deverão utilizar no decorrer das 

aulas;  

c) Manuais ou "tutoriais" referentes aos Sistemas Operativos, aplicações e 

aos próprios equipamentos e componentes particulares (por exemplo, 

placas gráficas) instaladas nos computadores. 

4 – A  sala deverá dispor de um Registo Diário devidamente atualizado no qual os 

professores poderão dar conta das variadas ocorrências técnicas verificadas no inicio 

ou decorrer normal das aulas.  

5 - Não deverão, estar instaladas nos computadores quaisquer aplicações de software 

estranhas ao contexto das aulas lecionadas ou à manutenção do bom funcionamento 

do próprio computador. 

6 - Todo o equipamento deverá estar provido de acondicionamento adicional, próprio e 

adequado que o proteja quando desligado. 

7 – A sala  deve dispor de um placard (de cortiça) onde se deverão encontrar afixados: 

a)  Uma cópia deste regulamento; 

b) Mapas, por turmas e por disciplinas, onde se representam as associações 

permanentes dos alunos aos seus respetivos postos de trabalho; 

c)  Um mapa de ocupação da sala ao longo da semana de aulas, com 

identificação da disciplina, horário e docente; 

d) Informações adicionais eventuais ou relativas ao funcionamento da sala 

(notas técnicas, avisos, etc..) 

8 -  Todo o computador deverá estar munido de um sistema de proteção antivírus, 

acordado em reunião entre os professores da especialidade, que seja ativado 

aquando do arranque do computador e que assim permaneça. 
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ANEXO XX 

Regulamento de utilização para afetação/utilização de equipamento 

informático previstos no ponto 3.a) do edital da Iniciativa Escolas, 

Professores e Computadores Portáteis 

 

A - INTRODUÇÃO 

Tratando-se de material informático portátil prevê-se que a sua utilização seja 

feita em diferentes espaços físicos da escola. Estão contemplados para utilização deste 

equipamento em particular os blocos A, B, D e Bloco Administrativo.  

Este equipamento, que integra 10 computadores portáteis, envolve grande 

responsabilidade, se não for utilizado convenientemente pode resultar em danos que vão 

impedir um bom funcionamento das atividades a desenvolver. 

O equipamento ficará armazenado na Biblioteca/ Centro de Recursos Educativos 

ficando assim disponível para utilização durante todo o período em que o 

estabelecimento de ensino se encontrar em funcionamento 

O presente regulamento considera as normas de comportamento e procedimentos 

a adotar pelos utilizadores deste equipamento, com vista a manutenção do seu bom 

estado de funcionamento. 

 

B - COMPETE AO COORDENADOR DAS TIC: 

1. Afetar o equipamento aos professores participantes no projeto Iniciativa Escolas, 

Professores e Computadores Portáteis. 

2. Os computadores devem encontrar-se visivelmente identificados através de uma 

etiqueta que identifique o docente ao qual foi atribuído. 

3. No início de cada ano letivo, dar a conhecer aos professores que utilizarem este 

equipamento o conteúdo deste regulamento. 

4. Discutir as regras de funcionamento com os professores integrados no projeto 

Iniciativa Escolas, Professores e Computadores Portáteis. 

5. Organizar o inventário do material e zelar pela sua conservação.  

6. Propor a aquisição de material, após ouvidos os professores integrados no projeto 

Iniciativa Escolas, Professores e Computadores Portáteis. 

7. Comunicar, no fim de cada período letivo, ao Diretor, a relação de material 

danificado, a fim de ser providenciada a rápida reposição do mesmo. 
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8. Elaborar relatório no final de cada ano letivo. O relatório deverá incluir um inventário 

deste equipamento, o seu estado de operacionalidade bem como o seu registo histórico 

ao longo do ano letivo, se assim o justificar. 

 

C - COMPETE AOS PROFESSORES COM AFETAÇÃO DE EQUIPAMENTO: 

1. Zelar pela conservação do material. 

2. Conhecer detalhadamente o projeto Iniciativa Escolas, Professores e Computadores 

Portáteis. 

3. Não utilizar o portátil, para fins que não os mencionados no projeto Iniciativa 

Escolas, Professores e Computadores Portáteis. 

4. Preencher um formulário de utilização do equipamento para possibilitar a avaliação 

do trabalho desenvolvido durante o ano letivo. 

5. Comunicar de imediato ao Coordenador das TIC sempre que ocorra uma situação de 

material danificado. 

6. Condicionar a utilização de qualquer disquete ou software externo à escola. 

7. Não instalar qualquer software novo sem comunicação prévia ao Coordenador das 

TIC. 

8. No fim de cada utilização, verificar se o equipamento está desligado e devidamente 

acondicionado, e guardá-lo no local próprio para o efeito (Rádio Escolar). 

9. Não permitir a utilização do portátil por parte dos alunos. 

 

D  - REQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/PRIORIDADES DE UTILIZAÇÃO 

1. O equipamento estará disponível na Biblioteca, para todos os professores 

participantes no projeto Iniciativa Escolas, Professores e Computadores Portáteis. 

2. O equipamento deverá ser requisitado pelos docentes que não integram o projeto 

Iniciativa Escolas, Professores e Computadores Portáteis ao Coordenador das TIC, com 

uma antecedência mínima de 48 horas. 

2. Em relação à prioridade de utilização:  

a) Os professores integrados no projeto Iniciativa Escolas, Professores e 

Computadores Portáteis, têm prioridade de utilização do equipamento. 

b) Para os restantes docentes, em caso de requisição, será atribuído o equipamento 

tendo em conta a disponibilidade do mesmo, a importância da atividade prevista 

para o projeto Iniciativa Escolas, Professores e Computadores Portáteis, e a data da 

requisição. 
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E - REGRAS DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO QUANDO 

DISPONIBILIZADO PARA TRABALHO EM EQUIPA: 

1. Deverá estar presente nessa equipa um dos docentes com afetação de equipamento, 

caso não seja possível, mediante requisição, deverá o Coordenador das TIC após 

consultar a equipa de professores integrados no projeto Iniciativa Escolas, Professores e 

Computadores Portáteis, disponibilizar o equipamento garantindo que um dos docentes 

assuma o papel de responsável pelo material e cumpra as funções designadas em C. 

2. Devem todos os docentes participantes na equipa zelar pela conservação do material. 

3. Os docentes devem estar informados sobre as funções que o equipamento deve ter 

nas circunstâncias em que irá ser utilizado. 

4. Os docentes não devem permitir a utilização do portátil por parte de outros colegas, 

para fins que não os mencionados no projeto Iniciativa Escolas, Professores e 

Computadores Portáteis. 

5. Os docentes devem preencher um formulário de utilização do equipamento para 

possibilitar a avaliação do trabalho desenvolvido durante o ano letivo. 

 

F - REGRAS DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO (GERAL) 

1 - Antes de iniciar o trabalho no computador, o docente deverá verificar as condições 

do equipamento. 

A situação "normal" será: 

- Computador portátil armazenado na Biblioteca/ Centro de Recursos 

Educativos e devidamente acondicionado; 

- Uma vez ligado deverá ter disponíveis as seguintes aplicações: 

- (a definir pela Iniciativa Escolas, Professores e Computadores 

Portáteis) 

- Atalho para pasta Professores (disponível quando em rede) 

- Atalho para o programa de gestão de Alunos 

A verificação de qualquer irregularidade deverá ser comunicada de imediato ao 

Coordenador das TIC. 

2 - Durante a utilização do portátil, é expressamente proibido efetuar quaisquer 

alterações a: 

- Equipamento; 

- Sistema Operativo, e/ou 
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- Aplicações de Software instaladas no computador,  

sem a prévia autorização do professor responsável. 

3 - Ao terminar a sessão de trabalho, deverá: 

- Encerrar todos os programas que utilizou; 

- Encerrar o Windows; 

- Desligar o computador se necessário da corrente elétrica; 

- Acondicionar o equipamento com o material destinado ao efeito; 

- Voltar a guardá-lo no local próprio para o efeito (Rádio Escolar). 

 

ANEXO XXI 

Regulamento de utilização para afetação/utilização de equipamento 

informático previstos no ponto 3.b) do edital da Iniciativa Escolas, 

Professores e Computadores Portáteis 

 

A - INTRODUÇÃO 

Tratando-se de material informático portátil prevê-se que a sua utilização seja 

feita em diferentes espaços físicos da escola. Estão contemplados para utilização deste 

equipamento, em particular, os blocos A, B, C e D.  

Este equipamento que integra 14 computadores portáteis, um projetor de vídeo e 

um ponto de acesso sem-fios, envolve grande responsabilidade e se não for utilizado 

convenientemente pode resultar em danos que vão impedir um bom funcionamento das 

atividades a desenvolver. 

O presente regulamento considera as normas de comportamento e procedimentos 

a adotar pelos utilizadores deste equipamento, com vista à manutenção do seu bom 

estado de funcionamento. 

 

 

 

B - COMPETE AO COORDENADOR DAS TIC: 

1. No início de cada ano letivo, dar a conhecer aos professores que utilizarem este 

equipamento o conteúdo deste regulamento. 
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2. Discutir as regras de funcionamento com os outros professores integrados no projeto 

Iniciativa Escolas, Professores e Computadores Portáteis. 

3. Organizar o inventário do material e zelar pela sua conservação. 

4. Planificar o modo de utilização do equipamento. 

5. Propor a aquisição de material, após ouvidos os professores integrados no projeto 

Iniciativa Escolas, Professores e Computadores Portáteis. 

6. Comunicar, no fim de cada período letivo, ao Diretor, a relação de material 

danificado, a fim de ser providenciada a rápida reposição do mesmo. 

7. Propor a análise, em reunião com os outros professores integrados no projeto 

Iniciativa Escolas, Professores e Computadores Portáteis, de todas as participações de 

material danificado, a fim de ser decidido se o aluno responsável pelos estragos terá, ou 

não, que reparar os estragos. 

8. Elaborar relatório no final de cada ano letivo. O relatório deverá incluir um inventário 

deste equipamento, o seu estado de operacionalidade bem como o seu registo histórico 

ao longo do ano letivo, se assim o justificar. 

 

C - COMPETE AOS PROFESSORES: 

1. Zelar pela conservação do material. 

2. Não permitir a permanência dos alunos na sala sem a presença do professor. 

3. Comunicar as regras de utilização dos equipamentos aos alunos. 

4. Preencher o Registo Diário no início de cada aula/atividade, após a verificação do 

material ali existente. 

5. Elaborar uma participação sempre que a situação de material danificado seja 

considerada grave. 

6. Facultar aos alunos material de suporte. 

7. Condicionar a utilização de qualquer disquete ou software externo à escola pelos 

alunos. 

8. Não instalar qualquer software novo sem comunicação prévia ao Coordenador das 

TIC. 

9. Comunicar de imediato ao Coordenador das TIC o material danificado durante o 

decorrer das aulas e, caso se verifique o definido em 5., apresentar a respetiva 

participação à Direção. 

10. No fim da aula, verificar se o equipamento está desligado e devidamente 

acondicionado, e se a sala está arrumada convenientemente. 
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D - COMPETE AOS ALUNOS: 

1. Não entrar na sala de aula antes do professor. 

2. Comunicar ao professor a deteção de alguma anomalia ao nível do estado de 

funcionamento dos equipamentos logo que entre na sala. 

3. Comunicar, de imediato, ao professor caso tenham danificado ou apagado alguma 

coisa. 

4. Utilizar, durante as aulas, apenas as disquetes - ou outros suportes - associadas às 

tarefas desenvolvidas no contexto da disciplina. 

5. Serem responsáveis, durante as aulas, pelo material que estão a utilizar. 

6. Gravar todos os trabalhos realizados durante as aulas em disquetes, de modo a não 

sobrecarregar os discos internos dos computadores e como forma de prevenção contra a 

sua eventual/acidental remoção desses mesmos discos. 

7. Devolver, no final da aula, as disquetes cedidas pelo professor. 

8. No fim da sessão de trabalho, fechar todas as aplicações, encerrar o computador e 

acondicioná-lo de forma adequada. 

9. Arrumar convenientemente a sala antes de sair. 

 

E  - REQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/PRIORIDADES DE UTILIZAÇÃO 

1. Todo o equipamento deverá ser requisitado ao Coordenador das TIC, com uma 

antecedência mínima de 48 horas. 

2. Em relação à prioridade de utilização:  

a) Os professores integrados no projeto Iniciativa Escolas, Professores e 

Computadores Portáteis, têm prioridade de utilização do equipamento. 

b) Sempre que for efetuada mais do que uma requisição do equipamento para 

utilização no mesmo tempo letivo, por parte dos professores integrado no projeto 

Iniciativa Escolas, Professores e Computadores Portáteis, será atribuído o 

equipamento à primeira requisição efetuada. 

c) Para os restantes docentes, em caso de requisição simultânea, será atribuído o 

equipamento tendo em conta a importância da atividade prevista para o projeto 

Iniciativa Escolas, Professores e Computadores Portáteis, e a data da requisição. 

 

 



REGULAMENTO INTERNO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JOÃO LÚCIO 

 

  

 

217 
 

 

F - REGRAS DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO QUANDO 

DISPONIBILIZADO NA SALA D2 (A afixar na sala) 

1 - Antes de iniciar o trabalho no computador deverá verificar as condições do 

equipamento. 

A situação "normal" será: 

- Computador portátil acondicionado; 

- Computador desligado; 

- Videoprojector preparado para ligação a portátil de docente; 

- Máquina e mesa limpas. 

A verificação de qualquer irregularidade deverá ser comunicada de imediato ao 

professor responsável. 

2 - Durante a utilização do computador, é expressamente proibido efetuar quaisquer 

alterações a: 

- Equipamento; 

- Sistema Operativo, e/ou 

- Aplicações de Software instaladas no computador, 

sem a prévia autorização do professor responsável. 

3 - Ao terminar a sessão de trabalho, deverá: 

- Encerrar todos os programas que utilizou; 

- Encerrar o Windows, antes de desligar o computador ; 

- Desligar o computador se necessário da corrente elétrica; 

- Tapar o equipamento com o material destinado ao efeito. 

 

G - CONSIDERAÇÕES, NORMAS E PROCEDIMENTOS A ADOTAR PARA A 

BOA MANUTENÇÃO DO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS 

EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS PORTÁTEIS  

1 - Os computadores devem encontrar-se visivelmente identificados através de uma 

numeração. 

2 - Entende-se que, qualquer que seja a disciplina aí lecionada, a sala não deve ser 

ocupada a uma razão superior a dois alunos por computador (considerando apenas os 

computadores que lhes estão dedicados). 

3 - A sala deverá dispor de um armário acessível aos professores que dela dispuserem. 

Esse armário deverá conter:  
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a) Disquetes ou outros suportes digitais contendo o software de instalação 

das aplicações, Sistema(s) Operativo(s) e Gestores de dispositivos (device 

drivers), por forma a, em caso de corrupção dessas aplicações, se proceder à 

sua imediata reposição;  

b) Arquivadores de disquetes contendo as disquetes de trabalho dos alunos, 

devidamente identificadas, e que estes deverão utilizar no decorrer das 

aulas;  

c) Manuais ou "tutoriais" referentes aos Sistemas Operativos, aplicações e 

aos próprios equipamentos e componentes particulares (por exemplo, placas 

gráficas) instaladas nos computadores. 

4 – A sala deverá dispor de um Registo Diário devidamente atualizado no qual os 

professores poderão dar conta das variadas ocorrências técnicas verificadas no início ou 

decorrer normal das aulas.  

5 - Não deverão, estar instaladas nos computadores quaisquer aplicações de software 

estranhas ao contexto das aulas lecionadas ou à manutenção do bom funcionamento do 

próprio computador. 

6 - Todo o equipamento deverá estar provido de acondicionamento adicional, próprio e 

adequado que o proteja quando desligado. 

7 – A sala deve dispor de um placard (de cortiça) onde se deverão encontrar afixados: 

a) Uma cópia deste regulamento; 

b) Um mapa de ocupação da sala ao longo da semana de aulas, com 

identificação da disciplina, horário e docente; 

d) Informações adicionais eventuais ou relativas ao funcionamento da sala 

(notas técnicas, avisos, etc..) 

8 - Todo o computador deverá estar munido de um sistema de proteção antivírus, 

disponibilizado pela escola, que seja ativado aquando do arranque do computador e que 

assim permaneça. 
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ANEXO XXII 
 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PESSOAL DOCENTE  
CICLO DE AVALIAÇÃO 2009/2011 

CALENDÁRIO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE 
( DR n.º 2/2010, art.º 15.º, n.º 2) 

CALENDÁRIO 

FASE 
Docentes 

Integrados na 
carreira 

Docentes 
Contratados 

REFERÊNCIA NORMATIVA 
(Decreto Regulamentar     

n.º 2/2010, de 23 de junho) 

� Apresentação, facultativa, de objetivos 
individuais. 

Até 29 de outubro de 
2010 

Até 29 de outubro de 
2010  n.º 2 do art.º 8.º 

� Apresentação, facultativa, de requerimento 
para observação de aulas (apenas obrigatória 
para a obtenção das menções qualitativas de 
Muito bom e Excelente e progressão aos 3.º e 
5.º escalões da carreira. 

Até 29 de outubro de 
2010 

Até 29 de outubro de 
2010 ou até 5 dias 

úteis após  a 
celebração do 

contrato*. 

n.º 1 do art.º 9.º 
 

� Observação de aulas (pelo menos duas). 
(calendário a definir pelo Diretor, mediante 
proposta dos Relatores, ouvidos os professores 
avaliados). 

Fevereiro a maio de 
2011 

1 Aula por cada 
dois meses de 

contrato, até um 
máximo de 3 aulas. 

n.º 3 do art.º 9.º 

 

� Entrega do relatório de autoavaliação (em 
suporte de papel). 

Até 30 de julho de 
2011 

Até 30 de junho de 
2011 ou até 20 dias 

antes 
do final do contrato. 

art.º 17.º  

 

� Apreciação do relatório de autoavaliação e 
comunicação da  proposta de avaliação final. 

Até 30 setembro de 
2011 

Até 15 de julho de 
2011 ou até 10 dias 

antes 
do final do contrato. 

art.
os  

18.º, 28.º e 29.º 

 

� Realização da entrevista individual do Relator 
com o respetivo avaliado, quando requerida 
por este. 

Até 7 outubro de 2011 

Até  20 de julho de 
2011 ou  até  8 dias 

antes 
do final do contrato 

n.º 1 do art.º 19.º 

� Avaliação e comunicação da avaliação final ao 
avaliado. 

Até 21 de outubro de 
2011 

Até 22 de julho de 
2011 ou até 5 dias 

antes 
do final do contrato 

art.º 22.º 

� Reclamação. 
Nos 10 dias úteis após conhecimento da 

avaliação pelo avaliado. n.º 1 do art.º 23.º 

 

� Decisão da reclamação. Nos 15 dias úteis subsequentes. n.º 2 do art.º 23.º 

 

� Recurso. 
Nos 10 dias úteis após conhecimento da decisão 

final sobre a reclamação.  n.º 2 do art.º 24.º 

 

� Decisão do recurso. Nos 10 dias úteis contados da data da sua 
interposição. 

n.º 3 do art.º 24.º 

 

*Contratos de substituição temporária celebrados após 31 de outubro de 2010. 
Notas:  
1.ª – A calendarização do procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente é válida a partir de 14 de 
outubro de 2010, após a audição da Comissão de Coordenação da Avaliação do Desempenho realizada em 13 de 
outubro de 2010; 

2.ª – Os instrumentos de registo, previstos no Artigo 10.º do Decreto Regulamentar n.º 2/2010, de 23 de 
junho, serão aprovados pelo Conselho Pedagógico, em reunião a realizar em 9 de fevereiro de 2011. 
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