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À GUISA DE PREFÁCIO 
 

«Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, 

Muda-se o ser, muda-se a confiança, 

Todo o mundo é composto de mudança, 

Tomando sempre novas qualidades.» 

 

Luís Vaz Camões, in Sonetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luís de Camões é o patrono do nosso Agrupamento. 

Aponta-se o ano de 1524 como a data mais provável do seu nascimento. O lugar em que nasceu parece 

ter sido em Lisboa, embora Coimbra pretenda também essa honra. 

Durante longos anos levou o poeta uma vida acidentada, peregrinando por todo o Oriente. Em 1570 

encontra-se de novo em Lisboa. O seu grande sonho é, agora, a publicação de “Os Lusíadas”, que vêm a 

lume em 1572. 

A 10 de Junho de 1580, morre Luís de Camões, o maior génio de toda a literatura nacional. 

 

 

«Viajante, letrado, humanista, trovador à sua maneira tradicional, fidalgo 

esfomeado, numa mão a pena noutra a espada, salvando a nado num naufrágio, 

manuscrita, a grande obra da sua vida, Camões assumiu e meditou a experiência 

de toda uma civilização cujas contradições viveu na sua carne e procurou superar 

pela criação artística. (…)» 

 

SARAIVA, António José e LOPES, Óscar – História da Literatura Portuguesa, Porto: Porto Editora Lda. 323ss. 
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INTRODUÇÃO 
 

Ao agrupamento de escolas é reconhecido a faculdade pela lei e pela administração educativa, de tomar 

decisões nos domínios da organização pedagógica, da organização curricular, da gestão dos recursos 

humanos, da ação social escolar e da gestão estratégica, patrimonial, administrativa e financeira, no 

quadro das funções, competências e recursos, de acordo com o estipulado no capítulo II, artº8º, do 

Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. 

 

O Regulamento Interno é o documento que define o regime de funcionamento do agrupamento de 

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

serviços administrativos, técnicos e técnico/pedagógicos, bem como os direitos e os deveres dos 

membros da comunidade escolar (DL nº nº75/2008, de 22 de Abril, art.º 9º, alínea b, alterado pelo 

Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho). 

 

Os estabelecimentos de ensino pertencentes a este Agrupamento de Escolas localizam-se na cidade de 

Lisboa, englobando uma área pertencente a duas freguesias: S. João de Deus e S. Jorge de Arroios. 

 

ESCOLA EB1 O LEÃO DE ARROIOS 

Localização: inserida geograficamente no centro  

de Lisboa,  

no Largo do Leão,  

na freguesia de S. Jorge de Arroios. 

 

ESCOLA EB 23 LUÍS DE CAMÕES 

 (SEDE DO AGRUPAMENTO) 

Localização: Inserida geograficamente no Areeiro,  

em Lisboa,  

na Avenida Padre Manuel da Nóbrega,  

na freguesia de S. João de Deus. 

 

 

DOCENTES DE INTERVENÇÃO PRECOCE DE LISBOA – NORTE  

Localização: Escola sede do Agrupamento. 
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CAPÍTULO I  

PRINCÍPIOS E DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

Artigo 1º – Objeto e âmbito de aplicação  

 
1. O presente Regulamento Interno aplica-se aos estabelecimentos de ensino público do ensino 

básico regular, aos órgãos, estruturas e serviços, bem como a todos os membros da 

comunidade educativa, que integram o Agrupamento de Escolas Luís de Camões. 

 
Artigo 2º – Instrumentos de autonomia 

 
1. Tendo por base o poder que lhe é atribuído pelo regime de autonomia, administração e 

gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e 

secundário, são entendidos “instrumentos de autonomia” os seguintes: 

a) «Projeto educativo» – documento que consagra a orientação educativa do Agrupamento 

de escolas, 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 de escolas se propõe cumprir a sua função 

educativa. 

b) «Regulamento interno» – documento que define o regime de funcionamento do 

agrupamento de escolas, de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das 

estruturas de orientação e dos serviços administrativos, técnicos e técnico/pedagógicos, 

bem como os direitos e os deveres dos membros da comunidade escolar. 

c) «Plano anual e plurianual de atividades» – documentos de planeamento anual e 

plurianual, que definem, em função do projeto educativo, os objetivos, as formas de 

organização e de programação das atividades e que procedem à identificação dos recursos 

necessários à sua execução. 

d) «Orçamento» - documento em que se preveem, de forma discriminada, as receitas a 

obter e as despesas, a realizar pelo agrupamento de escolas.  

 
Artigo 3º – Princípios Gerais  

 
1. A autonomia, a administração e a gestão dos agrupamentos de escolas orientam-se pelos 

princípios da igualdade, da participação e da transparência. Subordinam-se ainda aos 

princípios e objetivos consagrados na Constituição e na Lei de Bases do Sistema Educativo, 

nomeadamente: 

a) Integrar as escolas do agrupamento nas comunidades que servem e estabelecerem a 

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

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

c) Assegurar a participação de todos os intervenientes no processo educativo tendo em conta 

as características específicas dos vários níveis e tipologias de educação e do ensino; 

d) Assegurar o pleno respeito pelas regras de democraticidade e representatividade, nos 

diferentes órgãos, garantida pela eleição democrática de representantes da comunidade 

educativa. 

2. A autonomia, a administração e a gestão do agrupamento funciona sob o princípio da 

responsabilidade e da prestação de contas do Estado assim como de todos os demais agentes 
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ou intervenientes. 

 
Artigo 4º – Princípios Orientadores  

 
1. No quadro dos princípios referidos no artigo anterior o Agrupamento organiza-se segundo os 

seguintes princípios: 

a) Promover do sucesso e prevenção do abandono escolar; 

b) Promover da equidade social; 

c) Assegurar as melhores condições de estudo e de trabalho; 

d) Cumprir e fazer cumprir os direitos e deveres constantes das leis, normas ou regulamentos 

e manter a disciplina; 

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

administrativa; 

f) Assegurar a estabilidade e transparência de gestão e administração escolar; 

g) Proporcionar condições para a participação dos membros da comunidade educativa e 

promover a sua iniciativa. 

2. No respeito pelos princípios e objetivos enunciados, admite-se a diversidade de soluções 

organizativas a adotar pelo agrupamento de escolas no exercício da sua autonomia 

organizacional, particularmente, no que concerne à organização pedagógica. 

 
Artigo 5º – Caracterização do Agrupamento 

 
1. O Agrupamento de Escolas Luís de Camões é constituído pelos seguintes estabelecimentos de 

ensino. 

 Escola EB 1 O Leão de Arroios 

 Escola EB 23 Luís de Camões (Escola Sede) 

2. Oferta Educativa 

2.1 Na Escola do 1º ciclo funcionam as atividades de enriquecimento curricular (AEC) e 

componente de apoio à família (CAF), que anualmente forem definidas e divulgadas de 

acordo com as disponibilidades do Agrupamento e respetivos parceiros. 

2.2 A Escola EB1 O Leão de Arroios possui uma Unidade de Apoio Especializado (UAE), desde 

Fevereiro de 1993. Resultante de uma primeira parceria entre a Liga dos Deficientes 

Motores (LPDM), a Câmara Municipal de Lisboa, a Escola EB1 nº 14 e a família de seis 

crianças portadoras de multideficiência, passa em 2005, a ser tutelada pelo Ministério da 

Educação. O objetivo do programa passa por uma educação inclusiva, onde a interação e a 

cooperação entre os alunos com e sem necessidades educativas especiais (NEE) acontece, 

numa perspetiva de valorização e aceitação da diferença pela comunidade educativa. 

Atualmente, a parceria é assegurada pela CERCI Lisboa, que disponibiliza apoios humanos, 

técnicos e materiais adequados às caraterísticas e necessidades destes alunos, de modo a 

favorecer o seu sucesso educativo. 

2.3 Na Escola Sede funciona o ensino regular do 2º e 3ºciclos. 

2.4 A Escola Sede integra, um grupo de docentes colocados em Intervenção Precoce que 

dinamiza a sua intervenção direta em percurso itinerante, na zona de Lisboa - Norte. 

Presta apoio a crianças dos 0 aos 6 anos com deficiência e/ou em risco e suas famílias no 

local onde estão integradas (domicílios, creches e jardins-de-infância).  

A Equipa Local de Intervenção Precoce, adiante designada por ELI, do Sistema Nacional de 



Agrupamento de Escolas Luís de Camões | Regulamento Interno 2013 11 

 

Intervenção Precoce na Infância, é constituída por uma equipa pluridisciplinar, com 

funcionamento transdisciplinar assente em parcerias institucionais, integrando 

representantes dos Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social, da Saúde, da 

Educação, entre outras entidades. A equipa da ELI reúne, mensalmente, no Centro de 

Saúde de Sete Rios.  

 
Artigo 6º – Regime de funcionamento das Escolas do Agrupamento 

 
1. ESCOLA EB 1 O LEÃO DE ARROIOS 

As atividades funcionam em dois turnos: 

  Manhã – 09:00 / 12:30 

  Tarde  – 14:00 / 17:30 

  O almoço é servido entre as 12:30 e as 13:30 

  O horário poderá ser alargado até às 19:00 com atividades extracurriculares, na 

componente de apoio à família (CAF).  

2. ESCOLA EB 23 LUÍS DE CAMÕES 

Estabelecimento do ensino básico de funcionamento diurno, desdobrado nos turnos da manhã 

e tarde: 

 Manhã – 08:15 / 13:15 

 Tarde – 13:30 / 18:30  

Casal Vistoso (Educação Física): Manhã – 08:30 / 11:30   

Tarde  – 14:45 / 17:00 

As aulas estão organizadas em blocos de 90 minutos e meios blocos de 45 minutos, de 

acordo com o desenho curricular em vigor.  

3. Os horários de funcionamento das Escolas do Agrupamento podem ser revistos, anualmente, 

incluindo a hora de almoço e a duração dos intervalos. 

4. No início de cada ano letivo será definido e afixado o horário de abertura e encerramento dos 

portões / portas de entrada. 

 

5. Normas Gerais de Funcionamento das Escolas do Agrupamento: 

5.1 Um toque de campainha assinala o início e o final do período da aula / bloco / meio 

bloco; 

5.2 Ao toque de entrada, os alunos devem dirigir-se para a porta da sala de aula onde 

aguardam o respetivo professor, mantendo uma compostura adequada; 

5.3 A entrada na sala de aula só é permitida na presença do professor; 

5.4 O atraso de um aluno a qualquer aula deverá ser anotado no livro de ponto, a caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. Só a falta dada no primeiro tempo do 

horário do aluno é possível ser justificada pelo encarregado de educação. Aos restantes 

tempos letivos, a falta de atraso, é considerada falta de presença injustificada, salvo 

por motivos excecionais, previamente justificados pelo encarregado de educação ao 

diretor de turma; 

5.5 Em caso de não comparência do professor, os alunos aguardam, junto à entrada da sala, 

instruções sobre a forma de ocupação de tempo: substituição do professor, distribuição 

dos alunos por outras salas, encaminhamento para a Biblioteca/Centro de Recursos, 

consoante os recursos humanos e físicos disponíveis; 

5.6 Em caso de falta do professor(es) à(s) aula(s) do(s) último(s) tempo(s) letivo(s) de cada 
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turno (2º e 3º ciclos), as mesmas poderão ser antecipadas se houver disponibilidade e 

concordância do(s) professor(es) que a(s) antecipa(m); 

5.7 Quando o professor titular da disciplina (2º e 3ºciclos) ou área curricular não disciplinar 

faltar e não existir professor “substituto”, ao último bloco / meio bloco, só poderão sair 

da escola os alunos que tiverem autorização expressa dos pais ou encarregados de 

educação (Caderneta do Aluno / Cartão do Aluno);  

5.8 O docente que pretenda ausentar-se ao serviço deve, entregar ao Diretor do 

Agrupamento (Escola Sede) ou Coordenador de Escola (Escola EB 1) o plano de aula da 

turma a que irá faltar. A não comunicação da intenção de faltar e a não apresentação do 

plano de aula constituem fundamento bastante para injustificação da falta, dada pelo 

Diretor; 

5.9  A justificação de faltas do pessoal docente e não docente é feita em impresso próprio, 

nos termos da lei em vigor. Todas as faltas carecem de justificação; 

5.10 Os professores e alunos só devem abandonar a sala de aula após o toque de saída, salvo 

em situações excecionais ou previamente autorizadas pelo Diretor. O professor será o 

último a sair; 

5.11 Durante os intervalos, os alunos do 1ºciclo são vigiados por assistentes operacionais e por 

docentes, conforme serviço previamente distribuído; 

5.12 A vigilância dos alunos na Escola Sede cabe aos assistentes operacionais dentro dos 

condicionalismos do regime de funcionamento por turnos; 

5.13 Aos alunos não são permitidas faltas intercalares, salvo por motivos excecionais, 

previamente justificados pelo encarregado de educação ao diretor de turma; 

5.14 Os alunos só podem sair da escola, durante o seu horário, com autorização expressa do 

encarregado de educação; 

5.15 A comparência às aulas de substituição tem caráter obrigatório; 

5.16 Na Escola Sede, os alunos do turno da manhã, que almocem no refeitório, deverão 

abandonar o espaço da escola, terminada a refeição, caso não tenham aulas à tarde. Os 

alunos do turno da tarde que utilizem o refeitório para almoçar, só poderão entrar no 

estabelecimento de ensino a partir das 12:00. 

5.17 Na Escola EB 23 Luís de Camões as refeições são confecionadas e servidas por uma 

empresa privada. A vigilância é assegurada pelo serviço de Ação Social Escolar (ASE), no 

âmbito das competências do mesmo; 

5.18 Na Escola EB 1 O Leão de Arroios, as refeições são fornecidas já confecionadas, 

aquecidas e servidas por uma empresa privada. A supervisão da prestação de serviços é 

assegurada pela Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito das suas competências. A 

vigilância é assegurada pela referida empresa; 

5.19 As visitas de estudo são objeto de regulamentação específica e aprovadas pelo Conselho 

Pedagógico; 

5.20 As normas genéricas e específicas de funcionamento das aulas são definidas, 

respetivamente pelo Conselho Pedagógico, Conselhos de Turma e Departamentos 

Curriculares, ficando todos os professores vinculados ao seu cumprimento; 

5.21 A gestão da sala de aula, nomeadamente a distribuição dos lugares dos alunos, é da 

competência do diretor de turma, dos conselhos de turma e dos professores titulares, 

consoante o ciclo em causa; 

5.22 Durante o ano letivo, poderá haver alterações nos horários das turmas, por motivos 
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justificáveis, ouvido o Conselho Pedagógico; 

5.23 Qualquer professor, assistente técnico ou operacional, no exercício das suas funções, 

pode exigir a identificação dos alunos bem como de outras pessoas estranhas à Escola, 

sempre que a situação o justifique; 

5.24 Têm acesso livre à escola os alunos, os professores, os assistentes técnicos, as 

assistentes operacionais e os membros da direção da Associação de Pais e encarregados 

de educação; 

5.25 Têm acesso condicionado à escola os pais e encarregados de educação dos alunos que a 

frequentam e outras pessoas que, por motivos justificados, tenham assuntos a tratar, 

sendo a sua identificação obrigatória. Na portaria, é entregue um cartão de visitante, o 

qual deverá ser exibido em local visível; 

5.26 É vedado o acesso à(s) escola(s) a todas as pessoas que recusem identificar-se ou indicar 

os assuntos a tratar; 

5.27 Os pais e encarregados de educação devem estabelecer contatos regulares com o diretor 

de turma/professor titular da turma, no dia e hora reservados para o efeito, salvo em 

situações previamente acordadas; 

5.28 Sempre que alguém exterior à escola pretender contatar, pessoalmente, algum membro 

do pessoal docente ou não docente só poderá fazê-lo mediante autorização do próprio, 

devendo este último, ser previamente informado por telefone dessa pretensão. Contatos 

similares com os alunos carecem de autorização prévia do diretor de turma / professor 

titular da turma; 

5.29 A divulgação de toda a informação interna ou externa à(s) escola(s), mediante afixação, 

distribuição ou leitura de documentos, carece da autorização e assinatura do Diretor do 

Agrupamento; 

5.30 As convocatórias para reuniões ordinárias ou extraordinárias serão enviadas por correio 

eletrónico/plataforma Moodle do Agrupamento. Se necessário, poderão ser afixadas ou 

dadas a conhecer pessoalmente, com dois dias úteis, assinadas por quem as convocar e 

pelo Diretor; 

5.31 A correspondência destinada aos docentes será disponibilizada, a todos os professores, 

por correio eletrónico/plataforma Moodle, ou distribuída individualmente. A 

correspondência dirigida ao pessoal não docente será entregue à Coordenadora Técnica, 

à Coordenadora Operacional ou à responsável pelos assistentes operacionais na Escola do 

1º ciclo, que se encarregarão de a distribuir; 

5.32 A oferta formativa para o pessoal docente e não docente deverá ser consultada, pelos 

interessados, no sítio do Centro de Formação de Escolas “António Sérgio.” Poderá, 

ainda, ser divulgada por afixação, em local próprio, ou incluída em dossiê específico, 

colocado nas salas do pessoal docente e não docente; 

5.33 Poderão ser organizadas, anualmente, atividades extracurriculares, destinadas aos 

alunos. Os horários das mesmas serão afixados, no início do ano letivo, e os alunos 

inscrever-se-ão, voluntariamente, desde que não haja simultaneidade com as atividades 

curriculares; 

5.34 A utilização dos espaços e serviços, nomeadamente Biblioteca/Centro de Recursos, Sala 

de Informática, Refeitório, Papelaria e Bar dos alunos, serão objeto de regulamentação 

específica a dar a conhecer ao Conselho Pedagógico pela Diretor; 

5.35 O uso do telefone da escola destina-se a assuntos oficiais, devendo o utilizador 
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mencionar o assunto, a instituição e o respetivo número de telefone. Em caso de 

absoluta necessidade, admite-se o uso particular do telefone oficial, com a indicação 

expressa do caráter privado dessa chamada.  

5.36 A conservação da(s) escola(s) e do equipamento é um dever de todos os membros da 

comunidade educativa, que deverá preservar e impedir a danificação de instalações, 

mobiliário e material escolar, bem como zelar pelo bom aspeto de todos os espaços do 

estabelecimento de ensino; 

5.38 Todos os elementos do pessoal docente, não docente e discente bem como os pais e 

encarregados de educação devem apresentar-se com vestuário que se revele adequado, 

à dignidade do espaço, no respeito pelas regras estabelecidas na escola(s); 

5.39  Todos os elementos do pessoal docente e não docente bem como os representantes da 

associação de pais e encarregados de educação deverão ser portadores de identificação 

interna do Agrupamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agrupamento de Escolas Luís de Camões | Regulamento Interno 2013 15 

 

CAPÍTULO II  

ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO AGRUPAMENTO 
 

A Administração e Gestão do Agrupamento são asseguradas por órgãos próprios aos quais cabe cumprir 

e fazer cumprir os princípios referidos nos artigos 3º e 4º do Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de Abril, 

alterado pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. 

Os órgãos de Administração e Gestão do Agrupamento de Escolas Luís de Camões são os seguintes: 

 O Conselho Geral; 

 O Diretor; 

 O Conselho Pedagógico; 

 O Conselho Administrativo. 

 

 

SECÇÃO I  

CONSELHO GERAL 
(art.º 11º a 18º do DL nº75/2008, de 22 de Abril, alterado pelo DL nº 137/2012, de 2 de julho) 

 

Artigo 7º – Definição 

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

orientadoras da atividade do Agrupamento, nos termos do nº1 e 2, do art.º 11º do Decreto-Lei nº 

75/2008, de 22 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. 

 
Artigo 8º – Composição 

 
1. O Conselho Geral é constituído por dezassete membros efetivos: 

a) Pessoal docente – 6 elementos;   

b) Pessoal não docente – 2 elementos; 

c) Pais e encarregados de educação – 4 elementos, sendo 2 de cada escola;  

d) Autarquia – 3 elementos; 

e) Comunidade local – 2 elementos. 

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

 
Artigo 9º – Competências 

 
1. Sem prejuízo das competências que lhe venham a ser atribuídas por lei ou, posteriormente, 

pelo Regulamento Interno ao Conselho Geral compete: 

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

dos alunos; 

b) Eleger o Diretor, nos termos dos artigos 21º a 23º do Decreto-Lei supramencionado; 

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

d) Aprovar o Regulamento Interno do agrupamento de escolas; 

e) Aprovar os Planos Anual e Plurianual de Atividades; 

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

Atividades; 

g) Aprovar as propostas de contratos de autonomia; 

h) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento; 
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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 da escola em atividades pedagógicas, científicas, 

culturais e desportivas. 

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

educativo e o cumprimento do plano anual de atividades. 

q) Participar, conforme diploma próprio, no processo de avaliação do desempenho do 

Diretor. 

r) Decidir os recursos que lhe são dirigidos. 

s) Aprovar o mapa de férias do Diretor. 

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

efetividade de funções. 

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

restantes órgãos as informações necessárias para realizar eficazmente o acompanhamento e a 

avaliação do funcionamento do Agrupamento de Escolas e de lhes dirigir recomendações, com 

vista ao desenvolvimento do Projeto Educativo e ao cumprimento do Plano Anual de 

Atividades. 

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

delegar as competências de acompanhamento da(s) atividade(s) do Agrupamento de Escolas, 

entre as suas reuniões ordinárias. 

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

proporcionalidade dos corpos que nele têm representação. 

6. Exercer as demais competências que lhe vierem a ser atribuídas na lei.  

 
Artigo 10º – Funcionamento 

 
1. Nos termos do artigo 17º do Regime de Autonomia, Administração e Gestão de 

Estabelecimentos da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, o Conselho 

Geral reúne, ordinariamente, uma vez por trimestre e extraordinariamente sempre que 

convocado pelo respetivo Presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus 

membros em efetividade de funções ou por solicitação do Diretor. 

2. As reuniões do Conselho Geral devem ser marcadas em horário que permita a participação de 

todos os seus membros. 

3. De todas as reuniões é lavrada uma ata que fica à guarda do Presidente do Conselho Geral. 

4. O Conselho Geral rege-se pelo respetivo Regimento que deverá ser elaborado nos primeiros 30 

dias do seu mandato. 

 
Artigo 11º – Designação de representantes 

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

eleitos, separadamente, pelos respetivos corpos. 
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2. Os representantes dos pais e encarregados de educação (dois por cada estabelecimento de 

ensino) são eleitos em assembleia-geral de pais e encarregados de educação do Agrupamento 

de Escolas e sob proposta das respetivas organizações representativas. Na falta destas, o 

Presidente do Conselho Geral convoca uma assembleia dos representantes dos pais e 

encarregados de educação das turmas, eleitos no início de cada ano letivo, para designação 

dos respetivos representantes ao Conselho Geral. 

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

tal competência nas Juntas de Freguesia. 

4. Os representantes da comunidade local são convidados a participar de entre as instituições ou 

organizações com as quais o Agrupamento se relaciona e designados sob proposta das 

respetivas instituições ou organizações. 

 
Artigo 12º – Mandato 

 
1. O mandato dos membros do pessoal docente e do pessoal não docente no Conselho Geral tem 

a duração de quatro anos. 

2. O mandato dos representantes da Autarquia local, dos pais e encarregados de educação tem a 

duração de dois anos escolares, renováveis. 

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

perderem a qualidade que determinou a respetiva eleição ou designação. 

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

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

pertencia o titular do mandato. 

5. Esgotada a lista de candidatos suplentes, deve proceder-se a eleições intercalares. 

6.  Em caso de cessação do mandato do Presidente, o Conselho Geral deverá eleger um 

substituto de entre os seus membros. 

 
Artigo 13º – Normas do Processo Eleitoral  

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

presencial, sendo eleitores os elementos da comunidade educativa que se encontrem em 

exercício efetivo de funções no Agrupamento. 

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 e 

não docente. Solicita, ainda, às associações ou representantes de pais e encarregados de 

educação e à autarquia local a designação dos representantes no Conselho Geral. 

3. Os representantes do pessoal docente e não docente candidatam-se à eleição em listas 

separadas.  

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

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

suplentes. As listas de docentes são constituídas por docentes de todos os níveis e ciclos de 

ensino. As listas do pessoal não docente devem, preferencialmente, conter diferentes 

categorias. 

5. As listas serão entregues, até 5 dias antes da realização do ato eleitoral, ao Diretor do 

Agrupamento ou a quem o substituir, dando dele conhecimento ao Presidente do Conselho 

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

proporcional da média mais alta de Hondt.  

7. Sempre que nas escolas referidas no nº 4, por aplicação do método referido no nº 6, não 

resultar apurado um docente do 1º ciclo do ensino básico, o último lugar é atribuído ao 

primeiro candidato mais votado que preencha tal requisito. 

8. São eleitores os elementos da comunidade educativa que se encontrem em exercício efetivo 

de funções nas Escolas do Agrupamento. 

 

 

 

SECÇÃO II 

DIRETOR 
(Art.º 18 a 30º do DL nº75/2008, de 22 de Abril, alterado pelo DL nº 137/2012, de 2 de julho) 

 
Artigo 14º – Diretor  

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

administrativa, financeira e patrimonial. 

 
Artigo 15º - 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. Os critérios de fixação do número de Adjuntos de Diretor são estabelecidos por despacho do 

membro do Governo responsável pela área da educação. 

3. O número de Adjuntos do Diretor é fixado, nos termos do art.º 19º do DL nº 75/2008, alterado 

pelo DL nº 137/2012, de 2 de julho em função da dimensão das Escolas ou Agrupamentos e da 

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

ensino e das tipologias de cursos que leciona, de acordo com os critérios estabelecidos nos 

números seguintes:  

3.1. A existência, na Escola, dos seguintes níveis e ciclos de ensino dá direito à designação, por 

cada um deles, de um docente para o exercício das funções de adjunto: 

a) A educação pré-escolar e ou o 1º ciclo do ensino básico – um adjunto; 

b) O 2º e ou o 3º ciclo do ensino básico – um adjunto; 

c) O ensino secundário, independentemente do regime e da modalidade de frequência – um 

adjunto; 

3.2. Nas Escolas ou Agrupamentos com mais de 2200 crianças e alunos, o número de Adjuntos do 

Diretor é de três. 

3.3. Nas Escolas ou Agrupamentos com mais de 3500 crianças e alunos ou com mais de 20 

estabelecimentos escolares pode, por decisão do Diretor, haver lugar à designação de mais 

um Adjunto. 

3.4. O Diretor pode designar como Adjunto um docente que pertença a ciclo ou nível de ensino 

diferente daquele que determinou a fixação do respetivo número, não podendo haver lugar 

à escolha simultânea de um Adjunto da educação pré-escolar e de um Adjunto do 1º ciclo do 

ensino básico. 
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Artigo 16º – Competências 

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

pelo Conselho Pedagógico. 

2. Compete também ao Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico: 

a) Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Geral: 

I. As alterações ao Regulamento Interno; 

II. O Plano Anual e Plurianual de Atividades; 

III. O Relatório Anual de Atividades; 

IV. A proposta de celebração de contratos de Autonomia. 

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

também no último caso o Município. 

3. Sem prejuízo das competências que lhe sejam atribuídas por lei no plano de gestão 

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

especial: 

a) Definir o regime de funcionamento do Agrupamento; 

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

pelo Conselho Geral; 

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

d) Distribuir o serviço docente e não docente; 

e) Designar o Coordenador de Escola; 

f) Propor os candidatos ao cargo de Coordenador de Departamento Curricular nos termos 

definidos no nº5 da art.º 43º e designar os Diretores de Turma. 

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

conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo Conselho Geral; 

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

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

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

critérios definidos pelo Conselho Geral nos termos da alínea o) do nº1 do art.º 9º, secção I. 

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

aplicáveis e do regime de autonomia; 

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

docente e não docente, nos termos da legislação aplicável. 

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

4. Compete ainda ao Diretor: 

a) Representar o Agrupamento; 

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

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

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

e) Proceder à avaliação do desempenho do pessoal não docente. 

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

educativa e pela Câmara Municipal de Lisboa. 

6. O Diretor, em despacho por si exarado, pode delegar competências no Subdiretor, nos 

Adjuntos e no Coordenador de Escola as competências referidas nos artigos anteriores, com 

exceção da prevista na alínea d) do número 4, do art.º 16º. 
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7. Nas suas faltas e impedimentos, o Diretor é substituído pelo Subdiretor. 

 
Artigo 17º – Recrutamento 

 
1. O Diretor é eleito pelo Conselho Geral. 

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

nos termos do art.º 22º do DL nº 75/2008, de 22 de Abril, alterado pelo Decreto-lei nº 

137/2012, de 2 de julho e com o acréscimo dos artigos 22º-A e 22º-B. 

 
Artigo 18º – Procedimento concursal 

 
1. O procedimento concursal é aberto no Agrupamento de Escola por aviso, publicitado do 

seguinte modo:  

a) Nos locais de estilo das instalações das Escolas do Agrupamento;  

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

e Ciência; 

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

expansão nacional através de anúncio que contenha referência ao Diário da República em 

que o referido aviso se encontra publicado. 

2. Nos demais procedimentos segue-se o previsto no art.º 22º do DL nº 75/2008, de 22 de Abril, 

alterado pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho e com o acréscimo dos artigos 22º-A e 

22º-B. 

 
Artigo 19º – Eleição 

 
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. 

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

Geral procede à eleição do Diretor. Considera-se eleito o candidato que tenha obtido a 

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

3. No caso de nenhum candidato sair vencedor, nos termos do número anterior, o Conselho 

Geral reúne novamente, no prazo máximo de cinco dias úteis, para proceder a novo 

escrutínio, ao qual são apenas admitidos os dois candidatos mais votados na primeira eleição. 

É 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. Sempre que o candidato não obtenha, na votação, o número mínimo de votos nele 

estabelecido, é o facto comunicado ao serviço competente do Ministério da Educação e 

Ciência, para os efeitos previstos no art.º 66º do decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. 

5. O resultado da eleição do Diretor é homologado pelo Diretor-geral da Administração Escolar, 

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

considerando-se após esse prazo tacitamente homologado. 

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

regulamentos, designadamente do procedimento eleitoral. 

 
Artigo 20º – Posse 

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

resultados eleitorais pelo Diretor-geral da Administração Escolar, nos termos do número cinco 
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do artigo anterior. 

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 o(s) Adjunto(s), do Diretor tomam posse nos 30 dias subsequentes à sua 

designação pelo Diretor. 

 
Artigo 21º – Mandato 

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

2. No que se refere à recondução do Diretor ou à cessação do seu mandato observam-se os 

procedimentos previstos no art.º 25º do DL nº 75/2008, de 22 de Abril, alterado pelo Decreto-

Lei nº 137/2012, de 2 de julho e demais legislação que se venha a aplicar.  

 
Artigo 22º – Regime de exercício de funções 

 
O Diretor exerce as funções em regime de comissão de serviço e dedicação exclusiva, respeitando 

o estipulado no art.º 26º do DL nº 75/2008, de 22 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 

137/2012, de 2 de julho e demais legislação que se venha a aplicar. 

 
Artigo 23º – Direitos do Diretor   

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

reconhecidos aos docentes do Agrupamento de Escolas em que exerça funções. 

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

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

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

prestado naquele cargo. 

 
Artigo 24º – Direitos específicos  

 
1. O Diretor, o Subdiretor e o(s) Adjunto(s) gozam do direito à formação específica para as suas 

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

área da Educação.   

2. O Diretor, o Subdiretor e o(s) Adjunto(s) mantêm o direito à remuneração base 

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

pelo exercício de função, fixado por Decreto Regulamentar. 

 
Artigo 25º – Deveres específicos   

  
Para além dos deveres gerais dos funcionários e agentes da Administração Pública aplicáveis ao 

pessoal docente, o Diretor e o(s) Adjunto(s) estão sujeitos aos seguintes deveres específicos:  

 

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

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

competente, sobre todas as questões relevantes referentes aos serviços; 

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

legítimos interesses da comunidade educativa. 
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Artigo 26º – 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 de Escolas. 

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 de Escolas. 

 

 

 

SECÇÃO III 

CONSELHO PEDAGÓGICO 
(art.º 31º a 34º do DL nº 75/2008, de 22 de Abril, alterado pelo DL nº 137/2012, de 2 de julho) 

 

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

Agrupamento de Escolas, nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da orientação e 

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

 
Artigo 27º – Composição 

 
1. O Conselho Pedagógico é constituído por sete elementos, a saber: 

a) Diretor que é, por inerência, Presidente do Conselho Pedagógico; 

b) Coordenadores dos Departamentos Curriculares do 1º, 2º e 3ºciclos –  5 elementos; 

c) Coordenador de Diretores de Turma do 2º e 3ºciclos – 1 elemento; 

2. Os representantes do pessoal docente, no Conselho Geral não podem ser membros de 

Conselho Pedagógico.  

 

Artigo 28º  Competências 

 
Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas por lei ou Regulamento Interno, ao 

Conselho Pedagógico compete: 

1. Elaborar a proposta de Projeto Educativo a submeter pelo Diretor ao Conselho Geral. 

2.  Apresentar propostas para a elaboração do Regulamento Interno e dos Planos Anual e 

Plurianual de Atividade e emitir parecer sobre os respetivos projetos. 

3.  Emitir parecer sobre as propostas de celebração de contratos de autonomia. 

4.  Elaborar e aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente e não docente. 

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

acompanhamento pedagógico e da avaliação dos alunos.  

6. Propor aos órgãos competentes a criação de áreas disciplinares ou disciplinas de conteúdo 

regional e local, bem como as respetivas estruturas programáticas. 

7. Definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação curricular, dos apoios e 

complementos educativos e das modalidades especiais de educação escolar. 

8. Monitorizar, através dos respetivos Coordenadores de Departamento, a concretização das 

opções curriculares definidas em Departamento.  

9. Adotar os manuais escolares, ouvidos os departamentos curriculares. 

10.  Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, no âmbito 
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do Agrupamento de escolas e em articulação com as instituições ou estabelecimentos do 

ensino superior vocacionados para a formação e a investigação. 

11. Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e cultural. 

12. Definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários. 

13. Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente, de acordo com o disposto na 

legislação aplicável. 

14. Propor mecanismos de avaliação dos desempenhos organizacionais e dos docentes, bem como 

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

de educação prestado e dos resultados das aprendizagens. 

15. Participar, nos termos regulamentados em diploma próprio, no processo de avaliação do 

desempenho do pessoal docente. 

16. Proceder ao acompanhamento e avaliação da execução das suas deliberações e 

recomendações. 

 
Artigo 29º – Funcionamento 

 
O Conselho Pedagógico reúne: 

1. Ordinariamente, uma vez por mês. 

2. 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 o Diretor do Agrupamento o 

justifique. 

3. O Conselho Pedagógico reger-se-á por Regimento próprio que deverá aprovar ou rever nos 

primeiros 30 dias do seu mandato. Neste deverão ser definidas as regras de organização e 

funcionamento, nos termos fixados no regime de autonomia, administração e gestão e em 

conformidade com o Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas. 

4. Nas reuniões plenárias ou de comissões especializadas, nomeadamente quando a ordem de 

trabalhos verse sobre as matérias previstas nos pontos 1), 2), 5), 6), 11) e 12) do artigo 

anterior, podem participar, sem direito a voto, a convite do presidente do conselho 

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

 
Artigo 30º – Dissolução dos Órgãos 

 
A dissolução dos órgãos de direção, administração e gestão está prevista quando: 

 

1. Por despacho fundamentado do membro do Governo responsável pela área da educação, na 

sequência de processo de avaliação externa ou de ação inspetiva que comprovem prejuízo 

manifesto para o serviço público ou manifesta degradação ou perturbação da gestão do 

Agrupamento de Escolas. 

2. No caso previsto no número 1, é designada uma Comissão administrativa encarregada da 

gestão do Agrupamento de Escolas. 

3. A Comissão Administrativa referida no número anterior é ainda encarregada de organizar novo 

procedimento para a constituição do conselho geral, cessando o seu mandato com a eleição 

do Diretor, a realizar no prazo máximo de 18 meses a contar da sua nomeação. 
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SECÇÃO IV 

CONSELHO ADMINISTRATIVO 
(art.º 36º a 39º do DL nº 75/2008, de 22 de Abril, alterado pelo DL nº 137/2012, de 2 de julho) 

 

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

Agrupamento de escolas, nos termos da legislação em vigor. 

 
Artigo 31º – Composição 

 
1.  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 administrativos, ou quem o substitua.  

 
Artigo 32º – Competências 

 
Sem prejuízo das competências que lhe são cometidas por lei ou Regulamento Interno, compete ao 

Conselho Administrativo: 

1. Aprovar o projeto de orçamento anual, 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 atualidade do cadastro patrimonial. 

 
Artigo 33º – Funcionamento 

 
O Conselho Administrativo reúne: 

1. Ordinariamente, uma vez por mês; 

2. Extraordinariamente, sempre que o presidente o convoque, por sua iniciativa ou a 

requerimento de qualquer dos restantes membros. 

 

 

 

SECÇÃO V 

COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO 
(art.º 40º a 41º do DL nº75/2008, de 22 de Abril, alterado pelo DL nº 137/2012, de 2 de julho) 

 

Artigo 34º – Coordenação 

 
A Coordenação da Escola EB1 O Leão de Arroios é assegurada por um Coordenador que acumula a 

função de Coordenador do Departamento do 1º ciclo, com assento no Conselho Pedagógico. 

 
Artigo 35º – Designação 

 
1. O Coordenador é designado pelo Diretor, de entre os professores em exercício efetivo de 

funções na Escola.  

2. O mandato do Coordenador de Escola tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato 
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do Diretor, podendo ser exonerado a todo o tempo por despacho fundamentado do Diretor. 

 
Artigo 36º – Competências 

 
Compete ao Coordenador de Escola: 

1. Coordenar as atividades educativas, em articulação com o Diretor; 

2. Cumprir e fazer cumprir as decisões do Diretor e exercer as competências que por este lhe 

forem delegadas; 

3. Transmitir as informações relativas a pessoal docente e não docente e aos alunos. 

4. Promover e incentivar a participação dos pais e encarregados de educação, dos interesses 

locais e da autarquia nas atividades educativas. 
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CAPÍTULO III  

ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 
 

Artigo 37º - Estruturas de Coordenação Educativa e Supervisão Pedagógica 

 

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

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

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

de desempenho do pessoal docente. Estas estruturas visam, nomeadamente:  

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

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

desenvolvimento de componentes curriculares por iniciativa do Agrupamento de Escolas;  

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

alunos; 

c) A coordenação pedagógica de cada ano, ciclo ou curso; 

d) A avaliação do desempenho do pessoal docente. 

 
Artigo 38º - Articulação e Gestão Curricular 

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

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

b) A articulação e gestão curricular são asseguradas por Departamentos Curriculares nos 

quais se encontram representados os grupos de recrutamento de docentes e áreas 

disciplinares, de acordo com os cursos lecionados e o número de docentes; 

c) Os Departamentos Curriculares não podem exceder quatro nos 2º e 3º Ciclos e um no 1º 

Ciclo. 

 

 

 

SECÇÃO I 

DEPARTAMENTOS CURRICULARES  

(1º, 2 e 3ºCiclos) 
(art.º 40º a 41º do DL nº75/2008, de 22 de Abril, alterado pelo DL nº 137/2012, de 2 de julho) 

 

Os Departamentos Curriculares são estruturas de coordenação e supervisão de apoio ao Conselho 

Pedagógico e ao Diretor, tendo por principal função o desenvolvimento de medidas que promovam a 

articulação e gestão curricular, procurando adequar o currículo às necessidades específicas dos alunos. 

Visam articular e harmonizar as atividades desenvolvidas pelas turmas disciplinas de um mesmo ano ou 

ciclo. 

 
Artigo 39º – Composição 

 
 1. Os Departamentos Curriculares, constituídos por todos os professores que lecionam a(s) 

disciplina(s) correspondente(s) ao desenho curricular do 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino Básico, 

são os seguintes: 

a) Departamento do 1º ciclo;  
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b) Departamento de Línguas; 

c) Departamento de Ciências Sociais e Humanas; 

d) Departamento de Matemática e Ciências Experimentais; 

e) Departamento de Expressões. 

 

Artigo 40º – Funcionamento     

 
1. Os Departamentos Curriculares são coordenados, por professores. 

2. O Coordenador de Departamento Curricular deverá ser um docente de carreira detentor de 

formação especializada nas áreas de supervisão pedagógica, avaliação do desempenho 

docente ou administração educacional. 

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

anterior, segue a seguinte ordem de prioridades: 

a) Docentes com experiência profissional, de pelo menos um ano, de supervisão pedagógica 

na formação inicial, na profissionalização ou na formação em exercício ou na 

profissionalização ou na formação em serviço de docentes; 

b) Docente com experiência de pelo menos um mandato de coordenador de departamento 

curricular ou de outras estruturas de coordenação educativa previstas no regulamento 

interno, delegado de grupo disciplinar ou representante de grupo de recrutamento; 

c) Docentes que, não reunindo os requisitos anteriores, sejam considerados competentes 

para o exercício da função. 

4. Cada Departamento Curricular reúne, ordinariamente, uma vez por período e, 

extraordinariamente, sempre que seja convocado pelos respetivos Coordenadores, por sua 

iniciativa ou a requerimento de um terço dos seus membros. 

5. Os Departamentos Curriculares poderão reunir em conjunto, sempre que os Coordenadores 

considerem oportuno. 

6. Os Departamentos Curriculares regulam-se pelo respetivo regimento que deverá ser 

elaborado/revisto no início de cada ano letivo. 

7.  O mandato dos Coordenadores dos Departamentos Curriculares tem a duração de quatro anos 

e cessa com o mandato do Diretor. 

8. Os Coordenadores dos Departamentos Curriculares podem ser exonerados a todo o tempo por 

despacho fundamentado do Diretor. 

 
Artigo 41º - Competências 

 
Sem prejuízo das competências que lhe são cometidas por Lei ou Regulamento Interno, compete aos 

Departamentos Curriculares: 

a) Promover a adequação dos objetivos e conteúdos das orientações curriculares e dos 

programas de estudo à situação concreta do Agrupamento de Escolas; 

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

vista ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica; 

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

aprendizagens dos alunos; 

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

Agrupamento de Escolas; 

e) Promover a realização de atividades de investigação, reflexão e de estudo, visando a 
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melhoria da qualidade das competências educativas; 

f) Apresentar à Direção Executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido; 

g) Presidir às reuniões do Departamento Curricular; 

h) Representar os professores do Departamento Curricular no Conselho Pedagógico, atuando 

como transmissor entre estes órgãos; 

i) Colaborar com o Conselho Pedagógico na definição do Projeto Educativo do Agrupamento 

e de um Plano de Formação para docentes e não docentes; 

j) Coordenar a planificação das atividades pedagógicas do Departamento; 

k) Promover a cooperação e a troca de experiências entre professores do Departamento; 

l) Promover a interdisciplinaridade assim como o intercâmbio de recursos e materiais 

pedagógicos entre escolas que integram o Agrupamento; 

m) Propor ao Diretor a aquisição de novos materiais ou equipamentos, ouvidos os membros do 

Departamento. 

 
Artigo 42º – Grupo Disciplinar ou Estruturas de Apoio ao Departamento 

 
O Grupo Disciplinar é a estrutura de apoio ao Departamento Curricular, para todas as questões 

específicas da respetiva disciplina e visa a otimização do funcionamento do Departamento. 

1.  Compete ao Representante de Grupo, designado pelo Coordenador de Departamento: 

a) Presidir às reuniões do Grupo Disciplinar; 

b) Colaborar com o Coordenador do Departamento Curricular na planificação das atividades 

pedagógicas; 

c) Orientar e coordenar as atividades do Grupo, Disciplina ou Especialidade; 

d) Apoiar os professores do Grupo, nomeadamente os menos experientes; 

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

f) Estimular a criação de condições que favoreçam a formação contínua; 

g) Assegurar a participação do Grupo na análise crítica da orientação pedagógica; 

h) Organizar o inventário do material do Grupo e zelar pela sua conservação; 

i) Propor ao Diretor a aquisição de novos materiais e equipamentos, ouvidos os membros do 

Grupo; 

j) Apresentar à Direção Executiva um relatório anual do trabalho desenvolvido. 

 
Artigo 43º – Coordenador de ano: nomeação e mandato 

 
1. Os Coordenadores de ano são nomeados pelo Diretor. 

2. O Coordenador de ano deve ser, preferencialmente, um professor do Quadro de Escola. 

3. O mandato tem, sempre que possível, a duração de quatro anos. 

 
Artigo 44º – Competências  

 
Sem prejuízo das competências que lhe são cometidas por Lei ou Regulamento Interno, compete aos 

Coordenadores de ano: 

1. Promover reuniões com os docentes do respetivo ano de escolaridade, tendo em vista: 

a) O estudo e aplicação dos processos e critérios de avaliação; 

b) O apoio e esclarecimento prestado a docentes menos experientes; 

c) A racionalização do trabalho docente procedendo conjuntamente com outros professores à 

escolha e classificação de material didático e à organização de dossiers de documentação; 
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d) A coordenação e articulação das atividades das turmas; 

e) A apresentação de propostas ao Departamento Curricular; 

2. Apresentar ao Diretor um relatório crítico anual do trabalho desenvolvido. 

 

 

 

SECÇÃO II 

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURMA 

 

 A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades de cada turma implicam a elaboração 

de um plano de trabalho que deve integrar estratégias de diferenciação pedagógica e de adequação 

curricular às caraterísticas de cada turma, destinadas à promoção da melhoria das condições de 

aprendizagem e da articulação entre a escola e a família. 

 
Artigo 45º - Composição e funcionamento 

 
2. A organização das atividades de turma é assegurada: 

a) Pelos Professores Titulares das Turma, no 1º Ciclo; 

b) Pelo Conselho de Turma nos 2º e 3º Ciclos do ensino básico, com a seguinte constituição:  

I. Os professores da turma; 

II. Dois representantes dos pais e encarregados de educação; 

III. Um representante dos alunos, no caso dos alunos do 3º Ciclo do ensino básico. 

IV. Docente de Educação Especial nas turmas em que se encontrem referenciados alunos 

com necessidades educativas especiais de caráter permanente; 

3. Para coordenar o trabalho do Conselho de Turma o Diretor designa um Diretor de Turma 

(D.T.) de entre os professores da mesma, sempre que possível pertencente ao Quadro do 

respetivo Agrupamento de Escolas. 

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

apenas participam os membros docentes. 

3. De cada reunião deverá ser lavrada uma ata, que conterá um resumo de tudo o que nela tiver 

ocorrido, indicando, designadamente, a data e o local da reunião, os membros presentes, os 

assuntos apreciados, as deliberações tomadas e a forma e o resultado das respetivas 

votações. 

As atas são lavradas pelo secretário e postas à aprovação de todos os membros no final da 

respetiva reunião, sendo assinadas, após a aprovação, pelo presidente e pelo secretário. 

4. O Diretor pode designar um professor secretário/turma cuja função é coadjuvar o D.T. nas 

suas funções. 

5. No desenvolvimento da sua autonomia, o Agrupamento de Escolas pode ainda designar 

professores tutores para acompanhamento em particular do processo educativo de um grupo 

de alunos. 

 
Artigo 46º – Conselho de Diretores de Turma 

 
O Conselho de Diretores de Turma tem como objetivo assegurar a coordenação pedagógica, visando 

articular e harmonizar as atividades desenvolvidas pelas turmas. É constituído pelos diretores das 

turmas do 2º e 3ºciclos. 
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1. Ao Conselho de Diretores de turma compete: 

a) Planificar atividades de acordo com as orientações do Conselho Pedagógico; 

b) Analisar as propostas, relevantes, dos Conselhos de Turma e submetê-las, através do 

Coordenador, ao Conselho Pedagógico; 

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

d) Promover a interação entre a escola e a comunidade educativa; 

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

 
Artigo 47º – Coordenador dos Diretores de Turma 

 
1. É um docente, preferencialmente, do Quadro de Escola, nomeado pelo Diretor, considerando 

a sua competência pedagógica e científica, a sua capacidade de relacionamento e de 

organização. 

2. O mandato do Coordenador dos Diretores de Turma tem a duração de 4 anos letivos. 

3. Ao Coordenador dos Diretores de Turma, compete: 

a) Representar os diretores de turma, no Conselho Pedagógico; 

b) Coordenar a ação no respetivo Conselho, articulando estratégias e procedimentos; 

c) Apresentar ao Diretor um relatório crítico anual das atividades desenvolvidas; 

d) Divulgar junto dos diretores de turma toda a informação necessária ao exercício das suas 

funções, dando particular apoio aos professores que desempenham o cargo pela primeira 

vez ou que, pela primeira vez, lecionam na escola; 

e) Submeter ao Conselho Pedagógico as propostas do conselho de Diretores de Turma; 

f) Elaborar o respetivo regimento e submetê-lo à aprovação do Conselho de Diretores de 

Turma, no início de cada ano letivo; 

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

orientações do Conselho Pedagógico; 

h) Articular com os diferentes Departamentos Curriculares o desenvolvimento de conteúdos 

programáticos e objetivos de aprendizagem; 

i) Cooperar com outras estruturas de orientação educativa e com os Serviços de Educação 

Especial na gestão adequada de recursos e na adoção de medidas pedagógicas destinadas 

a melhorar as aprendizagens; 

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

k) Identificar necessidades de formação no âmbito da Direção de Turma; 

 

 

 

SECÇÃO III 

TUTORIA 

 

Artigo 48º – Professor Tutor 

 
1. O Diretor poderá designar um Professor Tutor, por ciclo, no âmbito das horas disponíveis, de 

acordo com o Despacho nº 13599/2006 (2ª série), de 28 de Junho, e em função do 

levantamento de necessidades. 

2. O Professor Tutor deve ser um docente profissionalizado, conhecedor do estabelecimento de 
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ensino e do meio, com experiência adequada e bom relacionamento com os professores e os 

diretores de turma e, de preferência, com formação especializada em orientação educativa 

ou em coordenação pedagógica. 

3. Ao Professor Tutor, compete: 

a) Acompanhar alunos com problemas de comportamento e/ou de assiduidade, a longo ou 

curto prazo, consoante as necessidades individuais ou de grupo; 

b) Desenvolver medidas de apoio aos alunos, designadamente de integração no estudo e nas 

tarefas escolares. 

4. O grupo que acompanha não deverá ultrapassar em simultâneo, 3 alunos. 

 

 

 

SECÇÃO IV 

ATIVIDADES DE COMPLEMENTO CURRICULAR 

 

Artigo 49º – Objetivos e Organização 

 
a) As atividades de complemento curricular são o conjunto de atividades não curriculares, de 

inscrição facultativa, que têm como objetivo proporcionar e promover a formação integral 

do aluno, nomeadamente em áreas de caráter artístico, tecnológico e científico; 

b) Decorrem fora do tempo letivo, no âmbito de projetos de caráter individual ou coletivo, 

com conhecimento do respetivo Departamento, aprovação do Conselho Pedagógico e do 

Diretor; 

c) A oferta das atividades de complemento curricular será divulgada, anualmente. 

 

 

 

 

SECÇÃO V 

SERVIÇOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS 

 

Artigo 50º - Serviços  

 
Os Serviços Técnico-pedagógicos compreendem: 

a) O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), sedeado na Escola EB 23 Luís de Camões, 

constituído por uma Psicóloga que exerce funções neste Agrupamento de Escolas e no 

Agrupamento de Escolas de Alvalade. O Diretor poderá estabelecer acordos e/ou parcerias 

com entidades externas para colocação de psicólogos que serão supervisionados pela 

Psicóloga Titular; 

b) O Núcleo de Apoio Educativo (NAE) integra docentes e/ou técnicos especializados 

destinados a promover a existência de condições para inclusão de crianças e jovens com 

necessidades educativas especiais, de caráter prolongado. O Agrupamento possui, ainda, 

uma Unidade de Ensino Estruturado na Multideficiência a funcionar na Escola EB1 O Leão 

de Arroios (UAE).  
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c) A Equipa de Intervenção Precoce é constituída por docentes do Quadro de Escola e 

destacados. Tem a função de intervir, na população com NEE e/ou com deficiências 

assinaladas por diferentes serviços ou pelos encarregados de educação.  

       Esta equipa dinamiza a sua ação, prestando apoio a crianças dos 0 aos 6 anos de idade 

com deficiência, antes da sua entrada na Escola, quer estimulando diretamente o seu 

desenvolvimento, quer encontrando recursos locais para otimizar esse desenvolvimento; 

d) As Bibliotecas Escolares estão integradas na Rede de Bibliotecas Escolares e visam 

combater as iliteracias (informativa e tecnológica); dinamizar o Plano Nacional de Leitura, 

promovendo o gosto pela leitura em geral. 

 
Artigo 51º – Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 

 
Aos Serviços de Psicologia e Orientação, compete: 

a) Proceder à avaliação psicopedagógica de alunos assinalados e acompanhá-los, 

individualmente ou em grupo, ao longo do seu processo educativo; 

b) Elaborar Planos Educativos Individuais (PEI) com a colaboração do Núcleo de Apoio 

Educativo (NAE) e / ou dos professores da turma; 

c) Propor, com o acordo dos encarregados de educação, o encaminhamento de alunos com 

necessidades educativas especiais para modalidades adequadas de resposta educativa; 

d) Colaborar com os órgãos de gestão da Escola, articulando a sua ação com outros serviços 

especializados, designadamente na área da saúde e da segurança e solidariedade social; 

e) Acompanhar os alunos do 3º ciclo no domínio da orientação escolar e profissional, 

desenvolvendo ações de aconselhamento vocacional e atividades específicas de 

informação. 

 
Artigo 52º – Direitos e deveres    

 
Os direitos e deveres dos elementos do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), na sua 

especificidade, estão estipulados no seu Regimento Interno.  

 
Artigo 53º – Núcleo de Apoio Educativo (NAE) 

  
Ao núcleo de Apoio Educativo, compete: 

1. Colaborar com os órgãos de gestão e coordenação pedagógica das escolas no diagnóstico de 

necessidades educativas e na organização dos apoios educativos adequados. 

2. Contribuir para a diversificação de estratégias e métodos educativos, de forma a promover o 

desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos, contribuindo para a igualdade de 

oportunidades e de sucesso educativo. 

3. Colaborar com os órgãos de gestão e de coordenação pedagógica e com os professores na 

gestão dos currículos e na sua adequação às capacidades e aos interesses dos alunos, bem 

como às realidades locais. 

4. Colaborar no desenvolvimento das medidas previstas na lei, relativas a alunos com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE), criando condições para a sua integração sócio 

educativa. 

5.  Intervir estruturando suportes de integração, promovendo harmonia e bem-estar e 

prevenindo aspetos de crescimento adequado (UAE). 

6. Participar na melhoria das condições e do ambiente educativo das escolas numa perspetiva de 
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fomentar a qualidade da inovação educativa em prol dos alunos com necessidades educativas 

especiais. 

 
Artigo 54º – Intervenção Precoce (IP) 

 
1. Intervir precocemente, prevenir e encontrar recursos favoráveis ao desenvolvimento da criança 

na infância (0 aos 6 anos de idade).  

 
Artigo 55º – Serviço de Ação Social Escolar (ASE)  

 
1. Os serviços da Ação Social Escolar (ASE) visam minimizar as diferenças e desigualdades sociais 

e económicas dos alunos, para que todos tenham acesso a uma educação escolar com 

qualidade. 

2. Sem prejuízo das atribuições fixadas na lei, o serviço de ação social escolar, gere: 

a) Auxílios económicos (livros, material escolar, alimentação e transportes); 

b)  Ações de complemento curricular; 

c)  Refeitório; 

d)  Bufete; 

e)  Papelaria; 

f)  Seguro Escolar. 

 
Artigo 56º – Competências 

 
Sem prejuízo das atribuições fixadas na lei, ao ASE, compete: 

a) Gerir, de acordo com a legislação em vigor, os subsídios escolares e os auxílios para os 

transportes. Considera-se caso particular os alunos portadores de deficiência; 

b) Elaborar os mapas de controlo sectorial a apresentar periodicamente à administração 

central; 

c) Supervisionar os serviços de refeitório, bufete e papelaria; 

d) Analisar e elaborar processos de acidentes escolares. 
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CAPÍTULO IV 

ESTRUTURAS DA COMUNIDADE ESCOLAR 
 

SECÇÃO I 

DIREITOS E DEVERES GERAIS DOS MEMBROS DA COMUNIDADE ESCOLAR 

 

Artigo 57º – Direitos Gerais 

 
Os membros da comunidade escolar gozam dos seguintes direitos gerais: 

1. Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno do Agrupamento. 

2. Apresentar, a quem de direito e com a devida brevidade, os problemas de que tenha 

conhecimento. 

3. Participar na elaboração do Projeto Educativo, do Projeto Curricular e do Regulamento 

Interno do Agrupamento, acompanhando o seu desenvolvimento, nos termos da Lei e nos 

termos previstos neste Regulamento. 

4. Apresentar sugestões e críticas relativas ao funcionamento de qualquer setor do 

Agrupamento. 

5. Ser ouvido pelas estruturas hierarquicamente superiores, em assuntos que lhe digam respeito, 

individualmente ou através dos seus órgãos representativos. 

6. Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade escolar. 

7. Ver garantida a sua segurança e respeitada a sua integridade física e psíquica no espaço 

escolar. 

8. Ser pronta e adequadamente assistido, em caso de acidente ou doença súbita, ocorridos 

dentro do recinto escolar e, ainda, no âmbito de atividades escolares no exterior. 

9. Ver respeitada a confidencialidade dos elementos constantes do seu processo individual, de 

natureza pessoal ou relativos à família. 

10. Eleger e ser eleito para órgãos, cargos e demais funções de representação, no âmbito da vida 

das escolas, nos termos de legislação em vigor e do Regulamento Interno do Agrupamento. 

11. Organizar e participar em iniciativas que promovam a sua formação.  

12. Utilizar as instalações e os serviços que lhe são designados. 

 
Artigo 58º – Deveres Gerais  

 
Os membros da comunidade escolar estão subordinados ao cumprimento dos seguintes deveres 

gerais: 

1. Ser assíduo, pontual e responsável no cumprimento dos horários e tarefas que lhe forem 

atribuídos. 

2. Promover um convívio são e cordial, de modo a criar um clima de confiança e harmonia, 

baseado no respeito mútuo. 

3. Participar na eleição dos seus representantes e colaborar com os mesmos. 

4. Participar nas atividades desenvolvidas pelas escolas, nas quais esteja envolvido. 

5. Ser recetivo a críticas construtivas relativas ao seu trabalho e/ou à sua conduta, aceitando 

sugestões visando a respetiva melhoria. 

6. Zelar e promover a defesa, conservação e limpeza das escolas do Agrupamento 

nomeadamente, no que se refere às instalações, recreio, espaços exteriores, mobiliário e 
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material didático. 

7. Não transportar para dentro do recinto escolar objetos e/ou materiais que ponham em risco a 

integridade física de pessoas e bens. 

8. Relatar, oralmente ou por escrito, a quem de direito, anomalias ou ocorrências que atentem 

contra o estipulado no presente Regulamento. 

9. Respeitar a propriedade dos bens de todos os elementos da comunidade escolar. 

10. Identificar-se, sempre que solicitado ou necessário. 

11. Alertar os responsáveis para a presença de pessoas estranhas à comunidade escolar. 

12. Respeitar e fazer respeitar as normas e os horários de funcionamento de todos os serviços do 

Agrupamento. 

13. Respeitar e fazer respeitar a proibição de venda ou consumo de bebidas alcoólicas dentro dos 

recintos escolares. 

14. Respeitar e fazer respeitar a proibição de fumar dentro dos recintos escolares. 

15. Ser leal para com todos os membros da comunidade escolar. 

16. Conhecer as normas e horários de funcionamento de todos os serviços do Agrupamento 

/Estabelecimentos de Ensino. 

17. Utilizar adequadamente quaisquer meios de comunicação e de som, desligando-os na sala de 

aula ou durante quaisquer atividades escolares em curso noutros locais. 

 

 

 

SECÇÃO II 

ALUNOS 

 

Artigo 59º – Direitos  

 
De acordo com o artigo 7º da Lei nº 51/2012, de 5 de setembro, que revoga a Lei nº30/2002, de 20 

de dezembro, os alunos gozam dos seguintes direitos: 

1. Ter acesso a uma educação de qualidade, em condições de igualdade de oportunidades. 

2. Usufruir de um ambiente e de um Projeto Educativo que promovam o seu desenvolvimento 

enquanto estudantes e enquanto cidadãos. 

3. Conhecer o programa e competências de cada disciplina, processos e critérios de avaliação, 

nos termos adequados à sua idade e ao ano frequentado. 

4. Participar no processo de avaliação através da sua própria autoavaliação. 

5. Integrar os Prémios de Mérito sempre que atinja os objetivos estabelecidos por este 

Regulamento e em conformidade com o estipulado no art.º 9º do Estatuto do Aluno e Ética 

Escolar dos Ensinos Básico e Secundário. 

6. Ser informado sobre o processo de matrícula e apoios socioeducativos.  

7. Conhecer as normas de utilização e de segurança das instalações, materiais e equipamentos 

das escolas. 

8. Conhecer as normas de funcionamento e de utilização dos serviços específicos das escolas, 

bem como dos espaços educativos existentes. 

9. Ser informado sobre iniciativas em que possa participar e de que as escolas do Agrupamento 

tenham conhecimento. 

10. Ser acompanhado por um assistente operacional, em caso de doença súbita ou acidente 
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ocorridos na escola, até que possa regressar a casa ou até à comparência de um familiar ou 

encarregado de educação. 

11. Sair da escola ao último bloco/meio – bloco, quando o respetivo professor titular faltar e não 

houver “substituto”, se devidamente autorizado pelo encarregado de educação (2º e 3º 

ciclos). 

12. Ter o Processo Individual, organizado e em conformidade com o exposto no ponto 10 do 

Despacho Normativo nº 1/2005, de 5 de Janeiro, alterado pelo Despacho Normativo nº6/2010, 

de 19 de Fevereiro. O processo individual do aluno só pode ser consultado pelos 

intervenientes diretos no respetivo processo pedagógico-educativo, pelo encarregado de 

educação indicado no ato de matrícula e devidamente identificado, e ainda pelo aluno, 

quando maior de idade. 

13. Ter acesso ao Regulamento Interno do Agrupamento. 

 
Artigo 60º – Direitos de Participação e Representação 

 
1. Os alunos têm o direito de participar na vida das escolas através das seguintes estruturas: 

a) Turmas; 

b) Conselhos de Turma (no caso dos alunos delegados e/ou subdelegados de turma do 3º 

Ciclo); 

c) Assembleia de Turma; 

d) Assembleia de Delegados de Turma. 

e) Associação de Estudantes, (no caso do ensino secundário). 

2. Os alunos do 1º, 2º e 3ºciclos têm o direito de participar em Assembleias de Turma, 

convocadas pelo Diretor de Turma/Professor Titular de Turma, ou por solicitação do delegado 

ou do subdelegado ao respetivo Diretor de Turma/Professor Titular de Turma, comunicando a 

este último os assuntos a tratar, determinados previamente pelos alunos. 

2.1 Ao representante dos pais e encarregados de educação dos alunos da turma poderá ser 

solicitada a sua participação, por iniciativa do próprio Diretor de Turma/Professor Titular 

de Turma, ou a pedido dos alunos; 

2.2 As Assembleias de Turma são moderadas pelo respetivo Diretor de Turma/Professor 

Titular de Turma e reúnem-se, sem prejuízo do cumprimento das atividades letivas; 

2.3 Estas reuniões visam, sem detrimento de outros objetivos de caráter pedagógico-

formativo, eventualmente, a preparação dos delegados de turma para participarem em 

futura Assembleia de Delegados. 

3. A Assembleia de Delegados de Turma dos alunos do 1º ciclo reúne, ordinariamente, uma vez 

por período e, extraordinariamente sempre que o Coordenador de Escola considerar 

oportuno. Pode ainda reunir sempre que 50% dos professores do Conselho de Docentes ou 

50% dos Delegados de Turma o solicitem. 

3.1 Com conhecimento e acordo do Diretor do Agrupamento, a Assembleia de Delegados de 

Turma pode ser convocada pelo Coordenador de Escola/Diretor ou por um seu delegado, 

expressamente designado para o efeito; 

3.2 Nesta Assembleia participará, obrigatoriamente, um docente da Escola. 

4. A Assembleia de Delegados de Turma dos alunos do 2º e 3º Ciclos reúne, ordinariamente, uma 

vez por período e, extraordinariamente, sempre que o Diretor considerar oportuno. Pode 

ainda reunir sempre que o Coordenador dos Diretores de Turma, 50% dos Diretores de Turma 

ou 50% dos Delegados de Turma o solicitem. 
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 4.1 A Assembleia de Delegados de Turma é convocada e presidida pelo Diretor ou por quem 

este designar e coadjuvado pelo Coordenador dos Diretores de Turma. 

 
Artigo 61º – Objetivos 

 
A Assembleia de Delegados de Turma visa: 

a) Promover a formação para a cidadania; 

b) Favorecer o conhecimento de todos os delegados; 

c) Desenvolver o espírito de cooperação entre todos os alunos; 

d) Analisar a situação escolar; 

e) Colaborar na resolução de problemas. 

 
Artigo 62º - Competências 

 
À Assembleia de Delegados de Turma compete: 

a) Participar no processo de elaboração do Projeto Educativo, do Projeto Curricular e do 

Regulamento Interno do Agrupamento, emitindo parecer sobre as questões que dizem 

respeito aos alunos; 

b) Propor iniciativas de caráter cultural, recreativo, desportivo ou outras que visem a 

formação dos alunos; 

c) Propor medidas que promovam a disciplina e o respeito pelos outros, no Agrupamento; 

d) Colaborar com os órgãos de administração e gestão e com as estruturas de orientação do 

Agrupamento para resolução de eventuais problemas. 

 
Artigo 63º - Competências do Presidente 

 
 Ao Presidente da Assembleia de Delegados de Turma, compete: 

a) Orientar e moderar as reuniões; 

b) Incentivar a participação e a apresentação de propostas; 

c) Apresentar as conclusões e propostas aos órgãos e estruturas competentes; 

d) Representar a Assembleia de Delegados de Turma, sempre que necessário. 

 
Artigo 64º - Perfil do Delegado e Subdelegado de Turma 

 
 O Delegado ou Subdelegado de Turma deverá evidenciar as seguintes caraterísticas: 

a) Sentindo de responsabilidade; 

b) Sentido crítico adequado; 

c) Capacidade de autonomia; 

d) Capacidade para ouvir os outros; 

e) Capacidade para comunicar as suas opiniões e as opiniões dos colegas da turma; 

f) Capacidade de bom relacionamento com os colegas e com os adultos; 

g)  Capacidade de apresentar sugestões inovadoras (e que contribuam para um bom 

ambiente), visando a resolução de problemas detetados na sala de aula e/ou na escola; 

h) Não ter sido sujeito, nos dois anos anteriores, a sanção disciplinar superior à de 

repreensão registada ou retidos em qualquer ano de escolaridade por excesso grave de 

faltas.  
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Artigo 65º - Competências do Delegado e Subdelegado de Turma 

   
Ao Delegado de Turma compete: 

a) Representar os alunos da turma nos órgãos competentes; 

b) Comunicar ao Diretor de Turma/Professor Titular de Turma as opiniões dos colegas sobre 

assuntos relevantes, relacionados com a vida da turma; 

c) Colaborar com o Diretor de Turma/Professor Titular de Turma na análise e resolução de 

eventuais situações problemáticas detetadas na turma; 

d) Transmitir informação à turma; 

e) Colaborar com os professores da turma na realização de pequenas tarefas, melhorando o 

funcionamento das aulas e de outras atividades educativas; 

f) Zelar pela ordem e limpeza da sala de aula; 

g) Ajudar e aconselhar os colegas sempre que estes o solicitem. 

 Ao Subdelegado de Turma compete: 

a) Colaborar com o Delegado de Turma no cumprimento de tarefas relativas ao cargo; 

b) Substituir o Delegado de Turma, nos casos de falta ou impedimento deste. 

 
Artigo 66º - Duração do mandato 

  
A duração do mandato de Delegado e Subdelegado de Turma poderá ser trimestral ou anual. 

O Professor Titular de Turma/Diretor de Turma, em conjunto com o respetivo grupo de alunos, 

decidirá sobre o assunto, de acordo com as necessidades e caraterísticas da turma. 

 
Artigo 67º – Deveres  

 
A crescente e gradual responsabilização do aluno, enquanto elemento nuclear da comunidade 

educativa, integra plenamente uma escolaridade de sucesso. De acordo com o artigo 10º da Lei nº 

51/2012, de 5 de setembro, que revoga a Lei nº30/2002, de 20 de dezembro, é imperativa, por parte 

do aluno, a assunção dos seguintes deveres gerais:  

1. Comportar-se com correção em todos os espaços dos estabelecimentos de Ensino ou em 

qualquer outro local onde decorram atividades; 

2. Estudar, empenhando-se para obter bons resultados; 

3. Fazer-se acompanhar, sempre, do material indispensável para as aulas (designadamente, o 

material expressamente definido pelo professor de cada disciplina); 

4. Ter atitudes e comportamentos adequados ao bom funcionamento das aulas, estando atento 

cumprindo as regras definidas pelos professores; 

5. Proceder à sua autoavaliação e heteroavaliação; 

6. Dar a assinar aos encarregados de educação todos os testes, fichas de avaliação, Caderneta 

do Aluno e quaisquer outros documentos informativos; 

7. Assistir às aulas de apoio pedagógico acrescido e/ou outras atividades de apoio, sob pena de 

exclusão da frequência, após ausência injustificada por três vezes; 

8. Respeitar as instruções do pessoal docente e não docente; 

9. Respeitar o exercício do direito à educação, ensino e livre expressão dos outros alunos; 

10. Ser, diariamente, portador do cartão de identificação do aluno (2º e 3º ciclos), sempre que se 

encontre no Estabelecimento de Ensino ou fora dele, em atividades decorrentes da sua vida 

escolar (visitas de estudo, atividades desportivas, etc.) e apresentá-lo sempre que solicitado; 

11. Ser portador, diariamente, da Caderneta Escolar, em bom estado de conservação e 
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autenticada pelo Professor Titular /Diretor de Turma. Apresentá-la, quando solicitada por um 

funcionário ou professor, e dá-la a assinar ao encarregado de educação, sempre que tiver 

uma informação a ele destinada; 

12. Não permanecer na escola para além das atividades curriculares ou de enriquecimento 

curricular, salvo se, justificadamente, e autorizado pelo Diretor; 

13. Participar em todas as atividades desenvolvidas na escola e em outros locais nas quais se 

realizem atividades escolares; 

14. Apresentar-se na escola vestido com a dignidade e seriedade de um local de estudo trabalho e 

educação; 

15. Respeitar a propriedade e bens de todos os elementos da Comunidade Educativa; 

16. Não dialogar com elementos exteriores ao estabelecimento de ensino, através da vedação; 

17. Zelar pela preservação e asseio da escola, nomeadamente no que diz respeito à sala de aula; 

18. Desligar quaisquer meios de comunicação ou som dentro dos edifícios ou no exterior, durante 

quaisquer atividades escolares. A utilização indevida dos meios atrás referidos implica a 

apreensão dos mesmos. Estes serão entregues ao encarregado de educação do aluno em falta 

pelo Coordenador de Escola/Diretor; 

19. Adquirir as senhas para almoço, nos termos regulamentares de cada estabelecimento de 

ensino do Agrupamento, sob pena de aplicação de multa; 

20. Dirigir-se, imediatamente a seguir ao toque, para junto da sala de aula e aguardar com 

compostura a chegada do professor. Retirar-se sem barulho, após informação do assistente 

operacional aquando a confirmação da ausência do professor e a inexistência de professor 

substituto; 

21. Guardar consigo todos os objetos de valor. Nas aulas de Educação Física (2º e 3º Ciclos) 

utilizar, para o efeito, o “saco de valores”; 

22. Não abandonar pastas, mochilas e peças de vestuário nos edifícios e nos pátios de recreio; 

23. Repor ou pagar prejuízos causados por dano ou uso indevido das instalações, dos 

equipamentos ou dos materiais, independentemente de qualquer sanção disciplinar aplicada; 

24. Limpar o mobiliário, equipamento e instalações que sujar; 

25. Entregar todos os objetos que encontrar ao Professor Titular (1º Ciclo) e no PBX da Escola 

Sede; 

26. Utilizar os recintos de recreio de acordo com as normas estabelecidas no início de cada ano 

escolar; 

27. Adquirir uma 2ª via do Cartão de Aluno / Caderneta Escolar, no caso de extravio dos mesmos, 

e a pedido do encarregado de educação; 

28. Respeitar as regras de higiene individual e coletiva; 

29. Comparecer obrigatoriamente nas aulas de substituição, aulas de Apoio e aulas de Apoio ao 

Estudo (1º e 2º ciclos);  

30. Conhecer e cumprir, obrigatoriamente, o Regulamento dos Alunos específico de cada 

Estabelecimento de Ensino do Agrupamento. 

 
Artigo 68º – Frequência e assiduidade 

 
1. Nos termos da lei, os alunos são responsáveis pelo cumprimento do dever de assiduidade, 

para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória. 

2. Os pais e encarregados de educação dos alunos menores de idade são responsáveis 

conjuntamente com estes pelo cumprimento desses deveres e, ainda, pelos deveres de 
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pontualidade e de se fazer acompanhar do material necessário às atividades escolares. 

3. O dever de assiduidade implica para o aluno a presença na sala de aula, incluindo aulas de 

substituição, e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar, numa atitude de 

empenho intelectual e comportamento adequado, de acordo com a sua idade, ao processo de 

ensino e aprendizagem. 

4. As aulas de Apoio ao Estudo (1º e 2º ciclos) são de frequência obrigatória para os alunos 

propostos pelo Conselho de Turma e devidamente autorizados pelos Encarregados de 

Educação. 

 
Artigo 69º - Regime de Faltas 

 
1. A falta de presença é a ausência do aluno a uma aula ou a outra atividade de frequência 

obrigatória, ou facultativa, caso tenha havido inscrição.  

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 Diretor de Turma em suportes 

administrativos adequados.  

 
Artigo 70º - Tipologia das Faltas 

 
1. São previstas no Estatuto do Aluno as faltas justificadas e injustificadas, bem como os seus 

efeitos.  

2. As faltas resultantes da aplicação da ordem de saída da sala de aula, ou de medidas 

disciplinares sancionatórias, consideram-se faltas injustificadas.  

3. A falta de presença por motivos de atraso é marcada ao aluno sempre que chegue atrasado. 

4. A falta de material significa que o aluno não se apresentou munido do material necessário às 

atividades escolares; tal facto é anotado no Livro de Ponto/Livro de Frequência pelo 

professor. À terceira falta de material será comunicado ao encarregado de educação pelo 

Professor Titular/Diretor de Turma, este facto. 

 
Artigo 71º – Justificação de faltas 

 
1. As faltas de presença são justificadas pelos pais e encarregados de educação ao Professor 

Titular/ Diretor de Turma. 

2. O pedido de justificação das faltas é apresentado, por escrito, em impresso próprio inserto na 

Caderneta Escolar, com indicação do dia, da hora e da atividade em que a falta ocorreu, 

referenciando-se os motivos justificativos da mesma. 

3. As faltas de atraso e de material também são objeto de justificação nos termos do número 

anterior. 

4. O Professor Titular/Diretor de Turma pode solicitar aos pais e encarregados de educação, os 

comprovativos adicionais que entenda necessários à justificação da falta. 

5. A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou, nos 

restantes casos, até ao (terceiro) 3º dia útil subsequente à verificação da mesma, caso não 

seja justificada no prazo estabelecido esta fica injustificada. 

6. Consideram-se justificadas todas as faltas dadas nos termos do art.º 16 da Lei nº 51 /2012, de 

5 de setembro. 
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Artigo 72º - Faltas injustificadas 

 
1. As faltas são injustificadas quando: 

a) Não tenha sido apresentada justificação, nos termos do art.º 17 do Estatuto do Aluno; 

b) A justificação tenha sido apresentada fora de prazo; 

c) A justificação não tenha sido aceite; 

d) A marcação de falta resulte da aplicação da ordem de saída da sala de aula ou de medida 

disciplinar sancionatória. 

2. Na situação de não-aceitação da justificação de falta apresentada, esta deve ser devidamente 

fundamentada. 

3. As faltas injustificadas são comunicadas aos pais ou encarregados de educação, pelo Professor 

Titular de Turma/Diretor de Turma, no prazo máximo de três dias úteis, pelo meio mais 

expedito. 

  
Artigo 73º - Excesso Grave de Faltas 

 
1. No 1º ciclo do ensino básico o aluno não pode dar mais de dez (10) faltas injustificadas. 

2. No 2º e 3ºciclos 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 são convocados pelo Professor Titular de Turma/Diretor de Turma, pelo meio mais 

expedito, a fim de serem alertados para as consequências da violação do limite de faltas e 

para se procurar uma solução que permita garantir o cumprimento efetivo do dever de 

assiduidade. 

4. Caso se revele impraticável o exposto no número anterior, a Escola informará a Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) do excesso de faltas do aluno, assim como dos 

procedimentos e diligências até então efetuadas pela Escola, procurando soluções conjuntas 

para ultrapassar a sua falta de assiduidade. 

5. Sempre que o aluno ultrapasse o limite de faltas (3faltas injustificadas) à atividades de apoio 

ou complementares de inscrição ou de frequência facultativa implica a imediata exclusão do 

aluno das atividades em causa. 

6. São também contabilizadas como faltas injustificadas as decorrentes da aplicação de medida 

corretiva de ordem de saída da sala de aula, nos termos do nº 17 alínea d) do Estatuto do 

Aluno.  

 

 

 

SECÇÃO III 

DISCIPLINA 

 

A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos no Estatuto do Aluno, ou no Regulamento Interno 

do Agrupamento, em termos que se revelem perturbadores do normal funcionamento da escola ou das 

relações no âmbito da comunidade educativa, constitui infração passível da aplicação da medida 

corretiva ou medida disciplinar sancionatória. 
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Artigo 74º - Efeitos da ultrapassagem do limite de faltas injustificadas 

 
1. A violação do limite de faltas previstos no art.º 18 leva à realização de um Plano de 

Recuperação das Aprendizagens em falta, sendo responsável pela sua concretização os alunos 

e respetivos encarregados de educação.  

2. Para os alunos que frequentam o 1º ciclo, a violação do limite de faltas injustificadas obriga 

ao cumprimento de um Plano de Recuperação das Aprendizagens, que incidirá sobre todo o 

progresso curricular do nível que frequenta e que permita recuperar o atraso das 

aprendizagens. 

3. Para os alunos que frequentam o 2º e 3ºciclos, a violação do limite de faltas injustificadas 

obriga ao cumprimento de um Plano de Recuperação das Aprendizagens, 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 Plano de Recuperação das Aprendizagens apenas poderá ocorrer uma única vez no decurso 

de cada ano letivo. 

5. O cumprimento do Plano de Recuperação das Aprendizagens por parte do aluno realiza-se em 

horário letivo, competindo ao Conselho Pedagógico definir os termos da sua realização. 

6. O Plano de Recuperação das Aprendizagens deve ser objeto de avaliação, nos termos a definir 

pelo Conselho Pedagógico do Agrupamento. 

7. 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. 

8. Após o estabelecido no Plano de Recuperação das Aprendizagens, a manutenção da situação 

do incumprimento do dever de assiduidade, por parte do aluno, determina que o Diretor, na 

iminência de abandono escolar, possa propor a frequência de um percurso curricular 

alternativo. 

9. O incumprimento reiterado do dever de assiduidade determina a retenção no ano de 

escolaridade que o aluno frequenta. 

 
Artigo 75º - Participação de ocorrências  

 
O professor ou membro do pessoal não docente que presencie, tenha conhecimento ou for alvo de 

qualquer ato de indisciplina deverá preencher uma ficha de ocorrência/participação escrita a ser 

remetida ao Professor Titular/Diretor de Turma e, em situações consideradas graves, ou muito 

graves, a ser remetida, no prazo de um dia útil, ao diretor do Agrupamento. 

 
Artigo 76º - Medidas corretivas e medidas disciplinares sancionatórias – Finalidades 

 
1. Todas as medidas corretivas e medidas disciplinares sancionatórias prosseguem finalidades 

pedagógicas, preventivas, dissuasoras e de integração, visando o cumprimento dos deveres do 

aluno, o respeito pela autoridade dos professores e dos demais funcionários, bem como a 

segurança de toda a comunidade educativa. 

2. Estas medidas visam ainda garantir o normal prosseguimento das atividades da escola, a 

correção do comportamento perturbador e o reforço da formação cívica do aluno. 

3. As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em conta a especial relevância do dever 

violado e a gravidade do ato praticado, prosseguem igualmente, finalidades punitivas. 

4. As medidas corretivas e as medidas disciplinares sancionatórias devem ser aplicadas em 
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coerência com as necessidades educativas do aluno e com os objetivos da sua educação e 

formação. 

 
Artigo 77º - Determinação da medida disciplinar 

 
1. Na determinação da medida disciplinar corretiva ou sancionatória a aplicar, ter-se-á em 

consideração: 

a) A gravidade do incumprimento do dever; 

b) As circunstâncias atenuantes e as agravantes apuradas, em que esse incumprimento se 

verificou; 

c) O grau de culpa do aluno; 

d) A sua maturidade e demais condições pessoais, familiares e sociais. 

2. Constituem-se como circunstâncias atenuantes da responsabilidade disciplinar do aluno: 

a) O seu bom comportamento anterior; 

b) O seu aproveitamento escolar; 

c) O seu reconhecimento, como arrependimento da natureza ilícita da sua conduta. 

3. Constituem-se como circunstâncias agravantes da responsabilidade do aluno: 

a) A premeditação; 

b) O conluio; 

c) A acumulação de infrações disciplinares; 

d) A reincidência, em especial se no decurso do mesmo ano letivo. 

 
Artigo 78º - Medidas corretivas 

 
1. As medidas corretivas prosseguem finalidades pedagógicas, dissuasoras e de integração, 

assumindo uma natureza iminentemente preventiva. 

2. São medidas corretivas: 

a) A advertência; 

b) A ordem de saída da sala de aula, e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar; 

c) A realização de tarefas e atividades de integração escolar, podendo, para esse efeito, ser 

aumentado o período de permanência obrigatória, diária ou semanal, do aluno na escola; 

d) O condicionamento no acesso a certos espaços escolares, visitas de estudo ou atividade 

extracurriculares internas e externas ou na utilização de certos materiais e equipamentos; 

e) Mudança de turma. 

3.  A advertência consiste numa chamada verbal de atenção ao aluno, perante um 

comportamento perturbador, com vista a alertá-lo para que deva evitar tal tipo de conduta e 

responsabilizá-lo pelo cumprimento dos seus deveres como aluno. Na sala de aula, a 

repreensão é da exclusiva competência do professor, enquanto, fora dela, qualquer professor 

ou membro do pessoal não docente tem competência para repreender o aluno. 

4. 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: 

a) Período de tempo durante o qual o aluno deve permanecer fora da sala de aula; 

b) Se a aplicação da medida corretiva acarreta ou não marcação de falta; 

c) Quais as atividades que o aluno deve desenvolver no decurso desse período de tempo. 

5. A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas c), d) e e) do nº2 é da competência 
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do Diretor do Agrupamento que, para o efeito, deverá ouvir o Professor Titular de 

Turma/Diretor de Turma a que o aluno pertença. 

6. A aplicação, e posterior execução, da medida corretiva prevista na alínea d) do nº2 não 

podem ultrapassar o período de tempo correspondente a um ano letivo. 

7. Compete à escola, identificar as atividades, local e período de tempo durante o qual as 

mesmas ocorrem e definir as competências e procedimentos a observar. Assim, propõem-se as 

seguintes atividades: 

a) Limpeza dos espaços escolares; 

b) Prestação de serviço no refeitório escolar; 

c) Reparação dos danos provocados pelo aluno no património escolar; 

d) Condicionamento no acesso à Biblioteca/Ludoteca; 

e) Condicionamento dos recreios; 

f) Condicionamento de participação em visitas de estudo/atividades do Desporto Escolar e 

outras atividades que venham a ser consideradas de caráter mais lúdico. 

8. A aplicação das medidas corretivas previstas no nº2 é comunicada aos pais ou ao encarregado 

de educação. 

 
Artigo 79º - Medidas disciplinares sancionatórias 

 
1. As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma sanção disciplinar imputada ao 

comportamento do aluno, devendo a ocorrência dos factos 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 até três dias úteis; 

c) A suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis; 

d) A transferência de escola; 

e) A expulsão da escola. 

3. A repreensão registada, quando a infração for praticada na sala de aula, é da competência do 

professor, sendo o Diretor do Agrupamento nas restantes situações, averbando-se no processo 

individual do aluno: 

a) A identificação do autor do ato decisório; 

b) A data em que o mesmo foi proferido; 

c) A fundamentação, de facto e de direito, que norteou tal decisão. 

4. A suspensão até três dias úteis (medida dissuasora) é aplicada pelo Diretor, garantidos que 

estejam os direitos de audiência e defesa do visado e sempre fundamentada nos factos que a 

suportam.  

5. A suspensão entre quatro a doze dias úteis é precedida da audição em processo disciplinar do 

aluno visado, do qual constam, em termos concretos e precisos: 

a) Os factos que lhe são imputados; 

b) Os deveres por ele violados e a referência expressa; 

c) A possibilidade de se pronunciar relativamente àqueles factos, como da defesa elaborada; 

d) É da competência do Diretor do Agrupamento, que pode, previamente, ouvir o Conselho 

de Turma. 

6. Compete ao Diretor do Agrupamento, ouvidos os pais ou o encarregado de educação do aluno: 
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a) Fixar os termos e condições em que a aplicação da medida disciplinar sancionatória 

referida no número anterior é executada; 

b) Garantir ao aluno um plano de atividades pedagógicas a realizar, coresponsabilizando-os 

pela sua execução e acompanhamento. 

7. A transferência de escola compete ao Diretor Geral da Educação, e reporta-se à prática de 

factos notoriamente impeditivos do prosseguimento de ensino-aprendizagem dos restantes 

alunos da escola, ou do normal relacionamento com algum ou alguns dos membros da 

comunidade educativa. 

8. A transferência de escola apenas é aplicável a aluno de idade igual ou superior a dez anos e, 

frequentando o aluno a escolaridade obrigatória, desde que esteja assegurada a frequência 

noutro estabelecimento de ensino. 

9. A aplicação da medida disciplinar de expulsão da escola compete, com possibilidade de 

delegação, ao diretor -geral da educação precedendo conclusão do procedimento disciplinar a 

que se refere o artigo 30.º e consiste na retenção do aluno no ano de escolaridade que 

frequenta quando a medida é aplicada e na proibição de acesso ao espaço escolar até ao final 

daquele ano escolar e nos dois nos escolares imediatamente seguintes. 

 
Artigo 80º - Cumulação de medidas disciplinares 
 

1. A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas a) a e) do nº2 do art.º 26º do Estatuto 

do Aluno, correspondente ao art.º 81º deste Regulamento Interno, é cumulável entre si. 

2. A aplicação de uma ou mais das medidas corretivas é cumulável apenas com a aplicação de 

uma medida disciplinar sancionatória.  

3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, por cada infração apenas pode ser aplicada 

uma medida disciplinar sancionatória. 

 

 

SECÇÃO IV 

PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 

 

Artigo 81º - Tramitação do procedimento disciplinar 

 
1. A competência para a instauração de procedimento disciplinar para aplicação de algumas das 

medidas previstas nas alíneas c), d) e e) do art.º 78º do Regulamento Interno, é do Diretor do 

Agrupamento  

2. O Diretor do Agrupamento emite o despacho instaurador e de nomeação do instrutor, no 

prazo de dois dias úteis, devendo este ser um professor da escola, e notifica os pais ou 

encarregado de educação do aluno menor de idade, pelo meio mais expedito, 

designadamente eletrónico, telefónico ou via postal simples para a morada constante no seu 

processo. 

3. A um aluno maior de idade, a notificação é feita ao próprio. 

4. O Diretor do Agrupamento deve notificar o instrutor da sua nomeação no mesmo dia em que 

profere o despacho de instauração do procedimento disciplinar. 

5. A instauração do procedimento disciplinar é efetuada: 

a) No prazo máximo de seis dias úteis, contados da data de notificação do instrutor do 
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despacho que instaurou o procedimento disciplinar; 

b) Obrigatoriamente, após a audiência 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. 

7. No caso do encarregado de educação não comparecer, o aluno menor de idade pode ser 

ouvido na presença de um docente por si livremente escolhido e do Diretor de Turma ou do 

professor tutor do aluno, quando exista, ou, no impedimento destes de outro professor da 

turma designado pelo Diretor. 

8. Da audiência é lavrada ata de que consta o extrato das alegações feitas pelos interessados. 

9. Finda a instrução, o instrutor elabora, no prazo de três úteis e, remete ao Diretor um 

documento do qual constam, obrigatoriamente, em termos concretos e precisos: 

a) Os fatos cuja prática é imputada ao aluno, devidamente circunstanciados quanto ao 

tempo, modo e lugar; 

b) Os deveres violados pelo aluno; 

c) Os antecedentes do aluno que se constituem como circunstâncias atenuantes ou 

agravantes nos termos previstos no art.º 25; 

d) A proposta de medida disciplinar sancionatória aplicável ou de arquivamento do 

procedimento; 

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 tal fato, e durante esse mesmo 

período de tempo, informados os pais ou encarregado de educação, quando o aluno for menor 

de idade. 

11. No caso da medida disciplinar sancionatória propostas ser a transferência de Escola ou de 

expulsão da escola, a mesma é comunicada para decisão ao Diretor Geral de Educação, no 

prazo de dois dias úteis. 

 
Artigo 82º - Suspensão preventiva do aluno 

 
1. No momento da instrução do procedimento disciplinar, 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; 

c) A sua presença na escola prejudique a instrução do procedimento disciplinar. 

2. A suspensão preventiva tem a duração que o Diretor 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 exceder dez 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 final do procedimento disciplinar. 

4. Os dias de suspensão preventiva cumpridos pelo aluno são descontados no cumprimento da 

medida disciplinar sancionatória prevista na alínea c) do nº 2 do artigo 28º a que o aluno 

venha a ser condenado na sequência do procedimento disciplinar previsto no art.º 30º. 

5. O encarregado de educação é imediatamente informado da suspensão preventiva aplicada ao 

seu educando e, sempre que se justifique, o Diretor deverá participar a ocorrência à 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. 
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6. Ao aluno suspenso preventivamente é também fixado, durante o período de ausência da 

escola, o plano de atividades previsto no nº 5 do art.º 28º do Estatuto do Aluno.  

7. A suspensão preventiva do aluno é comunicada, por via eletrónica, pelo Diretor ao Serviço do 

Ministério da Educação e Ciência responsável pela coordenação da segurança escolar, sendo 

identificado sumariamente os intervenientes, os factos e as circunstâncias que motivaram a 

decisão de suspensão. 

 
Artigo 83º - Decisão final do procedimento disciplinar 

 
1. A decisão final, devidamente fundamentada, é proferida no prazo máximo de dois dias úteis, 

a contar do momento em que a entidade competente para o decidir receber o relatório do 

instrutor. 

2. A decisão final fixa o momento a partir do qual se inicia a execução da medida disciplinar 

sancionatória. 

3. A execução da medida disciplinar sancionatória, à exceção da transferência de escola ou 

expulsão da escola, pode ficar suspensa pelo período de tempo e nos termos e condições em 

que a entidade decisora considerar justo, adequado e razoável, cessando a suspensão logo 

que ao aluno seja aplicada outra medida disciplinar sancionatória no respetivo decurso. 

4. Na aplicação da medida de transferência de escola ou de expulsão da escola, o prazo para ser 

proferida a decisão final é de cinco dias úteis, contados a partir da receção do processo 

disciplinar na Direção Geral de Educação. 

5. Da decisão, de transferência de escola, proferida pelo Diretor Geral de Educação deve 

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 é notificada pessoalmente ao aluno no dia útil seguinte àquele em que foi 

proferida, ou, quando menor de idade, aos pais ou encarregado de educação, nos dois dias 

úteis seguintes. 

7. Não sendo possível a notificação pessoal, esta, é realizada através de carta registada com 

aviso de receção, considerando-se o aluno, ou os pais/encarregados de educação, notificado 

na data da assinatura do aviso de receção. 

8. Tratando-se de alunos menores, a aplicação de medida disciplinar sancionatória igual ou 

superior à suspensão da escola por período superior a cinco dias úteis e cuja execução não 

tenha sido suspensa nos termos previstos nos números 2 e 3 anteriores, é obrigatoriamente 

comunicada pelo Diretor da Escola à respetiva Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em 

Risco. 

 
Artigo 84º - Execução das medidas corretivas ou disciplinares sancionatórias 

 
1. Compete ao Professor Titular de Turma, Diretor de Turma e ou ao professor tutor do aluno, 

caso tenha sido designado o acompanhamento do aluno na execução da medida corretiva ou 

disciplinar sancionatória a que foi sujeito. 

2. Esta competência assume particular relevância aquando da execução da medida corretiva 

surjam as atividades de integração na escola ou no momento do regresso à escola. 

3. Na prossecução destas medidas a escola conta, ainda, com a colaboração dos Serviços da 

Educação Especial e os Serviços de Psicologia e Orientação. 
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Artigo 85º - Recurso hierárquico 

 
1. Da decisão final cabe recurso hierárquico nos termos gerais de direito, a interpor no prazo de 

cinco dias úteis, apresentado nos serviços administrativos do agrupamento e dirigido a: 

a) Ao Conselho Geral do Agrupamento relativamente a medidas aplicadas pelos 

professores ou Diretor; 

b) Ao membro do Governo competente, relativamente às medidas disciplinares 

sancionatórias aplicadas pelo Diretor Geral de Educação. 

2. O recurso tem efeito meramente devolutivo, exceto quando interposto de decisão de aplicação 

das medidas disciplinares sancionatórias previstas nas alíneas c) a e) do n.º 2 do artigo 28.º  

3. O Presidente do Conselho Geral designa, de entre os seus membros, um relator, a quem 

compete analisar o recurso e apresentar ao Conselho Geral uma proposta de decisão.  

4. Para os efeitos previstos no número anterior, pode o Regulamento Interno prever a constituição 

de uma comissão especializada do Conselho Geral constituída, entre outros, por professores e 

pais ou encarregados de educação, cabendo a um dos seus membros o desempenho da função 

de relator. 

5. A decisão do Conselho Geral é tomada no prazo máximo de 15 dias úteis e notificada aos 

interessados pelo Diretor, nos termos dos nºs 6 e 7 do artigo 33.º  

6. O despacho que apreciar o recurso referido na alínea b) do n.º 1 é remetido à escola, no prazo 

de cinco dias úteis, cabendo ao respetivo Diretor a adequada notificação, nos termos referidos 

no número anterior. 

 
Artigo 85º - Intervenção dos pais e encarregados de educação 

 
Entre o momento da instauração e a conclusão do procedimento disciplinar, os pais/encarregados de 

educação devem contribuir para o correto apuramento dos factos e, diligenciar para que a execução 

da mesma prossiga os objetivos do reforço da formação cívica do educando. 

 

 

 

SECÇÃO V 

AVALIAÇÃO 

 

Artigo 87- Avaliação 

 
O Decreto- Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, estabelece os princípios orientadores da organização, da 

gestão e do desenvolvimento dos currículos dos ensinos básico e secundário, bem como da avaliação e 

certificação dos conhecimentos e capacidades desenvolvidos pelos alunos, aplicáveis às diversas ofertas 

curriculares do ensino básico e do ensino secundário, ministradas em estabelecimentos do ensino 

público, particular e cooperativo. O Despacho normativo nº24-A/ 2012, de 6 dezembro regulamenta:  

a) A avaliação e certificação dos conhecimentos adquiridos e das capacidades desenvolvidas pelos 

alunos do ensino básico, nos estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo, bem 

como os seus efeitos;  

b) As medidas de promoção do sucesso escolar que podem ser adotadas no acompanhamento e 

desenvolvimento dos alunos, sem prejuízo de outras que o agrupamento de escolas defina no 
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âmbito da sua autonomia. 

 
Artigo 88º – Intervenientes no Processo de Avaliação 

 
a) O professor; 

b) O aluno;  

c) O conselho de docentes, no 1.º ciclo  

d) O conselho de turma, no 2.º e 3.º ciclo; 

e) Os órgãos de gestão da escola;  

f) O encarregado de educação; 

g) O docente de educação especial e outros profissionais que acompanhem o desenvolvimento do 

processo educativo do aluno;  

h) A administração educativa. 

 
Artigo 89º – Critérios de Avaliação 

 
1. Até ao início do ano letivo, o Conselho Pedagógico do Agrupamento, de acordo com as 

orientações do currículo nacional e outras orientações gerais do Ministério da Educação e 

Ciência, define os critérios de avaliação para cada ciclo e ano de escolaridade, sob proposta dos 

departamentos curriculares, sendo operacionalizados pelo professor titular de turma, no 1.º 

ciclo, e pelo conselho de turma, nos 2.º e 3.ºciclos.  

2. O Diretor do Agrupamento deve garantir a divulgação dos critérios referidos no ponto 1, junto 

dos diversos intervenientes, designadamente alunos e encarregados de educação na página 

eletrónica do Agrupamento. 

 

Artigo 90º – Modalidades de Avaliação 

 

A avaliação da aprendizagem compreende as modalidades de avaliação diagnóstica, de avaliação 

formativa e de avaliação sumativa.  

1. A avaliação diagnóstica realiza- se no início de cada ano de escolaridade ou sempre que seja 

considerado opor- tuno. 

2. A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, recorre a uma variedade de 

instrumentos de recolha de informação adequados à diversidade da aprendizagem.  

3. A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre a aprendizagem 

realizada pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e certificação e inclui:  

3.1  A avaliação sumativa interna, é da responsabilidade dos professores e dos órgãos de gestão e 

administração do agrupamento de escola e é realizada através de um dos seguintes processos:  

a) Avaliação pelos professores no 1.º ciclo, ou pelo conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos , no 

final de cada período letivo; 

 b) Provas de equivalência à frequência.  

  3.2 Na avaliação sumativa externa, o processo de avaliação interna é acompanhado de provas 

nacionais de forma a permitir a obtenção de resultados uniformes e fiáveis sobre a 

aprendizagem, fornecendo indicadores da consecução das metas curriculares e dos 

conhecimentos dos conteúdos programáticos definidos para cada disciplina sujeita a prova 

final de ciclo.  

A avaliação sumativa externa é da responsabilidade dos serviços do Ministério da Educação e 
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Ciência ou de entidades designadas para o efeito e compreende a realização de provas finais 

de ciclo nos 4.º, 6.º e 9.º anos de escolaridade as quais incidem, respetivamente, sobre os 

conteúdos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos nas disciplinas de Português, Matemática e na disciplina de 

PLNM. 

Nos termos dos n.ºs 6 e 2, respetivamente, dos artigos 23.º e 24.º do Decreto - Lei n.º 

139/2012, de 5 de julho é determinado pelo Despacho nº11838-A/2013, de 11 de setembro, 

que são realizados anualmente, no 9º ano, testes diagnóstico de Inglês, designados por 

provas, disponibilizados pelos serviços ou entidades do Ministério da Educação e Ciência.  

 
Artigo 91º – Participação dos Alunos no Processo de Avaliação 

 
1. Os alunos, com exceção do 1º e 2º anos, participam no processo de avaliação através da sua 

autoavaliação obrigatória, no final de cada ano letivo, de acordo com o Despacho Normativo 

nº1/2005 de 5 de Janeiro e alterado pelo Despacho Normativo nº 6/2010, de 19 de Fevereiro. 

Os documentos da autoavaliação final integram o processo individual do aluno. 

2. A autoavaliação do aluno será feita em termos qualitativos, mediante o preenchimento de 

uma ficha que englobará a avaliação dos conhecimentos, capacidades e atitudes, nas áreas 

curriculares disciplinares e não disciplinares. 

3. O Conselho Pedagógico aprovará a(s) ficha(s) a utilizar, sob proposta dos Departamentos 

Curriculares. 

 
Artigo 92º – Critérios Gerais de Avaliação Sumativa 

 
1 . A avaliação sumativa interna é da responsabilidade do professor titular de turma, no 1.º ciclo, 

dos professores que integram o Conselho de Turma, nos 2.º e 3.º ciclos, e dos órgãos de 

Direção da escola. 

2 . A decisão quanto à avaliação final do aluno é da competência:  

a) Do Professor Titular de Turma, no 1.º ciclo;  

b) Do Conselho de Turma sob proposta dos professores de cada área disciplinar ou disciplina, 

nos 2.º e 3.º ciclos. 

3. Nos 1.º, 2.º e 3.º anos de escolaridade, a informação resultante da avaliação sumativa interna, 

nos três períodos letivos, expressa-se de forma descritiva em todas as áreas disciplinares e 

não disciplinares. No 4.º ano de escolaridade, a avaliação sumativa interna, nos três períodos 

letivos, expressa- se numa escala de 1 a 5 nas áreas disciplinares de Português e de 

Matemática e de forma descritiva nas restantes áreas. No 4.º ano de escolaridade, no final do 

3.º período, e antes de serem divulgados os resultados da avaliação externa, o professor 

titular de turma atribui a classificação final nas áreas disciplinares de Português e de 

Matemática e uma menção qualitativa nas restantes áreas. 

4.Nos 2.º e 3.º ciclos, a classificação final de cada disciplina, em cada ano de escolaridade, é 

atribuída pelo conselho de turma no final do 3.º período. 

5. A avaliação sumativa interna do final do 3.º período tem as seguintes finalidades:  

a) Formalização da classificação correspondente à aprendizagem realizada pelo aluno ao 

longo do ano letivo;  

b) Decisão sobre a transição de ano;  

c) Verificação das condições de admissão à 2.ª fase das provas finais dos 1.º e 2.º ciclos e 

definição do plano de apoio pedagógico a cumprir no período de acompanhamento 
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extraordinário. 

6. A informação resultante da avaliação sumativa interna nos 2.º e 3.º ciclos expressa- se numa 

escala de 1 a 5, em todas as disciplinas, e na área curricular não disciplinar de Educação para 

a Cidadania numa escala qualitativa (Não Satisfaz; Satisfaz e Bom); 

7. A avaliação sumativa interna, no final do 3º período, nos 6º e 9º anos, implica a apreciação 

global das aprendizagens realizadas e das competências desenvolvidas pelo aluno ao longo do 

ano letivo. A decisão de transição de ano, depende da avaliação sumativa externa;   

8. A avaliação sumativa externa nos 4.º, 6.º e 9.º anos de escolaridade destina -se a aferir o grau 

de desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, mediante o recurso a critérios de avaliação 

definidos a nível nacional.  

9. As provas finais de ciclo incidem sobre os conteúdos definidos nos programas e têm como 

referência as metas curriculares em vigor definidas para os três ciclos do ensino básico.  

10. As provas finais dos 1.º e 2.º ciclos realizam -se em duas fases com uma única chamada cada, 

sendo a 1.ª fase obrigatória para todos os alunos, destinando -se a 2.ª fase aos alunos: 

a) Que faltem à 1.ª fase por motivos excecionais devidamente comprovados;  

b) Que obtiveram uma classificação final inferior a 3 após as provas finais realizadas na 1.ª 

fase;  

c) Autopropostos que, após as reuniões de avaliação de final de ano, não obtiveram aprovação 

de acordo com o previsto no artigo 13.º despacho normativo 24 – A /2012, 6 de dezembro. 

11. Os alunos dos 1.º e 2.º ciclos podem usufruir do prolongamento da duração do ano letivo, a 

fim de frequentarem o período de acompanhamento extraordinário. 

12. Não são admitidos às provas finais do 3º ciclo os alunos que tenham classificações na 

avaliação sumativa interna que já não lhes permitam superar, após realização das provas 

finais, as condições definidas no artigo 13º do Despacho normativo nº24-A/2012, de 6 de 

dezembro nas alíneas a) Tiver obtido simultaneamente classificação inferior a 3 nas áreas 

disciplinares ou disciplinas de Português (ou PLNM) e de Matemática, ou b) Tiver obtido 

classificação inferior a 3 em três ou mais disciplinas, no caso dos 2.º e 3.º ciclos, e tiver 

obtido classificação inferior a 3 em Português (ou PLNM) ou em Matemática e 

simultaneamente menção não satisfatória nas outras áreas disciplinares, no caso do 1.º ciclo.  

13. Estão dispensados da realização de provas finais dos 1. º, 2º e 3º ciclos os alunos que se 

encontrem nas condições seguintes:  

a) Não tenham o português como língua materna e tenham ingressado no sistema educativo 

português no ano letivo correspondente ao da realização das provas finais, ou no ano 

letivo anterior; 

 b) Estejam abrangidos pelo artigo 21.º do Decreto- Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro. 

 
Artigo 93º – Efeitos da Avaliação Sumativa 

 
1. A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou retenção do 

aluno, expressa através das menções, respetivamente, de Transitou ou Não Transitou no final 

de cada ano e de Aprovado(a) ou Não Aprovado(a) no final de cada ciclo. 

2. As decisões de transição e de progressão do aluno para o ano de escolaridade seguinte e para o 

ciclo subsequente revestem carater pedagógico e são tomadas sempre que o professor titular 

de turma no 1º ciclo, ou o Conselho de Turma nos 2º e 3º ciclos, considere: 

a) Nos anos terminais de ciclo, que o aluno adquiriu os conhecimentos e desenvolveu as 

capacidades necessárias para progredir com sucesso os seus estudos no ciclo subsequente, 
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sem prejuízo no disposto no arº 9º e no art.º 13º do Despacho normativo 24-A/2012, de 6 de 

dezembro.   

b) Nos anos não terminais de ciclo, que o aluno demonstra ter adquirido os conhecimentos e 

desenvolvido as capacidades essenciais para transitar para o ano de escolaridade seguinte 

3. No 1º ano de escolaridade não há cabimento a retenção, exceto se tiver sido ultrapassado o 

limite de faltas e, após cumpridos os procedimentos previstos no Estatuo do Aluno e Ética 

Escolar. 

4. Um aluno retido no 1º, 2º ou 3º ano de escolaridade pode integrar a turma a que pertencia por 

decisão do Diretor, sob proposta do professor titular da turma, ouvido o conselho de 

docentes. 

Caso haja, por parte do encarregado de educação, qualquer manifestação oral ou reduzida a 

escrito sobre o assunto, deverá ser tido, em conta, sem carácter vinculativo, pelos vários 

intervenientes no processo. 

5. No 1º ciclo o aluno ficará retido se não tiver adquirido as competências essenciais e os 

conhecimentos previstos para cada ano de escolaridade. 

 O aluno ficará retido, no final do ciclo, se tiver, simultaneamente, Não Satisfaz nas Áreas 

Curriculares de Língua Portuguesa e Matemática. 

 6. Para tal, deve considerar-se na decisão de progressão/retenção os seguintes fatores de 

ponderação: 

6.1 Idade do aluno; 

6.2 Retenções repetidas; 

6.3 Progressão na aprendizagem; 

6.4 Língua Portuguesa como língua não materna. 

Em casos excecionais, se um aluno continuar a não revelar as competências definidas para o 

ano de escolaridade em que está matriculado, depois de ter sido sujeito a uma retenção e aos 

respetivos planos de intervenção previstos, deve o Professor Titular de Turma ponderar as 

vantagens de uma segunda retenção. Deverão ser ouvidos os Serviços de Apoio Especial e de 

Psicologia e Orientação, bem como o encarregado de educação e, posteriormente submeter a 

decisão à ratificação do Conselho Pedagógico. 

Em situação de retenção, compete ao Professor Titular de Turma elaborar um relatório 

analítico que identifique as aprendizagens realizadas pelo aluno, as quais devem ser tomadas 

em consideração na elaboração do Projeto Turma em que o aluno venha a ser integrado e 

elaborar o respetivo plano de acompanhamento a ser implementado no ano seguinte. 

7. Nos 5º, 7º e 8º anos (anos intermédios), o Conselho Pedagógico, tendo sempre em consideração 

a Lei, definiu os seguintes critérios de retenção: 

a) Nível inferior a 3 (três) em três disciplinas. 

b) Nível inferior a 3 (três) simultaneamente nas disciplinas de Português e Matemática. 

8. No final de cada um dos ciclos do ensino básico, o aluno não progride e obtém a menção de 

Não Aprovado, se estiver numa das seguintes condições: 

a) Tiver obtido simultaneamente classificação inferior a 3 nas áreas disciplinares ou 

disciplinas de Português (ou PLNM) e de Matemática; 

b) Tiver obtido classificação inferior a 3 em três ou mais disciplinas, no caso dos 2.º e 3.º 

ciclos, e tiver obtido classificação inferior a 3 em Português (ou PLNM) ou em Matemática 

e simultaneamente menção não satisfatória nas outras áreas disciplinares, no caso do 1.º 

ciclo. 
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9. A disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica nos três ciclos do ensino básico, as áreas 

não disciplinares, no 1º ciclo, o Apoio ao Estudo, no 2º ciclo, e as disciplinas de oferta 

complementar, nos 2º e 3º ciclos, não são consideradas para efeitos de progressão de ano e 

conclusão de ciclo.  

10. A retenção em qualquer um dos ciclos do ensino básico implica a repetição de todas as 

componentes do currículo do respetivo ano de escolaridade. 

 
Artigo 94º – Classificação das Fichas de Avaliação – Nomenclatura 

 
Às fichas de avaliação sumativa e demais trabalhos deverá ser aplicada uma escala classificativa 

do seguinte teor: 

1º, 2º e 3º Ciclos Níveis 

0% - 19%     Fraco 1 

20% - 49%     Não Satisfaz 2 

50% - 69%  Satisfaz 3 

70% - 89%     Bom 4 

90% - 100%  Muito Bom 5 

 

 

Artigo 95º – Condições Especiais de Avaliação 

 
1. A informação resultante da avaliação sumativa dos alunos do ensino básico abrangidos pelo artigo 21.º 

do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, expressa- se numa menção qualitativa de Muito Bom, 

Bom, Suficiente e Insuficiente, acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução do 

aluno. 

2.A avaliação dos alunos abrangidos por um Programa Educativo Individual (PEI) ou por um Programa 

Individual de Transição (PIT) processa-se nas condições específicas previstas no respetivo plano 

definidas na legislação em vigor, nomeadamente no Decreto - Lei nº 3/ 2008, de 7 de Janeiro. 

3. Os alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente, abrangidos pelo disposto no 

n.º 1 do artigo 20.º do Decreto – Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, prestam as provas finais de ciclo 

previstas para os restantes examinandos, podendo, no entanto, usufruir de condições especiais de 

avaliação ao abrigo da legislação em vigor. 

  
Artigo 96º – Revisão dos Resultados da Avaliação 

 
1. Nos termos do Despacho normativo 24-A/2012, de 6 de dezembro, artigo 17º, as decisões decorrentes 

da avaliação de um aluno no 3.º período de um ano letivo podem ser objeto de um pedido de 

revisão, devidamente fundamentado, dirigido pelo respetivo encarregado de educação ao órgão de 

direção da escola no prazo de três dias úteis a contar da data de entrega das fichas de registo de 

avaliação nos 1.º, 2.º e 3.º anos ou da afixação das pautas no 4.º ano de escolaridade e nos 2.º e 3.º 

ciclos. 



Agrupamento de Escolas Luís de Camões | Regulamento Interno 2013 54 

 

2. Os prémios de mérito devem ter natureza simbólica ou material, podendo ter uma natureza 

financeira desde que, comprovadamente auxiliem a continuação do percurso escolar do aluno. 

 

Artigo 97º – Prémios de Mérito (2º e 3º ciclos) 

 
 Nos termos da Lei nº51/2012, de 5 de setembro, os Prémios de Mérito destinam-se a distinguir alunos 

que, em cada ciclo de escolaridade, preencham um ou mais dos seguintes requisitos: 

a) Revelem atitudes exemplares de superação das suas dificuldades; 

b) Alcancem excelentes resultados escolares (média final do 3º período de nível cinco, arredondada); 

c) Produzam trabalhos académicos de excelência ou realizem atividades curriculares ou de 

complemento curricular de relevância; 

d) Desenvolvam iniciativas ou ações de reconhecida relevância social. 

1. Procedimentos 

Os alunos e/ou grupos de alunos a incluir no Prémio de Mérito são indicados pelos Conselhos de 

Turma, na reunião final do 3º período. As propostas, devidamente fundamentadas, são submetidas 

à aprovação do Conselho Pedagógico. 

Cabe ao Diretor proceder à divulgação dos alunos e/ou grupos de alunos distinguidos, em local 

adequado da Escola Sede do Agrupamento. 

2. Diplomas 

Cabe ao Diretor promover a entrega dos diplomas, em cerimónia aberta a toda a comunidade 

educativa, no início de cada ano letivo, em data e local a anunciar, em devido tempo. 

 

 

 

SECÇÃO VI 

PESSOAL DOCENTE 

 

Artigo 98º - Pessoal docente 

 
1. O pessoal docente é constituído pelos professores do 1º, 2º e 3º ciclos, os quais, com base nos 

princípios gerais previstos para a educação escolar, devem promover o desenvolvimento 

integral dos seus alunos, tendo em conta as suas características pessoais, sociais e culturais, 

com a participação e colaboração da família, proporcionando compensação educativa para os 

mais carenciados e contribuindo, também, para um clima relacional favorável a todos os 

elementos da comunidade educativa. 

2. O professor, enquanto principal responsável pela condução do processo ensino – 

aprendizagem, deve promover medidas de carácter pedagógico que estimulem o 

desenvolvimento harmonioso dos alunos, quer nas atividades na sala de aula, quer nas demais 

atividades da escola, preparando-os para o exercício de um futuro de cidadania interveniente 

e responsável. 

 
Artigo 99º – Direitos 

 
São garantidos ao Pessoal Docente os direitos estabelecidos para os funcionários e agentes do Estado 

em geral, bem como os direitos profissionais do Estatuto da Carreira Docente. Sem prejuízo do 

estabelecido no Decreto-Lei nº24/84, de 16 de Janeiro e Decreto-Lei nº15/2007, de 19 de Janeiro, 
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são direitos do pessoal docente: 

1. O direito à participação no processo educativo. 

2. O direito à segurança na sua atividade profissional. 

3. O direito a uma avaliação do desempenho justa, transparente e rigorosa. 

4. Conhecer anualmente os procedimentos e calendário avaliativo que lhes diz respeito. 

5. O direito ao reconhecimento da sua autoridade no âmbito do exercício das suas funções. 

6. O direito a contar com a participação das famílias e demais responsáveis pelos alunos no 

exercício da sua atividade pedagógico/educativa. 

7. O Direito a ser respeitado enquanto pessoa e enquanto profissional da ação educativa. 

8. O Direito a ter acesso às informações necessárias ao exercício da sua prática letiva e não 

letiva. 

9. O direito a ser atempadamente esclarecido sobre todas as questões administrativas e 

pedagógicas relacionadas com a carreira profissional. 

10. O direito a beneficiar e participar em ações de formação que concorram para o 

enriquecimento profissional e para o desempenho das suas funções. 

11. O direito a ser consultado antes da nomeação para qualquer cargo ou tarefa específica. 

12. O direito a ser apoiado no exercício da sua atividade pelos órgãos de gestão do Agrupamento 

e por todos aqueles a quem cabe o dever de informar e colaborar. 

13. O direito a apresentar propostas ou sugestões aos órgãos de gestão do Agrupamento, 

diretamente ou por intermédio das estruturas de orientação educativa. 

14. O direito a aceder a recursos materiais em condições de poderem ser utilizados. 

 
Artigo 100º – Deveres 

 
O pessoal docente está obrigado ao cumprimento dos deveres estabelecidos para os funcionários e 

agentes do Estado em geral, devendo orientar o exercício das suas funções pelos princípios do 

rigor, da isenção, da justiça e da equidade. 

Sem prejuízo do estabelecido no Decreto-lei nº24/84, de 16 de Janeiro e Decreto-Lei nº15/2007, de 

19 de Janeiro, são deveres do pessoal docente: 

1. Ser leal para com os elementos da comunidade educativa respeitando-os nas suas pessoas, 

ideias e funções. 

2. Ser assíduo e pontual no exercício das suas funções docentes. 

3. Avisar atempadamente das faltas, sempre que possível, nomeadamente quanto aos tempos 

iniciais ou terminais, no 2º e 3º ciclos. O mesmo é dever dos docentes do 1º ciclo, a fim de se 

organizar a distribuição dos alunos por outras turmas e avisar os encarregados de educação. 

4. Responsabilizar-se pelo bom funcionamento de todas as tarefas inerentes às funções que lhe 

forem atribuídas. 

5. Desenvolver nos alunos o sentido de responsabilidade e de respeito pela pessoa e pela 

natureza. 

6. Intervir junto dos alunos, numa perspetiva educativa, sempre que se justifique; 

7. Sensibilizar os alunos para a conservação do edifício, do mobiliário e do material escolar, 

tanto na sala de aula como em qualquer outro espaço das escolas do Agrupamento. 

8. Avaliar os alunos com rigor, utilizando critérios claros e previamente definidos. 

9.  Informar-se e formar-se, de modo a desenvolver e a atualizar as suas competências 

profissionais. 

10. Colaborar com o Conselho de Turma, com as demais estruturas educativas e com a família, 



Agrupamento de Escolas Luís de Camões | Regulamento Interno 2013 56 

 

em todas as questões educativas que envolvam os alunos. 

11. Respeitar os toques de entrada e de saída da aula. 

12. Comunicar ao Coordenador de Escola/Diretor de Turma/Diretor qualquer anomalia que ocorra 

na sala de aula ou noutro espaço das escolas do Agrupamento. 

13. Executar as tarefas não letivas atribuídas pelo Diretor, em conformidade com o Estatuto da 

Carreira Docente e demais legislação. 

14. Cumprir o calendário de supervisão presencial de recreios a elaborar em Departamento 

Curricular, no início do ano letivo (1º ciclo). 

15. Colaborar com toda a comunidade educativa para um efetivo cumprimento do presente 

Regulamento Interno. 

 
Artigo 101º - Avaliação do pessoal docente  

 
1. A avaliação do desempenho do pessoal docente visa a melhoria da qualidade de serviço 

educativo e das aprendizagens dos alunos, bem como a valorização e o desenvolvimento 

pessoal e profissional dos docentes, mediante acompanhamento e supervisão da prática 

pedagógica, no quadro de um sistema de reconhecimento do mérito e da excelência. 

2. A avaliação do desempenho docente tem por referência os objetivos fixados nos Projeto 

Educativo do Agrupamento, no Projeto Curricular de Disciplina e nos Projetos Curriculares de 

Turma, de acordo com a legislação em vigor.      

3. Anualmente, será afixado o calendário e demais procedimentos avaliativos a ter em 

consideração. 

 

 

 

SECÇÃO VII 

PESSOAL NÃO DOCENTE 

 

Artigo 102º - Pessoal não docente 

 
1. O Pessoal não docente é constituído pelos funcionários e agentes que, no âmbito das 

respetivas funções, contribuem para apoiar a organização e a gestão, bem como atividades 

socioeducativas das escolas, incluindo os serviços administrativos e os serviços especializados 

de apoio socioeconómico. 

2. Ao pessoal não docente são garantidos os direitos gerais para os funcionários e agentes do 

Estado em geral, bem como os direitos previstos no Regime Geral da Função Pública. 

3. O pessoal não docente está obrigado ao cumprimento dos deveres gerais dos funcionários e 

agentes do Estado, nomeadamente o dever de isenção, de zelo, de obediência, de lealdade, 

de sigilo, de correção, de assiduidade e de pontualidade; 

4. A prestação de serviços pode ter lugar em qualquer das Escolas do Agrupamento, sempre que 

tal se justifique e, se possível, dando conhecimento prévio ao interessado. 

 
 

Artigo 103º – Direitos Gerais 

 
São direitos gerais do pessoal não docente: 
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1. Ser tratado com correção por colegas, professores, alunos, outros funcionários da escola, 

encarregados de educação e público em geral. 

2. Dirigir-se, individual ou coletivamente, a qualquer órgão de gestão e ser por ele ouvido e 

atendido. 

3. Ter acesso à informação necessária ao exercício das suas funções e à legislação que lhe diga 

respeito. 

4. Beneficiar e participar em ações de formação que contribuam para a sua formação e o seu 

enriquecimento profissional. 

5. Ser consultado antes da nomeação para qualquer cargo ou tarefa específica. 

6. Eleger e ser eleito, nos termos da lei, para os diferentes cargos e funções dentro da 

organização escolar e da gestão democrática. 

7. Ser apoiado no exercício da sua atividade pelos órgãos de gestão do Agrupamento e por todos 

aqueles a quem cabe o dever de informar e colaborar. 

8. Conhecer, atempadamente e de forma clara, as respetivas tarefas e horários de trabalho. 

9. Apresentar propostas ou sugestões aos órgãos de gestão do Agrupamento. 

10. Exigir a identificação dos alunos, bem como de qualquer outra pessoa que circule no recinto 

da escola, sempre que o julgue necessário. 

11. Conhecer o Regulamento Interno e fazê-lo cumprir. 

 
Artigo 104º – Deveres Gerais 

 
São deveres do pessoal não docente: 

1. Ser assíduo e pontual. 

2. Proceder corretamente com alunos, professores, colegas e encarregados de educação. 

3. Permanecer e cuidar do sector da escola onde presta serviço. 

4. Alertar os superiores hierárquicos para eventuais omissões e falhas detetadas no âmbito, das 

suas funções e, em geral, na organização e no funcionamento do Agrupamento, sugerindo 

alterações pertinentes. 

5. Respeitar o Regulamento Interno e diligenciar pelo seu cumprimento. 

 
Artigo 105º – Assistentes operacionais – Deveres Específicos 

 
1. Na Portaria 

a) Controlar a entrada e saída dos alunos, mediante a apresentação do Cartão Escolar/ 

Caderneta Escolar; 

b) Impedir a presença de alunos na área próxima do portão; 

c) Informar os demais setores da escola da chegada de visitantes; 

d) Impedir a entrada de pessoas não identificadas; 

e) Informar o Coordenador de Escola, o Diretor do Agrupamento ou outras entidades 

responsáveis quanto à presença de elementos suspeitos nas imediações da escola. 

 
2. Nos Recreios 

a) Circular nos recintos de recreio durante os intervalos; 

b) Intervir adequadamente em situações que possam conduzir a atos de agressão/violência; 

c) Intervir em situações de danificação dos espaços e equipamento da escola; 

d) Contribuir para que os alunos não perturbem as aulas durante o período do seu 

funcionamento; 
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e) Zelar pela limpeza dos espaços e equipamento da escola. 

 
3. No Bufete (Escola Sede) 

a) Zelar pelo cumprimento das normas de higiene; 

b) Atender os alunos e outro pessoal da escola, de forma ordenada e correta; 

c) Manter a ordem e a disciplina na fila do Bufete; 

d) Informar regularmente o responsável do serviço da ASE das necessidades alimentares dos 

alunos; 

e) Conferir diariamente a quantidade e a validade dos produtos, informando imediatamente 

o serviço ASE de qualquer falta ou anomalia. 

 
4. Primeiros Socorros 

a) Prestar assistência aos alunos no âmbito dos primeiros socorros; 

b) Informar de imediato a Técnica dos Serviços de Ação Social Escolar e o Coordenador de 

Escola/ Diretor do Agrupamento; 

c) Contatar, de imediato, o encarregado de educação do aluno solicitando a sua presença na 

Escola, se necessária; 

d) Requerer a presença do Instituto Nacional de Emergência (INEM), se necessário; 

e) Acompanhar os alunos ao Hospital ou Centro de Saúde da área, em caso de impedimento 

do encarregado de educação. 

 
Artigo 106º – Coordenador Operacional - Deveres Específicos 

 
Ao Coordenador Operacional, compete: 

1. Orientar e supervisionar o trabalho dos assistentes operacionais do Agrupamento. 

2. Colaborar com os órgãos de administração e gestão na distribuição de serviço dos assistentes 

operacionais. 

3. Controlar a assiduidade do pessoal a seu cargo e elaborar o respetivo plano de férias, para 

aprovação dos órgãos de administração e gestão. 

4. Comunicar ao Diretor problemas verificados no sector que superintende e propor possíveis 

soluções. 

5. Requisitar e disponibilizar material de limpeza, de primeiros socorros e de uso corrente nas 

aulas. 

6. Intervir, se necessário, em procedimentos disciplinares relativos aos assistentes operacionais. 

7. Ter em consideração motivações, necessidades, sugestões do pessoal que coordena e 
transmiti-las superiormente, se necessário.  

 

Artigo 107º – Assistentes Técnicos  

 
Aos assistentes técnicos compete:  

1.  Aos assistentes técnicos compete desenvolver as atividades específicas relacionadas com as 

áreas de alunos, pessoal, contabilidade, tesouraria, vencimentos, expediente geral e 

economato e, ainda, prestar apoio administrativo ao Diretor. 

2. Os assistentes técnicos estão distribuídos pelas áreas referidas no ponto 1 e está sob direta 

responsabilidade do respetivo Coordenador Técnico que, por sua vez, depende hierárquica e 

funcionalmente do Diretor. 

3. Os assistentes técnicos afetos a cada área podem executar tarefas específicas de outras 
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áreas, sempre que as situações o justifiquem. 

4. A prestação de serviços pode ter lugar em qualquer das Escolas do Agrupamento. 

 
Artigo 108º – Assistentes Técnicos - Deveres Específicos  

 
São deveres dos assistentes técnicos: 

1. Atender adequadamente todos os membros da comunidade escolar e o público em geral, 

dentro do horário de atendimento afixado. 

2. Atender com prontidão e dar resposta aos assuntos apresentados com a maior brevidade 

possível. 

3. Permanecer no local de trabalho, não se ausentando sem o conhecimento prévio do superior 

hierárquico. 

4. Cumprir o horário estabelecido, executando as tarefas que lhe forem destinadas. 

5. Respeitar o Regulamento Interno e diligenciar pelo seu cumprimento. 

 
Artigo 109º – Assistentes Técnicos – Competências 

 
Compete ao assistente técnico: 

1. Assegurar a transmissão de informação entre os vários órgãos e entre estes e os docentes, não 

docentes, discentes e respetivos encarregados de educação. 

2. Tratar informação, elaborando mapas, quadros ou outros registos, e transmitir os dados 

existentes. 

3. Recolher, examinar, conferir e proceder à escrituração de dados relativos às transações 

financeiras e contabilísticas. 

4. Recolher, examinar e conferir elementos constantes dos processos, anotando faltas e outros 

requisitos de acordo com a legislação vigente. 

5. Organizar e manter atualizados processos relativos ao pessoal docente, não docente e 

discente, à ação social escolar e à aquisição e/ou manutenção de material, equipamentos, 

instalações ou serviços. 

6. Preencher os mapas de execução material e organizar a escrituração, de acordo com as 

respetivas instruções. 

7. Atender o pessoal docente, não docente e discente, bem como os encarregados de educação, 

prestando-lhes os esclarecimentos necessários. 

8. Assegurar as funções de tesoureiro, quando para tal for designado pelo Diretor do 

Agrupamento. 

9. Preparar o apoio e secretariar reuniões do Diretor do Agrupamento e elaborar as respetivas 

atas, se necessário. 

10. Abrir diariamente o correio eletrónico, selecioná-lo e encaminhá-lo de imediato para o 

Diretor. 

 
Artigo 110º – Coordenador Técnico – Competências 

 
Ao Coordenador Técnico, na dependência do Diretor do Agrupamento, compete: 

1. Coordenar toda a atividade administrativa nas áreas: 

1.1. Da gestão de recursos humanos; 

1.2. Da gestão financeira, patrimonial e de aquisições; 

1.3. Da gestão do expediente e arquivo. 
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2. Dirigir e orientar os assistentes técnicos no exercício diário das suas tarefas. 

3. Controlar a elaboração dos vários documentos emitidos pelos serviços administrativos. 

4. Exercer as competências delegadas pelo Diretor. 

5. Propor medidas tendentes à modernização, eficiência e eficácia dos serviços administrativos 

6. Preparar e submeter a despacho do órgão executivo do Agrupamento todos os assuntos 

relativos ao seu funcionamento. 

7. Assegurar a elaboração do projeto de orçamento, de acordo com as linhas traçadas pelo 

Diretor. 

8. Coordenar, de acordo com as orientações do Conselho Administrativo, a elaboração do 

relatório de conta de gerência. 

9. Exercer o cargo de secretário do conselho administrativo. 

10. Proceder à leitura do Diário da República, dar a conhecer ao Conselho Executivo a legislação 

de interesse para o Agrupamento e garantir a sua divulgação, conforme determinação do 

Diretor. 

11. Assinar as requisições de material a adquirir, quando devidamente autorizadas; 

12. Assinar os termos de abertura e encerramento e chancelar todas as folhas dos livros utilizados 

nos serviços administrativos. 

13. Ter sob a sua guarda o selo branco. 

14. Ler a correspondência recebida por fax, selecioná-la e encaminhá-la de imediato pelo 

Diretor. 

 

 

 

SECÇÃO VIII 

PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

Artigo 111º – Direitos Gerais – Associação de Pais e Encarregados de Educação 

 
Além dos previstos no artos40º e 41º do Regime de Autonomia, Administração e Gestão de 

Estabelecimentos da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, a Lei nº51/2012, de 5 de 

setembro, revogando a Lei n.º 30/2002, de 20 de dezembro, aprova o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, 

estabelecendo o compromisso dos pais ou encarregados de educação, na educação e formação dos seus 

educandos. São direitos dos pais e encarregados de educação: 

1. Ser recebidos e tratados com respeito e correção por todos os membros da comunidade 

educativa. 

2. Participar no processo educativo/vida escolar dos filhos/educandos. 

3. Participar no processo de avaliação do respetivo educando, através do contacto com o Diretor 

de Turma, a quem poderão participar, se o entenderem, dados que considerem relevantes 

para uma melhor compreensão do aluno por parte do docente. 

4. Ser regularmente informados, através do Professor Titular da Turma/Diretor de Turma, sobre 

a vida escolar do seu educando, no que diz respeito ao aproveitamento, ao comportamento, 

às faltas, à segurança e aos serviços de apoio. 

5. Consultar o dossiê individual do seu educando, na Escola, mediante requisição escrita a 

apresentar nos Serviços Administrativos, dentro do respetivo horário de funcionamento. Só 

terá acesso ao dossiê individual do aluno o encarregado de educação, devidamente 
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identificado, e desde que tenha sido indicado nessa qualidade, no ato da matrícula do aluno. 

6. Eleger e ser eleitos representantes dos encarregados de educação da turma em que está 

integrado o seu educando. 

7. Participar nos Conselhos de Turma, enquanto representantes dos encarregados de educação 

da Turma, de acordo com a legislação em vigor. 

8. Estarem representados no Conselho Geral e no Conselho Pedagógico, através da Associação de 

Pais e Encarregados de Educação. 

9. Ser informados de passeios e visitas de estudo de carácter facultativo, tendo em vista 

autorizar, ou não, a participação dos seus educandos. 

10. Conhecer o Regulamento Interno. 

11. Constituir-se em Associação de Pais e Encarregados de Educação. 

 
Artigo 112º – Deveres Gerais 

 
De acordo com o art.º 43º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, são deveres dos pais e encarregados de 

educação:  

1. Aos pais ou encarregados de educação incumbe 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 cívico dos mesmos.    

2. Participar, enquanto primeiros responsáveis, na educação dos seus educandos, acompanhando 

o respetivo processo de ensino aprendizagem. 

3. Promover a articulação entre a educação na família e o ensino na escola. 

4. Reconhecer e respeitar a autoridade dos professores no exercício da sua profissão e incutir nos 

seus filhos ou educandos o dever de respeito para com os professores, o pessoal não docente 

e os colegas da escola, contribuindo para a preservação da disciplina e harmonia da 

comunidade educativa. 

5. Verificar se os cadernos do seu educando estão em dia e apresentáveis. 

6.Tomar conhecimento das informações dos professores e assiná-las sempre que solicitado. 

7. Apresentar, por escrito, e antes da reunião do Conselho de Turma, a sua opinião, a ter em 

conta na decisão do Departamento Curricular ou Conselho Pedagógico, no caso de se 

configurar a hipótese de uma retenção repetida, no mesmo ciclo. 

8.Comparecer na escola sempre que tal se revele necessário ou quando para tal for solicitado. 

9.Zelar pelo cumprimento dos deveres de assiduidade, pontualidade, correto comportamento 

escolar e empenho no processo da aprendizagem do seu educando. 

10.Justificar, nos termos da Lei e do presente Regulamento Interno, as faltas (presença, atraso, 

material), às atividades letivas e a qualquer outra programada pela escola. 

11.Zelar pelo cumprimento do Regulamento Interno orientando o seu educando para o 

cumprimento das normas estabelecidas na Escola e no Agrupamento. 

12.Representar os encarregados de educação da turma, quando forem eleitos. 

13.Participar nos Órgãos de Gestão e Administração da Escola, através da eleição dos seus 

representantes, nos termos da Lei e do presente Regulamento Interno. 

14.Responsabilizar-se por danos materiais e outros, comprovadamente provocados pelo seu 

educando. 

15.Contribuir para o correto apuramento dos factos em processo disciplinar que incida sobre o 

seu educando e, sendo-lhe aplicada medida disciplinar, diligenciar para que a mesma prossiga 

os objetivos de reforço da sua formação cívica, do desenvolvimento equilibrado da sua 
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personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração na 

comunidade educativa e do seu sentido de responsabilidade. 

16.Participar em ações de sensibilização e formação, no âmbito das suas responsabilidades 

parentais. 

17. Manter constantemente atualizados os seus contactos telefónico, endereço postal e 

eletrónico, bem como os do seu educando, quando diferentes, informando a escola em caso 

de alteração. 

 

 

 

SECÇÃO IX 

AUTARQUIAS E OUTRAS INSTITUIÇÕES DA COMUNIDADE ESCOLAR 

 

Artigo 113º – Representante da Autarquia no Conselho Geral do Agrupamento – Direitos    

 
São direitos do representante da Autarquia: 

1. Integrar o Conselho Geral do Agrupamento. 

2. Solicitar ao Diretor (e deste obter) a informação necessária ao desempenho das suas funções. 

3. Solicitar a utilização das instalações do Agrupamento para atividades de âmbito desportivo, 

cultural e social. 

  
Artigo 114º – Representante da Autarquia na Assembleia do Agrupamento – Deveres 

 
São deveres do representante da Autarquia: 

1. Cumprir as obrigações inerentes às suas funções, enquanto membro do Conselho Geral do 

Agrupamento. 

2. Conhecer o Regulamento Interno. 

3. Colaborar com o Agrupamento no âmbito do desenvolvimento de projetos e/ou atividades de 

carácter educativo, de interesse para os alunos. 

4. Cooperar com o Agrupamento nos projetos tendentes a resolver problemas e carências da 

comunidade escolar. 
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C A P Í T U L O  V  

OU TRAS  ESTRU T U RAS  
 

Artigo 115º – Observatório de Qualidade  

 
1. O Conselho Pedagógico pode propor ao Diretor a constituição de um observatório de 

qualidade, constituído por um número de elementos a definir, integrando todos os níveis de 

ensino do Agrupamento. 

2. Tem como principais objetivos: 

a) Proceder à avaliação do trabalho realizado no Agrupamento; 

b) Diagnosticar as principais dificuldades; 

c) Propor estratégias em conformidade com os resultados obtidos. 

 
Artigo 116º – Voluntariado  

 
1. O Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico, poderá organizar, conforme a disponibilidade de 

espaços, atividades de apoio educativo a alunos sinalizados pelos Conselhos de Turma, 

solicitando trabalho voluntário junto de docentes ainda no ativo ou aposentados que se 

mostrem disponíveis para o efeito. 

2. Os pais e encarregados de educação poderão ser incluídos no âmbito do trabalho voluntário, 

por solicitação do Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico, nomeadamente em atividades de 

ocupação de tempos livres, na Biblioteca, na Sala de Estudo, no acompanhamento dos alunos 

em visitas de estudo e em tarefas específicas relacionadas com a sua formação académica, 

científica e prática. 

 
Artigo 117º – Projetos 

 
O Diretor, por sua iniciativa ou por iniciativa de outras estruturas da comunidade escolar, pode 

desenvolver projetos em parceria com outras entidades, desde que os mesmos se enquadrem e 

contribuam para a concretização do Projeto Educativo do Agrupamento e/ou de Projetos 

Curriculares de Ano ou de Turma. 
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C A P Í T U L O  V I  

D I SP OS I ÇÕES  DA  ESCOLA  DO  1 ºC I CLO  
 

Artigo 118º – Horário de Funcionamento  

 
1. O horário de funcionamento da escola é estabelecido no início de cada ano letivo, de acordo 

com o número de turmas existentes. 

2. Os alunos não poderão entrar nas instalações da escola, antes do horário estipulado, salvo 

autorização em contrário. 

3. Com vista ao bom funcionamento e à segurança da escola e, atendendo à especificidade do 

edifício, os pais e encarregados de educação dos alunos do deixarão os seus educandos no 

átrio da entrada. 

 
Artigo 119º – Acompanhamento dos alunos 

 
1. Os pais e encarregados de educação são responsáveis pelo acompanhamento dos seus 

educandos no percurso casa – escola e escola – casa. 

2. Os pais e encarregados de educação que queiram autorizar a saída da escola dos seus 

educandos, sem acompanhamento por um adulto, terão de apresentar ao Coordenador de 

Escola uma declaração escrita nesse sentido. 

 
Artigo 120º – Horário de Encerramento das Portas no 1º ciclo 

 
As portas da escola serão encerradas 30 minutos após o início do horário letivo, assim permanecendo 

até à hora de saída, quer no período da manhã, quer no período da tarde. 

 
Artigo 121º – Permanência na Escola 

 
1. Os pais e encarregados de educação devem evitar que o seu educando permaneça na escola 

para além do horário de funcionamento da mesma, à exceção dos alunos inscritos na 

Componente de Apoio à Família (CAF). 

2. Nas faltas do Professor Titular de Turma em que se inserem, os alunos serão integrados 

noutras turmas do mesmo estabelecimento e, sempre que possível, do mesmo ano de 

escolaridade. 

 
Artigo 122º – Vigilância nos Recreios 

 
Nos intervalos das atividades letivas, os recreios serão vigiados por assistentes operacionais, de 

acordo com o mapa elaborado pelo Coordenador de Escola e afixado nos lugares de estilo. 

 
Artigo 123º – Material 

 
1. O aluno deve levar para a escola o material que for solicitado pelo professor. 

2. O aluno não deve levar consigo, para a escola, brinquedos ou objetos de valor e, caso o faça, 

o professor ou as assistentes operacionais não serão responsabilizados pelo desaparecimento 

ou danos nos mesmos. 
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Artigo 124º – Passeios e Visitas de Estudo 

 
1. Os pais ou encarregados de educação terão de autorizar a deslocação do seu educando a 

passeios e visitas de estudo, a realizar no âmbito do Projeto Turma, competindo ao professor 

informá-los, com antecedência razoável, sobre a data de realização dos mesmos. 

2. Apenas nos casos devidamente fundamentados pelos pais ou encarregados de educação, o 

aluno não acompanhará a sua turma aos passeios e visitas de estudo previstos no número 

anterior. 

3. No caso previsto no número 2, e se a escola não puder assegurar a permanência do aluno no 

edifício, cabe aos pais ou encarregados de educação solucionar essa situação. 

4. Se o Professor Titular da Turma estiver ausente ou impedido, no dia da realização da visita de 

estudo, cabe ao Coordenador de Escola em conjunto com o Coordenador do Conselho de 

Docentes designar o(s) responsável(eis) que acompanharão o grupo. 

 
Artigo 125º – Contacto Urgente com o Docente 

 
Em caso de necessidade urgente de contacto com o professor, durante as atividades letivas, os pais 

ou encarregados de educação deverão dirigir-se ao assistente operacional, que avisará o docente. 
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C A P Í T U L O  V I I  

D I SP OS I ÇÕES  F I N A I S  
 

Artigo 126º - Regras do Quotidiano 

 
1. Acesso às Escolas 

1.1. No acesso à Escola Sede do Agrupamento os alunos utilizarão um cartão escolar. As 

normas para a utilização do cartão escolar ficam em anexo a este Regulamento Interno. 

1.2.O acesso de pessoas exteriores ao Agrupamento está condicionado pelo motivo da 

deslocação à identificação junto do funcionário em serviço na Portaria. 

1.3.O acesso a corredores, salas de aula e espaços de trabalho estão vedados a qualquer 

pessoa não pertencente ao Agrupamento, com exceção dos dias em que se realizem 

atividades abertas à comunidade. 

2. Cacifos 

As normas referentes aos cacifos ficam em anexo a este Regulamento Interno.  

3. Comidas e Bebidas 

Não é permitido comer e beber nas escadas, corredores, salas de aula e outros locais de 

trabalho. 

4. Telemóveis, aparelhos de áudio e jogos eletrónicos 

4.1. Não é permitido o transporte, a manipulação e a utilização de telemóveis, aparelhos 

áudio e consolas de jogos nas escadas corredores salas de aula e outros locais de 

trabalho. 

4.2.O incumprimento desta regra determina a retenção do aparelho, e a sua posterior 

entregue ao Encarregado(a) de Educação. 

5. Vestuário 

5.1.Todos os elementos da comunidade educativa devem apresentar-se no recinto escolar 

vestidos com a dignidade e seriedade de um local de trabalho, de estudo e de educação. 

5.2.Não é permitido o uso de bonés ou outras formas de tapar a cabeça, dentro do edifício 

escolar, salvo exceções devidamente justificadas. 

6. Bolas e skates 

Não é autorizado o transporte de bolas e skates para dentro do edifício escolar. 

 
Artigo 127º – Omissões 

 
A interpretação do presente Regulamento Interno e a resolução dos casos omissos são da 

responsabilidade do órgão competente, aplicando-se em matéria de processo, subsidiariamente, o 

disposto no Código de Procedimento Administrativo. 

 
Artigo 128º – Divulgação 

 
1. O Regulamento Interno será publicitado no Portal das Escolas e na página eletrónica do 

Agrupamento.  

2. Os pais e encarregados de educação devem, no ato da matrícula, conhecer o Regulamento 

Interno do Agrupamento e subscrever, fazendo subscrever igualmente aos seus filhos e 

educandos, declaração anual, em duplicado, de aceitação do mesmo e de compromisso ativo 

quanto ao seu cumprimento integral.  
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Artigo 129º – Original 

 
O texto original do Regulamento Interno do Agrupamento (produzido em duplicado), devidamente 

aprovado pelo Conselho Geral, será confiado à guarda do Presidente, bem como do Diretor. 

 
Artigo 130º – Revisão do Regulamento Interno do Agrupamento 

 
1. No ano letivo subsequente à aprovação do primeiro Regulamento Interno, o Conselho Geral do 

Agrupamento verifica da conformidade do mesmo com o respetivo Projeto Educativo, 

podendo ser introduzido no seu texto, por maioria absoluta dos votos dos membros em 

efetividade de funções, as alterações consideradas convenientes. 

2. Para que seja desencadeado o processo de revisão do Regulamento Interno, o Diretor deve, 

ouvido o Conselho Pedagógico, elaborar a respetiva proposta e submetê-la ao Conselho geral, 

para aprovação, em todas as revisões subsequentes àquela que se encontra prevista no 

número anterior. 

 
Artigo 131º – Entrada em Vigor 

 
O Regulamento Interno do Agrupamento entra em vigor no 1º dia útil do mês seguinte à sua 

aprovação pelo Conselho Geral. 

 

 

 

 

 

Este Regulamento Interno foi aprovado em reunião de Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Luís 

de Camões realizada em ____de _______________ de 2013. 

 

 

 

 

 

A Presidente do Conselho Geral 

______________________________________________ 

 

 

 

 

A Diretora 

_______________________________________________ 
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ANEXOS 
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ANEXO I 

REGIME DE FUNCIONAMENTO E FREQUÊNCIA 

DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) 
 

Escola EB1 O Leão de Arroios 

(Despacho nº 14460/2008, de 26 de Maio) 

 

1. As Atividades de Enriquecimento Curricular são selecionadas de acordo com os objetivos 

definidos no Projeto Educativo e constantes no Plano Anual de Atividades. 

2. Nas atividades de enriquecimento curricular, devido ao reduzido espaço físico da Escola, 

poderá ocorrer flexibilidade de horário. 

3. As actividades de enriquecimento curricular abrangem os alunos do 1º ao 4ºanos de 

escolaridade: Inglês; Atividade Física e Desportiva; Atividade Lúdico Expressiva (Educação 

Musical). 

4. A frequência das atividades depende da inscrição por parte dos pais/encarregados de 

Educação. Uma vez inscritos os alunos, a sua frequência é obrigatória, até ao final do ano 

letivo. 

5. De acordo com o disposto no art.º 22 da Lei nº3/2008, alterada pela Lei nº39/2010, de 2 de 

Setembro, há cabimento a exclusão da atividade sempre que sejam verificadas mais de dez 

faltas não justificadas. 

6. Não será possível assistir somente a um tempo semanal, face a qualquer outra atividade 

exterior à Escola. 

7. A troca de turma só será efetuada, por permuta ou por motivos de reconhecida relevância, 

pelo Diretor. 

8. O elo de ligação entre o Professor da atividade e os pais/encarregados de educação será 

sempre através do Professor Titular de Turma ou outro membro que represente a Escola. 

9. A avaliação das Atividades de Enriquecimento Curricular realiza-se no final de cada período 

letivo, de forma descritiva, com referência à assiduidade, comportamento, empenho e 

interesse demonstrado pelos alunos. A avaliação é entregue aos pais/encarregados de 

educação na reunião final de período, convocada pelos Professores Titulares de Turma. 
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ANEXO II 

CARTÃO ESCOLAR 

REGULAMENTO DO CARTÃO ESCOLAR DA ESCOLA EB 23 LUÍS DE CAMÕES  

Artigo 1º - Definição 

O cartão escolar é um cartão eletrónico com chip e antena, que funciona por aproximação aos leitores, sem 

contato, utilizado por todos os alunos, professores e funcionários da Escola EB23 Luís de Camões e tem como 

objetivo aumentar a segurança e simplificar a gestão escolar. 

  

Artigo 2º - Âmbito 

Este cartão permite aos seus utilizadores: 

 Serem identificados como membros da comunidade escolar; 

 Aceder à Escola (entradas e saídas); 

 Fazer compras e pagamentos de serviços (papelaria, bufete, refeitório, reprografia e telefone); 

 Marcar refeições; 

 Consultar dados e movimentos; 

 Consultas online. 

  

Artigo 3º - Acesso aos serviços 

Para terem acesso à escola, todos os alunos terão obrigatoriamente de passar o cartão num dos leitores 

instalados à entrada. Este ato ativará diariamente os cartões. 

À saída deverá voltar a passar novamente o cartão para o desativar. 

  

Artigo 4º - Carregamentos 

O carregamento dos cartões será feito na Papelaria, com o valor mínimo de 1.00€. 

  

Artigo 5º - Pagamentos 

O pagamento das compras efetuadas na escola, bem como dos serviços, será feito com o cartão escolar. 

   

Artigo 6º - Validade 

O cartão escolar é válido enquanto durar a permanência do seu utilizador na Escola. 

  

Artigo 7º - Saldos 

Sempre que o cartão de um utente que cessou funções ou deixou de frequentar a Escola apresente saldo, o 

seu titular poderá solicitar a devolução da quantia em causa no prazo máximo de um mês após a data de 

início dessa situação. Terminado este prazo, o utente perde o direito à devolução do saldo. 

  

Artigo 8º - Utilização 

A utilização do cartão é pessoal e intransmissível. A utilização fraudulenta do cartão poderá ser passível de 

processo disciplinar. 

  

Artigo 9º - Cartão de Identificação 

O cartão escolar constitui o meio de identificação do portador como elemento da Escola, devendo ser 
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mantido em perfeitas condições. Caso se verifique que um cartão se encontra deteriorado (foto não visível, 

nome ou número não legível, ou chip/antena danificadas), deve o seu portador dirigir-se de imediato aos 

Serviços Administrativos a fim de proceder à sua substituição. 

  

Artigo 10º - Substituição do cartão 

Quando for necessária a emissão de um novo cartão por perda, extravio, deterioração ou qualquer outro 

motivo não imputável à Escola, o custo será suportado pelo utente no valor de 6,00€.  

Enquanto aguarda pela emissão de um novo cartão será disponibilizado um cartão temporário. Caso haja 

perda, extravio, deterioração ou qualquer outro motivo não imputável à Escola o custo deste cartão é de 

5,00€. 

 

Artigo 11º - Disposições finais 

Os casos não previstos no presente regulamento e as dúvidas resultantes da sua aplicação serão resolvidos 

pelos órgãos de administração e gestão da Escola, na sequência da análise das situações em concreto e no 

respeito pelas competências previstas na lei e no presente regulamento. 
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ANEXO III 

CACIFOS 

 

REGULAMENTO DOS CACIFOS  

Escola EB 23 Luís de Camões 

 
1. Os cacifos destinam-se para uso exclusivo dos alunos. 

2. Os cacifos servem unicamente para guardar o material/equipamento estritamente necessário 

para a atividade letiva, só podendo ser utilizados durante os intervalos. 

3. Os alunos poderão pedir um cacifo (partilhado ou não) mediante o preenchimento de uma 

requisição assinada pelo Encarregado de Educação, com o pagamento de uma caução 

(6,00€/cacifo), válida por um ano letivo. 

4. Os cacifos podem ser partilhados por dois ou, no máximo, por três alunos. 

5. Os Diretores de Turma distribuem os lugares de cacifo mediante as necessidades de cada 

aluno. A entrega da chave só deve ser feita, após o pagamento. 

6. Os alunos que requisitarem os cacifos terão direito a uma chave. No caso de perderem a 

chave do cacifo, podem requisitá-la de novo, tendo um custo de 1,50€. 

7. A responsabilidade da boa conservação do cacifo é sempre de quem o requisita/utiliza. 

8. Os Encarregados de Educação serão responsáveis por eventuais danos causados aos cacifos 

pelos seus educandos. Em caso de danos no cacifo, indevida utilização, estragos na pintura ou 

estragos provocados por autocolantes, riscos etc., será retida a caução e a Escola reserva-se o 

direito de suspender a reserva ao respetivo aluno no ano escolar seguinte. 

9. Não devem ser deixados nos cacifos produtos deterioráveis (alimentos p. ex.) que possam vir 

a causar maus cheiros. É também expressamente proibido guardar substâncias ilícitas ou 

outras que pela sua natureza sejam suscetíveis de serem perigosas ou possam gerar 

responsabilidade por perdas ou danos. Caso a Direção da Escola entenda necessário, esta 

pode solicitar ao aluno a abertura do seu cacifo. 

10. No final do ano letivo (durante a ultima semana) os alunos devem entregar a chave do cacifo 

(identificada com nº e letra), conjuntamente com o pedido da devolução da caução, se os 

encarregados de Educação assim o desejarem.   

11. Caso o aluno não devolva a chave e não tenha procedido à recolha dos seus bens pessoais do 

cacifo, a Escola reserva-se no direito, após 15 dias do dia estabelecido para o termo das 

atividades letivas, de retirar e se o entender doar os mesmos a uma instituição de caridade.  

12. A não devolução das chaves dos cacifos dentro dos prazos estabelecidos implica ainda a 

retenção da caução por parte da Escola e, no caso dos alunos que tiveram acesso a um cacifo 

sem pagamento de caução, o pagamento da substituição da fechadura e respetiva chave. 

13. A caução poderá ser devolvida no final do ano letivo, mediante um pedido escrito do 

Encarregado de Educação, no final do ano letivo em curso ou o mais tardar até a renovação 

das matrículas, caso não se verifique estragos no cacifo. 

14. A Escola não se responsabiliza por danos ou desaparecimento de qualquer objeto deixado no 

cacifo pelo aluno.  
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ANEXO IV 

VISITAS DE ESTUDO 

 

REGULAMENTO DAS VISITAS DE ESTUDO 

 

1. COORDENAÇÃO  –  Escola EB 2,3 de Luís de Camões: Professor 

Escola EB 1 O Leão de Arroios: Professor 

 

FUNÇÕES 

 Ligação entre os professores organizadores e o conselho administrativo; 

 Receção de impressos, devidamente preenchidos, relativos à organização das visitas de 

estudo/saídas, guiões, questionários e outra documentação (os impressos atrás referidos 

encontram-se no dossier das visitas de estudo de capa vermelho escuro, colocado na 

estante, junto placard das informações das reuniões – Escola Sede);  

 Registo de todas as turmas que ficam sem aulas e procura de eventuais atividades de 

substituição; 

 Aviso à coordenadora dos assistentes operacionais (Deolinda Vitorino) e aos professores, 

alunos e encarregados de educação das várias turmas implicadas, nomeadamente das que 

ficam sem aulas. 

 

2. ALGUMAS NORMAS A CONSIDERAR 

 
2.1. ACOMPANHANTES 

 1º CICLO – 1 professor e/ou assistente operacional por 10 alunos 

 2º CICLO – 1 professor por 10 alunos 

 3º CICLO – 1 professor por 15 alunos 

 

NOTA: 2º e 3ºCiclos: Não sendo obrigatória, a presença do(a) Diretor(a) de Turma é 

desejável. 

 
2.2. As visitas de estudo, de acordo com a decisão do Conselho Pedagógico, serão efetuadas até 

ao final do 2º período.  

Cada turma participará, no limite máximo, em 3 visitas de estudo, no ano letivo, 

devidamente aprovadas no Plano Anual de Atividades. 

As visitas de estudo para além de serem propostas em conselho de docentes/conselho de 

turma carecem de aprovação em conselho pedagógico e/ou autorização superior (Direção). 

 

2.3. Os alunos que participam em visitas de estudo cumprem sempre o seu horário normal.  

Não há dispensa de aulas, nem antes nem depois, da visita de estudo. 

Se chegarem da visita durante o último tempo da manhã, irão diretamente almoçar, no 

refeitório ou a casa. A hora de almoço (45 minutos) deverá ser respeitada. 

 

2.4. Os alunos subsidiados que participam nas visitas de estudo e, em situações devidamente 

fundamentadas e autorizadas pela Direção, poderão ser comparticipadas até 50%. 



Agrupamento de Escolas Luís de Camões | Regulamento Interno 2013 74 

 

 

2.5. Os professores procedem à recolha das verbas/comparticipação dos alunos que participam 

na visita de estudo e, de imediato, deverão entregar a mesma nos Serviços Administrativos 

do Agrupamento [com a indicação expressa do local, dia, hora e turma(s)]. 

 

 

NOTA: SITUAÇÕES DE EXCEPÇÃO FUNDAMENTADAS RESOLVEM-SE CASO A CASO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


